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Dintre multitudinea drepturilor proclamate de care 
trebuie să beneficieze omul un loc important îl are dreptul 
la apărare. Acest drept fundamental este consacrat atât în 
Constituţia Republicii Moldova (1994), cât şi de Legea 
cu privire la avocatură, Legea privind organizarea jude-
cătorească. Legislaţia procesual-penală a preluat norma 
constituţională de garantare a dreptului părţilor în proces 
să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu şi i-a 
conferit aplicabilitate raportată proceselor penale.

Noile măsuri luate în virtutea reformei judiciare şi de 
drept au influenţat exerciţiul profesiei de avocat, asigurân-
du-se premisele unei creşteri reale a rolului şi importanţei 
acestuia ca principal exponent al dreptului la apărare.

Practica a demonstrat că stricta respectare a drepturilor 
bănuitului, învinuitului în faza de urmărire penală exclude 
posibilitatea nejustificată şi nelegală de acuzare, de aplica-
re nejustificată a legii penale, de stabilire a unei pedepse 
nelegale. Asigurarea reală a apărării este o garanţie a cer-
cetării obiective complete şi multilaterale a probelor, este o 
condiţie necesară aflării adevărului, apărării drepturilor şi 
intereselor legale ale persoanei, adoptării unei decizii legale 
şi întemeiate. Prin recunoaşterea şi garantarea exercitării 
efective a dreptului la apărare, prin asistarea bănuitului şi 
învinuitului de către un avocat cu o pregătire la fel de în-
altă ca şi a acuzatorului, se armonizează cele două interese 
publice, numite în doctrină funcţii procesuale (acuzarea 
şi apărarea).

Acordarea asistenţei juridice de către avocat pe parcur-
sul urmăririi penale a cauzat polemici diferite şi contra-
dictorii chiar la nivel ştiinţifico-practic.

Urmărirea penală este prima faza a procesului penal, 
este prevăzută în Partea specială, Titlul I, Capitolul I din 
Codul de procedură penală al Republicii Moldova. Esenţa 
acestei faze constă în activitatea desfăşurată de organele 
de urmărire penală, în limitele căreia sunt administrate şi 
verificate probele necesare privind existenţa infracţiunii, 
identificarea făptuitorilor, stabilirea răspunderii acestora, 
pentru a se constata dacă este sau nu cazul a se dispune 
trimiterea în judecată. În afară de scopul nemijlocit al fazei 
de debut al procesului penal, această importantă etapă 
contribuie, ca şi alte faze, la realizarea scopului procesului 
penal, prevăzut în art.1 alin.(1) CPP RM.

Având în vedere sarcinile specifice înscrise în obiectul 
urmăririi penale, din care rezultă că această fază a proce-
sului penal este reglementată atât de regulile de bază ale 
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întregului proces, cât şi de anumite dispoziţii speciale, 
în literatura de specialitate aceste dispoziţii speciale sunt 
menţionate ca trăsături caracteristice urmăririi penale.

Dintre trăsăturile caracteristice cele mai reprezentative 
pentru specificul activităţilor desfăşurate în faza de urmă-
rire penală sunt:

- lipsa de publicitate a urmăririi penale;
- caracterul preponderent necontradictoriu al urmăririi 

penale;
- caracterul preponderent al formei scrise;
- subordonarea ierarhică în efectuarea actelor de ur-

mărire penală.
În partea specială a CPP RM sunt prezentate cronologic 

instituţiile şi activităţile specifice fazei de urmărire penală, 
care în mod logic încep cu sesizarea organelor de urmărire 
penală, continuă cu începerea urmăririi penale, efectua-
rea acţiunilor de urmărire penală, punerea sub învinuire, 
prezentarea materialului de urmărire penală, terminarea 
urmăririi penale şi trimiterea în judecată sau altă soluţie 
ce rezultă din administrarea probelor în cauză.

Cu toate acestea, în cadrul acestor etape ordinea în care 
urmează a fi administrate probele, nu poate fi anticipată, 
activităţile respective au o succesiune întâmplătoare, de-
terminată de condiţiile concrete ale fiecărei cauze penale 
în parte.

Unele din actele de urmărire penală sunt legate de imix-
tiunea în viaţa privată a persoanei, adică limitează inviolabi-
litatea persoanei, a domiciliului, secretului corespondenţei 
şi a convorbirilor telefonice, a comunicărilor telegrafice şi 
a altor comunicări etc.

Măsurile procesuale de constrângere în cadrul urmă-
ririi penale, sunt aplicate pe cale largă, mai cu seamă în 
etapa incipientă a investigaţiilor şi constau în privaţiuni 
sau constrângeri mai mult sau mai puţin drastice pentru 
participanţii în proces, ca instituţii de drept procesual-pe-
nal, aplicate de organele judiciare în vederea desfăşurării 
normale şi eficace a urmăririi penale şi judecăţii. 

Acordarea asistenţei juridice se înscrie între garanţiile 
care trebuie să însoţească persoana care participă la efec-
tuarea actelor de urmărire penală, mai ales la cele legate de 
imixtiunea în viaţa privată a persoanei, precum şi în caz de 
aplicare a măsurile de constrângere procesuală..

Este importantă contribuţia avocatului în contestarea 
legalităţii acţiunilor organului de urmărire penală şi ale 
organului care exercită activitatea operativă de investigaţie, 
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care constituie prin sine nu doar o realizare a dreptului 
persoanei de acces la justiţie, drept garantat de art.20 din 
Constituţia RM şi de art. 5, 6 şi 13 CEDO, dar şi o modali-
tate eficientă de a depista şi a înlătura oricare încălcare ale 
drepturilor omului încă la faza de urmărire penală.

Jurisprudenţa CEDO în cauzele moldoveneşti demon-
strează că majoritatea proceselor derivă din dosare penale, 
iar încălcările cele mai frecvente sunt constatate în limitele 
urmării penale.

Acordarea asistenţei juridice calificate, apărarea, repre-
zentarea şi asistarea participanţilor în proces reduce la net 
sau considerabil probabilitatea violării în faza incipientă a 
procesului a drepturilor şi libertăţilor persoanei: dreptul 
la apărare; prezumţia nevinovăţiei; dreptul folosirii limbii 
materne în procesul penal; inviolabilitatea persoanei; 
inviolabilitatea domiciliului; inviolabilitatea proprietăţii; 
secretului corespondenţei; dreptului la inviolabilitatea 
vieţii private, la confidenţialitatea vieţii intime, familiale, 
la protejarea onoarei şi demnităţii personale; accesului 
liber la justiţie; desfăşurării procesului penal în termen 
rezonabil; libertăţii de a mărturisi împotriva sa, şi asigură 
deplina însuşire a drepturilor procesuale a participanţilor 
în proces, elimină tendinţele acuzatoriale în cadrul urmă-
riri penale.

Contradictorialitatea, în calitate de principiu al realizării 
justiţiei penale are expresie mai largă în faza judecăţii. În anu-
mite limite, uneori mai considerabile, contradictorialitatea se 
manifestă în faza urmării penale, dar numai din momentul 
când în proces apare bănuitul sau învinuitul. Până la acest 
moment cercetarea este efectuată din oficiu, organul de drept 
fiind obligat să reacţioneze prompt la faptele de încălcare a 
legii penale. Însă şi după apariţia bănuitului, învinuitului în 
faza de urmărire penală, nu există temeiuri pentru realizarea 
contradictorialităţii în forma sa clasică, deoarece una dintre 
părţi deţine împuterniciri de autoritate. De exemplu, apă-
rătorul nu are dreptul a administra probe dar poate înainta 
o cerere în acest sens, care poate fi respinsă de ofiţerul de 
urmărire penală sau procuror.

Participarea activă a avocatului în faza urmăririi penale, 
proiectarea şi construirea unei apărări eficiente permite 
a da apreciere adecvată circumstanţele cauzei penale, 
stabilind momentele de importanţă juridică majoră, con-
tribuind la înaintarea oportună a versiunilor şi verificarea 
scrupuloasă a tuturor obiectiv posibile. O asemenea atitu-
dine determină orientarea probatoriului procesual-penal, 
împiedică mărginirea şi subiectivismul, determinând 

nepărtinirea, imparţialitatea ofiţerului de urmărire penală, 
a procurorului, a judecătorului de instrucţie, excluzând 
tendinţa acuzatorială în activitatea lor, asigurând soluţii 
juste pentru demararea procesului penal.

Scopul de bază al studiului nostru este studierea com-
plexă a acordării asistenţei juridice de către avocat în faza 
urmăririi penale şi reevaluarea capacităţilor de ordin nor-
mativ şi doctrinar, în vederea asigurării eficiente a dreptului 
la apărare şi asistenţă juridică în procesele penale.

Dreptul la apărare, ca drept fundamental, este garantat, 
cel puţin formal, aceasta reieşind din multitudinea de nor-
me juridice de drept material sau procesual care se referă 
la conţinutul, exercitarea şi garanţiile acestuia.

Cu toate acestea facem precizarea că existenţa cadrului 
legal necesar pentru garantarea dreptului la apărare este 
o premisă necesară, însă nu este şi suficientă. Numai o 
aplicare corectă a normelor de drept material şi procesual 
privitoare la dreptul la apărare poate garanta eficient acest 
drept.

Reglementarea acordării asistenţei juridice de către 
avocat în faza urmăririi penale nu trebuie să reprezinte o 
reprezentare literală a legislaţiei altor state, ci s-a urmărit 
să fie realizat un studiu complex şi în detalii, ţinând cont 
de specificul sistemului de drept naţional

Se impune să subliniem că legislaţia Republicii Moldova 
privind asigurarea dreptului la apărare în cadrul cauzelor 
penale se plasează la nivelul normelor juridice internaţi-
onale şi ale Uniunii Europene, ceea ce reflectă structurile 
şi principiile democratice ale statului de drept.

Totuşi, în baza cercetărilor realizate, am constatat exis-
tenţa unor imprecizii, carenţe şi omisiuni de ordin norma-
tiv. Această stare de lucruri în reglementarea procesuală a 
participării avocatului în faza urmăririi penale, în viziunea 
noastră, împiedică asigurarea eficientă a dreptului la apă-
rare şi asistenţă juridică în procesul penal şi ne-a justificat 
să tragem următoarele concluzii, care vor lua forma unor 
recomandări concrete de lege ferenda, acestea fiind incluse 
într-un proiect concret de modificare a legilor citate şi 
propuse spre discuţie Consiliului Baroului Avocaţilor:

1. Exceptând la faptul că în CPP RM există o listă im-
punătoare a cazurilor de participare obligatorie a apărăto-
rului, totuşi nu o putem considera exhaustivă. La această 
concluzie putem ajunge analizând art.69, 504, 505, 506 CPP 
RM din care rezultă că participarea apărătorului se impune 
a fi obligatorie şi în cazurile acordului de recunoaştere a 

Modelele de cereri de chemare în judecată? Sunt foarte bune pentru practicieni, avocaţi, 
mai ales pentru cei începători, dar şi pentru cei cu vechime în domeniu. Dar sunt prea 
voluminoase. Întotdeauna tot ce-i mai simplu este mai reuşit. Cred că aceste ediţii vor fi 
cartea de pe masa fiecărui avocat. Alături de Codul de procedură penală şi  Codul penal.
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vinovăţiei. Prin încheierea unui acord de recunoaştere a vi-
novăţiei, învinuitul, de fapt, refuză de a fi judecat în cadrul 
unui proces judiciar deplin şi se privează de beneficierea 
unui şir întreg de drepturi. De aceea, învinuitul trebuie 
să înţeleagă deplin şi clar consecinţele acestei hotărâri. În 
acest sens, apărătorul are un rol primordial, deoarece în 
conformitate cu art. 504 alin.(2) CPP RM Acordul de recu-
noaştere a vinovăţiei se întocmeşte în scris, cu participarea 
obligatorie a apărătorului, învinuitului sau inculpatului în 
cazul infracţiunilor uşoare, mai puţin grave şi grave. Deci 
considerăm că cazul încheierii unui acord de recunoaştere a 
vinovăţiei trebuie să fie inclus în art.69 alin.(1) CPP RM, în 
calitate de condiţie a participării obligatorie a apărătorului 
în procesul penal.

2. Drepturile apărătorului în procesul penal sunt înscri-
se în art.68 CPP RM. Având în vedere că conform art.68 
alin.(7) CPP RM, apărătorul are şi alte drepturi şi obligaţii 
prevăzute CPP RM, putem afirma că dreptul bănuitului 
din art.64 alin.(2) pct.4 CPP RM în caz de reţinere, să 
primească consultaţie juridică, în condiţii confidenţiale, 
din partea apărătorului până la începutul primei audieri 
în calitate de bănuit, poate şi trebuie să fie raportat şi la 
dreptul apărătorului în caz de reţinere a bănuitului, de ai 
oferi consultaţie juridică, în condiţii confidenţiale, până la 
începutul primei audieri în calitate de bănuit a persoanei 
respective.

3. În conformitate cu art. 67 alin.(1) CPP RM, apărător 
este persoana care, pe parcursul procesului penal, repre-
zintă interesele bănuitului, învinuitului, inculpatului, îi 
acordă asistenţă juridică prin toate mijloacele şi metodele 
neinterzise de lege. Acest articol face parte din Capitolul 
II Titlul III al Părţii generale al CPP RM, intitulat - Partea 
apărării. Art.6 CPP RM pct.30 defineşte partea apărării 
- persoanele abilitate prin lege să efectueze activitate de 
apărare (bănuitul, învinuitul, inculpatul, partea civilmente 
responsabilă şi reprezentanţii acestora). Considerăm o 
omisiune esenţială, lipsa apărătorului în această normă 
procesuală care explică înţelesul sintagmei-partea apărării. 
Propunem să fie inclus în textul respectiv şi apărătorul.

4. Cerinţele recursului persoanei lipsite de libertatea 
sa, introdus în condiţiile art.5 § 4 al C.E.D.O., dezvoltate 
de Curtea Europeană în materie penală, nu se regăsesc 
întotdeauna în textul CPP RM. Nu este clar expus dreptul 
de acces la dosarul acuzării pentru contestarea în instanţă 
a măsurii arestul preventiv. În primul rând – nu este ex-
pus dreptul bănuitului de a lua cunoştinţă de materialele 
dosarului prezentate în instanţă pentru aplicarea arestului 
preventiv, aşa cum de exemplu este stipulat acest drept 
pentru învinuit în art.66 alin.(2) pct.21 CPP RM Avocatul 
precum şi persoana reţinută sau arestată, conform art.66 
alin.(2) p.21 CPP RM, în cursul procedurii de examinare de 
către instanţă a demersului, sunt în drept să ia cunoştinţă de 
materialele prezentate pentru confirmarea arestării persoa-
nei. În al doilea rând, nu este prevăzut în legea procesual-

penală dreptul bănuitului şi învinuitului de a avea acces la 
dosarul acuzării pentru contestarea în instanţă a măsurii 
privative de libertate în condiţiile art.311 şi 312 CPP RM, 
adică în cazul recursul împotriva încheierii judecătorului 
de instrucţie privind aplicarea sau neaplicarea arestării, 
privind prelungirea sau refuzul de a prelungi durata ei, sau 
privind liberarea provizorie sau refuzul liberării provizorii. 
În cauza Sanchez-Reisse c.Elveţiei (1986), Curtea a hotărât 
că principiul egalităţii armelor este valabil şi în ce priveşte 
procedura habeas corpus act, care trebuie să aibă un carac-
ter acuzator. În cauza Lamy c.Belgiei (1989), Curtea a hotă-
rât că un acuzat poate consulta dosarele de care se foloseşte 
ancheta, pentru a revedea o hotărâre de menţinere a celui 
arestat în detenţiei. În acest sens, exemplificăm cazul Lamy 
contra Belgiei - lipsa de acces a unui inculpat la dosarul 
jurisdicţiilor chemate să se pronunţe asupra detenţiei sale 
preventive, pentru care s-a pronunţat Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului. În cauzele Becciev c. Moldovei; Ţur-
can şi Ţurcan c.Moldovei, Muşuc c.Moldovei s-a constatat 
de CEDO violarea art.5 par.4 datorită lipsirii reclamanţilor 
de dreptul a avea acces la materialele care au fost puse în 
sprijinul demersului de arestare şi de prelungire a arestului, 
inclusiv şi în procedura habeas corpus act. CEDO a decis 
în cauza Ţurcan v. Moldova că egalitatea armelor nu este 
asigurată, dacă avocatului nu i se acordă în faza urmăririi 
penale accesul la acele documente din dosar care sunt 
esenţiale pentru a contesta efectiv legalitatea arestului. În 
cauza Muşuc v. Moldova s-a stabilit că instanţele naţionale 
au respins în mod impropriu, cererea insistentă a reclaman-
tului de a face cunoştinţă de declaraţiile martorului, atunci 
când justificarea deţinerii sale în stare de arest, în cursul 
urmăririi penale o constituie supoziţia că el va influenţa 
martorii. Avocatul precum şi persoana reţinută sau arestată, 
conform art.66 alin.(2) p.21 CPP RM, în cursul procedurii 
de examinare de către instanţă a demersului, sunt în drept să 
ia cunoştinţă de materialele prezentate pentru confirmarea 
arestării persoanei. (Pct.6 al Hotărârii Plenului CSJ RM nr. 
4 din 28 martie 2005 Despre aplicarea de către instanţele 
judecătoreşti a unor prevederi ale legislaţiei de procedură 
penală privind arestarea preventivă şi arestarea la domici-
liu).Având în vedere cele expuse, ne pronunţăm pentru 
oportunitatea stipulării în mod expres a dreptul persoanei 
deţinute în arest preventiv, a lua cunoştinţă de materialele 
dosarului şi în cazul recursului judiciar împotriva arestării 
preventive, îndrăznind a propune formularea art.66 alin.(2) 
pct.21 CPP RM în următoarea redacţie: să ia cunoştinţă 
de materialele trimise în judecată pentru confirmarea ares-
tării sale sau contestării acestei măsuri în instanţa ierarhic 
superioară. Este firesc de a fi inclusă această normă şi 
în art.64 alin.(2) CPP RM, adică a asigura acest drept şi 
pentru bănuit. 

5. Nu mai puţin importantă în contextul celor expuse 
considerăm a fi completarea art.68 alin.(2) pct.1 CPP RM, 
acordând dreptul apărătorului a lua cunoştinţă nu numai 
de materialele prezentate în judecată de către organul de 
urmărire penală pentru confirmarea reţinerii şi necesităţii 
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arestării, dar şi de cele prezentate în instanţă în vederea 
prelungirii arestului preventiv, cât şi de materialele pre-
zentate în instanţa de recurs în caz de contestare a înche-
ierii judecătorului de instrucţie privind refuzul eliberării 
mandatului de arest.

Cererea de liberare provizorie, în condiţiile art.191 
sau 192 CPP RM poate fi depusă de către bănuit, învinuit, 
inculpat, de soţul, rudele lui apropiate în cursul urmăririi 
penale şi în cursul judecării cauzei, până la terminarea 
cercetării judiciare în primă instanţă. (art.309 alin.(1) 
CPP RM). Nu este prevăzut dreptul avocatului-apărător, 
a depune cerere de libere provizorie în numele bănuitului, 
învinuit, inculpatului şi înaintăm propunerea de a include 
în lista subiecţilor care au acest drept şi apărătorul;

6. În legătură cu prevederile art.58 alin.(4) pct.1 CPP 
RM Victima unei infracţiuni deosebit de grave sau excep-
ţional de grave contra persoanei, indiferent de faptul dacă 
este recunoscută în calitate de parte vătămată sau parte 
civilă, dispune de asemenea de următoarele drepturi: să 
fie consultată de un apărător [s.a.] avocat pe tot parcursul 
procesului penal ca şi celelalte părţi în proces; Am făcut 
concluzia că nu trebuie limitate posibilităţile şi drepturile 
victimei de a beneficia de asistenţa juridică numai pentru 
cazurile infracţiunilor grave sau excepţional de grave 
contra persoanei, şi nu este corectă utilizarea sintagmei 
apărător-avocat în acest caz, deoarece în conformitate cu 
art.79 alin.(2) CPP al RM: În calitate de reprezentanţi ai 
victimei, părţii vătămate, părţii civile şi părţii civilmente 
responsabile la procesul penal pot participa avocaţi şi alte 
persoane împuternicite cu asemenea atribuţii de către 
participantul la procesul respectiv, prin procură. Noţiunea 
apărător este utilizată de legislator pentru avocatul care 
acordă asistenţă juridică bănuitului, învinuitului şi incul-
patului în condiţiile şi sensul art.67 CPP al RM. Aşa dar 
propunem omiterea textului unei infracţiuni deosebit de 
grave sau excepţional de grave contra persoanei, din art.58 
alin.(4) pct.1 CPP RM şi înlocuirea cuvântului apărător 
din art.58 alin.(3) pct.11 şi art.58 alin.(3) CPP RM cu cel 
de reprezentant.

Din aceleaşi raţionamente propunem înlocuirea cu-
vântului apărător cu cel de avocat în situaţia prevăzută de 
art. 60 alin.(1) pct.18 CPP RM.

7. Conform art.92 alin.(2) pct.6 CPP RM avocatul mar-
torului este în drept a se adresa, cu permisiunea organului 
de urmărire penală, persoanei interesele căreia le reprezintă 
cu întrebări, observaţii, îndrumări. Cu regret dreptul de 
adresare a întrebărilor nu este expres stipulat în art.68 şi 
80 CPP RM, cu alte cuvinte acest drept nu este prevăzut 
pentru avocat – apărător şi avocat - reprezentant al victimei, 
părţii vătămate, părţii civile, părţii civilmente responsabile 
în caz de asistare la realizarea actelor de urmărire penală. 
Propunem a investi cu acest drept şi avocat – apărător şi 
avocat – reprezentant.

8. Art.313 CPP RM prevede că plângerile împotriva 
acţiunilor şi actelor ilegale ale organului de urmărire 
penală şi ale organelor care exercită activitate operativă 
de investigaţii pot fi înaintate judecătorului de instruc-
ţie de către bănuit, învinuit, apărător, partea vătămată, 
de alţi participanţi la proces sau de către alte persoane 
drepturile şi interesele legitime ale cărora au fost încăl-
cate de aceste organe, în cazul în care persoana nu este 
de acord cu rezultatul examinării plângerii sale de către 
procuror sau nu a primit răspuns la plângerea sa de la 
procuror în termenul prevăzut de lege. Art.298 CPP RM 
întitulat Plângerile împotriva acţiunilor şi inacţiunilor 
[s.a.] organului de urmărire penală şi ale organului care 
exercită activitate operativă de investigaţii stipulează în 
conţinutul său deopotrivă atât contestarea acţiunilor 
cât şi a inacţiunilor presupuse ilegale de petiţionar. 
Considerăm corect a completa atât titlul cât şi conţinu-
tul art.313 CPP RM cu cuvântul inacţiunile, avându-se 
în vedere inacţiunile ilegale ale organului de urmărire 
penală, ale organelor care exercită activitate operativă 
de investigaţii sau ale procurorului;

9. Propunem completarea art.79, 80 CPP RM atât 
în denumire cât şi în conţinut, după cuvintele victimei, 
părţii vătămate, părţii civile, părţii civilmente responsa-
bile cu expresia şi al succesorul părţii vătămate sau al 
părţii civile, deoarece prin definiţia dată de legislator 
din art.81 CPP RM rezultă că în majoritatea cazurilor 
aceştia de asemenea au necesitate imperioasă în asistenţă 
juridică calificată. 

Ştiaţi că...
Aproximativ 70% din Univers este constituit dintr-o formă nouă de energie, denumită 
energia întunecată sau energia neagră. Este un fel de energie a vidului, adică este deţinută 
chiar de spaţiul absolut gol. 

Aceasta energie este cauza pentru care Universul nu doar că este în expansiune, aşa cum se 
ştia de la Hubble din anii 1930, ci este în expansiune accelerată. Universul se extinde din ce 
în ce mai repede si fiecare galaxie din Univers se îndepărtează de noi. 
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10. În conformitate cu art.110 alin.(6) CPP RM, învinu-
itului, inculpatului şi apărătorului acestuia, părţii vătămate 
i se asigură posibilitatea de a adresa întrebări martorului 
audiat în condiţiile art.110 alin.(5) CPP RM. Considerăm 
corect ca în rândul participanţilor investiţi cu dreptul a 
adresa întrebări trebuie inclus şi reprezentantul, întru a 
asigura egalitatea în drepturi şi posibilităţi procesuale. 

11. În cazul în care avocatul reprezentă martorul, acesta 
este în drept să facă uz de cerinţele art.107 alin.(2) CPP RM. 
Durata audierii neîntrerupte a martorului nu poate depăşi 
4 ore, iar durata generală, în aceeaşi zi, nu poate depăşi 8 
ore, fapt neprevăzut de lege la audierea bănuitului, a învi-
nuitului. Considerăm necesară o atare limitare a audierii 
şi pentru aceşti subiecţi ai procesului penal.

12. În conformitate cu art.68 alin.(1) pct.10 CPP RM, 
apărătorul are dreptul să ia act de materialele cauzei penale 
din momentul terminării urmăririi penale, să noteze orice 
date din dosar, să facă copii; iar în baza art.80 alin.(1) pct.8 
CPP RM, reprezentantul victimei, părţii vătămate, părţii 
civile, părţii civilmente responsabile este în drept să ia act 
de materialele cauzei penale din momentul terminării ur-
măririi penale, inclusiv în cazul clasării procesului penal şi 
să noteze orice date din dosar privind interesele persoanei 
reprezentate. Din aceste prevederi putem conchide că 
avocatul (apărătorul), luând act de materialele dosarului, 
are dreptul să facă copii imediat, acest drept nefiind regle-
mentat şi pentru avocatul-reprezentant. Acesta din urmă 

este învestit cu dreptul de a-şi face notiţe. Discriminarea 
în drepturi a reprezentantului faţă de apărător în legătură 
cu finalizarea urmăririi penale este evidentă şi, în viziu-
nea noastră, afectează principiul contradictorialităţii şi al 
egalităţii armelor în proces, deoarece aceşti participanţi 
ai procesului penal reprezintă, respectiv, partea acuzării 
şi pe cea a apărării. Dreptul la un proces echitabil implică 
şi respectarea principiului „egalităţii armelor”, care expri-
mă ideea că fiecare parte din proces trebuie să aibă şanse 
egale de a-şi prezenta cauza şi că nimeni nu trebuie să 
beneficieze de un avantaj substanţial asupra adversarului 
său. În cazul Neizmeister (1968), Curtea Europeană a 
stabilit că, conform principiului contradictorialităţii, fie-
care parte trebuie să aibă posibilitatea să conteste probele 
celeilalte părţi în condiţii care nu o plasează în dezavantaj 
substanţial faţă de adversar. Acest principiu este utilizat 
de CEDO în activitatea sa, garantând în acelaşi timp ca 
niciuna dintre părţile aflate în litigiu să nu se bucure de 
vreun avantaj incorect, atât în procesul penal, cât şi în cel 
civil, or, fiecare parte trebuie învestită cu posibilităţi rezo-
nabile pentru a-şi prezenta cauza conform condiţiilor care 
să nu creeze dezavantaje în raport cu opoziţia. Principiul 
contradictorialităţii reflectat în deciziile Curţii presupune 
că fiecare parte trebuie să aibă aceleaşi posibilităţi în cadrul 
soluţionării cauzei şi niciuna nu trebuie să dispună de 
privilegii neîndreptăţite. Considerăm oportun a-i atribui 
reprezentantului, prin lege, dreptul de a-şi face copii de pe 
materiale dosarului.

Cum ar putea fi definită medierea? Medierea este în fapt 
o negociere asistată şi coordonată de către un terţ neutru, 
fără putere de decizie. Potrivit Dicţionarului explicativ „a 
media” presupune a mijloci o înţelegere, iar „medierea” 
reprezintă o mijlocire, mediaţie.[1]

Orice mijlocire a unei înţelegeri presupune rezultatul 
unor negocieri.

ASPECTE GENERALE PRIVIND MEDIEREA CA INSTITUŢIE  
A REALIZĂRII MECANISMULUI ÎMPĂCĂRII PENALE

Elena BUGUţA, 
lector universitar IRIM, magistru în drept, doctorand, avocat 

The intermediation on criminal causes represents a process through which the victims and offender being offered 
the possibility to participate in solving of different problems that appeared therefore offence of the intermediation 
of the third impartial mediator.
In each case the agreement in the criminal cause intermediation are integrated in the mechanism of reconcilia-
tion.

Astfel, unul dintre principiile esenţiale ale medierii este 
cel al negocierii. 

La rândul său, expresia „a negocia” înseamnă a trata 
(cu cineva) încheierea unui acord.[2]

Având la bază negocierea dintre părţi, s-ar părea că 
medierea este mai mult o soluţie viabilă pentru stingerea 
conflictelor comerciale, civile şi familiale. De menţionat 
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este, însă, că poate nu în aceleaşi dimensiuni, dar negoci-
erea caracterizează şi domeniul dreptului penal.

În Occident, medierea este recunoscută ca una din 
cele mai rapide şi cost-eficiente (cost-effective) metode 
de soluţionare a unui litigiu. Soluţionarea litigiului în 
instanţa de judecată deseori durează luni sau ani de 
proces care de regulă este costisitor şi nu oferă careva 
garanţii a unui rezultat ce ar satisface ambele părţi ajunse 
la judecată.[3]

Medierea are o istorie foarte lungă, existând încă atunci 
când nu erau închisori, fiind recunoscută în unele societăţi 
drept singurul mijloc de soluţionare a conflictelor dintre 
părţi. Medierea poate fi concepută drept o „justiţie resta-
urativă”, unde se corectează orice, dacă este posibil.

Ca instituţie specifică, medierea a apărut în Grecia 
antică şi în Roma antică (jus feciale, recuperatorum), 
transformându-se treptat într-o instituţie de importanţă 
internaţională[4]. 

Prin mediere se înţelege şi acţiunea unei persoane 
oficiale (cu autoritate), a unei organizaţii internaţionale 
sau chiar a unui stat terţ, care urmăreşte prin crearea unui 
cadru adecvat, să ajute părţile la examinarea în profunzime 
a diferendului dintre ele, în vederea găsirii unei soluţii 
echitabile şi reciproc avantajoase. 

Despre rolul medierii în plan internaţional (la soluţio-
narea unor conflicte deosebit de dificile) vorbeşte faptul re-
glementării acestui institut în asemenea acte internaţionale 
cum sunt Convenţia de la Haga din 1899 privind aplanarea 
conflictelor internaţionale, Convenţia de la Haga privind 
rezolvarea paşnică a diferendelor internaţionale etc. [5]

Codul penal al Republicii Moldova, fundamentează 
în art. 109 institutul împăcării, care reprezintă un act de 
înlăturare a răspunderii penale pentru o infracţiune uşoară 
sau mai puţin gravă[6].

Noul Cod de procedură penală, adoptat la 14 martie 
2002, nu reglementează mecanismul de implementare a 
acestui institut, ci doar prevede, în art. 276 alin. (7), că 
împăcarea poate avea loc şi prin mediere, iar în art. 187 
p.7) este consfinţit dreptul mediatorului de a avea întreve-
deri libere, confidenţiale, fără a limita numărul şi durata 
întrevederilor cu infractorul reţinut sau arestat şi aflat în 
locul detenţie[7].

Mai mult decât atât, Codul de procedură penală în Titlul 
VII Capitolul I conţine normele ce reglementează acţiunea 

civilă în procesul penal. Acesta este Capitolul unde aplica-
rea medierii, pe lângă institutul împăcării stipulat în art. 
109 CP, îşi poate găsi o aplicare suficient de conturată. 

Art. 219, alin.(1), CPP conţine norma potrivit căreia 
„Acţiunea civilă în procesul penal poate fi intentată la cere-
rea persoanelor fizice sau juridice cărora le-au fost cauzate 
prejudicii materiale, morale sau, după caz, le-a fost adusă 
daună reputaţiei profesionale nemijlocit prin fapta (acţiu-
nea sau inacţiunea) interzisă de legea penală sau în legătură 
cu săvârşirea acesteia”. Din analiza acestei norme, observăm 
că legea nu obligă partea ce a avut de suferit ca rezultat al 
săvârşirii infracţiunii de a se adresa cu o asemenea acţiune, 
acesta fiind un drept al ei, axat pe propriile ei convingeri. 
În acelaşi moment, persoanele fizice şi juridice cărora le-a 
fost cauzat prejudiciu pot înainta acţiunea civilă privitor 
la diferite cuantumuri ce ţin de despăgubirea suportată. 
Valoarea despăgubirilor poate fi mai mare sau mai mică 
în dependenţă de interesele păgubitului şi a prejudiciului 
real suportat de către el. 

Prin urmare, medierea îi este caracteristică domeniului 
penal, atât cu privire la realizarea instituţiei împăcării pe-
nale conţinută la art. 109 CP , cât şi cu privire la realizarea 
unei negocieri ce ţin de aspectele acţiunii civile rezultate 
dintr-o cauză penală. Mediatorul, poate determina partea 
vătămată de a se împăca cu subiectul infracţiunii exclu-
zându-se răspunderea penală a acestuia, în cazurile în 
care legea permite acest fapt, fie poate determina, prin 
conciliere, partea vătămată de a nu depune acţiunea civilă 
sau de a o depune într-un cuantum mai mic.

Salutabil este faptul adoptării Legii cu privire la mediere 
nr. 134-XVI din 14.06. 2007, intrată în vigoare la 1 iulie 
2008 (în continuare Lege), în cadrul prevederilor căreia se 
conţine expres noţiunea medierii, principiile desfăşurării 
acesteia, modalitatea dobândirii calităţii de mediator, 
procedura medierii etc. 

 În conţinutul art. 2 al Legii se defineşte noţiunea me-
dierii, potrivit căreia „Medierea reprezintă o modalitate 
alternativă de soluţionare a conflictului dintre părţi pe 
cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane”.[8] Noţiu-
nea dată include în sine posibilitatea soluţionării oricăror 
categorii de conflicte, inclusiv a celor penale.

Pornindu-se de la faptul că medierea poate fi realizată în 
diferite domenii, părţile implicate în litigiul ce se mediază 
având calităţi diferite, corect este de a da o definire medi-

Ştiaţi că...

Un om care trăieşte 70 de ani rosteşte peste un miliard ce cuvinte.

  

Cuptorul cu microunde a fost descoperit din întâmplare la fel ca şi gravitaţia. Trecând pe lângă 
un tub radar de măsurare a vitezei, respectivul om de ştiinţa a observat ca i s-a topit ciocolata 
în buzunar. Bobiţa de poamă este o mică bombă dacă o pui în cuptorul cu microunde.
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erii pe cauzele penale, care ar fi următoarea - medierea pe 
cauzele penale reprezintă un proces prin care victimei 
şi infractorului li se oferă posibilitatea, în cazul în care 
consimt liber, să participe activ la soluţionarea proble-
melor apărute în urma infracţiunii prin intermediul 
unei persoane terţe imparţiale (mediator).[9]

O altă definire ar fi următoarea - „Medierea este un 
proces prin care victimei infracţiunii şi infractorului li se 
oferă posibilitatea de a se împăca prin intermediul unei 
terţe persoane - mediator.”[10] 

Terţa persoană care are menirea de a determina părţile 
la mediere asistându-le în acest proces poartă statutul de 
mediator.

 Această noţiune a medierii este reflectată prin prisma 
soluţionării conflictelor penale, adică a realizării meca-
nismului împăcării penale. Art. 4 al Legii, menţionează că 
„participanţii la procesul de mediere sunt părţile şi me-
diatorul. Părţi în procesul de mediere pot fi atât persoane 
fizice, cât şi persoane juridice, inclusiv autorităţi publice. 

În accepţiunea Legii cu privire la mediere, părţi la 
medierea în cauzele penale sunt victima infracţiunii şi 
făptuitorul.

Se consideră făptuitor persoana fizică sau juridică 
bănuită, învinuită, inculpată de săvârşirea unei infracţiuni 
sau condamnată pentru acea infracţiune.[11]

Participarea la mediere a făptuitorului nu poate servi 
ca dovadă a recunoaşterii vinovăţiei, iar nesemnarea unui 
acord de împăcare nu poate prejudicia situaţia părţilor. 

Părţile pot participa la procesul de mediere personal 
sau prin reprezentant conform legislaţiei. Pe parcursul 
medierii, părţile, de comun acord, pot fi asistate de avocat, 
traducător, interpret, precum şi de către alte persoane, dacă 
legislaţia nu prevede altfel. În procesul realizării medierii în 
scopul încheierii acordului de împăcare penală, participan-
ţii la mediere sunt: părţile (victima infracţiunii şi infracto-
rul) şi mediatorul, după caz, partea civilă, partea civilmente 
responsabilă, reprezentanţii acestora, avocatul.

Potrivit art. 6 al Legii „ Mediator este persoana care 
asistă părţile în procesul de mediere în vederea soluţionării 
conflictului dintre ele. În cazul în care ca mediator a fost 
ales un avocat, acesta nu este în drept să accepte asistenţa 
sau reprezentarea ulterioară a intereselor uneia dintre 
părţile procesului de mediere în legătură cu conflictul 
mediat”.

Odată cu adoptarea Legii, a fost instituit statutul de 
mediator profesionist, care pe lângă faptul că trebuie să 
dispună de capacitate deplină de exerciţiu şi lipsă a ante-
cedentelor penale, urmează să absolvească cursurile de 
pregătire iniţială a mediatorilor şi de a fi atestată de către 
Consiliul de mediere.[12]

Respectiv, până la adoptarea acestei legi, deşi medierea 
era prevăzută ca modalitate alternativă a soluţionării orică-
ror conflicte, inclusiv a celor penale, nu era clar cine putea 
asista părţile în procesul medierii. De regulă, procedura 
medierii se realiza voluntar de către părţile aflate în litigiu 
sau iniţiativa medierii venea de la avocatul care acorda 

asistenţa juridică calificată pe cauza dată. La moment, însă, 
după adoptarea Legii, dacă o persoană cu statut de avocat 
se oferă de a media un anumit litigiu, atunci calitatea de 
avocat va urma a fi absorbită în cea de mediator. Aceeaşi 
persoană nu poate avea atât calitatea de avocat, cât şi cea 
de mediator în cadrul uneia şi aceleiaşi cauze.

Această normă poate lăsa loc pentru dispute, deoarece 
art.1 al Legii cu privire la avocatură prevede: „Avocatura 
este o instituţie de drept independentă a societăţii civile, 
menită să asigure, pe bază profesională, acordarea de 
asistenţă juridică calificată persoanelor fizice şi juridice, în 
scopul apărării drepturilor, libertăţilor lor legitime, precum 
şi al asigurării accesului la justiţie.

 Avocatul este liber profesionist, consultant indepen-
dent şi reprezentant în toate chestiunile juridice”.[13]

Acordarea asistenţei juridice calificate, precum şi re-
prezentarea în toate chestiunile juridice prezumă în sine, 
inclusiv, declanşarea procedurii medierii, atunci când 
avocatul consideră aceasta necesar, pentru o eventuală 
împăcare sau negociere a altor condiţii ce ţin de tranşarea 
litigiului. 

În cazul în care persoanei i se incumbă săvârşirea unei 
infracţiuni uşoare sau mai puţin grave, prevăzută la capi-
tolele II-VI din Partea specială a Codului penal, precum şi 
în cazurile prevăzute de art. 276 din Codul de procedură 
penală (art. 152 alin. (1), 153, 155, 157 alin. (1), 161, 170, 
177, 179 alin. (1) şi (2), 193, 194, 197 alin. (1), 198 alin. (1), 
200, 202, 203, 204 alin. (1), 274 din Codul penal, precum 
şi al furtului avutului proprietarului săvârşit de soţ, rude, 
în paguba tutorelui, ori de persoana care locuieşte împre-
ună cu victima sau este găzduită de aceasta) procedura de 
mediere poate fi iniţiată de către:

- infractor;
- victima infracţiunii;
- organul de urmărire penală sau instanţa de judecată 

cu acordul părţilor sau al uneia dintre părţi;
- avocat.
Serviciile avocatului pe cauzele penale, care prevăd 

posibilitatea împăcării părţilor, precum şi atunci când 
împăcarea este legată de soluţionarea acţiunii civile într-o 
cauză penală sunt indisolubil legate de compartimentul 
asistenţei juridice calificate, care nu pot fi dispersate la o 
anumită fază a procesului penal prin oferirea anumitor 
atribuţii ale negocierii altei persoane doar cu statut de 
mediator. În asemenea cazuri statutul avocatului urmează 
să incumbe în sine şi pe cel de mediator. 

Credem că instituţia medierii, asistată de către medi-
atorul profesionist la serviciile căruia pot recurge părţile, 
urmează a fi mai mult prezentă în cazurile soluţionării ex-
trajudiciare a oricăror litigii, inclusiv a celor penale. Părţile 
recurg la mediere în cazul în care vor să găsească o soluţie, 
dar din anumite motive nu pot ajunge la o înţelegere. 

În domeniul penalului este vorba despre cazurile de 
nedepunere a plângerii prealabile de către victimă atunci 
când urmărirea penală poate fi pornită, doar în baza 
acesteia sau cazurile de retragere a plângerii penale deja 
depuse,[14] până la apelarea serviciilor avocatului.
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Unul dintre principiile de activitate ale mediatorului 
este cel al imparţialităţii,[15]ceea ce nu poate fi atribuit servi-
ciilor unui avocat pe o cauză penală, deoarece întotdeauna 
acesta ocupă poziţia apărării intereselor uneia dintre părţi. 
În acelaşi moment, avocatul oferindu-i asistenţă juridică 
victimei este obligat de a-i explica dreptul acesteia de a 
se împăca cu infractorul, precum şi condiţiile împăcării, 
dacă aceasta permite legea. Care vor fi consecinţele în 
cazul în care partea vătămată refuză încheierea acordu-
lui de împăcare propus de către avocat? Conform legii, 
aceasta ar prezuma că acel avocat care a realizat asistenţa 
juridică, explicându-i victimei că are dreptul la împăcare 
cu infractorul, urmează de a nu mai participa la apărarea 
acestuia în continuare, chiar dacă victima doreşte asistenţa 
acestuia. O altă situaţie care ar putea fi prezumată este că 
atunci când avocatul constată că pe o anumită cauză penală 
este posibilă împăcarea, să îndrume victima la serviciile 
unui mediator pentru a-i explica condiţiile şi consecinţele 
împăcării, pentru ca apoi, dacă va refuza la împăcare să-i 
poată acorda asistenţa juridică necesară. Totodată, faptul 
explicării victimei de către avocat a posibilităţii împăcării 
cu făptuitorul infracţiunii nu poate fi interpretat drept o 
ocupare a poziţiei de partea oponentului, aceasta fiind doar 
o îndatorire ce ţine de prestarea serviciilor de avocat. Până 
la adoptarea Legii cu privire la mediere, în majoritatea 
cazurilor condiţiile şi consecinţele încheierii acordului de 
împăcare erau realizate de către avocaţi, fie prin consul-
tarea cazului, fie pe parcursul acordării asistenţei juridice 
propriu-zise. 

Concluzia este că la solicitarea scrisă a uneia dintre 
părţi, adresată nemijlocit mediatorului sau organului de 
urmărire penală, instanţei de judecată sau avocatului ur-
mează a fi informat mediatorul, care va iniţia procedura 
de mediere.

Credem că până la moment, legea nu a efectuat o 
delimitare expresă a serviciilor avocatului de cele ale me-
diatorului, mai cu seamă pe cauzele penale. Nu există o 
linie de remarcare a situaţiilor în care avocatul urmează să 
renunţe la serviciile de asistenţă juridică, considerându-se 
că acestea ţin de competenţa mediatorului.

Medierea în cauzele penale, care eventual, ar putea 
determina părţile la împăcare, poate fi caracterizată de 
aspectele:

- aspectul înţelegerii - potrivit căruia, înţelegerea per-
mite părţilor să ia singure acele decizii, care le convin 
mai mult la momentul respectiv. Înţelegerea arată că 
procesul medierii nu este unul formal, el este flexibil, 
axat pe colaborare şi interesele părţilor;

 - aspectul autodeterminării- părţile pot lua propriile 
decizii asupra cărora vor cădea de-acord, în urma 
descrierii condiţiilor şi rezultatului medierii de către 
mediator, care este imparţial în litigiul apărut între 
părţi; Autodeterminarea ţine atât de acceptarea sau nu 
a serviciilor unui mediator, cât şi de acceptarea sau nu 
a rezultatelor medierii;

 - aspectul autonomiei părţilor - autonomia înlătură 
necesitatea prezenţei unor organe profesionale la 

soluţionarea conflictului apărut între părţi, există o 
îndreptare a răspunderii doar spre părţile care se află 
în conflict, acestea asumându-şi propriul risc spre calea 
înţelegerii;  

Sunt cunoscute două forme prin care poate fi realizată 
medierea:

- medierea directă - în procesul de mediere, în pre-
zenţa mediatorului, victima are întâlniri nemijlocite 
cu bănuitul, învinuitul, inculpatul (în continuare 
infractorul) pentru soluţionarea problemelor apărute 
în urma infracţiunii;

- mediere indirectă - în procesul de mediere, victima 
nu doreşte şi, respectiv, nu are întâlniri nemijlocite 
cu infractorul, mediatorul se întâlneşte cu fiecare din 
aceste părţi şi contribuie la soluţionarea problemelor 
apărute în urma infracţiunii etc.

Procesul de mediere se compune din trei elemente 
constitutive:

1. existenţa unei proceduri de desfăşurare a procesului 
de mediere, accesibilă pentru ambele părţi; concomi-
tent, această procedură nu va afecta mersul procesului 
penal;

2. examinarea minuţioasă a cerinţelor victimei şi in-
fractorului;

3. satisfacţia morală atât a victimei, cât şi a infracto-
rului.

 Aceasta este posibil doar atunci când părţile înţeleg că 
anume ele determină mersul procesului de mediere şi, cel 
mai important, - rezultatul acestuia, iar în final - efectele 
acestuia. În cazul dat părţile sesizează că nimeni nu este 
în drept să le impună opinia proprie.

Astfel, participanţii la mediere nu se referă la artico-
lul respectiv din Codul penal sub incidenţa căruia cade 
fapta incriminată persoanei inculpate, dar discută despre 
daunele materiale şi morale cauzate victimei în urma in-
fracţiunii comise. 

Anume procesul de mediere permite infractorului să 
abordeze sub acest aspect corectitudinea faptelor sale şi să 
sesizeze în profunzime starea emoţională a victimei[16].

Înlăturarea răspunderii penale pentru o infracţiune uşoară 
sau mai puţin gravă are loc doar în cazul când infractorul 
şi victima s-au împăcat, institutul medierii fiind destinat să 
favorizeze realizarea împăcării. Împăcarea este o măsură al-
ternativă răspunderii penale şi, implicit, procedurii judiciare, 
care diversifică administrarea justiţiei penale.

Împăcarea produce efecte juridice din momentul por-
nirii urmăririi penale şi până la retragerea completului de 
judecată în camera de deliberare.[17]

Totodată, trebuie de remarcat că împăcarea poate avea 
loc şi până la iniţierea procesului penal. Mai mult ca atât, 
împăcarea poate avea loc şi după revenirea completului de 
judecată din camera de deliberare şi pronunţarea hotărârii, 
şi în cazul infracţiunilor mai puţin grave, grave, deosebit 
de grave, excepţionale de grave sau chiar în faza executării 
pedepsei penale. În aceste situaţii, însă, împăcarea nu va 
produce efectele juridice de înlăturare a răspunderii penale 
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1 Alexei Palii, Dicţionar explicativ pentru toţi, Chişinău, EPIGRAF, 2004, p. 144.,
2 Alexei Palii, op. cit., p. 157.
3 Avocatul poporului, 8-9/ 2008, Medierea- o metodă alternativă de soluţionare a litigiilor, p. 9.
4 A. Abadii, Drept roman, Iaşi 2001, p. 78.,
5 Convenţia de la Haga din 1899 privind aplanarea conflictelor internaţionale.,
6 Codul penal al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 985-XV din 18.04. 2002.,
7 Codul de procedură penală, adoptat adoptat prin legea nr. 122-XV din 14 martie 2002.,
8 Legea cu privire la mediere nr. 134-XVI din 14. 06. 2007, intrată în vigoare la 1 iulie 2008.
9 Recomandarea nr. 19 (19) a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei către Statele membre cu privire la mediere în cazuri penale, 

adoptată la 15 septembrie 1999 la cea de-a 69-a întâlnire a reprezentanţilor miniştrilor;
10 Institutul de Reforme Penale, Medierea în cauzele penale. Alternative la detenţie., Chişinău 2003, p. 6
11 Constantin Olteanu, principiile siguranţei persoanei // Avocatul poporului, 2007, p. 32.
12 A se vedea art. 13 şi 14 al Legii cu privire la mediere.
13 Legea cu privire la avocatură Nr. 1260 din 19. 07. 2002.
14 A se vedea art. 276 Cod de procedură penală.
15 A se vedea art. 3 al Legii cu privire la mediere.
16 Institutul de Reforme Penale, Medierea în cauzele penale. Alternative la detenţie., Chişinău 2003
17 Drept Penal, partea Generală, Editura HYPERION XXI, Bucureşti 2003, p. 175.

astfel cum se consfinţeşte în art. 109 din Codul penal, dar 
va putea fi luată în considerare în calitate de circumstanţă 
atenuantă odată cu soluţionarea la adoptarea sentinţei a 
chestiunilor enunţate în art. 385 din Codul de procedură 
penală. Iar dacă împăcarea are loc în faza executării pedep-
sei penale, efectele acesteia pot fi reflectate în posibilitatea 
reducerii termenului pedepsei, comutării acesteia cu o 
pedeapsă mai uşoară sau chiar cu eliberarea persoanei 
(art. 91- Absolvirea condiţionată de pedeapsă înainte de 
termen; art. 92- Înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă 
cu o pedeapsă mai blândă; art. 107- Amnistia; art. 108- 
Graţierea ş.a.), faptul împăcării confirmând caracteristica 
pozitivă a personalităţii condamnatului.

Pe calea medierii penale pot fi soluţionate conflictele izvo-
râte din infracţiuni pentru care răspunderea penală se înlătură 
prin retragerea plângerii prealabile sau a împăcării părţilor.

În majoritatea cazurilor pe calea medierii penale pot fi 
soluţionate conflictele izvorâte din infracţiuni pentru care 
răspunderea penală se înlătură prin retragerea plângerii 
prealabile sau a împăcării părţilor. Cu toate acestea, îm-
păcarea părţilor este convenţia dintre persoana vătămată 

şi făptuitor, încheiată în scopul de-a înlătura consecinţele 
săvârşirii infracţiunii, aceasta putându-şi produce efec-
tele juridice chiar şi la momentul punerii în executare a 
pedepsei penale.

Conform regulilor desfăşurării procedurii de mediere 
penală, procesul de mediere nu se substituie şi nu suspendă 
procesul penal. În acelaşi moment, avându-se în vedere că 
medierea penală poate atrage după sine înlăturarea răspunde-
rii penale prin încheierea acordului de împăcare, considerăm 
necesar ca procesul medierii să fie inclus drept un temei de 
suspendare a procesului penal. Conflictul trebuie să aparţină 
celor care participă la el, dar să nu fie „furat” de jurişti sau 
alte persoane care se ocupă de justiţie, mai ales în cazurile 
când pornirea urmăririi penale poate fi dispusă doar în baza 
plângerii prealabile a victimei.

Mai mult ca atât, propunem ca odată cu adoptarea Legii 
medierii, urmărirea penală să poată fi pornită doar după 
finalizarea procesului de mediere.

În toate cazurile, acordul în medierea pe cauzele penale 
se încadrează în mecanismul împăcării.

Venim cu un cuvânt de salut către acel grup de iniţiativă al avocaţilor profesionişti care au elaborat aceste modele 
de cereri; către Centrul de Drept al Avocaţilor care a decis să publice în revista Avocatul poporului nr.9,10,11,12 
din 2009 modele de cereri importante pentru cetăţeni, ca în cazul în care aceştia din urmă ar dori să-şi satisfacă 
necesitatea de a se adresa în instanţele de judecată naţionale şi la Curtea Europeană a Drepturilor Omului să o facă 
corect din punct de vedere juridic şi lingvo-stilistic. Luând în considerare faptul că în revista Avocatul poporului nu 
pot fi publicate toate tipurile de cereri aplicate în practica judiciară din cauza potenţialului volumului excesiv, totuşi, 
au fost selectate acele modele de cereri, cu care cetăţeanul se confruntă mai des la întocmirea lor, fiindcă vizează 
acele probleme întâlnite mai des în practica judiciară. Ar fi corect ca cetăţeanul să dispună de posibilitatea de a 
cunoaşte nu numai faptul cum se întocmesc cereri pentru faza judecării cauzei civile, penale sau administrative, 
dar şi să cunoască cum se întocmesc cereri (petiţii, avize etc.) pentru faza prejudiciară şi postjudiciară ale acestora, 
fiindcă nivelul culturii juridice a cetăţeanului nu trebuie să fie unul limitat, ci complet.  Ar fi binevenită editarea 
unei cărţi sau a unui îndrumător care ar conţine selectiv modele de cereri din toate ramurile de drept. 

CE IMPRESII V-AU PRODUS CELE 4 EDIŢII SPECIALE ALE REVISTEI AVOCATUL POPORULUI 
ÎN CARE SUNT PUBLICATE MODELE DE CERERI DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ?

SPăLATU 
Veaceslav, 

avocat
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DELIMITAREA PRACTICĂRII ILEGALE A ACTIVITĂŢII  
DE ÎNTREPRINZĂTOR (ART.241 DIN CP) DE EVAZIUNEA fISCALĂ  
A ÎNTREPRINDERILOR, INSTITUŢIILOR şI ORGANIZAŢIILOR  
(art.244 din CP)

Tudor ANDrONIC,  
avocat

Veaceslav SPALATU,  
avocat

The studies on the juridical and penal regulations implementation and focusing on illegal economic activities need a 
parallel analysis with identical law infringements. To be mentioned, illegal practice of business is committed along 
with other outlawed activities, especially those attempting to fiscal areas. Practicing business without registering 
and license, or breaking license’s terms and conditions, brings undeniably any economic activity under further tax 
avoidance issues. 

Aplicarea normei juridico-penale cu privire la prac-
ticarea ilegală a activităţii de întreprinzător, necesită un 
studiu comparat cu infracţiunile a căror componenţă 
este asemănătoare. Vom menţiona că practicarea ilegală 
a activităţii de întreprinzător adesea este săvârşită con-
comitent cu alte infracţiuni, inclusiv cele fiscale. Des-
făşurarea activităţii de întreprinzător fără înregistrare 
(reînregistrare), fără obţinerea unei licenţe speciale sau 
cu încălcarea condiţiilor şi cerinţelor de licenţiere, pre-
supune şi evaziuni fiscale. Prin urmare, persoana care 
desfăşoară activitatea de întreprinzător, în primul rând, 
se află în relaţii juridico-civile care sunt pentru antrepre-
nor nişte relaţii de bază, iar prevederile juridico-penale 
ale practicării ilegale a activităţii de întreprinzător, ca 
raporturi juridice de protecţie, decurg din raporturile 
juridice de drept civil.

Venitul contribuabilului constituie unul dintre prin-
cipalele obiecte impozabile determinate de legea fiscală 
(Titlul II din CF al RM ,,Impozitul pe venit”).[3] După 
cum menţionează cercetătorii V.Cuşnir şi V.Berliba, în 
urma unor activităţi ilegale de întreprinzător se obţin 
venituri mari şi deosebit de mari. În consecinţă, nu se 
achită impozitele raportate la aceste venituri. Autorii în 
cauză pun întrebarea: Constituie oare aceasta o evaziune 
fiscală ori nu? După care dau o explicaţie, menţionând că, 
la nivel general, pornind de la noţiunea de evaziune fis-
cală, se observă că aceasta cuprinde şi practicarea ilegală 
a activităţii de întreprinzător. În consecinţă, infracţiunea 
prevăzută de art.241 din CP constituie un fenomen mai 
complex şi mai variat decât evaziunea fiscală. Persoana, 
atât cea fizică, cât şi cea juridică, care practică o activitate 
ilegală de întreprinzător nu este înregistrată la organul 

fiscal. Această neînregistrare este concomitentă şi cu 
neînregistrarea ca antreprenor legal. Prin urmare, auto-
rul V.Berliba consideră că apare o problemă discutabilă, 
şi anume, dacă poate exista un concurs de infracţiuni 
între practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător şi 
evaziunea fiscală.[4, 147]

Considerăm că întrebările pe care le adresează autorii 
menţionaţi, trezesc, într-adevăr, mari discuţii în practica 
judiciară, mai ales acest fapt este menţionat în practica 
judiciară a Federaţiei Ruse. În calitate de exemplu putem 
să aducem cauza penală examinată în ordine de recurs 
de Curtea Supremă de Justiţie a Federaţiei Ruse.[12, 14] 
Cetăţeanul Onucina, Konţova şi Kononova au lucrat în 
cadrul unei companii comerciale din or.Kirovsk (Konţova 
– în caltate de şef de secţie, Kononova – ocupa funcţia de şef 
de depozit, iar Onucina – funcţia de înginer coordonator al 
secţiei de producere a echipamentelor speciale şi a produselor 
cu o destinaţie pentru serviciul public). 

Din decembrie 1992 şi pe parcursul anului 1993 cet. 
Onucina, Konţova şi Kononova au sustras pe ascuns de la 
depozit produse pentru diferite destinaţii (echipamente 
speciale, mantouri din blănuri, maşini de cusut haine şi 
alte bunuri preţioase) cauzându-i companiei comercia-
le din or.Kirovsk daune în proporţii mari. În total cet. 
Onucina, Konţova şi Kononova au săvârşit sustrageri pe 
ascuns mai mult de 20 de ori (înregistrând mai mult de 
20 de episoade). Faptele săvârşite de către aceste persoa-
ne au cuprins următoarele. Aceste persoane au sustras 
pe ascuns produse finisate de la depozitul ,,KKK” pe 
care le achiziţionau şi ulterior le revindeau, prin urmare 
încheind contracte de vânzare-cumpărare din numele 
companiei comerciale  ,,Volsan”. Pe lângă aceasta, cet.
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Onucina practicând ilegal activitatea comercială, în-
tocmea facturi (bonuri de livrare) fictive pentru difrite 
tipuri de mărfuri, le scotea de pe teritoriul companiei 
şi prin urmare le însuşea. Despre venitul obţinut cet.
Onucina nu aducea la cunoştinţă Inspectoratul Fiscal, 
şi impozitele nu le achita. În urma anchetei s-a stabilit 
că scopul de bază al companiei comerciale ,,Volsan” era 
obţinerea de profit, care după achitarea impozitelor urma 
să fie împărţită între deţinătorii de acţiuni în baza deciziei 
adunării acţionarilor.

Prin sentinţa Judecătoriei or.Kirovsk din 30.06.1995, 
cet.Onucina a fost condamnată conform prevederilor 
art.147-1 alin.3, art.147 alin.3, art.162-5 alin.2 şi art.162-
7 din CP al Federaţiei Ruse; cet.Konţova condamnată 
conform art.147-1 alin.3, art.147 alin.2 din CP al Federa-
ţiei Ruse; şi cet. Kononova condamnată conform art.147 
alin.2 şi 3 din CP al Federaţiei Ruse.

Prin urmare, Colegiul Penal al Curţii Supreme de 
Justiţie al Federaţiei Ruse  ajuns la concluzia că urmă-
rirea penală a fost efectuată superficial, iar instanţa de 
judecată din or.Kirovsk nu a examinat această cauză 
penală sub toate aspectele, în ceea ce priveşte circumstan-
ţele săvârşirii infracţiunii. Ţinând cont de cele expuse, 
concluzionăm că Onucina a fost recunoscută de către 
instanţa de judecată ca subiect al infracţiunii prevăzute 
de art.162-5 alin.2 din CP al Federaţiei Ruse, că a săvârşit 
fapta ce se exprimă prin practicarea ilegală a activităţii de 
întreprinzător din domeniul comerţului, în componenţa 
unui grup criminal organizat cu obţinerea unui profit 
(în episoade mai mult de 20 milioane de ruble), ceea ce 
era în proporţii deosebit de mari. Impozitele nu au fost 
achitate, la răspundere penală pentru evaziune fiscală 
nu a fost trasă.

Din cele expuse, urmează să menţionăm acel fapt că 
destul de acută apare întrebarea ce ţine de calificarea 
infracţiunii de practicare ilegală a activităţii de întreprin-
zător prin concurs de infracţiuni cu evaziunea fiscală. 
Analizând-o, evidenţiem două opinii contradictorii, şi 
anume:

O parte dintre autori susţin necesitatea unei califi-
cări suplimentare a practicării ilegale de întreprinzător 
prin concurs de infracţiuni cu evaziunea fiscală.[5, 401] 
De asemenea, în lucrarea sa, autorul V.Berliba citează 
punctul de vedere expus de către autorul S.Iani, unde 
se menţionează că, apelând la practica judiciară a altor 
state, de exemplu SUA, autorul rus menţionează că orice 
business trebuie supus impozitului şi, deci, calificarea 
infracţiunilor prevăzute de art.171 şi art.198, 199 din CP 
al Federaţiei Ruse, în cumul este posibilă. Dacă însă actul 
criminal este descoperit până la expirarea termenului de 
achitare a impozitelor, atunci practicarea ilegală a activi-
tăţii de întreprinzător va fi calificată în cumul cu tentativa 
de evaziune fiscală, remarcă S.Iani.[4, 148]

Aceştia din urmă susţin poziţia Plenului Curţii Supre-
me de Justiţie a Federaţiei Ruse, care interpretează această 
problemă făcând apel la ,,Legea cu privire la impozitul pe 
venit al persoanelor fizice”. În conformitate cu prevederile 

Hotărârii Plenului CSJ a Federaţiei Ruse, acţiunile per-
soanei vinovate, care se ocupă cu activitatea de întreprin-
zător fără înregistrarea (reînregistrarea) ei la organele 
competente sau fără obţinerea licenţei corespunzătoare, 
sau cu încălcarea condiţiilor şi cerinţelor de licenţiere, 
eschivându-se în asemenea mod de la plata impozitului 
pe venit, obţinut din această activitate, urmează a fi ca-
lificate conform unui cumul de infracţiuni, prevăzut de 
partea corespunzătoare a art.171 – practicarea ilegală a 
activităţii de întreprinzător şi art.198 – evaziunea fiscală 
din CP al Federaţiei Ruse.[13, 3] Trimiterea la această 
Hotărâre a Plenului CSJ a Federaţiei Ruse îi aparţine 
autorului V. Berliba.[4, 148]

Iar o altă parte dintre autori resping această posi-
bilitate, presupunând că dispoziţia art.171 din CP al 
Federaţiei Ruse cuprinde cauzarea de daune statului ca 
urmare a neachitării impozitului şi, din aceste conside-
rente, calificarea suplimentară conform art.198 şi art.199 
din CP al Federaţiei Ruse în urma săvârşirii infracţiunii 
de practicare ilegală a activităţii de întreprinzător, nu 
este necesară, [11, 41] fapt cu care suntem de acord. Au-
torul B.V. Voljenkin consideră că, în cazul dat, trăgând 
la răspundere penală şi conform art.198, 199 din CP al 
Federaţiei Ruse, se încalcă principiul echităţii şi justeţei, 
în corespundere cu care nimeni nu poate să poarte de 
două ori răspundere penală pentru una şi aceeaşi infrac-
ţiune,[6, 391] iar tot venitul obţinut ca urmare al acestei 
activităţi infracţionale este pasibil a fi trecut în interesul 
statului, considerente din care nu poate să mai fie încă 
şi impozitat.[7, 191] Alţi autori menţionează faptul că, 
în cazul dat, nu poate fi vorba despre concursul ideal de 
infracţiuni.[8, 80] De asemenea, există şi opinia în cores-
pundere cu care venitul obţinut ca urmare a practicării 
ilegale a activităţii de întreprinzător fără înregistrare 
(reînregistrare) la organele autorizate sau fără luarea 
licenţei corespunzătoare, nu trebuie s constituie un 
obiect al impozitării, considerent din care persoana care 
a obţinut venitul respectiv nu este obligată să mai achite 
şi impozite.[9, 41]

Considerăm că ultima hotărâre a instanţei de judecată 
în privinţa cauzei penale menţionate, a fost, totuşi, co-
rectă. Situaţia constă în faptul că, în atentatele criminale 
menţionate (art.171 din CP al Federaţiei Ruse – practica-
rea ilegală a activităţii de întreprinzător, art.198 din CP al 
Federaţiei Ruse – evaziunea fiscală a persoanelor fizice, 
art.199 din CP al Federaţiei Ruse – evaziunea fiscală a 
organizaţiilor) evidenţiem diferite obiecte juridice ale 
faptelor prejudiciabile corespunzătoare. În primul caz, 
este vorba despre ordinea şi modalitatea de gestionare a 
activităţii de întreprinzător; iar în celelalte două cazuri 
este vorba despre sistemul fiscal şi ordinea de achitare a 
primelor (taxelor) de asigurări. Faţă de ambele obiecte 
juridice s-a comis un atentat, prin urmare, atentatul 
comis asupra unui obiect juridic din punct de vedere al 
laturii subiective al infracţiunii nu întotdeauna poate 
cuprinde şi un atentat asupra unui alt obiect juridic al 
infracţiunii.
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Vom concretiza încă o dată faptul că motivele săvârşi-
rii infracţiunii de practicare ilegală a activităţii de între-
prinzător pot fi cele mai diverse, şi nu întotdeauna ele pot 
avea legătură anume cu evaziunea fiscală. De aceea, după 
opinia noastră, în cauzele penale de acest tip, hotărâtor 
urmează să fie factorul subiectiv – dacă va fi stabilit că 
cel vinovat a practicat ilegal activitatea de întreprinzător, 
anume având scopul de a nu achita impozitele şi a altor 
plăţi obligatorii, prin includerea în documentele conta-
bile, fiscale sau financiare a unor date vădit denaturate 
privind veniturile sau cheltuielile ori prin tăinuirea altor 
obiecte impozabile. Numai atunci poate fi vorba despre 
absorbţia infracţiunii prevăzute de art.244 din CP de 
către componenţa infracţiunii de practicare ilegală a 
activităţii de întreprinzător. Această opinie o găsim şi în 
lucrarea autorului S.P.Korovinskih, care menţionează 
că numai în cazul dat putem fi de acord cu părerea pre-
cum că dauna cauzată statului ca urmare a neachitării 
impozitelor şi a altor plăţi obligatorii reprezintă una 
din urmările posibile ale acelor acţiuni (inacţiuni) care 
sunt cuprinse în întregime de componenţa infracţiunii 
de practicare ilegală a activităţii de întreprinzător, iar 
calificarea suplimentară conform art.198, 199 din CP 
din Federaţia Rusă, nu este necesară.[10, 178]

Autorul V.Berliba menţionează în lucrarea sa că legis-
laţia Republicii Moldova nu descrie procedura incrimi-
nării acestor infracţiuni. Apelând la actele normative în 
vigoare, se poate stabili că venitul constituie unul dintre 
principalele obiecte ale impunerii.[4, 149]

Conform prevederilor art.14 din CF al RM,[3] ca 
obiect al impunerii apare venitul brut (inclusiv facili-
tăţile) abţinut din toate sursele de către orice persoană 
juridică sau fizică, exceptând deducerile şi scutirile la 
care are dreptul această persoană. Ca surse de venit apar 
doar cele care au un caracter exclusiv legal. 

Din cele expuse, susţinem opinia autorului nomina-
lizat despre faptul că nu se poate vorbi despre existenţa 
unei evaziuni fiscale în cazul venitului dobândit pe cale 

ilegală, deoarece obligaţiunea legală de achitare a impo-
zitului (ca semn obligatoriu al delictului fiscal) nu există, 
iar practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător ar 
trebui să fie atribuită conform gradului de pericol social 
şi sancţiunii aplicate la categoria unei incriminări mai 
grave decât evaziunea fiscală. În consecinţă, practicarea 
ilegală a activităţii de întreprinzător include în sine şi 
delictul fiscal, iar între aceste două infracţiuni ar fi posibil 
un cumul real, dar nu şi un cumul ideal. Prin urmare, 
autorul aduce următorul exemplu:[4, 149] Vinovatul P.G. 
transportând pasageri contra plată cu microbuzul său în 
perioada 10.02.2000 – 13.02.2000 pe ruta Costeşti-Ialoveni, 
nu a avut autorizarea corespunzătoare şi n-a fost înregistrat 
la Camera de Înregistrări de pe lângă Ministerul Justiţiei al 
Republicii Moldova.

În cauza penală descrisă, într-adevăr, menţionează 
autorul, se observă clar compexitatea activităţii ilegale de 
întreprinzător comparativ cu delictul fiscal propriu-zis. 
În urma acestei activităţi criminale s-a obţinut un venit, 
dar luând în vedere caracterul ilegal al acesteia, evaziunea 
fiscală a fost exclusă. Dacă se va apela la incriminarea cu-
mulului ideal dintre aceste două infracţiuni vom legaliza 
cu ajutorul fiscului banii şi veniturile dobândite pe cale 
criminală (acţiune de spălare a banilor).[4, 149]

Considerăm faptul că, în condiţiile legislaţiei penale 
în vigoare, în cazul în care se va stabili că, drept urmare 
a practicării ilegale a activităţii de întreprinzător (din 
exemplul de mai sus), vinovatul a obţinut un profit în 
proporţii mari sau deosebit de mari, organele de drept 
urmează să califice această faptă prejudiciabilă conform 
prevederilor art.241 din CP.[1] Iar dacă se va stabili că, 
în urma săvârşirii unei astfel de fapte prejudiciabile, 
vinovatul nu a obţinut un profit în proporţii mari sau 
deosebit de mari, organele de drept vor califica această 
faptă conform art.263 din C.Contr. al RM,[2] deoarece în 
acţiunile celui vinovat lipsesc semnele unei infracţiuni, 
iar gradul prejudiciabil al faptei săvârşite este cu mult 
mai mic decât în cazul unei infracţiuni.

 La momentul de faţă, nivelul culturii juridice al cetăţenilor este foarte scăzut, de multe ori 
chiar şi al celora care au studii juridice lasă de dorit, iar aportul pe care îl face Centrul de Drept 
al Avocaţilor, în sensul publicării modelelor de cereri, este unul mare şi promiţător, fiind un 
impuls în procesul educării cetăţeanului prin prisma culturii juridice. O asemenea încercare 
s-a făcut şi prin editarea Culegerii de modele de documente (precontractuale, contractuale 
şi post contractuale) în conformitate cu prevederile CC RM, Chişinău, 2006.  

Urmează a fi menţionat faptul că ar fi necesar de elaborat şi publicat modele de cereri care se 
referă şi la practica judiciară din domeniul dreptului penal, dreptului administrativ, deoarece 
aceste laturi ale jurisprudenţei nu sunt mai puţin importante pentru cetăţean, decât cele ale 
dreptului civil.

CE IMPRESII V-AU PRODUS CELE 4 EDIŢII SPECIALE ALE REVISTEI AVOCATUL POPORULUI 
ÎN CARE SUNT PUBLICATE MODELE DE CERERI DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ?

ANDrONIC 
TUDOr, 

avocat
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1. Codul penal al Republicii Moldova, nr.985-XV din 18.04.2002, MO, nr.72-74/195 din 14.04.2009.
2. Codul contravenţional al Republicii Moldova, nr.218-XVI din 24.10.2008, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.3-6/15 din 

16.01.2009.
3. Codul fiscal al Republicii Moldova, nr.1163-XIII din 24.04.1997, MO, nr.62/522 din 18.09.1997.
4. V.Cuşnir, V.Berliba. Aspecte juridico-penale ale evaziunii fiscale a întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor. Studiu monografic. Tipogr. 

,,Elan Poligraf”, Chişinău, 2002.
5. Комментарий к Уголовному кодексу РФ. Под ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. Москва, Инфа-Норма, 2001.
6. Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПБ, 1999.
7. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). СПБ, 2002.
8. Пинкевич Т.В., Шевцов А.А. Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства. Ставрополь, 2001.
9. Кучеров И.И. Налоговая преступность: криминологические и уголовно-правовые проблемы. Москва, 1997.
10. Коровинских С.П. Уголовная ответственность за преступленияб посягающие на установленный порядок предпринимательской 

деятельности.  Автореф. дис. …канд. юрид. наук. Ростов н/Д., 2000.
11.  Кузнецов А.П., Гладышев Ю.А. Уголовный кодекс России: ответственность за незаконное предпринимательство. Следователь, 

1999, № 2.
12. Бюл. Верховного Суда Российской Федерации. 1997, № 11.
13. П. 4 постановления Пленума Верховного суда РФ «О некоторых вопросах применения судами Российской Федерации 

уголовного законодательства об ответственности за уклонение от налогов» № 8 от 4 июля 1997 года. Бюллетень Верховного 
суда РФ. 1997, № 9.

A-3. Prin propunerea directivei în cauză nu putem vorbi 
despre atingerea obiectivelor propuse – introducerea în 
toate exigenţele sale a unor garanţii combinate din partea 
dreptului european şi a Convenţiei de la Geneva (1951)1.

Garanţia de nereturnare trebuie să fie absolută: com-
binarea articolelor 1-A-2 şi 33 ale Convenţiei de la Geneva 

1 Textul convenţiei poate fi citat pe adresa: http://www.un-
hcr-budapest.org/romania/images/stories/news/docs/07_
Legal%20material/7_1_1951%20convention%20and%20pro
tocol_ROM/1951Convention_Romanian.pdf

ne permit să constatăm că nu sunt represate, expulzate, 
reconduse sau extrădate spre frontierele teritoriului în 
care viaţa sau libertatea lor va fi ameninţată, persoanele 
supuse persecuţiilor pentru consideraţiuni ce figurează 
în articolul 1-A-2.

„Principiul de bază al dreptului refugiaţilor”,2 obliga-
ţia de nereturnare (neexpulzare) se aplică solicitanţilor 
de azil în egală măsură cu refugiaţii.

2  Vincent CHETAIL. IIDH/HCR Bilan et perspectives de la Con-
vention de Geneve. Bruxelles. Bruylant. 2001, p.6.

STUDIU ASUPRA DIRECTIVELOR UNIUNII EUROPENE PRIVIND 
STABILIREA UNOR NORME MINIME EUROPENE CU PRIVIRE LA 
PROCEDURA DE ACORDARE şI DE RETRAGERE A STATUTULUI DE 
REfUGIAT 
(continuare)

GAMUrArI Vitalie, doctor în drept, conferenţiar universitar, ULIM

L’asile, matière nouvellement communautaire, fait l’objet d’une proposition de directive relative aux normes mini-
males européennes concernant l’octroi et le statut de réfugié. Plutôt que de synthétiser les pratiques procédurales 
actuelles des Etats, la future directive devrait résolument intégrer l’ensemble des droits fondamentaux concernant 
directement ou indirectement la matière (Convention européenne des Droits de l’homme, principes fondamentaux 
du droit communautaire mis en évidence par la Cour de Justice des Communautés européennes, principes impliqués 
par une application intégrale de la Convention de Genève relative aux réfugiés du 28 juillet 1951), ce qu’elle ne fait 
que partiellement. 
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În măsura în care procedura de determinare nu este 
finalizată, solicitantul de azil rămâne a fi un refugiat po-
tenţial: principiul nereturnării face trimitere la prevederile 
articolului 3 al Convenţiei Europene pentru Apărarea 
Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, în 
timp ce prezenţa unui risc real şi sporit al tratamentelor 
de natura prevăzută de acest text este suficientă în carac-
terizarea încălcării (Soering v/ Regatul Unit, 7 iulie 1989;3 
Chahal v/ Regatul Unit, 15 noiembrie 19964).

Stabilirea, altfel spus, examinarea riscului este prea-
labilă oricărei decizii de represiune şi, drept consecinţă, 
nicio formă de represiune nu este pusă în aplicare, până 
când determinarea în toate fazele nu va fi stabilită ex-
pres.

A-3-a. În situaţia dată, este evident că o examinare 
independentă şi imparţială apare ca o garanţie esenţială. 
Facem referinţă la cazul Chahal, examinat de CEDO. 
Metoda utilizată de CEDO în scopul determinării ca-
racterului real al riscului unui tratament crud, în special 
se referă la sarcina probei sau conţinutul ei, este una din 
aceste „norme minimale” de la care ar trebui să se inspire 
instituţiile europene la sabilirea unui „standard”, care va 
rebui să devină o examinare profundă, imparţială şi clară 
a unui risc de persecutare în sensul articolului 1-A-2 al 
Convenţiei de la Geneva.

Din punct de vedere al sarcinei probei, în cadrul efectu-
ării unui control al motivului, Curtea cere de la statul care 
expulzează persoana „asigurări” privind lipsa riscului unui 
comportament crud (Chahal v/ Regatul Unit, § 92-105 care 
menţionează, la fel, asigurările din partea statului în care 
există ameninţarea de a fi expulzat, speţa India) şi cere pro-
be de afirmaţii din partea acestor autorităţi în ce priveşte 
lipsa unui eventual risc; în lipsa unor asemenea asigurări 
şi a unor asemenea probe, CEDO consideră riscul ca fiind 
stabilit. Curtea apreciază seriozitatea şi gravitatea riscului 

3  Европейский Суд по правам человека. Избранные 
решения: в 2 т. Т.1. Председатель редакционной коллегии 
доктор юридических наук, профессор В.А. Туманов. Москва. 
Издательство НОРМА, 2001 г., стр.637-658.

4  Ibidem, V.2, p.260-295.

unui tratament crud în funcţie de faptele fabricate de către 
părţi. „La determinarea dacă este stabilit că reclamatul este 
urmărit de un risc real, în cazul în care va fi expulzat spre 
India, de a suferi unele tratamente ce contravin articolului 
3, Curtea se bazează pe ansamblul elementelor care i-au 
fost furnizate, iar în caz de necesitate acestea se colectează 
din oficiu” (Chahal v/ Regatul Unit, § 97).5

Din acest principiu rezultă următoarele implicaţii: o 
perfectă informare a agenţilor privind situaţia din ţara 
de origine, un proces care va ţine cont de cultura diferită, 
de personalitatea frecvent fragilă de exil şi de limba sa 
maternă specifică, principiul libertăţii persoanelor care 
este unicul ce le permite de a pregăti ulterior procedura, 
respectarea timpului necesar oricărei proceduri echita-
bile. Chiar dacă directiva, la acel moment în proces de 
elaborare, proclama garantarea acestor drepturi (arti-
colele 6-13), punerea loc într-o aplicare efectivă nu ere 
asigurată.

Reţinerea 
Conform art.17-1 reţinerea poate fi autorizată „con-

form procedurii prevăzute de legislaţia sau reglementarea 
naţională” când acest plasament este „obiectiv necesar 
la finele unei examinări eficace a cererii şi că există un 
risc înalt, ţinând cont de comportamentul personal al 
adresatului, ca acesta să o ia pe fugă”.

Amintim că în această materie, mai mult ca în dreptul 
penal, deoarece nici sarcina nu-l apasă pe străin, liber-
tatea este regula restricţiilor sale, excepţie prevăzută de 
art.17-1 al Directivei.

Calomnia acestei excepţii prevăzute de art.17-2 este 
atât de largă şi imprecisă că autorizează ab initio revenirea 
regulii.

Limba 
A lăsa autorităţilor aprecierea discreţionară a limbii, 

care pot constata că solicitantul o posedă (art.11-2-b con-

5  Idem.

Pentru aplicarea corectă a prevederilor Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor 
Fundamentale este necesară studierea prealabilă a jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului de 
la Strasbourg (CEDO),   care este unica în drept, prin intermediul deciziilor sale, să dea interpretări oficiale 
aplicării Convenţiei şi, deci, obligatorii. Instanţele judecătoreşti sunt obligate să se călăuzească de aceste 
interpretări (Pct.1 al Hotărârii Plenului CSJ a RM din 19 iunie 2000, nr.17 Privind aplicarea în practica judi-
ciară de către instanţele judecătoreşti a unor prevederi ale Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului 
şi Libertăţilor Fundamentale.
Aceste recomandării sunt valabile si pentru reprezentanţii reclamanţilor la CEDO.
Modelele de cereri publicate în AP acordă un ajutor inestimabil avocaţilor care studiază jurisprudenţa 
CEDO, mai cu seamă în cauzele moldoveneşti. Este un punct de plecare pentru alte cereri la CEDO în cazuri 
similare.

CE IMPRESII V-AU PRODUS CELE 4 EDIŢII SPECIALE ALE REVISTEI AVOCATUL POPORULUI 
ÎN CARE SUNT PUBLICATE MODELE DE CERERI DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ?

OSOIANU TUDOr, 
avocat
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ţine prevederi referitoare la limba utilizată pe parcursul 
examinării) nu este rezonabil: dificultăţile găsirii unui 
interpret ce posedă limba pe care o vorbeşte un străin 
sunt bine cunoscute. Printre altele, convorbirea trebuie 
să deruleze în limba practicată de reclamant. Ne punem 
întrebarea – adresările a câţi audiaţi în urma imposibili-
tăţii asigurării acestor cerinţe la un nivel corespunzător 
au fost respinse pe motiv că examinatorul se afla în faţa 
unor contradicţii artificiale? Referindu-ne la cele mai 
frecvente denaturări dintre limba maternă şi cea utilizată 
de translator, vom aduce exemple la care frecvent se face 
trimitere – limbile utilizate în China, în Sri Lanka sau în 
statul indian Tamil Nadu. Un alt exemplu poate fi araba 
literară şi araba dialectică. În egală măsură, poate fi adus 
drept exemplu cazul persoanelor ce declară că vorbesc 
engleza, dar care, în realitate, nu o vorbesc cu precizie, 
în special aceasta se referă la descrierea detaliilor vieţii 
personale, sociale sau derularea precisă a persecuţiilor 
suportate. Menţionăm şi un alt fenomen – multe carac-
teristici ale vieţii sociale a unei comunităţi nu poate fi 
înţeleasă corect de către translator şi traduse corect cum 
s-ar proceda în cazul în care acesta le-ar cunoaşte.

Şi încă ceva. Dispoziţia, conform căreia nu are loc con-
vorbirea în cazul în care autoritatea responsabilă nu poate 
asigura prezenţa unui translator în termene rezonabile 
(art.10-2-c), ne dă posibilitatea doar să presupunem volu-
mul eforturilor pe care statele vor trebui să le întreprindă 
pentru a pune în aplicare garanţiile proclamate.

Notificarea consiliului juridic
Articolul 9-d prevede că deciziile administrative pot fi 

notificate consiliului reclamantului. În aşa fel, autorităţile 
fac presiuni asupra avocaţilor, asumându-le sarcini pe 
care autorităţile nu le respectă întocmai – deseori aceasta 
este dictat de comportamentul solicitanţilor, inclusiv din 
considerente dictate de viaţa din exil, în special aceasta 
ţine de accesul la reclamanţi. Sunt bine cunoscute dificul-
tăţile ce ţin de domicilierea solicitanţilor de azil. Asupra 
avocaţilor vor apăsa riscurile notificării şi riscul expirării 
termenilor recursurilor.

A-3-b. Excepţiile privind dreptul de sejur al solicitan-
tului de azil, autorizate prin articolele 39-4 şi 40 ale direc-
tivei (în proiect la moment), apar contrare dreptului de 
nereturnare/neexpulzare garantat de art.33 al Convenţiei 
de la Geneva şi de exigenţele art.3 al Convenţiei europene 
pentru drepturile omului.

Curtea europeană, amintim, consideră că art.3 al Con-
venţiei proclamă una din valorile fundamentale ale unei 
societăţi „chiar şi-n circumstanţele cele mai dificile, cum ar 
fi lupta contra terorismului şi crimel organizate, Convenţia 
interzice în termeni absoluţi tortura şi pedepsele sau trata-
mentele inumane sau degradante” (28.7.1999 Selmouni c./v. 
France [GC], no/no. 25803/94, CEDH/ECHR 1999-V6).

În opinia noastră, dispoziţia care prevede efectul sus-

6 http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=
hbkm&action=html&highlight=selmouni%20%7C%20c.Fran
ce%20%7C%20France&sessionid=47325990&skin=hudoc-fr 

pensiv al recursului din motive de securitate naţională 
sau de ordin public, care la rândul său impun deportarea 
solicitantului, contravine acestui art.3. 

Această situaţie este cu siguranţă prevăzută în termeni 
asemănători de §2 al art.33 al Convenţiei de la Geneva, 
însă ea este exclusă prin stipularea „în caz că persecuţiile 
efectuate răspund definiţiei tratamentelor interzise prin 
art.3 al Convenţiei europene”.

La fel, menţinerea solicitantului pe teritoriul statului 
determinător trebuie să fie examinată de la caz la caz şi 
poate deci, fi refuzată de jurisdicţia prevăzută în art.40-
2 (art.29-c) în cazul în care „solicitantul este, de la bun 
început, exclus din beneficiul statutului de refugiat” prin 
aplicarea directivei privind definirea refugiatului.

Această directivă, la fel în proces de elaborare la acel 
moment (COM.2001.510 final7), reia cazurile de excludere 
prevăzute prin art.1-F al Convnţiei de la Geneva: dacă 
încercăm să interpretăm aceste două texte in integrum, 
presupunem, că în cazul ]n care autoritatea determina-
toare invocă art.1-F citat anterior, solicitantul poate să nu 
fie autorizat să rămână până când recursul său va fi exa-
minat definitiv: în plus, art.1-F se referă la persoane care 
încurajează riscuri grave de persecutare şi, adesea, riscuri 
de tratamente crude în sensul art.3 al Convenţiei europe-
ne. Efectul de suspendare a recursului nu este mai puţin 
necesar în cazurile în care aplicarea art.1-F al Convenţiei 
de la Geneva apare destul de delicată, asemenea situaţii 
reprezentând un amestecat dintre elementele subiective şi 
obiective, caracterizate prin reguli de probă complexe.

Dacă era însă necesar a demonstra importanţa caracte-
rului suspensiv al riscului, ar fi fost suficient să reamintim 
că art.13 al Convenţiei europene, ce garantează eficienţa 
recursului pe lângă o instanţă naţională, în timp ce există 
un risc real al tratamentelor crude în sensul art.3, include 
caracterul suspensiv al riscului (Chahal v/ Regatul Unit, 
15 noiembrie 1996; Soering v/ Regatul Unit, 7 iulie 1989; 
Conka v/ Belgia, 5 februarie 20028). Curtea de la Strasburg 
a afirmat caracterul subsidiar al acestei stipulări, aplicabil 
în egală măsură în cazurile în care art.6 nu se aplică. În 
situaţia menţionată ne referim la cazurile de contencios 
privind deportarea străinilor (Maaouia v/ Franţa, 5 oc-
tombrie 2000;9 Kudia v/ Polonia (Nu-i Kudla_?????????), 
26 octombrie 200010) (va urma).

7  Conjugată cu un document de lucru al Comisiei privind 
„raportul dintre securitatea internă şi respecarea obligaţiilor 
şi a instrumentelor internaţionale în materie de protecţie” 
(COM.2001.743 final).

8 http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=
hbkm&action=html&highlight=Conka%20%7C%20Belgique
&sessionid=47548365&skin=hudoc-fr 

9 http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=
hbkm&action=html&highlight=Maaouia%20%7C%20France
&sessionid=47554316&skin=hudoc-fr 

10 http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal
=hbkm&action=html&highlight=Kudla%20%7C%20Pologne
&sessionid=47554586&skin=hudoc-fr 
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Гарантии равноправия сторон 
при рассмотрении судом вопроса о целесообразности предварительного заключения 
на стадии уголовного преследования1

Тудор ОсОяну, доктор права, доцент, адвокат, 
старший научный сотрудник Института истории,  
государства и права Академии наук Молдовы

Criminal legal proceedings are understood as set of two stages of activity: pre-judicial and judicial manufacture 
on criminal case. The conclusion about giving of competitiveness of the status arises, is valid the general remedial 
principle and distribution of its action, including for a stage of preliminary investigation.
The European Court recognizes infringement 4 items 5 of the Convention if accused or its defender have not been 
acquainted with the materials of criminal case directed to court for a substantiation of the petition for application of 
a preventive punishment in the form of imprisonment. It allows to address in the European Court with the complaint 
to the specified infringement, or to use the stated case practice in the appeal on the decision of the judge who has 
satisfied the petition for election of imprisonment concerning accused or the suspect. On the basis of the spent 
analysis it suggested to add the criminally-remedial law of republic Moldova with positions by allocating right of 
acquaintance with materials of criminal prosecution attached to the petition for application or prolongation of arrest 
for the appeal of this decision in a cassation order accordingly the suspect accused and the defender.

1  Redacţia a respectat ortografia şi topica folosite de autor.

Заключение под стражу - самая строгая мера пре-
сечения, связанная с лишением человека свободы и 
необходимостью подчиняться суровым требованиям 
режима в местах заключения и определенным огра-
ничениям.1 Ее применение представляет собой самое 
острое вторжение в сферу прав граждан на свободу и 
личную неприкосновенность, гарантированных Конс-
титуцией РМ (ст.25), ЕКПЧ (ст.5) и ст.11 УПК РМ. 

В соответствии с законом предварительный арест 
применяется в случае, если невозможно применить 
иную менее жесткую меру пресечения. Единственный 
орган, уполномоченный законом, применять эту меру 
является судебная инстанция. Установив необходи-
мость избрания в отношении подозреваемого, обвиня-
емого в качестве меры пресечения предварительного 
ареста или домашнего ареста, либо необходимость 
продления срока ареста обвиняемого, прокурор пред-
ставляет в судебную инстанцию ходатайство об избра-
нии меры пресечения или о продлении срока ареста 
обвиняемого. В ходатайстве должны быть изложены 
мотивы и основания для применения в отношении 
обвиняемого предварительного ареста или домашнего 
ареста, либо необходимость продления срока ареста 
обвиняемого. К ходатайству прилагаются материалы, 
подтверждающие его обоснованность.

Полагаем, что, возбуждая перед судом ходатайство 

1  Dorel Andrieş, Dorel Metes, Măsura arestării preventive // 
Revista de Drept penal, an. VIII, nr. 2, 2001, c. 88.

об избрании меры пресечения в виде заключения под 
стражу, стороне обвинения необходимо доказывать, 
не просто утверждать, а именно доказывать, пред-
ставляя доказательства, отвечающие всем требова-
ниям относимости, допустимости и достаточности, 
что, оставаясь на свободе, обвиняемый скроется от 
дознания, следствия или суда; может продолжать 
заниматься преступной деятельностью; либо может 
угрожать свидетелю, иным участникам уголовного су-
допроизводства, а также уничтожить доказательства, 
либо иным образом воспрепятствовать производству 
по уголовному делу.

Судья по уголовному преследованию, получив 
ходатайство прокурора о применении предваритель-
ного ареста или домашнего ареста, незамедлительно 
(в тот же день, но не позднее момента истечения 
срока задержания) рассматривает это ходатайство в 
закрытом судебном заседании с участием прокурора 
и представителя органа уголовно преследования, за-
щитника и подозреваемого. Явка прокурора, адвоката 
и подозреваемого (обвиняемого) в судебном заседании 
обязательна. 

К ходатайству прилагается копии постановления 
о начале уголовного преследования, в зависимости 
от случая копия постановления о привлечении в ка-
честве обвиняемого, копии протокола о задержании, 
допроса подозреваемого, обвиняемого, а также копии 
других процессуальных документов подтверждающих 
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наличие оснований для предварительного ареста (дан-
ные характеризирующие личность подозреваемого, 
обвиняемого, о наличии судимости, а также данные 
подтверждающие угрозы в отношении свидетелей и 
потерпевших).2

При рассмотрении ходатайства о применении пред-
варительного ареста судья обязан проверить наличие 
разумных оснований для предположения, что лицо 
совершило преступление либо наличие основания 
полагать, что существует необходимость воспрепятс-
твовать этому лицу совершить новое преступление 
или скрыться от правоохранительных органов после 
его совершения, либо отрицательно повлиять на 
доказательства.3

Разумное предположение должно быть основано на 
фактах или информации, устанавливающих объектив-
ную связь между подозреваемым и предположенным 
деянием, изложенных в документах либо научно-тех-
нических и судебно-медицинских заключениях, на 
других объективных данных, прямо касающихся лица, 
подозреваемого в совершении ущербного деяния 
(Постановления ЕСПЧ по делам Вюррей или Броуган 
против Соединенного Королевства).

На основании ст. 66 ч.2 п.21 УПК РМ, обвиняемый 
вправе знакомиться с материалами, представленными 
в суд в подтверждение его ареста. Адвокат, а также 
задержанный или арестованный согласно ст.66 ч.2 
п.21 УПК в ходе рассмотрения судебной инстанцией 
ходатайства вправе ознакомиться с материалами, пред-
ставленными в суд в подтверждение его ареста. 4

Между тем, о таком праве не говорится в перечнях 
прав подозреваемого (64 УПК РМ). С другой сторо-
ны, закон устанавливает ограничения ознакомления 
указанных участников уголовного судопроизводства с 
материалами уголовного дела до окончания уголовно-
го преследования, за исключением тех, о возможности 
ознакомления с которыми прямо указано в УПК РМ. 
На практике указанные положения УПК толкуются 
таким образом, что они предоставляют судье дис-
креционное право решать - с какими материалами 
уголовного дела, приложенными к ходатайству, можно 

2  Здесь и в дальнейшем имеется виду Уголовно-
процессуальный кодекс Республики Молдова принимаемый 
Законом №122-XV от 14 марта 2003г. и вступивший в 
законную силу 12 июня 2003г. на основании Закона №205- 
XV от 29 мая 2003 г.

3  П.1 Постановления Пленума Высшей Судебной Палаты Р.М. 
от 28.03.2005. №4 О применении судебными инстанциями 
некоторых требований уголовно-процессуального 
законодательства о предварительном аресте и домашнем 
аресте, (измененная Постановлением Пленума Высшей 
Судебной Палаты Р.М. от 07.11.2005 №19)

4  Конин В.В., К вопросу о предмете доказывания при 
избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 
// Актуальные проблемы уголовного судопроизводства: 
вопроы теории, законодательства, практики применения 
(к 5-летию УПК РФ); Материалы международной научно 
- практической конференции. М., МГЮА. 2007 http://iuaj.net/
modules.php?name=Pages&go=page&pid=192-15.02.10

знакомить обвиняемого и его защитника, а с какими 
– нет. В итоге возникает нарушение равенства сторон 
в судебном заседании, на котором рассматривается 
ходатайство об аресте, поскольку одна из сторон (про-
курор) и судья знакомы с материалами, подтверждаю-
щими обоснованность и законность заключения под 
стражу, а обвиняемый и его защитник – нет.

Состязательный процесс по сути своей тесно 
связан с принципом “равенства сторон в судебном 
разбирательстве”. 

Равенство процессуальных прав сторон в теории 
уголовного процесса рассматривается как необходи-
мый элемент основополагающего принципа уголов-
ного судопроизводства-состязательности.5

Состязание можно считать справедливым только 
тогда, когда противоборствующие стороны находятся 
примерно в одной «весовой категории», то есть обла-
дают стартовыми возможностями для защиты своих 
законных интересов.6

Оба эти принципа являются основанием для обес-
печения беспристрастного суда в соответствии с ст.6 
§ 1 ЕКПЧ и на них часто ссылаются при судебных 
слушаниях в Европейском Суде. 

Участвующие в уголовном судопроизводстве сторо-
ны пользуются равными правами и наделены уголовно-
процессуальным законом равными возможностями в 
защите своей позиции. (ст.24 ч.3 УПК РМ).

Состязательность связывают традиционно в 
уголовном процессе со стадией судебного разбира-
тельства. Такое мнение вытекает из характеристики 
отдельных элементов состязательности, данных в 
отдельных норм закона. 

Стороны процесса избирают свою позицию, спо-
собы и средства ее отстаивания самостоятельно и 
независимо от суда, других органов или лиц. (ст.24 ч.4 
УПК РМ). 

Уголовное судопроизводство понимается как со-
вокупность двух этапов деятельности: досудебного и 
судебного производство по уголовному делу. Напра-
шивается вывод о придании состязательности статуса, 
действительно общего процессуального принципа и 
распространение его действия, в том числе и на стадию 
предварительного расследования.7

Судебное разбирательство должно так же соблю-
дать требование состязательности и равенства сторон, 
сформулированное Европейским Судом в процессе 
применения ст.6 ЕКПЧ, т.е. лицо, добивающееся своего 
освобождения, должно быть в курсе представления, 

5  П.3 Постановления Пленума Высшей Судебной Палаты Р.М. 
от 28.03.2005. №4 

6  П. 14 Постановления Пленума Высшей Судебной Палаты 
Р.М. №4 от 28.03.2005 См. так же: Броуган (Brogan) и дрг. 
против Соединенного Королевства (Судебное решение от 
29 ноября 1988) // Европейский Суд по правам человека, 
Избранные решения, Том 1, Изд. НОРМА, Москва, 2001, 
стр.610-636 

7  П. 14 Постановления Пленума Высшей Судебной Палаты 
Р.М. №4 от 28.03.2005
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внесенного для обоснования содержания его под стра-
жей, а также должно ознакомится с сопутствующими 
доказательствами, и иметь возможность подготовить-
ся к их опровержению.

В решении по делу Нидбала против Польши Суд 
постановил, что, хотя порядок, установленный § 4 ст.5. 
не должен обязательно сопровождаться гарантиями, 
которые предусмотрены § 1 ст.6 ЕКПЧ, тем не менее, 
он должен «иметь судебный характер и предоставлять 
гарантии, соответствующие рассматриваемому типу 
лишения свободы». Европейский Суд также добавил, 
что «в особенности, в ходе судебного разбирательства, 
касающегося жалобы в отношении ордера на арест, 
должно быть обеспеченно «равенство сторон» про-
курора и задержанного».

В решении по делу Илийков против Болгарии Суд 
напомнил, что судебное разбирательство, касающееся 
обжалования задержания, «должно быть состязатель-
ным и должно адекватно обеспечивать «равенство 
сторон» прокурора и задержанного».8

Оценка необходимости содержания под стражей 
и последующее определение виновности слишком 
тесно связаны, чтобы отказывать в доступе к доку-
ментам в первом случае, если закон требует этого в 
последнем.

8  П.6 Постановления Пленума Высшей Судебной Палаты Р.М. 
№4 от 28.03.2005. 

В то время как королевский адвокат был ознакомлен 
со всем делом, разбирательство не дало апеллянту воз-
можности соответствующим образом опровергать до-
воды, от которых зависела обоснованность содержания 
под стражей. Поскольку оно не обеспечило равенства 
сторон, разбирательство не было действительно состя-
зательным» Lamy п. Бельгии, Решение от 30.03.89, Seria A 
nr. 151, pp. 16-17, § 29, и Garcia Alva п. Германии, Решение 
от 13.02.2001, nr. 23541/94, §§ 39-43,).9 

Таким образом, Европейский Суд признает нару-
шение § 4 ст. 5 Конвенции, если обвиняемый или его 
защитник не были ознакомлены с материалами уго-
ловного дела, направленными в суд для обоснования 
ходатайства о применении меры пресечения в виде 
заключения под стражу.10 Это позволяет обратиться 
в Европейский Суд с жалобой на указанное наруше-
ние, либо использовать изложенную прецедентную 
практику в кассационной жалобе на постановление 
судьи, удовлетворившего ходатайство об избрании 
заключения под стражу в отношении обвиняемого 
или подозреваемого.11

9  Александр Ярмыш, Юрий Яновичь, Процессуальное 
равноправие сторон в уголовном судопроизводстве-
проблемы справедливости // Материалы Международной 
научно прак тической конференции,  Уго ловно-
процессуальная справедливость, Рига, 2005, стр.205

10  Емузов А., Особенности процессуального доказывания в 
условиях состязательности по УПК Р.Ф. // Российский судья, 
2005, №3, стр.22

11  Там же, с.103

о нЕКоторЫХ проБЛЕМаХ приМЕнЕния аДМинистративноЙ 
отвЕтствЕнности За БЕЗБиЛЕтнЫЙ проЕЗД

Борис сОсна, 
доктор права,  
и.о. профессора Европейского университета, адвокат

Повышенная актуальность этой темы обуслов-
лена не только тем, что ответственность за безби-
летный проезд может быть применена к сотням 
тысяч совершеннолетних граждан, но и тем, что 
муниципальный Совет Кишинева 27 ноября 2009 
года утвердил Регламент выявления нарушений и 
санкций в отношении пассажиров – нарушителей в 
городском общественном транспорте.

Данный Регламент практически неправомерно 
изменяет Кодекс Республики Молдова о правонару-
шениях № 218-XVI от 24 декабря 2008 года, вступив-
ший в силу 31 мая 2009 года.�

В статье «Штраф 200 леев за безбилетный проезд», 
опубликованной в газете «Молдавские ведомости» 

от 1 декабря 2009 года, сообщается, что утвержден-
ный муниципальным Советом Кишинева Регламент 
выявления нарушений и санкций в отношении пас-
сажиров – нарушителей в городском общественном 
транспорте предусматривает штраф в размере 50 
леев за безбилетный проезд, если пассажир согласен 
оплатить штраф на месте.

Если пассажир не согласен оплатить штраф на 
месте, но желает уплатить штраф в течение 72 часов, 
он может уплатить штраф за безбилетный проезд в 
размере 75 леев в кассу транспортного предприятия, 
составившего протокол.

В случае неоплаты безбилетным пассажиром 
штрафа в течение 72 часов размер штрафа повыша-
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Sunt foarte bune. Deocamdată nu le-am  aplicat în practica mea de apărător, dar am văzut că 
sunt elaborate în conformitate cu cerinţele codurilor de procedură şi au un aspect vizual destul 
de bun.

CE IMPRESII V-AU PRODUS CELE 4 EDIŢII SPECIALE ALE REVISTEI AVOCATUL POPORULUI 
ÎN CARE SUNT PUBLICATE MODELE DE CERERI DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ?

BUzU  
NICOLAE, 

avocat

ется до 200 леев, и в этом случае протокол об адми-
нистративном правонарушении передается в суд для 
рассмотрения дела по существу.

Вышеуказанный Регламент, утвержденный муни-
ципальным советом Кишинева 27 ноября 2009 года, 
свидетельствует о незаконном превышении муници-
пальным Советом Кишинева своих полномочий, т.к. 
отдельные положения этого Регламента изменяют ст. 
34, 204, 407, 446 и 447 Кодекса Республики Молдова о 
правонарушениях № 218-XVI от 24 декабря 2008 года 
(в дальнейшем Кодекс) и противоречат Конституции 
РМ, принятой 29.07.1994 года, согласно которой воп-
росы правонарушений и наказаний регулируются 
органическими законами.

Статья 204 Кодекса предусматривает, что безби-
летный проезд в городском общественном транс-
порте, в автобусах междугородного и международ-
ного сообщения, в пригородных поездах, поездах 
местного и дальнего сообщения, на судах речного 
транспорта влечет наложение штрафа в размере до 
10 условных единиц. 

Согласно части (1) ст. 34 Кодекса штраф уста-
навливается в условных единицах. Одна условная 
единица равняется 20 леям.

   Согласно части (2) ст. 34 Кодекса размер штрафа 
для физических лиц устанавливается в пределах от 
1 до 150 условных единиц, а для должностных лиц и 
юридических лиц – от 10 до 500 условных единиц.

Следовательно, часть (2) ст. 34 и ст. 204 Кодека 
предусматривают, что за безбилетный проезд может 
быть назначен штраф в размере от 20 до 200 леев.

Как видно из сравнения Кодекса, принятого 
Парламентом, и Регламента, принятого муници-
пальным Советом, законно избранные, но далекие 
от законности слуги кишиневского народа в 2,5 раза 
увеличили минимальный размер штрафа за безби-
летный проезд.

Так называемый Регламент противоречит также 
частям (1)-(3) ст. 407, ст. 446, 447 и части (3) ст. 34 
Кодекса.

Согласно части (1) ст. 407 Кодекса правонару-
шения, предусмотренные статьями 198–200, 204, 
206, 207, устанавливаются специализированными 
органами публичного управления в области авто-

мобильного транспорта, электротранспорта, желез-
нодорожного и водного транспорта.

   Согласно части (2) ст. 407 Кодекса констати-
ровать правонарушения и составлять протоколы 
вправе:

a) на автомобильном транспорте и электротранс-
порте – начальники служб, наделенных контроль-
ными функциями, и их заместители;

b) на железнодорожном транспорте – начальники 
станций и вокзалов и их заместители, начальни-
ки локомотивных (вагонных) депо, начальники 
пассажирских поездов, контролеры-ревизоры 
пассажирских поездов;

c) на водном транспорте – капитан порта и инс-
пектора портовой инспекции государственного 
надзора.

Согласно части (3) ст. 407 Кодекса протоколы о 
правонарушениях передаются для рассмотрения по 
существу в компетентную судебную инстанцию.

Согласно части (3) ст. 34 Кодекса правонарушитель 
вправе внести половину установленного штрафа в 
случае уплаты его в течение 72 часов с момента наложе-
ния такового. В этом случае наказание в виде штрафа 
считается исполненным в полном размере. 

Следовательно, Кодекс требует составить протокол 
о правонарушении, передать его в суд, который вправе 
наложить на безбилетного пассажира штраф в размере 
от 20 до 200 леев. Пассажир вправе в течение 72 часов 
после наложения штрафа уплатить половину этого 
штрафа, наложенного судом.

Регламент неправомерно увеличил минимальный 
размер штрафа за безбилетный проезд в 2,5 раза 
и неправомерно изменил порядок взимания этих 
штрафов.

Регламент противоречит также ст. 446 и 447 Ко-
декса.

Согласно части (1) ст. 446 Кодекса установив пра-
вонарушительное деяние, констатирующий субъект не 
составляет протокол о правонарушении, если:

a) лицо, в отношении которого возбуждено про-
изводство о правонарушении, не оспаривает 
совершение правонарушения и согласно упла-
тить на месте наложенный на него штраф взамен 
квитанции;
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b) наказание назначается в виде предупреждения;
c) лицо освобождается от ответственности за 

правонарушение в соответствии со статьями 20–31 
Кодекса.

Согласно ст. 20-31 Кодекса административная от-
ветственность не применяется:

- к невменяемым лицам (ст. 20);
- к лицам, находящимся в состоянии необходимой 

обороны (ст. 21);
- к лицам, находящимся в состоянии крайней не-

нобходимости (ст. 22);
- к лицам, совершившим правонарушение в резуль-

тате физического или психического принуждения 
(ст. 23);

- в случае обоснованного риска (ст. 24);
- в случае непредвиденного случая (ст. 25);
- в случае добровольного отказа от совершения 

правонарушения (п. а) ст. 26 и ст. 27);
- в случае незначительного правонарушения, по-

пытки совершения правонарушения (п. b) ст. 26 
и ст. 28);

- в случае примирения потерпевшего с лицом, 
совершившим правонарушение (п. c) ст. 26 и ст. 
29);

- в случае истечения срока давности привлечения 
к ответственности за правонарушение (п. d) ст. 
26 и ст. 30);

- в случае амнистии (п. e) ст. 26 и ст. 31).
Согласно части (2) ст. 30 Кодекса срок давности 

привлечения к ответственности за правонарушение 
составляет три месяца.

Согласно части (5) ст. 30 Кодекса срок давности в 
отношении исполнения наказания за правонарушение 
составляет один год.

Часть (2) ст. 447 Кодекса предусматривает, что 
положения части (1) ст. 446 Кодекса не применяются 
в следующих случаях:

a) назначение основного наказания, предусмотрен-
ного настоящим кодексом, относится к компетенции 
судебной инстанции или, в случае двух основных 
наказаний, назначение одного из них, если конста-
тирующий субъект находит нужным, относится к 
компетенции судебной инстанции;

b) правонарушением причинен материальный 
ущерб; 

c) имеются вещественные доказательства, подле-
жащие конфискации в соответствии со статьей 106 
Уголовного кодекса и статьей 162 Уголовно-процес-
суального кодекса;

d) совершены правонарушения, предусмотренные 
статьями 220–226 и 228–245 Кодекса.

Систематическое и грамматическое толкование ст. 
407 и 446 Кодекса дает основание для вывода, что в 
случае безбилетного проезда обязательно составляет-
ся протокол о правонарушении, поскольку назначение 
наказания за это правонарушение относится к компе-
тенции судебной инстанции.

 Содержание протокола о правонарушении должно 
соответствовать ст. 443 Кодекса.

Уплата штрафа на месте может производиться в 
соответствии со ст. 447 Кодекса.

В случае, предусмотренном пунктом a) части (1) 
статьи 446 Кодекса, правонарушитель уплачивает на-
ложенный на него констатирующим субъектом штраф 
и получает соответствующую квитанцию, в которой 
содержатся:

a) дата, время и место уплаты штрафа;
b) фамилия, имя и место жительства лица, на ко-

торое наложен штраф;
c) фамилия, имя и должность констатирующего 

субъекта, представляемый им орган;
d) норма о правонарушении, на основании которой 

налагается штраф;
e) сумма штрафа;
f) подписи сторон.
Квитанция об уплате штрафа за правонарушение 

вручается лицу, на которое наложен штраф, о чем 
делается отметка в копии квитанции.

Квитанция об уплате штрафа за правонарушение 
является документом строгой отчетности. Порядок 
учета, хранения и выдачи квитанций констатирующим 
субъектом устанавливается положением, утвержден-
ным Правительством (части (1)-(3) ст. 447 Кодекса).

Из содержания ст. 447 Кодекса видно, что штраф 
за безбилетный проезд не может взиматься на месте с 
получением соответствующей квитанции, т.к. штраф 
за данное правонарушение может быть наложен 
только судом.

Сравнительный анализ Кодекса и противореча-
щего ему Регламента дает основание для вывода, что 
данный Регламент будет способствовать нарушениям 
прав физических лиц, усилению коррупции и пра-
вового нигилизма/, которые глубоко укоренились в 
нашем обществе.

Доступу к информации препятствуют недостатки 
закона РМ «О порядке опубликования и вступления 
в силу официальных актов» № 173-XIII от 06.07.1994 
года, который не вполне соответствует требованиям 
части (2) ст. 23 Конституции РМ.

Согласно части (2) ст. 23 Конституции РМ государс-
тво  обеспечивает право каждого человека на знание 
своих прав  и  обязанностей. С этой целью государство 
публикует все  законы  и другие нормативные акты и 
обеспечивает их доступность.

Закон РМ «О порядке опубликования и вступления 
в силу официальных актов» не обязывает муници-
пальный Совет Кишинева и примэрию мун. Кишинев 
публиковать свои нормативные акты в «Официальном 
мониторе РМ».

Этот пробел препятствует доступу к информации 
и создает условия, способствующие  нарушению прав 
физических лиц и усилению коррупции.

По нашему мнению,  следует внести следующие 
дополнения в закон РМ «О порядке опубликования и 
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вступления в силу официальных актов»:
1. Включить в перечень нормативных актов, под-

лежащих опубликованию в «Официальном мо-
ниторе РМ», решения муниципального Совета 
Кишинева и решения примэрии мун. Кишинев 
нормативного характера;

2. Дополнить вышеуказанный закон ст. 11, соглас-
но которой законы и другие нормативные акты, 

не опубликованные в «Официальном мониторе 
РМ», являются недействительными и не подлежат 
исполнению;

3. Установить, что должностные лица, по вине ко-
торых нормативные акты не были опубликованы в 
«Официальном мониторе РМ» в течение 30 дней со 
дня их принятия, подвергаются штрафу в размере 
от 30 до 100 условных единиц.

În scopul aplicării corecte şi uniforme de către instanţele 
de judecată a normelor ce reglementează responsabilitatea 
cărăuşului în contractul de transportare a bunurilor, având 
ca temei analiza practicii judiciare, Plenul Curţii Supreme de 
Justiţie, în baza art.2 lit.e), art.16 lit.c) din Legea cu privire 
la Curtea Supremă de Justiţie şi art.17 Cod de procedură 
civilă, 

EXPLICĂ: 
1. Transportarea bunurilor poate avea loc pe cale te-

restră (transport auto, feroviar), aeriană şi maritimă sau 
fluvială (transport naval), fiecare tip de transport având 
particularităţile sale distincte, rezultate din diversitatea 
normelor juridice ce le reglementează. 

Reglementările dreptului intern, pe de o parte, sunt 
stabilite de Legea cu privire la transporturi nr.1194-XIII din 
21.05.1997, MO nr.67-68/553 din 16.10.1997, şi Codul civil 
al Republicii Moldova, aprobat prin Legea nr.1107-XV din 
06.06.2002 (Cartea a IlI-a, Capitolul XII), care conţin norme 
generale, iar pe de altă parte, raporturile juridice sunt di-
sociate în dependenţă de tipul transportului. 

Pentru fiecare tip de transport, prioritate va avea legea 
specială (Codul transportului concret sau Convenţiile, în 
contractele internaţionale), apoi normele generale. 

Dacă contractul de transport reprezintă unul de adezi-
une, faţă de acest contract urmează a fi aplicate şi regulile 
clauzelor contractuale standard (Cartea a IlI-a, Capitolul IV 
din Codul civil). 

În unele cazuri, când clientul este persoană fizică care 
nu practică activitate de întreprinzător, faţă de raporturile 
de transport se aplică garanţiile oferite de Legea nr.105 din 
13.03.2003 privind protecţia consumatorului. 

Transportarea mărfurilor în trafic internaţional este 
reglementată de diverse tratate internaţionale. 

Conform art.1610 alin.(1), (2) Cod civil al RM, contractul 
este guvernat de legea aleasă prin consens de părţi. Păr-
ţile contractului pot stabili legea aplicabilă atât întregului 
contract, cât şi unor anumite părţi ale lui. Prin urmare. În 
primul rând urmează a fi aplicată legea aleasă de părţile 
contractului, dacă această clauză nu contravine legii. În al 
doilea rând, în cazul în care legea respectivă lipseşte sau 
este declarată ilegală, urmează a fi aplicate prevederile tra-
tatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte 
(concluzia este bazată pe prevederile art.7 CC). Şi doar în al 
treilea rând, dacă nu se aplică normele juridice menţionate, 
se aplică prevederile legislaţiei naţionale. 

Reglementările între URSS şi alte ţări sunt aplicabile pe 
teritoriul RM în temeiul art.II din Dispoziţiile finale şi tranzi-
torii ale Constituţiei, care stipulează că legile şi celelalte acte 
normative rămân în vigoare în măsura în care nu contravin 
Constituţiei şi în temeiul Legii nr.693 din 27 august 1991 
privind suspendarea acţiunii unor articole din Constituţia 
RM, art.2 al căreia stipulează că orice act al legislaţiei în 
vigoare (a fostei URSS) acţionează pe teritoriul RM în mă-
sura în care nu contravine Declaraţiei de independenţă a 
Republicii Moldova. 

2. La examinarea cauzelor rezultate din contractul 
de transport auto, se vor lua în consideraţie următoarele 
acte juridice: 

- Codul transporturi lor auto, aprobat prin Legea nr.116-
XIV din 29.07.1998, MO nr.90-91 din 01.10.1998; 

- Legea nr.131-XVI din 07.06.2007 privind siguranţa 
traficului rutier, MO nr.103-106 din 20.07.2007; 

- Hotărârea Guvernului nr.45 din 24.01.1994 “Cu privire 
la reglementarea transportării încărcăturilor periculoase pe 
teritoriul RM şi lichidarea consecinţelor eventualelor avarii”, 
MO nr.1 din 30.01.1994; 

HOTĂRÂREA PLENULUI CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE  
A REPUBLICII MOLDOVA 
 Privind aplicarea unor prevederi ale legislaţiei referitoare la răspunderea cărăuşului în 
contractul transportului de bunuri nr.12 din 27.11.2009 
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- Hotărârea Guvernului nr.672 din 28.05.2002 “Cu privire 
la efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase pe 
teritoriul RM”, MO nr.87-90/860 din 26.06.2002; 

- Regulamentul privind modul de transportare a 
produselor petroliere importate, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului RM nr.476 din 17.04.2002, MO nr.57-58 din 
25.04.2002; 

- Regulamentul cu privire la autorizarea, controlul şi 
efectuarea pe drumurile publice a transporturilor cu gre-
utăţi şi/sau gabarite ce depăşesc limitele admise, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului RM nr.1073 din 01.10.2007, MO 
nr.161-164 din 12.10.2007; 

- Acordul privind punerea în aplicare a certificatului 
internaţional de cântărire a mijloacelor de transportat 
mărfuri pe teritoriul statelor-membre ale Comunităţii Sta-
telor Independente, semnat în or.Ciolpon-Ata la 16 aprilie 
2004, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr.500 din 
30.05.2005, MO nr.80-82 din 10.06.2005; 

- Convenţia relativă la Contractul de transport interna-
ţional al mărfurilor pe şosele (CMR) din 19.05.1956, la care 
Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentu-
lui nr.1318-XII din 02.03.1993, în vigoare pentru RM din 
26.05.1993, publicată în ediţia oficială “Tratate internaţio-
nale”, 1998, vol. IV, pag.147; 

- Memorandumul de înţelegere privind facilitarea 
transportului rutier de mărfuri în regiunea CEMN (Orga-
nizaţia Cooperării Economice în bazinul Mării Negre) din 
06.03.2002, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1034 
din 25.08.2003; 

- Acordul european relativ la munca echipajelor vehicu-
lelor care efectuează transporturi internaţionale pe şosele 
(AETR) din 01.07.1970, la care Republica Moldova a aderat 
prin Hotărârea Parlamentului nr.1318-XII din 02.03.1993, în 
vigoare pentru RM din 22.11.1993, publicat în ediţia oficială 
“Tratate internaţionale”, 1998, vol. IV, pag.109; 

- Hotărârea Parlamentului RM nr.44-XIV din 04.06.1998 
“Pentru aderarea RM la Acordul european referitor la trans-
portul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (ADR), 
încheiat la Geneva la 30.09.1957”; 

- Protocolul de amendare a art.1 a), 14(1) şi 14(3) b) ale 
Acordului european din 30 septembrie 1957 referitor la 
transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase 
(ADR), încheiat la Geneva la 28 octombrie 1993; 

- Legea nr.173-XVI din 19.07.2007 pentru aderarea RM 
la Acordul cu privire la transporturile internaţionale de 
produse alimentare perisabile şi cu privire la mijloacele 
de transport speciale destinate acestor transporturi (ATP), 
cu amendamentele respective, adoptat la Geneva la 
01.09.1970, MO nr.112-116 din 03.08.2007; 

- Convenţia vamală relativă la Transportul internaţional 
de mărfuri sub acoperirea carnetelor T.l.R. din 14 noiembrie 
1975, Geneva, la care Moldova a aderat prin Hotărârea 
Parlamentului nr.1318-XII din 02.03.1993, MO nr.3 din 
30.03.1993; 

- Regulamentul cu privire la modul de aplicare a Conven-
ţiei vamale relative la transportul internaţional de mărfuri 
sub acoperirea carnetului TIR (Convenţia TIR, 1975), aprobat 
prin Hotărârea Guvernului RM nr.1086 din 25.11.1997, MO 
nr.86-87 din 25.12.1997 etc. 

Activitatea transportului feroviar care asigură trans-
portarea mărfurilor este reglementată de: 

- Codul transportului feroviar nr.309-XV din 17.07.2003, 
MO nr.226-228 din 14.11.2003; 

- Hotărârea Guvernului nr.19 din 12.01.2005 “Privind 
aprobarea nomenclatoarelor mărfurilor pasibile de pază 
şi însoţire specială la transportul pe cale ferată” MO nr.13 
din 21.01.2005; 

- Acordul privind transportul feroviar internaţional 
de mărfuri din 01.11.1951 (SMGS), modificat şi actualizat 
periodic. 

Activitatea de transportare navală este reglementată 
de: 

- Codul navigaţiei maritime comerciale al RM, apro-
bat prin Legea nr.599-XlV din 30.09.1999, MO nr.1-4 din 
11.01.2001; 

- Legea nr.37-XVI din 28.02.2008 pentru ratificarea Con-
venţiei de la Budapesta privind contractul de transport de 
mărfuri în navigaţia interioară (CMNI); 

- Legea nr.296-XVI din 21.12.2007 pentru ratificarea 
Acordului european referitor la transportul internaţio-
nal al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interne 
(ADN); 

- Acordul european privind marile linii de transport 
internaţional combinat şi instalaţii conexe (AGTC), la care 
Republica Moldova a aderat prin Legea nr.1310-XV din 
26.07.2002, MO nr.115-116 din 08.08.2002. 

Dacă luăm modelele elaborate de dl Poalelungi, da! Acelea erau modele: bune, succinte, argumentate. 
Cererile publicate în ediţiile speciale ale revistei noastre sunt bunicele, dar conţin multă filozofie, 
dacă citeşte un începător nu cred să-i fie de folos. Ar trebui să ne întoarcem la tipul de modele din 
cartea Accesul la justiţie publicat anterior de Baroul Avocaţilor. 

CE IMPRESII V-AU PRODUS CELE 4 EDIŢII SPECIALE ALE REVISTEI AVOCATUL POPORULUI 
ÎN CARE SUNT PUBLICATE MODELE DE CERERI DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ?

TUDOr  
COADă, 

avocat
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Activitatea de transportare aeriană este reglementată 
de: 

- Convenţia pentru unificarea anumitor reguli referitoare 
la transportul aerian internaţional, încheiată la Montreal la 
28 mai 1999, la care RM a aderat prin Legea nr.254-XVI din 
05.12.2008, în vigoare pentru RM din 17 mai 2009; 

- Legea aviaţiei civile nr.1237-XIII din 09.07.1997, MO 
nr.69-70 din 23.10.1997 etc. 

3. La examinarea cauzelor ce au ca obiect răspunderea 
cărăuşului în contractele de transportare a încărcăturilor, 
instanţele vor reţine că, drept premise generale ale răspun-
derii cărăuşului, servesc: 

- actul juridic, contractul de transport care preexistă 
apariţiei prejudiciului cauzat prin neexecutarea obligaţiei 
asumate (In acest sens, instanţele urmează să facă distincţie 
între contractul de transport şi cel de expediţie, reţinând că, 
potrivit ultimului, o parte (expeditorul) se obligă, pe contul 
şi în numele celeilalte părţi (client) sau în nume propriu, 
să încheie un contract de transport şi să efectueze actele 
necesare în vederea efectuării transportării. Expeditorul va 
răspunde în ultimul caz doar pentru obligaţiile care decurg 
din contractul de expediţie); 

- apariţia unui prejudiciu care rezultă din neexecutarea 
totală sau parţială a unei obligaţiuni născute din însuşi 
actul juridic; 

- existenţa faptei ilicite a autorului prejudiciului; 
- existenţa legăturii cauzale între fapta ilicită şi preju-

diciul cauzat; 
- o condiţie subiectivă a răspunderii este intenţia sau 

culpa gravă (vinovăţia autorului prejudiciului). 
Reclamantul urmează să prezinte dovezi că i-au fost 

cauzate prejudicii, cu excepţia cazurilor când a fost declarat 
interesul special al clientului. 

Prejudiciul poate fi cauzat prin una din următoarele 
modalităţi: 

a) distrugerea, pierderea sau deteriorarea mărfii; 
b) depăşirea termenului de livrare; 
c) neexecutarea altor obligaţii contractuale (spre 

exemplu, pierderea sau utilizarea necorespunzătoare a 
documentelor anexate la scrisoarea de trăsură sau înmâ-
nate cărăuşului). 

Dacă marfa nu a fost livrată la punctul de destinaţie în 
decursul a 30 de zile de la expirarea termenului de livrare 
sau, în cazul în care nu s-a convenit asupra unui astfel de 
termen, în decursul a 60 de zile de la preluarea încărcăturii 
de către cărăuş, ea se consideră pierdută. 

În transportul aerian, dacă transportatorul recunoaşte 
pierderea mărfii sau dacă marfa nu a sosit după expirarea unui 
termen de 7 zile de la data la care ar fi trebuit să sosească, desti-
natarul este îndreptăţit să exercite împotriva transportatorului 
drepturile care decurg din contractul de transport, cu excepţia 
cazului când în scrisoarea de transport aerian sau chitanţa de 
primire a mărfii este prevăzut altfel. 

Deteriorarea presupune neconformitatea indicilor 
calitativi ai mărfii la punctul de destinaţie faţă de punctul 

de pornire. Încărcătura se poate deteriora în urma aplicării 
unor factori mecanici din exterior (fisuri, zgârieturi) sau 
intervenirii unor schimbări chimice, biologice etc. (Actul 
de expertiză privind deteriorarea mărfii transportate nu va 
putea fi reţinut ca probă dacă nu se respectă termenul şi 
locul de efectuare a expertizei stipulate în contract sau este 
întocmit unilateral de către beneficiarul mărfii.) 

Potrivit art.1010 CC, termenul de livrare este încălcat 
atunci când încărcătura nu a fost livrată în interiorul terme-
nului convenit sau, în cazul în care nu s-a convenit asupra 
unui termen, când durata efectivă a transportului, cu luarea 
în consideraţie a împrejurărilor, depăşeşte durata care poate 
fi acordată în mod rezonabil unui cărăuş diligent. 

4. Cărăuşul este răspunzător de executarea contractului 
de transport din momentul primirii mărfii la punctul de 
preluare a mărfii până la momentul eliberării încărcăturii 
la destinaţie. Aceasta implică răspunderea sa nu numai în 
timpul transportului efectiv, ci şi în perioada aflării mărfii 
la depozitele cărăuşului după preluarea ei de la expeditor, 
precum şi după transportarea ei la punctul de destinaţie şi 
până la remiterea către persoana îndreptăţită să dispună 
de ea. 

Transportatorul aerian este răspunzător pentru dauna 
survenită cu condiţia ca evenimentul care a cauzat dau-
na să fie produs în timpul transportului aerian. Perioada 
transportului aerian este perioada în care marfa se află 
în grija transportatorului aerian şi nu se extinde asupra 
transportului terestru, maritim sau pe căi navigabile interne 
efectuat în afara unui aeroport. Totuşi, dacă un astfel de 
transport se realizează în aplicarea unui contract de trans-
port aerian în scopul încărcării, expedierii sau transbordării, 
orice pagubă este considerată până la proba contrarie ca 
fiind rezultatul unui eveniment care a avut loc în timpul 
transportului aerian. 

În cazul transportatorilor aerieni succesivi diferiţi, răs-
punzător este transportatorul care a efectuat transportul 
în timpul căruia s-a produs accidentul sau întârzierea, cu 
excepţia cazului în care, printr-o înţelegere specială, primul 
transportator şi-a asumat răspunderea pentru întreaga călă-
torie. Dacă transportul aerian a fost efectuat de o persoană 
alta decât transportatorul contractual (transportatorul de 
fapt), transportatorul contractual răspunde pentru întregul 
transport prevăzut în contract, transportatorul de fapt - 
numai pentru transportul pe care îl efectuează. 

5. Sesizarea instanţelor judecătoreşti în materie de 
transporturi este precedată de o fază prealabilă. Ea constă 
în înaintarea demersurilor (reclamaţiilor, pretenţiilor), care 
constituie o încercare de a rezolva pe cale amiabilă diferen-
dul până la adresarea în instanţa de judecată. 

Dreptul de a înainta acţiune ce rezultă din contractul de 
transport al mărfurilor aparţine persoanei care are dreptul 
să înainteze reclamaţii. 

Posibilitatea cesiunii creanţelor împotriva cărăuşului în 
contractul de transport trebuie admisă, dacă în legile speciale 
care reglementează transportul nu este prevăzut altfel. 
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Potrivit art.169 alin.(3) din Codul navigaţiei maritime 
comerciale al RM, aprobat prin Legea nr.599/30.09.1999, 
destinatarul îi adresează transportatorului reclamaţii. În 
transportul aerian, potrivit art.31 din Convenţia pentru 
unificarea unor reguli referitoare la transportul aerian 
internaţional, încheiată la Montreal la 28.05.1999, în caz 
de deteriorare a mărfii, destinatarul adresează transpor-
tatorului o reclamaţie în scris imediat după descoperirea 
deteriorării mărfii sau cel târziu într-un interval de 14 zile 
de la data primirii mărfii. În caz de întârziere, reclamaţia 
trebuie făcută cel târziu într-un termen de 21 de zile de 
la data la care mărfurile au fost puse la dispoziţia desti-
natarului. Potrivit art.155 alin.(2) din Codul transportului 
feroviar nr.309-XV din 17.07.2003, reclamaţia se înaintează 
de către destinatar sau expeditor, iar alin.(3) al aceluiaşi 
articol prevede că destinatarul şi expeditorul de mărfuri 
pot transmite altor persoane fizice şi juridice dreptul de 
înaintare a reclamaţiilor şi de intentare a acţiunilor, prin 
perfectarea, în modul stabilit, a contractului de delegare a 
drepturilor sau a procurii. 

Deşi Codul transporturilor auto, aprobat prin Legea 
nr.116/29.07.1998 nu indică persoanele care pot înainta 
reclamaţii împotriva cărăuşului, rezultă că acestea pot fi ex-
peditorul sau destinatarul, deoarece art.50 din cod prevede 
că cesiunea către alte persoane fizice şi juridice a dreptului 
de înaintare a pretenţiilor şi de intentare a acţiunilor nu se 
admite, cu excepţia cazurilor când expeditorul de mărfuri 
cedează acest drept destinatarului mărfurilor sau destina-
tarul mărfurilor expeditorului de mărfuri ori expeditorul 
de mărfuri (destinatarul mărfurilor) organizaţiei ierarhic 
superioare sau organizaţiei de transport şi expediţie. 

De aceea, dacă persoana, contrar legii, a cesionat acest 
drept unui terţ, atunci cerinţa bazată pe contractul de cesi-
une urmează a fi respinsă de către instanţa de judecată. 

Destinatarul şi expeditorul de mărfuri pot transmite 
altor persoane fizice şi juridice dreptul de înaintare a 
reclamaţiilor şi de intentare a acţiunilor, prin perfectarea 
contractului de delegare a drepturilor sau a procurii. 

6. Dacă acţiunea este depusă în interiorul termenului 
pentru adresarea pretenţiei, fără ca aceasta să fie înaintată 
transportatorului, instanţa nu va da curs cererii. 

Acţiunea depusă până la expirarea termenului de îna-
intare a pretenţiilor se va pune pe rol doar în cazul în care 
cărăuşul a răspuns la reclamaţie şi răspunsul nu-l satisface 
pe client. 

Se va primi pe rol acţiunea şi în cazul în care, în prealabil, 
a fost înaintată pretenţia, însă clientul nu a primit răspuns 
în termenul prevăzut de lege. 

Dacă cărăuşul a restituit fără examinare pretenţia deoa-
rece aceasta a fost depusă cu încălcarea cerinţelor legale, 
iar solicitantul, în limitele termenului de prescripţie, depu-
ne repetat pretenţia cu respectarea cerinţelor, expirarea 
termenului pentru depunerea pretenţiei nu constituie o 
piedică pentru primirea acţiunii în judecată şi examinarea 
litigiului în fond. 

7. În cadrul raporturilor juridice de transport, instanţele 
de judecată vor aplica pentru pierderea, totală sau parţială, 
a mărfii principiul răspunderii limitate a cărăuşului. Trans-
portatorul va răspunde doar în limitele valorii încărcăturii 
(pierdute sau deteriorate), care va fi apreciată la locul şi 
momentul preluării, dar nu al recepţionării mărfii. 

La evaluarea costului categoriei de mărfuri transpor-
tate se ia în consideraţie cursul bursei sau preţul curent al 
pieţei. În lipsa acestora, se ţine seama de valoarea uzuală 
a mărfurilor de acelaşi fel şi de aceeaşi calitate. 

În afară de aceste despăgubiri, urmează a fi restituite: 
- taxa de transport (dacă taxa de transport n-a fost in-

clusă în costul încărcăturii), care, în caz de pierdere totală 
a încărcăturii, se restituie integral, iar în caz de pierdere 
parţială - proporţional; 

- taxele vamale, plăţile pentru procedurile vamale, a 
căror restituire către reclamant nu este prevăzută de le-
gislaţia vamală; 

- alte cheltuieli de transport (prin alte cheltuieli de trans-
port se vor înţelege cheltuielile necesare pentru conserva-
rea încărcăturii, cheltuielile suportate în urma stivuirii mărfii 
în camion sau pe navă, primele de asigurare, cheltuielile de 
expertizare şi evaluare a mărfii). 

Cel îndreptăţit poate pretinde pentru despăgubirea da-
torată dobânzi în mărimea stabilită de art.619 Cod civil. 

Cărăuşul mai răspunde şi pentru pierderea sau utilizarea 
necorespunzătoare a documentelor anexate la scrisoarea 
de trăsură sau înmuiate lui. Acestea se pot referi la respec-
tarea: regulilor de trecere prin vamă, regulilor sanitare, 
regulilor veterinare etc. Această răspundere este limitată, 
cărăuşul netrebuind să plătească despăgubiri mai mari 
decât cele pentru pierderea încărcăturii. 

Se va reţine că alte pretenţii pentru pierdere nu sunt 
prevăzute. În această ordine de idei, menţionăm că des-
tinatarul mărfii pierdute (deteriorate) nu poate pretinde 
repararea prejudiciului său comercial sau a unei scăderi a 
profitului uzual. Mai mult ca atât, se exclude recuperarea 
prejudiciului indirect, cauzat de stoparea prelungită a 
activităţii de producere a uzinei sale, ca efect al pierderii 
încărcăturii (materiei prime) ce era necesară procesului de 
fabricaţie. 

În cazul întârzierii transportării încărcăturii la destinaţie, 
cărăuşul va purta răspundere în conformitate cu stipulările 
contractului de transportare a încărcăturii în proporţie de 
cel mult 100% din taxa de transport. 

7.1. Instanţele vor lua act că, deşi există norme juridice 
ce reglementează valoarea despăgubirilor ce urmează a fi 
achitate, normele internaţionale conţin prevederi referitoa-
re la plafonarea cuantumului despăgubirilor, întru evitarea 
situaţiilor de achitare a unor despăgubiri cu valoare extrem 
de mare. 

Astfel, Convenţia relativă la contractul de transport in-
ternaţional al mărfurilor pe şosele (CMR) a consacrat, prin 
dispoziţiile imperative ale art.23, limitele maxime ale sumei 
pe care cărăuşul poate fi obligat să o plătească. Cuantumul 
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despăgubirii puse în sarcina transportatorului pentru pier-
derea, totală sau parţială, a mărfii nu poate depăşi 25 franci 
per kilogram de greutate brută lipsă, chiar dacă criteriile de 
calcul aplicabile în materie ar impune cărăuşul să plătească 
o sumă mai mare. Prin franc se înţelege francul-aur, cu gre-
utatea de 10/31 grame şi conţinut de fineţe de 0,900. 

În transportul feroviar, în caz de pierdere, totală sau 
parţială, a bunurilor de uz casnic, dacă n-a fost declarată 
valoarea lor, calea ferată va achita 2,70 ruble pentru un 
kilogram (art.24 din Acordul privind transportul feroviar 
internaţional al mărfurilor din 01.11.1951). 

În transportul maritim, dacă valoarea mărfurilor nu a fost 
declarată şi nici consemnată în conosament, răspunderea 
transportatorului nu poate depăşi 666,67 unităţi de calcul 
pentru o coţadă sau pentru o altă unitate de încărcare ori 
2,0 unităţi de calcul pentru un kilogram de masă brută de 
marfa pierdută, aflată în minus sau avariată, în funcţie de 
faptul care sumă este mai mare. 

La transportarea bunurilor pe cale aeriană, răspunderea 
transportatorului e limitată la suma de 17 Drepturi Speciale 
de Tragere (DST) per kilogram. Valoarea monedei naţionale 
exprimate în DST va fi calculată în conformitate cu metoda 
de evaluare aplicată de Fondul Monetar Internaţional în 
vigoare la data hotărârii judecătoreşti. Aceste limite sunt 
revizuite periodic în conformitate cu art.24 al Convenţiei 
pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul 
aerian internaţional, încheiate la Montreal la 28 mai 1999. 
Transportatorul poate stipula în contract limite de răs-
pundere mai mari decât cele prevăzute sau nici o limită de 
răspundere, dar, totodată, orice clauză care are tendinţa să 
exonereze transportatorul de răspundere sau să stabilească 
o limită mai scăzută decât cea prevăzută este nulă, însă 
nulitatea acesteia nu implică nulitatea întregului contract 
care rămâne supus prevederilor Convenţiei în cauză. 

Normele menţionate nu au un caracter absolut şi se 
vor aplica numai în lipsa unei declaraţii speciale de interes 
la predare. 

7.2. Plafonarea cuantumului despăgubirilor va putea fi 
invocată doar în lipsa declarării valorii mărfii sau interesului 
special. În acest sens, se prevăd excepţii de la plafonarea 
despăgubirilor. 

Partea păgubită are posibilitatea de a obţine reparaţia 
bănească a prejudiciului chiar peste limitele maxime releva-
te anterior. Probabilitatea depăşirii acestor valori constituie 
însă o excepţie de strictă interpretare (declararea valorii 
mărfii sau declararea interesului special). 

Declararea valorii mărfii presupune îndeplinirea de către 
expeditor a unei condiţii duble. În primul rând, el urmează 
să declare valoarea mărfii, înscriind suma respectivă în 
cuprinsul scrisorii de trăsură. În al doilea rând, va fi obligat 
să plătească un supliment de comerţ, convenit cu trans-
portatorul, ca echivalent al unor eventuale despăgubiri 
majorate. La îndeplinirea acestor condiţii, transportatorul 
va plăti suma convenită, fără să mai poată invoca plafonarea 
despăgubirilor. 

Declararea de interes special are ca obiect daunele mora-
le pentru pierderea mărfii pe care declararea valorii mărfii 
nu le acoperă. Pentru a angaja responsabilitatea cărăuşului, 
în acest caz, de asemenea, sunt necesare 2 condiţii: decla-
rarea interesului special în scrisoarea de trăsură şi achitarea 
unui supliment de taxă. Independent de faptul achitării 
despăgubirilor pentru întârziere, pierdere, deteriorare sau 
distrugere, cărăuşul va despăgubi persoana îndreptăţită 
până la limita interesului special declarat. 

Transportatorul va fi obligat să plătească până la concu-
renţa sumei declarate, afară doar dacă dovedeşte că dânsa 
e superioară interesului real al expeditorului la predare. 

Meditaţia zen contribuie la creşterea volumului cortexului cerebral şi la reducerea sensibilităţii 
faţă de durere? Cercetătorii de la Universitatea din Montreal au comparat grosimea cortexului (materia 
cenuşie) la persoanele adepte ale meditaţiei zen, dar şi la unele care nu practică acest tip de meditaţie 
şi au descoperit că această disciplină seculară are capacitatea de a stimula zona centrală din creier care 
regularizează durerea. Acest rezultat confirmă concluziile unui studiu anterior efectuat de cercetătorii 
aceleiaşi universităţi canadiene. Cercetătorii atribuie diminuarea durerii unei respiraţii mai lente, de 12 
respiraţii pe minut, la adepţii meditaţiei zen, comparativ cu 15 respiraţii pe minut pentru voluntarii din 
celălalt grup.

Vitamina b-3 ajută creierul? Oamenii de ştiinţă americani au descoperit că vitamina B3 (niacina) ajută 
creierul să-şi redobândească funcţiile după un atac cerebral. Testele au fost realizate pe şoareci, urmând 
să fie repetate pe subiecţi umani. Dacă rezultatul va fi cel aşteptat, costurile tratamentului pacienţilor care 
au suferit un atac cerebral ar scădea considerabil, niâcina fiind solubilă în apă şi relativ ieftină. In plus, 
vitamina B3 este foarte uşor tolerată de majoritatea oamenilor, a explicat medicul Michael Chopp, de la 
Spitalul Henry Ford din Detroit. In testele realizate pe şoareci, niacina a avut ca efect apariţia de noi vase 
de sânge şi neuroni, ceea ce a îmbunătăţit considerabil funcţiile neurologice.

Ştiaţi că...
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8. Cărăuşul se poate degreva de răspundere fie infir-
mând probele administrate împotriva sa, fie invocând cir-
cumstanţe de natură să-l elibereze de sancţiunile contrac-
tuale instituite pentru neexecutarea obligaţiilor asumate 
ori pentru îndeplinirea lor cu întârziere. 

Se va ţine cont că art.1008 Cod civil, ce prevede exo-
nerarea de răspundere a cărăuşului, relevă 2 categorii de 
cauze: de ordin general şi speciale. 

9. La cauzele de ordin general se referă: 
a) vinovăţia celui îndreptăţit să dispună de încărcătură. 
Cărăuşul va fi exonerat de răspundere pentru pierderea 

sau deteriorarea încărcăturii dacă va demonstra că expedi-
torul (destinatarul) nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător 
obligaţiile contractuale la încărcarea şi/sau descărcarea 
mărfii, a completat greşit scrisoarea de trăsură, nu a pus la 
dispoziţia cărăuşului certificatele de calitate, nu a recepţi-
onat încărcătura la timpul stabilit etc.; 

b) reprezentantul clientului a însoţit transportarea încăr-
căturii. 

Există mărfuri ce necesită un regim special şi e mai re-
zonabil să fie însoţite de un reprezentant al clientului. Dacă 
acesta însoţeşte marfa, el este obligat să vegheze asupra 
integrităţii acesteia, asumându-şi responsabilitatea în caz 
de prejudicii. 

Potrivit legislaţiei, exista şi categorii de mărfuri la trans-
portarea cărora este obligatorie însoţirea lor. 

Astfel, muniţiile explozive, armamentul de infanterie, insta-
laţiile de rachete şi de lansare, combustibilul pentru rachete, 
hărţile topografice şi de navigaţie secretă etc. urmează a fi 
însoţite în mod obligatoriu de reprezentanţii subdiviziunilor 
Ministerului Apărării la transportul pe cale ferată. 

Mijloacele speciale din dotarea subdiviziunilor de 
poliţie, tehnica specială şi militară, alt echipament şi utilaj 
cu destinaţie specială, urmează a fi însoţite de către sub-
diviziunile MAI; 

c) indicaţiile persoanei îndreptăţite să dispună de încăr-
cătură. 

Drept exemplu poate servi faptul descărcării produselor 
lactate nu în frigider, ci lângă frigider, la indicaţia destina-
tarului, ceea ce a dus la alterarea mărfii. Aici este evidentă 
lipsa de vinovăţie a cărăuşului. 

Dimpotrivă, avarierea mărfii prin cădere din autovehicul 
în cursul descărcării (operaţiune determinată de refuzul 
destinatarului de a primi expediţia) nu este consecinţa cau-

zală a indicaţiei destinatarului, ci a manipulării defectuoase 
de către prepuşii cărăuşului. 

d) existenţa unui viciu propriu încărcăturii. 
Viciul propriu mărfii reprezintă inaptitudinea bunului 

de a suporta fără daune riscul normal al unui transport 
dat. Marfa cu un viciu propriu se va deteriora indiferent de 
efortul depus de cărăuş în vederea conservării ei. 

Spre exemplu, apariţia coroziunii metalului, autoin-
flamarea, deteriorarea produselor uşor alterabile, chiar şi 
atunci când au fost respectate regimurile de temperatură 
şi umiditate. 

Soluţionând astfel de litigii, instanţele vor lua act că, 
pentru a putea fi invocat, viciul propriu trebuie să existe 
încă din momentul preluării mărfii de către cărăuş de la 
expeditor la punctul iniţial al deplasării; 

e) perisabilitatea naturală a încărcăturii. 
Produsele supuse unei alterări rapide în condiţiile me-

diului, care necesită condiţii speciale de transportare şi pro-
tecţie de acţiunea asupra lor a temperaturilor înalte şi joase 
ale aerului exterior şi un termen de realizare în conformitate 
cu documentele normative pentru acest gen de produse, 
se consideră mărfuri perisabile. La acestea se referă: 

- produse de provenienţă vegetală (fructe, legume, 
plante vii, flori etc.); 

- produse de provenienţă animală (carne, peşte, icre, 
lapte, ouă etc.); 

- produse prelucrate (produse lactate, grăsimi, mezeluri, 
caşcaval, unt etc.). 

Pentru mărfurile standard sunt stabilite norme ale 
perisabilităţii în procente faţă de masa neto pentru recupe-
rarea pierderilor de pe urma uscării, scuturării, dispersării, 
fărâmiţării şi scurgerii producţiei. 

Limitele perisabilităţii naturale a produselor sunt stabi-
lite în Hotărârea Ministerului Economiei şi Comerţului din 
03.09.1996 cu privire la aprobarea normelor perisabilităţii 
naturale şi a instrucţiunii privind aplicarea lor (MO nr.22-
23/37 din 10.04.1997). Pentru aprecierea normelor perisa-
bilităţii naturale a mărfurilor la transportare, se vor aplica 
anexele nr.10, 11, 12, 14 şi 16 ale hotărârii menţionate. 

La examinarea cauzelor în care cărăuşul invocă faptul 
că prejudiciul se datorează perisabilităţii naturale a încăr-
căturii, instanţele vor reţine că, în normele perisabilităţii, 
nu sunt incluse pierderile de pe urma stricării mărfurilor, 
deteriorării ambalajului, precum şi diferenţa dintre masa 

Despre noul Comentariu? Am fost şi eu invitat să colaborez la elaborare, dar fiind prea 
angajat şi având  multe sarcini de pus la punct, m-am retras, dându-le astfel posibilitate 
altor persoane să se manifeste. Orice comentariu este bun şi ridică practica la un nou, mai 
înalt, nivel ştiinţific. Felicitări autorilor!

GhEOrGhIţă 
MIhAI, 

profesor  
universitar, avocat, 

doctor habilitat  
în drept 
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efectivă a ambalajului şi marfa conform şablonului. 
De asemenea, se va lua în consideraţie că normele 

perisabilităţii naturale nu se aplică: 
- la transportarea untului, grăsimilor culinare şi de 

cofetărie, a brânzeturilor în peliculă de polimer, a brânze-
turilor în saramură, a smântânii, brânzei de vaci în ambalaj 
de metal; 

- la transportarea peştelui şi fileului de peşte congelat, 
glazurat, a peştelui uscat şi zvântat, a peştelui sărat, marinat 
şi picant în butoaie; 

- la transportarea salamurilor în containere izotermice; 
- la transportarea cărnii de pasăre ambalate în peliculă 

de polimer, a salamurilor crude afumate, a specialităţilor 
din carne crude afumate şi a grăsimilor topite. 

La unele produse, aplicarea normelor perisabilităţii 
depinde de distanţa parcursă. Astfel, la transportul auto 
la o distanţă de până la 25 km, normele nu se aplică la 
transportarea cărnii congelate de tot felul, subproduselor 
congelate, a grăsimii brute congelate etc. 

Pentru antrenarea răspunderii cărăuşului în cazul 
alterării mărfii perisabile transportate, la punctul de desti-
naţie urmează a fi întocmit un act de primire a mărfii, care 
trebuie să conţină cantitatea mărfii alterate şi semnăturile 
reprezentantului vamal, expertului Camerei de Comerţ, 
reprezentantului deţinătorului mărfii şi reprezentantului 
transportatorului. Întocmirea unilaterală a actului de către 
deţinătorul mărfii nu poate fi reţinută în calitate de probă 
în instanţa de judecată. În asemenea litigii, expeditorul 
(destinatarul) urmează să prezinte probe care să confirme 
faptul că marfa al cărei echivalent îl solicită s-a alterat în 
urma încălcării de către cărăuş a regimului termic negociat 
la încheierea contractului. 

9.1. Deşi capitolul referitor la transporturi din Codul civil 
prevede, drept cauză de exonerare de răspundere a cărăuşului, 
forţa majoră (art.988 alin.(1)) doar pentru pierderea bagajelor, 
forţa majoră poate fi invocată şi în transportul de mărfuri. 

Instanţele vor ţine cont că forţa majoră trebuie să întru-
nească următoarele condiţii: 

- evenimentul trebuie să aibă origine exterioară, să pro-
vină din afara persoanei sau sferei de activitate a cărăuşului 
(fenomen natural: cutremur, inundaţii, alunecări de teren, 
furtună, alunecări de zăpadă, epizootii, revărsarea albiilor 
râurilor tară caracter repetabil, sau eveniment social: acţiuni 
militare, acte de terorism, revoluţii, epidemii, dispoziţiile 
organelor competente care interzic săvârşirea acţiunilor 
ce constituie executarea obligaţiilor); 

- evenimentul trebuie să fie imprevizibil; 
- evenimentul trebuie să fie inevitabil. 
Dacă a survenit cazul de forţă majoră, cărăuşul va notifi-

ca clientul potrivit art.606 alin.(3) Cod civil. În caz contrar, va 
răspunde pentru prejudiciul cauzat prin lipsa notificării. 

9.2. Cărăuşul aflat în situaţie de foiţă majoră va răspunde 
pentru prejudiciul cauzat dacă: 

- a comis o faptă cu vinovăţie, tară de care evenimentul 
de forţă majoră nu s-ar fi produs ori nu ar fi împiedicat 

executarea obligaţiei sale; 
- prin contract, cărăuşul s-a angajat să acopere riscurile 

care decurg dintr-un caz de forţă majoră, de exemplu admi-
nistraţiile poştale în raporturile internaţionale de acordare 
a serviciilor poştale, de scrisori şi colete poştale (art.34 al 
Convenţiei Poştale Universale din 14.09.1994, art.26 al 
Aranjamentului privind coletele poştale din 14.09.1994, 
la care Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului 
nr.1159/1997). 

De asemenea, cărăuşul nu beneficiază de impunitate 
dacă evenimentele de forţă majoră au survenit după ex-
pirarea termenului când obligaţia trebuia să fi fost adusă 
la îndeplinire. 

9.3. Se va reţine că furtul încărcăturii nu constituie o 
cauză exoneratorie de răspundere, dacă autovehiculul a 
rămas pe timpul nopţii nesupravegheat. 

Instanţele vor lua act că nu constituie caz de forţă ma-
joră, care să exonereze pe cărăuş de răspundere, deraierea 
unui tren din pricina relei construcţii sau întreţineri a liniei 
de cale ferată. 

Nici defectarea sistemului de frână al unui vehicul nu-l 
va îndreptăţi pe cărăuş, deoarece o deficienţă de asemenea 
natură este previzibilă şi poate fi înlăturată, întreprinderea 
de transport fiind obligată să efectueze deplasările de 
mărfuri cu vehicule corespunzătoare. 

Astfel, cărăuşul nu-i va putea imputa defectele mijlocu-
lui de transport uzinei constructoare chiar dacă se va stabili 
prin probe concludente că tocmai deficienţa tehnică a fost 
cauza care a compromis deplasarea mărfii. Aceasta rezultă 
din obligaţia cărăuşului de a proceda cu maximă vigilenţă 
la verificarea parametrilor tehnici ai mijlocului de transport 
pe care îl procură, îndeosebi în ce priveşte componentele 
motorului şi ale infrastructurii, precum osii, roţi, frâne. 

10. Lista cauzelor speciale de nerăspundere, bazate pe 
prezumţie, are un caracter limitativ şi circumstanţiat: 

a) utilizarea unor vehicule deschise, fără prelată, dacă 
această utilizare a fost convenită expres şi consemnată în 
scrisoarea de trăsură. 

Clauza de nerăspundere, care poate fi invocată de 
transportator, este subordonată, în situaţia de fapt arătată, 
unei duble condiţii. Se cere, mai întâi, ca folosirea unui au-
tovehicul descoperit să fi fost convenită în mod expres de 
expeditorul mărfii şi cărăuş. În al doilea rând, este necesar 
ca acest acord să fie menţionat în scrisoarea de trăsură. 
Cerinţele sunt cumulative; 

b) lipsa sau defectele ambalajului. 
Cărăuşul va fi exonerat de răspundere dacă: 
- la locul de pornire nu putea să-şi dea seama că lipsa 

ambalajului expune încărcătura pericolului de degradare; 
- nu-şi putea da seama că defectuozitatea ambalajului 

expune încărcătura pericolului de degradare: 
- defectuozitatea ambalajului era ascunsă (neaparentă). 
Deteriorarea încărcăturii în rezultatul accidentului ru-

tier înlătură posibilitatea pentru transportator de a invoca 
aceste prevederi, chiar şi în cazul în care ambalajul era într-
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adevăr defectuos. Se cere ca ambalajul să aibă rezistenţă 
normală în condiţiile unei deplasări a mărfii efectuate fără 
evenimente rutiere, nu şi să asigure integritatea încărcăturii 
în caz de accident; 

c) manipularea, încărcarea, aranjarea sau descărcarea au 
fost efectuate de client, destinatar sau de un terţ care acţio-
nează pentru client ori destinatar. 

Transportatorului îi revine sarcina să aprecieze la punc-
tul de pornire dacă încărcarea şi stivuirea mărfii au fost rea-
lizate în condiţii aparent normale, fiind ţinut, în caz contrar, 
să formuleze rezerve în cuprinsul scrisorii de trăsură. Dacă 
omite să o facă, beneficiul exonerării de răspundere pentru 
insuficienţa sau defectuozitatea operaţiunilor în discuţie 
poate fi refuzat de organul de jurisdicţie. 

Cărăuşul poate în apărarea sa să prezinte şi alte probe, 
care să confirme faptul că, la preluare, încărcătura şi amba-
lajul acesteia nu erau în stare corespunzătoare. 

Cărăuşul nu răspunde pentru lipsa mărfii transportate 
dacă sigiliile la vagon (container) în momentul transmiterii 
lui clientului (destinatarului) sunt intacte, corespund celor 
indicate în scrisoarea de trăsură, lipsesc alte semne de 
pătrundere în vagon, sunt confirmate prin actul inspecţiei 
vamale, actul de expertiză şi documentele de transmitere 
a vagonului pentru descărcare reprezentantului destina-
tarului; 

d) pagubele sunt rezultatul caracteristicilor naturale 
ale unor anumite încărcături, din cauza cărora acestea din 
urmă au fost expuse pieirii totale sau parţiale ori deteriorării, 
în special prin rupere, coroziune, alterare interioară, uscare, 
vărsare, pierdere normală în greutate sau atac al insectelor 
ori rozătoarelor. 

Cărăuşul nu va fi exonerat de răspundere în cazul în care 
diminuarea nu depăşeşte pierderea naturală a încărcăturii, 
dar se manifestă prin lipsa unei unităţi de marfă; 

a) transportarea animalelor vii. 
11. Daca clientul nu l-a informat pe cărăuş despre 

caracterul periculos al încărcăturii, acesta din urmă poate 
descărca, distruge sau face inofensive mărfurile periculoase. 
Pentru aceste fapte, el nu va fi obligat să recupereze preju-
diciul cauzat astfel clientului. 

Prin mărfuri periculoase se vor înţelege substanţe, 
materiale, articole şi deşeuri ale căror proprietăţi fizice, 
chimice şi biologice pot dăuna mediului înconjurător, 
sănătăţii şi securităţii populaţiei, clădirilor etc. Cu titlu de 

exemplu, menţionăm: substanţe explozive, inflamabile, 
gaze, substanţe toxice, contagioase, materiale radioactive, 
substanţe corosive, peroxizi organici etc. 

12. În afară de temeiurile prevăzute de Codul civil, 
cauze de exonerare a cărăuşului de răspundere se conţin 
şi în normele juridice speciale, în dependenţă de tipul de 
transport. 

Calea ferată este scutită de răspundere pentru pierde-
rea, lipsa sau deteriorarea (alterarea) mărfurilor primite 
pentru transport în cazul în care: 

- mărfurile au sosit în vagon sau în container în stare 
bună, cu dispozitivele de închidere şi sigilare fixate de ex-
peditorul de mărfuri, sau pe material rulant în stare bună, 
fără transbordare pe parcurs, cu marcajul de protecţie sau 
împachetarea intacte, sau există alte semne care adeveresc 
integritatea mărfurilor; 

- lipsa sau deteriorarea (alterarea) mărfurilor a fost cau-
zată de motive naturale, legate de transportul acestora pe 
material rulant descoperit, cu condiţia că anume acesta a 
fost cerut de către solicitant; 

- mărfurile au fost însoţite de reprezentantul expedito-
rului de mărfuri sau al destinatarului mărfurilor; 

- lipsa mărfurilor nu depăşeşte normele perisabilităţii 
naturale şi erorilor admisibile de cântărire a masei nete; 

- pierderea, lipsa sau deteriorarea (alterarea) mărfu-
rilor a fost cauzată de informaţiile false, incomplete sau 
inexacte, declarate de expeditorul de mărfuri în scrisoarea 
de trăsură. 

13. În transportul de mărfuri pe şosele, transportatorul 
este exonerat de răspundere dacă pierderea, avaria sau 
întârzierea a avut drept cauză o culpă a persoanei care are 
dreptul să dispună de marfa, un ordin al acesteia, nerezul-
tând dintr-o culpă a transportatorului, un viciu propriu al 
mărfii sau circumstanţe pe care transportatorul nu putea să 
le evite şi ale căror consecinţe nu le putea preveni. 

Cărăuşul este scutit de răspundere pentru pierderea, 
lipsa sau deteriorarea (alterarea) mărfurilor primite pentru 
transportare în cazul în care: 

- mărfurile transportate în vehicule au sosit la destina-
tar în stare bună, cu dispozitivele de închidere şi sigilare 
fixate de expeditorul de mărfuri, sau pe material rulant în 
stare bună, fără transbordare pe parcurs, cu marcajul de 
protecţie sau împachetarea intacte, sau există alte semne 
care adeveresc integritatea mărfurilor; 

De fapt, eu nu prea lucrez în cauze penale, dar am răsfoit cu interes Comentariul codului penal, 
fiindcă doream să aflu cum au fost  comentate unele infracţiuni  de răsunet în acest spaţiu. Este 
o elaborare de prestigiu atât pentru autori, cât şi pentru Centrul de Drept al Avocaţilor.

BUzU  
NICOLAE, 

avocat
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- lipsa sau deteriorarea (alterarea) mărfurilor a fost cau-
zată de motive naturale, legate de transportul acestora pe 
material rulant descoperit, cu condiţia că anume acesta a 
fost cerut de către expeditor; 

- mărfurile au fost însoţite de reprezentantul expedito-
rului de mărfuri sau al destinatarului mărfurilor; 

- pierderea, lipsa mărfurilor nu depăşeşte normele 
perisabilităţii naturale şi erorilor admisibile de cântărire a 
masei nete; 

- lipsa sau deteriorarea (alterarea) mărfurilor a fost cau-
zată de informaţiile false, incomplete sau inexacte, declarate 
de expeditorul de mărfuri în scrisoarea de trăsură sau în 
contractul de transportare a încărcăturii. 

14. În transportul maritim, transportatorul nu va răs-
punde pentru pierderea, diferenţa în minus şi avarierea 
mărfurilor preluate şi nici pentru încălcarea termenului 
de transport dacă va demonstra că acestea au avut loc 
din cauza: 

a) unor cazuri de forţă majoră; 
b) unor pericole produse nu din culpa sa, unor sinistre 

şi avarii pe mare sau pe alte căi navigabile; 
c) unui incendiu izbucnit nu din culpa sa; 
d) salvării pe mare de vieţi omeneşti, de nave şi bunuri; 
e) acţiunilor sau ordinelor autorităţilor publice (seches-

tru, arest, carantină etc.), în cazul în care nu există 
culpa sa; 

f) unor acţiuni militare, acte de terorism, tulburări civile; 
g) imprudenţei sau greşelilor expeditorului ori ale des-

tinatarului; 
h) viciilor ascunse ale navei (norma se aplică atunci când 

transportatorul şi proprietarul navei sunt persoane 
diferite). Dacă cărăuşul este şi proprietarul navei, el 
este responsabil de menţinerea navei în stare bună de 
navigabilitate şi, în cazul pierderii sau avarierii încărcă-
turii, el nu poate fi lipsit de răspundere; 

i) defectelor latente ale mărfurilor, proprietăţilor lor 
naturale sau perisabilităţii lor în limita procentului de 
pierdere naturală a încărcăturii stabilit în contractul 
de transport; 

j) defectelor latente ale ambalajului; 
k) insuficienţei sau imperfecţiunii mărcilor aplicate pe 

mărfuri; 
l) unor acţiuni de prevenire a poluării mediului încon-

jurător; 
m) altor factori independenţi de transportator, angajaţii 

sau agenţii lui. 
În aceste cazuri, sarcina probaţiunii revine transporta-

torului. 

Transportatorul maritim nu va răspunde pentru diferen-
ţa în minus a mărfurilor aduse în portul de destinaţie: 

- în cale, cu mahoane şi în containere în bună stare şi cu 
sigiliile expeditorului intacte; 

- în alte ambalaje intacte, fără semne că ar fi fost des-
chise; 

- sub supravegherea reprezentantului expeditorului sau 
al destinatarului, cu excepţia cazurilor când destinatarul 
dovedeşte că diferenţa în minus a mărfurilor este imputa-
bilă transportatorului. 

De asemenea, transportatorul maritim nu răspunde 
pentru pierderea, diferenţa în minus, avarierea mărfurilor 
şi nici pentru încălcarea termenului de transport dacă va 
dovedi că acestea sunt consecinţa acţiunilor sau impruden-
ţei comandantului, membrilor de echipaj sau pilotului din 
timpul navigaţiei sau al administrării navei, dacă transpor-
tatorul şi proprietarul navei sunt persoane diferite. În cazul 
în care transportatorul este şi proprietarul (armatorul) navei, 
membrii de echipaj, inclusiv căpitanul navei, supunându-se 
acestuia, transportatorul va purta răspundere în condiţiile 
nominalizate. 

15. În transportul aerian de mărfuri, transportatorul 
nu e răspunzător dacă dovedeşte şi în măsura în care do-
vedeşte că distrugerea, pierderea sau deteriorarea mărfii 
s-a datorat: 

a) unui defect al mărfii, calităţii sau viciului acesteia; 
b) ambalării necorespunzătoare a mărfii, efectuate de 

către o altă persoană decât transportatorul, prepuşii sau 
mandatarii acestuia; 

c) unei stări de război sau unui conflict armat; 
d) unei acţiuni a autorităţii publice realizate în legătură 

cu intrarea, ieşirea sau tranzitul mărfii. 
Transportatorul aerian nu este răspunzător pentru da-

unele survenite datorită întârzierii dacă se dovedeşte că el, 
prepuşii sau mandatarii săi au luat toate măsurile care se 
impun în mod rezonabil pentru a evita dauna sau că le-a 
fost imposibil să ia respectivele măsuri. 

Prevederile Convenţiei pentru unificarea anumitor re-
guli referitoare la transportul aerian internaţional, încheiate 
la Montreal la 28 mai 1999, care limitează răspunderea 
transportatorului aerian nu se aplică dacă se dovedeşte 
că dauna a survenit datorită unei acţiuni sau omisiuni a 
transportatorului, a prepuşilor sau mandatarilor acestuia, 
făcute cu intenţia de a provoca o daună sau din impruden-
ţă, precum şi în cunoştinţă de cauză că ar putea rezulta o 
daună, cu condiţia ca, în cazul unor asemenea acţiuni sau 
omisiuni ale prepuşilor sau mandatarilor, să se dovedească 
de asemenea că aceştia au acţionat în cadrul atribuţiilor 
de serviciu. 

PREŞEDINTELE CURŢII SUPREME DE JUSTIŢIE       Ion MURUIANU

mun.Chişinău, 27 noiembrie 2009,  nr.12
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Dosarul nr.4-lre-323/09
republica Moldova 
Curtea Supremă de Justiţie 

H O T Ă R Î R E        
În numele Legii

26 octombrie 2009                 mun.Chişinău

Plenul Curţii Supreme de Justiţie, prezidat de Pre-
şedintele Curţii Supreme de Justiţie, Ion Muruianu, cu 
participarea procurorului învestit Nicolae Suvac şi apă-
rătorului Tudor Ungureanu, a judecat în şedinţă publică 
recursurile în anulare declarate de condamnatul Marţea 
Alexandru împotriva deciziei Colegiului penal lărgit al 
Curţii Supreme de Justiţie din 27 mai 2008 şi de apără-
torul acestuia, Tudor Ungureanu, împotriva sentinţei Ju-
decătoriei Ialoveni din 21 iunie 2007, deciziei Colegiului 
penal al Curţi de Apei Chişinău din 26 noiembrie 2007 
şi deciziei Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de 
Justiţie din 27 mai 2008 în cauza penală privindu-1 pe

Marţea Alexandru Ion, născut la 12 decembrie 1974. 
originar şi locuitor al s. Mălăieşti, r-nul Rîşcani, moldovean, 
cetăţean al Republicii Moldova, căsătorit, studii medii, fără 
antecedente penale. Procedura de citare legal executată.

Apărătorul şi-a susţinut recursul, solicitând admiterea 
acestuia în sensul declarat.

Procurorul s-a pronunţat pentru respingerea recursu-
rilor ca inadmisibile, acestea fiind vădit neîntemeiate.

Asupra recursurilor în anulare, în baza actelor din 
dosar. Plenul

CONSTATĂ:
1. Prin sentinţa Judecătoriei Ialoveni din 21 iunie 

2007, Marţea Alexandru a fost condamnat, în baza art. 
206 alin. (1) lit. a) Cod penal, cu aplicarea prevederilor 
art. 79 Cod penal, la 7 ani închisoare în penitenciar de 
tip semiînchis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii 
şi de a exercita activităţi ce ţin de educarea şi instruirea 
minorilor.

2. În şedinţa instanţei de fond s-a stabilit că Marţea 
Măria, în privinţa căreia cauza penală a fost disjunsă într-
o procedură separată (f.d.l 10), având scopul traficării 
copiilor în Federaţia Rusă pentru exploatare sexuală, a 
recrutat-o pe minora Diana Rotari, născută la 28.06.1988, 
şi, prin înşelăciune şi abuz de încredere, a transportat-o 
din mun.Chişinău în or. Moscova, Federaţia Rusă.

Inculpatul Marţea Alexandru, cu scopul traficului 
de copii, a adăpostit-o în or.Moscova, într-o încăpere 
nestabilită de organul de urmărire penală, pe minora 
Diana Rotari, născută la 28.06.1988, în scopul exploatării 
sexuale comerciale în prostituţie.

3. Sentinţa în cauză a fost atacată cu apel de către 
apărătorul D. Pîrvan în interesele lui Marţea A., care a 
solicitat casarea acesteia şi pronunţarea unei noi hotărâri, 
prin care acţiunile inculpatului să fie recalificate în baza 
art. 220 alin. (1) Cod penal, motivând că sentinţa instanţei 
de fond a fost bazată numai pe presupuneri, nefiind luat în 
considerare faptul că partea vătămată, perfectându-şi paşa-
portul, a plecat în or. Moscova pentru a lucra ca dădacă.

4. Prin decizia Colegiului penal al Curţii de Apel 
Chişinău din 26 noiembrie 2007, a fost admis apelul apă-
rătorului, casată sentinţa şi pronunţată o hotărâre nouă, 
potrivit modului stabilit pentru prima instanţă, conform 
căreia Marţea Alexandru a fost condamnat în baza art. 220 
alin. (1) Cod penal, fiindu-i stabilită o pedeapsă sub formă 
de amendă în mărime de 200 unităţi convenţionale, ceea 
ce constituie 4000 lei, în beneficiul statului.

5.Hotărîrea nominalizată a fost contestată cu recurs 
ordinar de către procuror, care a solicitat casarea acesteia 
şi menţinerea sentinţei, susţinând că depoziţiile părţii vă-
tămate D. Rotari, care a declarat că Marţea A. i-a propus 
să practice prostituţia, fiind plasată într-un apartament 
cu alte fete în or. Moscova, confirmă faptul că acţiunile 
lui Marţea A. nu au constat doar în propunere, drept scop 
fiind provocarea dorinţei de a practica prostituţia de către 
D. Rotari, dar au constat şi în plasarea minorei într-un 
apartament, astfel realizându-se latura obiectivă a infrac-
ţiunii de trafic de copii.

6. Prin decizia Colegiului penal lărgit al Curţii Supre-
me de Justiţie din 27 mai 2008, a fost admis recursul, casată 
total decizia instanţei de apel şi menţinută sentinţa.

Întru motivarea soluţiei respective, s-a invocat că 
instanţa de fond corect a stabilit starea de fapt şi 1-a con-
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damnat pe Marţea Alexandru în baza art. 206 alin. (1) lit. 
a) Cod penal. La această concluzie instanţa de fond a ajuns 
examinând sub toate aspectele cumulul de probe adminis-
trate şi examinate în şedinţa de judecată, cărora le-a dat o 
apreciere juridică justă, în conformitate cu prevederile art. 
101 Cod de procedură penală.

7. În recursul în anulare declarat de condamnatul 
Marţea A., se solicită casarea deciziei instanţei de recurs şi 
menţinerea soluţiei adoptate de Curtea de Apel, argumen-
tându-se că cauza a fost examinată în lipsa sa, el nefiind 
citat legal. Recurentul invocă că în şedinţa instanţei de 
recurs a participat apărătorul D.Pîrvan, cu care au încheiat 
contract rudele sale şi care, în opinia sa, nu a fost apărătorul 
său ales şi i-a acordat o asistenţă juridică necalitativă, astfel 
fiindu-i încălcat dreptul la apărare.

7.1. În recursul în anulare declarat de apărătorul Tu-
dor Ungureanu în interesele condamnatului Marţea A., 
invocându-se temeiul prevăzut de art.453 alin.(l) pct.l) 
lit.a) Cod de procedură penală, se solicită casarea tuturor 
hotărârilor judecătoreşti pronunţate pe marginea cauzei 
şi adoptarea unei hotărâri, de achitare a lui Marţea A., pe 
motiv că fapta nu întruneşte elementele infracţiunii sau nu 
s-a constatat existenţa faptei infracţiunii.

În dezvoltarea motivelor de recurs, se invocă următoa-
rele argumente:

întrucât depoziţiile părţii vătămate minore au fost do-
bîndite cu încălcări grave ale normelor procesuale penale, 
ele nu puteau fi admise ca probe în temeiul art.94 Cod de 
procedură penală şi urmau a fi excluse din dosar;

sentinţa a fost adoptată cu încălcarea prevederilor 
art.394 alin.(l) pct.l), 5) Cod de procedură penală şi art.6 
din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor 

CE IMPRESII V-A PRODUS COMENTARIUL CP?

Eu am luat cu mine Comentariul Codului penal  la Curtea de Apel şi toţi, dar absolut toţi care m-au văzut cu cartea în 
mână solicitau să facă copii ale acestei cărţi sau ale articolelor care îi interesau. Aceasta este partea bună şi frumoasă 
a răspunsului ca şi remarca despre reproducerea practicii elucidante a CEDO, ca şi faptul că abordarea ştiinţifico-
practică în această ediţie este mai în detalii, mai calitativă decât acea din ediţiile precedente (2005, 2003). Aceasta 
se datorează faptului că între timp s-a îmbogăţit practica judiciară,i doctrina naţională, dar şi nivelul profesional al 
autorilor a avansat.
Dar eu, de exemplu, nu am găsit răspuns la întrebarea care mă măcina atunci. E vorba de 214 alin.(2) CP. În cazul 
meu, expertiza a declarat că extragerea dinţilor pacientului nu a cauzat moartea acestuia, dar a accelerar-o. Expertul 
a declarat în şedinţa de judecată că nu există o legătură cauzală directă sau indirectă între extracţia dinţilor şi decesul 
pacientului, atenţionând faptul că  între aceste acţiuni şi consecinţe există o legătură ocazională.
Sintagma practicarea ilegală a medicinii nu este comentată suficient în comentariu. Este adevărat că nici în lege nu 
este explicat termenul practicare a medicinii, dar în comentariu trebuia să fie inclusă.
De exemplu, practicarea ilegală a medicinii este interpretată ca aplicare  repetată a aceleiaşi acţiuni. Dar eu întreb, 
aplicarea repetată a aceleiaşi acţiuni asupra aceleiaşi persoane sau asupra persoanelor diferite? Iată la această 
întrebare nu am găsit răspuns.
Şi încă o doleanţă. În Comentariu se aduce practica judiciară. Este foarte bine, dar, de multe ori, speţele vizează 
aspecte din practica generală. De exemplu, aplicarea pedepsei pentru componenţa respectivă de infracţiune. În vizi-
unea noastră, însă, ar trebui ca practica judiciară să elucideze probleme privind componenţa concretă de infracţiune 
comentată. Altfel acesta este inclusă în comentariu de dragul comentariului.

OSOIANU 
TUDOr, 

avocat

Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, deoarece nu a 
fost constatată fapta criminală, ceea ce constituie un viciu 
fundamental ce afectează procedura penală;

în cauza dată a fost încălcat principiul contradictori-
alităţii, dat fiind că procurorul a  instrumentat dosarul 
nu în condiţiile legii; decizia instanţei de recurs este una 
nemotivată. 

8. Verificând argumentele recursurilor în anulare în 
raport cu materialele cauzei şi prevederile legii procesuale 
penale, Plenul consideră că recursurile sunt inadmisibile 
din următoarele considerente.

8.1. După cum s-a menţionat mai sus, condamnatul în 
recursul său susţine că nu a fost citat legal în şedinţa instan-
ţei de recurs şi că i-a fost încălcat dreptul la apărare. Plenul 
consideră că aceste argumente sunt neîntemeiate şi contravin 
materialelor cauzei. Or, potrivit avizelor de recepţie (f.d.288, 
289), Marţea A. a fost înştiinţat despre şedinţele instanţelor 
de recurs din 15.04.2008 şi 27.05.2008, fapt confirmat prin 
semnăturile sale, însă nu şi-a realizat dreptul de a participa 
la judecarea recursului ordinar. Cât priveşte participarea apă-
rătorului D.Pîrvan în interesele condamnatului Marţea A. în 
instanţa de recurs, Plenul nu întrevede încălcarea dreptului la 
apărare, deoarece, prin decizia curţii de apel, a fost revocată 
măsura preventivă în privinţa lui Marţea A. - arestul, dânsul 
având posibilitatea reală de a încheia contract de asistenţă 
juridică cu apărătorul ales.

Din considerentele expuse, recursul condamnatului se 
va respinge ca inadmisibil, fiind vădit neîntemeiat.

8.2. În ceea ce priveşte recursul apărătorului 
T.Ungureanu, acesta la fel se va respinge ca inadmisibil.

Potrivit prevederilor art. 452 alin. (1) Cod de procedură 
penală, părţile în proces pot ataca cu recurs în anulare la 
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Curtea Supremă de Justiţie orice hotărâre judecătorească 
după epuizarea căilor ordinare de atac.

Autorul recursului şi-a întemeiat recursul pe prevederi-
le art.453 alin.(l) pct.l) lit.a) Cod de procedură penală - nu 
sunt întrunite elementele infracţiunii, invocând pretinsele 
încălcări ale procedurii penale la diferite etape ale judecării 
cauzei (vezi pct.7.1 din prezenta hotărâre). Plenul constată 
că aceste argumente au fost invocate de partea apărării abia 
la etapa recursului în anulare, acestea neconstituind obiect 
de examinare în instanţele de apel şi de recurs ordinar. în 
atare situaţie, când instanţele ierarhic inferioare nu s-au 
pronunţat asupra motivelor invocate, acesta echivalează 
cu nefolosirea căilor ordinare de atac - apelul şi recursul 
- şi nu pot fi puse în dezbatere la judecarea recursului în 
anulare, iar recursul, în virtutea art.452 alin.(l) Cod de 
procedură penală, devine inadmisibil.

8.3. Verificând din oficiu situaţia condamnatului 
Marţea A., Plenul constată că în speţa examinată, deşi pe 
parcurs au avut loc modificări ale legislaţiei penale, nu a 
apărut vreo situaţie favorabilă dânsului, astfel că şi din acest 
punct de vedere recursul în anulare nu poate fi preluat spre 
examinare în fond.

În baza celor constatate, Plenul conchide că instanţele 
judecătoreşti au adoptat hotărâri legale şi întemeiate în 

privinţa lui Marţea Alexandru, iar recursurile în anulare 
declarate urmează a fi respinse ca inadmisibile, fiind vădit 
neîntemeiate.

9. Din considerentele expuse, în conformitate cu art.457 
alin.(3), 435 alin.(l) pct. 1) Cod de procedură penală, Plenul 
Curţii Supreme de Justiţie,

HOTĂRĂŞTE:
Respinge ca inadmisibile recursurile în anulare decla-

rate de condamnatul Marţea Alexandru împotriva deciziei 
Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme de Justiţie din 
27 mai 2008 şi de apărătorul acestuia, Tudor Ungureanu, 
împotriva sentinţei Judecătoriei Ialoveni din 21 iunie 
2007, deciziei Colegiului penal al Curţi de Apel Chişinău 
din 26 noiembrie 2007 şi deciziei Colegiului penal lărgit 
al Curţii Supreme de Justiţie din 27 mai 2008 în cauza pe-
nală privindu4 pe Marţea Alexandru Ion, cu menţinerea 
hotărârilor atacate.

Hotărârea este irevocabilă.

Preşedintele Curţii
Supreme de Justiţie      Ion Muruianu

1. Prin sentinţa Judecătoriei Ialoveni din 21 iunie 
2007, Marţea Alexandru a fost condamnat, în baza art. 206 
alin.(1) lit. a) Cod penal, cu aplicarea prevederilor art. 79 
Cod penal, la 7 ani închisoare în penitenciar de tip semiîn-
chis, cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii şi a exercita 
activităţi ce ţin de educarea şi instruirea minorilor.

Prin decizia Colegiului penal al Curţii de Apel Chişinău 
din 26 noiembrie 2007, a fost admis apelul apărătorului, 
casată sentinţa şi pronunţată o hotărâre nouă, potrivit 
modului stabilit, pentru prima instanţă, conform căre-
ia, Marţea Alexandru a fost condamnat în baza art. 220 
alin.(1) Cod penal, fiindu-i stabilită o pedeapsă sub formă 
de amendă în mărime de 200 unităţi convenţionale, ceea 
ce constituie 4000 lei, în beneficiul statului.

Prin decizia Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme 
de Justiţie din 27 mai 2008, a fost admis recursul declarat 

OPINIE    SEPARATĂ
a judecătorului Ion Arhiliuc

(Conform art. 340 alin. (3) Cod de procedură penală pe cauza  
penală în privinţa lui Marţea Alexandru Ion) 1

26 octombrie 2009          mun. Chişinău

1  Redacţia a păstrat  ortografia şi punctuaţia autorului.

de procuror, casată total decizia instanţei de apel şi men-
ţinută sentinţa.

Prin Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Justiţie 
din 26 octombrie 2009, au fost respinse ca inadmisibile 
recursurile în anulare declarate de condamnatul Marţea 
Alexandru împotriva deciziei Colegiului penal lărgit al 
Curţii Supreme de Justiţie din 27 mai 2008 şi de apără-
torul acestuia, Tudor Ungureanu, împotriva sentinţei 
Judecătoriei Ialoveni din 21 iunie 2007, deciziei Cole-
giului penal al Curţi de Apel Chişinău din 26 noiembrie 
2007 şi deciziei Colegiului penal lărgit al Curţii Supreme 
de Justiţie din 27 mai 2008 în cauza penală privindu-1 
pe Marţea Alexandru Ion, cu menţinerea hotărârilor 
atacate.

2. Nu pot fi de acord cu opinia stimaţilor mei colegi, 
care au votat pentru Hotărârea Plenului Curţii Supreme de 
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Justiţie adoptată în cauza dată, din următoarele conside-
rente.

2.1. Pentru a mă pronunţa cu această opinie, am fost 
determinat de examinarea altui recurs în anulare, tot în 
aceiaşi zi 26.X.2009, în cauza penală privindu-1 pe Valeriu 
Gonţa, în care Plenul a admis recursurile în anulare decla-
rate de condamnat şi avocatul Babără Vasile în interesele 
acestuia şi a casat hotărârile adoptate, inclusiv şi Hotărârii 
Plenului Curţii Supreme de Justiţie din 06.X.2008, cu dis-
punerea rejudecării cauzei în instanţa de apel pe motivul 
încălcării dreptului la apărare al condamnatului în instanţa 
de apel, el nefiind citat legal şi cauza fiind examinată în 
lipsa sa.

Astfel spus, Plenul a recunoscut şi a reparat eroarea 
de drept omisă prin Hotărârea precedentă din 06.X.2008, 
conform căreia acelaşi recurs în anulare a fost respins 
ca inadmisibil, constatându-se ulterior că condamnatul 
Valeriu Gonţa a fost legal citat în instanţa de apel, însă, 
a fost un singur judecător Constantin Alerguş, care prin 
opinia sa separată şi-a exprimat dezacordul său cu soluţia 
adoptată de Plen.

În acest aspect, menţionez prevederile art.l alin.(3) 
CPP, care referitor la scopul procesului penal, stipulează 
că organele de urmărire penală şi instanţele judecătoreşti 
în cursul procesului sunt obligate să activeze în aşa mod 
încât nici o persoană să nu fie neîntemeiat bănuită, învi-
nuită sau condamnată.

Prin urmare, şi judecătorii care au participat anterior 
la examinarea recursului ordinar, ar trebui să recunoască 
şi să se pronunţe pentru repararea erorilor de drept, după 
caz, dacă la etapa recursului în anulare în Plen, se invocă 
erori de drept omise de către organele de urmărire penală, 
instanţele de fond şi de apel.

2.2. Condamnatul Marţea A. în recursul în anulare 
declarat, invocă că el nu a fost citat legal în şedinţa in-
stanţei de recurs - avizele de recepţie privind înştiinţarea 
despre şedinţele instanţei de recurs din 15.04.2008 şi 
27.05.2008, au fost semnate de rudele lui şi nu de dânsul 
şi, ca i-a fost încălcat dreptul la apărare, astfel, în şedinţa 
instanţei de recurs a participat apărătorul D.Pîrvan cu 
care au încheiat contract rudele sale, însă acesta nu a fost 
apărătorul său ales şi, în lipsa lui i-a acordat o asistenţă 
juridică necalitativă.

Consider, că soluţia Plenului, prin care au fost res-
pinse aceste argumente este în contrazicere cu actele 
cauzei.

Astfel, Plenul a conchis că „ potrivit avizelor de recepţie 
(f.d.288, 289), Marţea A. a fost înştiinţat despre şedinţele 

instanţelor de recurs din 15.04.2008 şi 27.05.2008, fapt con-
firmat prin semnăturile sale, însă nu şi-a realizat dreptul de 
a participa la judecarea recursului ordinar”.

Prin urmare, Plenul a făcut o presupunere că aceste 
semnături de pe avizele de recepţie aparţin condamna-
tului, - în lipsa unor probe veridice şi pertinente care 
ar exclude versiunea acestuia că avizele de recepţie au 
fost semnate de rudele lui, care nu l-au informat despre 
examinarea cauzei în instanţa de recurs şi, astfel, el a fost 
pus în imposibilitatea de a-şi angaja personal un apărător 
în bază de contract şi a participa nemijlocit în şedinţa 
instanţei de recurs.

Or, în cazul Gonţa V. enunţat mai sus, Plenul a men-
ţionat faptul că „... V.Gonţa pentru şedinţa instanţei de 
recurs din 26.02.2008, a fost citat însă, din avizele de 
recepţie (f.d. 473-474), se observă că semnătură practic nu 
seamănă cu cea din procesul verbal (f.d. 295-302), fapt ce 
face a concluziona că V.Gonţa, şi la examinarea cauzei în 
ordine de recurs nu a fost citat legal”.

Se relevă că în cadrul urmăririi penale Marţea A. a 
fost asistat de apărătorul V.Rîhlea în bază de contract şi, 
acesta a înaintat un demers procurorului privind înce-
tarea procesului penal pe motiv că acţiunile lui Marţea 
A. nu întrunesc elementele infracţiunii, iar apărătorul 
D.Pîrvan a susţinut o altă poziţie în defavoarea incul-
patului, solicitând în apel condamnarea inculpatului în 
baza art. 220 alin.(l) Cod penal, motiv pentru care acesta 
declară în recurs că s-a dezis de serviciile de asistenţă 
juridică necalitative ale avocatului D. Pîrvan, însă ultimul 
participă în şedinţa instanţei de recurs, solicitând men-
ţinerea hotărârii instanţei de apel privind condamnarea 
inculpatului în baza art. 220 alin.(l) Cod penal.

Aplicarea uniformă a practicii judiciare asigură drep-
tul inculpatului la un proces echitabil în sensul art. 6 din 
Convenţia Europeană, astfel în cazul Gonţa V., Plenul a 
interpretat toate dubiile în probarea citării condamna-
tului, care nu au putut fi înlăturate în condiţiile Codului 
de procedură penală, - în favoarea acestuia, iar în cauză 
penală în privinţa lui Marţea A., a procedat invers, acesta 
fiind pus într-o situaţie de drept mai dezavantajoasă şi 
discriminatorie.

În aşa circumstanţe, constatăm că a fost cu adevărat 
lezat dreptul condamnatului Marţea A. la un proces 
echitabil prevăzut de paragraful 3 art.6 CEDO „... orice 
acuzat are, în special, dreptul: să fie informat, în termenul 
cel mai scurt, (...), să dispună de timpul şi de înlesnirile 
necesare pregătirii apărării sale; să se apere el însuşi sau să 
fie asistat de un apărător ales de el...”.

Este bun, dar ce folos, dacă legile nu se îndeplinesc în acest stat?
TUDOr  
COADă, 

avocat

CE IMPRESII V-A PRODUS COMENTARIUL CP?
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2.3. Referitor la recursul în anulare declarat de către 
avocatul Tudor Ungureanu în interesele condamnatului 
Marţea A., angajat în bază de contract, se relevă că în pri-
vinţa tuturor argumentelor invocate de recurent, Plenul 
nu s-a pronunţat pe motiv că:

„Plenul constată că aceste argumente au fost invocate de 
partea apărării abia la etapa recursului în anulare, acestea 
neconstituind obiect de examinare în instanţele de apel şi de 
recurs ordinar. In atare situaţie, cină instanţele inferioare nu 
s-au pronunţat asupra motivelor invocate, acesta echivalează 
cu nefolosirea căilor ordinare de atac - apelul şi recursul şi nu 
pot fi puse în dezbatere la judecarea recursului în anulare, 
iar recursul, în virtutea art.452 alin.(l) Cod de procedură 
penală, devine inadmisibil”.

a) în acest context, menţionez că situaţia de drept a 
condamnatului Marţea A. a fost înrăutăţită la etapa re-
cursului ordinar, fiind casată decizia instanţei de apel cu 
menţinerea sentinţei instanţei de fond, prin care acesta 
a fost condamnat în baza art. 206 alin. (1) lit. a) Cod pe-
nal, cu aplicarea prevederilor art. 79 Cod penal, la 7 ani 
închisoare în penitenciar de tip semiînchis.

Altfel spus, din motivele invocate la pct. 2.2 al prezen-
tei opinii separate, avocatul Tudor Ungureanu angajat în 
bază de contract de către condamnatul Marţea A. la etapa 
recursului în anulare, n-a putut să încheie contract de 
asistenţă juridică cu condamnatul şi să invoce argumen-
tele din prezentul recurs, deoarece ultimul n-a fost citat 
legal în şedinţa instanţei de recurs, cauza s-a examinat 
în lipsa lui, însă, acest apărător cu adevărat a demonstrat 
că ar fi invocat pentru dezbateri gravele erori de drept, 
pe care Plenul le-a considerat că, nici “nu pot fi puse în 
dezbatere la judecarea recursului în anulare”.

Concluzia Plenului, precum că „... neinvocarea 
argumentelor în apel şi recurs ordinar echivalează cu 
nefolosirea căilor ordinare de atac - apelul şi recursul şi nu 
pot fi puse în dezbatere la judecarea recursului în anulare, 
iar recursul, în virtutea art.452 alin.(l) Cod de procedură 
penală, devine inadmisibil”, o consider greşită, deoarece, 
în speţă, hotărârea instanţei de fond a fost contestată 
cu apel, iar, fiind agravată situaţia condamnatului în 
instanţa de recurs, apărătorul Tudor Ungureanu ales 
în bază de contract de către condamnat, a contestat cu 
recurs în anulare hotărârile adoptate, invocând în opi-
nia sa argumente că fapta inculpatului nu întruneşte 
elementele infracţiunii.

Din cele relatate, se prezumă că participarea diferitor 
avocaţi la diferite etape ale procesului penal constituie în 
sine un obiect al părţii apărării, care nu poate fi divizat 
şi interpretat cu „echivalarea nefolosirii căilor ordinare de 
atac”, în caz, dacă ultimul avocat n-a participat în in-
stanţele de fond şi de apel şi n-a contestat şi el personal 
hotărârile adoptate.

La fel, spre deosebire de regulile stabilite la examina-
rea recursului ordinar prevăzute de alin.(2) art.427 CPP, 
argumentele recurentului pot fi invocate în recurs doar 
în cazul în care au fost invocate în apel sau încălcarea a 
avut loc în instanţa de apel, însă, la recursul în anulare 
se aplică o altă regulă, prevăzută de alin.(3) art. 453 CPP, 
- “recursul în anulare este inadmisibil dacă (...) este declarat 
repetat, invocându-se aceleaşi motive”.

Este relevant de menţionat, în speţă, că în atare situ-
aţie “... neadmiterea în dezbatere la judecarea recursului 
în anulare a argumentelor avocatului Tudor Ungureanu 
declarate în interesul condamnatului Marţea A....” echi-

CE IMPRESII V-A PRODUS COMENTARIUL CP?

Apariţia celei de-a III-ea ediţii revăzute şi completate a Codului penal a fost salutată de comunitatea juridică din 
Republica Moldova. Lucrarea prezintă un interes indispensabil atât pentru teoreticieni, cât şi pentru practicieni.
Trebuie să menţionăm că longevitatea statalităţii Republicii Moldova nu este atât de mare, perioadă în care legis-
laţia penală a fost supusă încontinuu unor modificări. Aceste evenimente au fost şi sunt dictate, în primul rând, de 
procesul de europenizare a Republicii Moldova, proces care impune perfectarea şi ajustarea cadrului juridic naţional 
la standardele şi valorile europene. Cele spuse se referă şi la legislaţia penală. 
Aderarea Republicii Moldova la un şir de acorduri internaţionale, participarea în cadrul organismelor internaţionale 
au ca efect asumarea unor angajamente pe plan internaţional, care impun ajustarea legislaţiei naţionale la aceste 
angajamente. Totodată, menţionăm că internaţionalizarea normelor de drept, inclusiv a celor de drept penal, impun 
obligaţia statului de a-şi racorda cadrul juridic naţional la standardele şi valorile internaţionale/europene, fapt care 
rezultă nu doar din angajamente convenţionale, dar sunt impuse şi de caracterul cutumiar/imperativ al unor norme, 
confirmat de practica instanţelor judiciare internaţionale, în special a tribunalelor penale internaţionale.
În Comentariu sunt pe larg utilizate lucrările doctrinare autohtone şi din alte state, precum şi practica judiciară naţională 
şi internaţională, în special cea a Curţii Europene pentru Drepturile Omului.
Toate acestea vin să confirme actualitatea şi importanţa lucrării în cauză. Comentariul va servi drept suport eficient 
în procesul de aplicare şi interpretare corectă a legislaţiei penale în Republica Moldova, ceea ce constituie unul din 
pilonii statului de drept. La rândul său, procesul de consolidare a statului de drept este unul din criteriile în promovarea 
unuia dintre obiectivele principale ale Republicii Moldova – integrarea în structurile europene.

GAMUrArI 
VITALIE, 

doctor 
în drept, 

conferenţiar 
universitar, 

ULIM
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valează cu lezarea dreptului acestuia la un recurs efectiv 
prevăzut de art.13 CEDO.

b) Totuşi, în opinia mia, dacă argumentele invocate 
în recursul în anulare declarat de apărătorul Tudor 
Ungureanu ar fi fost examinate de Plen, s-ar fi constatat 
că acţiunile condamnatului Marţea A. nu întrunesc ele-
mentele infracţiunii prevăzute de art. 206 alin. (1) lit. a) 
Cod penal din următoarele considerente.

După cum rezultă din textul sentinţei instanţei de 
fond, lui Marţea A. i-au fost incriminate semnele califi-
cative recrutarea, transportarea şi adăpostirea victimei 
„... în or. Moscova într-o încăpere nestabilită de organul de 
urmărire penală şi deposedând-o de documentele de iden-
titate au început s-o impună să practice prostituţia contrar 
voinţei sale” (f.d.211).

În continuare, după textul sentinţei (f.d.212), instanţa 
de fond exclude din învinuirea lui Marţea A. semnele 
calificative „recrutarea şi transportarea”, ca fiind ne pro-
bate (procurorul n-a contestat această soluţie) şi, trece la 
descrierea faptei constatate în sensul art. 394 CPP, dar nu 
întocmai cum prevede această lege:

“Marţea A. cu scopul traficului de copii a adăpostit în 
Federaţia Rusă, or. Moscova, într-o încăpere nestabilită 
de organul de urmărire penală pe copilul Rotari Diana 
născută la 28.06.1988 în scopul exploatării sexuale, co-
merciale în prostituţie”.

Altfel spus, instanţa de fond contrar prevederilor 
art.394 alin.(l) pct.l) CPP, la descrierea faptei criminale 
n-a constatat şi indicat timpul săvârşirii infracţiunii şi, 
mai mult ca atât, n-a constatat şi n-a indicat semnele 
obligatorie ale componenţei de infracţiune a traficului 
de fiinţe umane, care au fost incriminate de procuror 
inculpatului Marţea A. - „...deposedând-o de documentele 
de identitate au început s-o impună să practice prostituţia 
contrar voinţei sale”.

Însă, conform dispozitivului sentinţei Marţea A. este 
condamnat în baza art.206 alin. (1) lit. a) Cod penal, cu 
toate că partea descriptivă, contrar prevederilor art.394 
alin.(l) pct.5) CPP, nici nu conţine „încadrarea juridică a 
acţiunilor inculpatului”r vezi f.d.214, - „Analizând probele 
cercetate, judecata ajunge la concluzia cu acţiunile intenţi-
onate a lui Marţea urmează a fi calificate ca adăpostirea 
unui copil în scopul exploatării sexuale, comerciale în 
prostituţie”.

Luând în consideraţie că în cauza penală figurează 
două persoane în complicitate - Marţea A. şi Marţea M., 
nu este clar, în privinţa cărei persoane „Marţea”, instanţa 
de fond s-a expus printr-o frază generală asupra încadră-
rii juridice, fără a indica concret legea penală şi semnele 
componenţei infracţiunii, care reprezintă baza juridică 
pentru calificarea infracţiunii potrivit unui articol con-
cret din Codul penal. Art.113 alin.(2) Cod penal, expres 
prevede că, calificarea oficială a infracţiunii se efectuează 
la toate etapele procedurii penale de către persoanele care 
efectuează urmărirea penală şi de către judecători.

Or, potrivit Hotărârii Plenului CSJ a RM din 
22.11.2004, nr.37 „Cu privire la practica aplicării legis-

laţiei în cauzele despre traficul de fiinţe umane şi traficul 
de copii”, în care la pct. “151, se face interpretarea delimi-
tării traficului de fiinţe umane de proxenetism, în sensul 
calificării infracţiunii, se are în vedere că:

„b) în raport cu conţinutul dispoziţiilor legale menţionate 
în art.220 CP, pe de o parte, şi art.165 şi 206 CP, pe de altă 
parte, infracţiunea de trafic de persoane se poate realiza 
numai prin acte de constrângere ori asimilate acestora;

c) în cazul când o persoană, fără a recurge la mijloace 
de constrângere, îndeamnă sau înlesneşte practicarea pros-
tituţiei, ori trage foloase de pe urma practicării prostituţiei, 
aceasta săvârşeşte infracţiunea de proxenetism, prevăzută de 
art.220 C, aşadar, traficul este o infracţiune contra persoanei, 
impusă prin constrângere în diversele ei forme”.

Tot, în acest context, se relevă că instanţa de fond 
la individualizarea pedepsei inculpatului, a indicat ca 
circumstanţe atenuante, “...că infracţiunea comisă de 
Marţea A. nu a avut urmări grave pentru partea vătămată 
şi acesta a avut rol secundar in traficul lui Rotari D. şi un 
comportament normal faţă de victimă(f.d. 215)”, adică, se 
constată cu adevărat că n-au existat „acte de constrângere 
ori asimilate acestora”.

La fel, recurentul, şi în acest sens, a invocat că partea 
vătămată Rotari Diana în şedinţa de judecată a instanţei 
de fond a declarat că ea s-a aflat câteva săptămâni în or. 
Moscova acasă la Marţea Măria cu copiii ei minori, însă 
inculpatul Marţea A. nu i-a propus şi nu a impus-o să se 
ocupe cu prostituţia, nu i-a luat actele de identitate şi, 
prin comportamentul său cu nimic n-a ofensat-o (f.d.181 
verso,182,182 verso).

Tot, recurentul, invocă în recurs argumente ce ţin de 
fabricarea dosarului penal, astfel partea vătămată Rotari 
Diana, în şedinţa de judecată (f.d.183 verso), a declarat că 
procesul verbal din 27.01.2005 privind interogarea ei n-a 
fost citit de ea, deoarece el deja era scris de poliţist şi nu 
a fost scris în prezenţa ei. într-adevăr, procesul verbal de 
audiere a lui Rotari Diana a fost întocmit de către ofiţerul 
de urmărire penală la 27.01.2005 (f.d.29), dar a fost dat la 
semnat în ziua de 27.11. 2005 (f.d.30), când victima a şi 
fost chemată la poliţie şi a semnat, fiind făcută inscripţia 
respectivă de către acelaşi poliţist.

Mai mult ca atât, partea vătămată Rotari Diana la 
27.01.2005 - data audierii, nu împlinise vârsta de 17 ani, 
iar la 27.11.2005, împlinise 17 ani, însă procesul verbal 
de interogare, a fost întocmit cu încălcarea drepturilor 
minorului - în lipsa reprezentantului legal şi fără peda-
gog.

Prin urmare, declaraţiile minorei Rotari Diana întoc-
mite în cadrul urmăririi penale, pe care instanţa de fond 
şi-a bazat sentinţa de condamnare, - nu puteau fi admise 
ca probe potrivit art.94 CPP.

Se relevă, că partea vătămată Rotari Diana a făcut 
declaraţii şi în şedinţa instanţei de apel (f.d.252), sus-
ţinând că „... inculpatul nu poartă nici o vină, nimeni nu 
m-a convins să practic prostituţia şi nici nu m-au impus. 
Eu personal am rugat-o pe soţia lui Marţea să mă angajeze 
ca dădacă”.
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Cu referire la respectarea principiului aplicării uni-
forme a practicii judiciare, constatăm că în cazul Gonţa 
V., menţionat mai sus, Plenul s-a pronunţat în privinţa 
inadmisibilităţii unor probe în sensul art. 94 CPP şi 
anume, că „... instanţa de apel încâlcind prevederile alin. 
(3) art. 389 CPP a pus la baza hotărârii de condamnare 
declaraţiile părţii vătămate V.Slobodeniuc depuse în cadrul 
urmăririi penale, însă acestea puteau fi puse numai în cazul 
în care, la urmărirea penală, a avut loc confruntarea cu 
învinuitul sau că victima a fost audiată în condiţiile art. 
109 şi 110 CPP...”.

c) Odată ce instanţa de fond a exclus din învinuirea 
inculpatului Marţea A. semnele calificative „recrutarea, 
transportarea”şi, condamnîndu-1 pentru “adăpostirea 
cu scopul traficului de copii în or. Moscova într-o încăpere 
nestabilită de organul de urmărire penală”, se prezumă 
că această infracţiune incriminată lui Marţea A., a fost 
săvârşită pe teritoriul altui stat - Federaţia Ruse şi, el, 
aflându-se pe teritoriul acestui stat a şi fost extrădat în 
Republica Moldova.

În atare circumstanţe, urmau a fi verificate respectarea 
unor restricţii prevăzute de Tratatului între Republica 
Moldova şi Federaţia Rusă cu privire la asistenţa juridică 
şi raporturile juridice în materie civilă, familială şi penală 
din 25.02.1993, ratificat prin Hotărârea Parlamentului 
RM nr.260-XIII din 04.11.94.

Astfel, conform art. 62 lit. d) din Tratat, extrădarea nu 
se admite, dacă infracţiunea pentru care se cere extrădarea a 
fost săvârşită pe teritoriul Părţii Contractante solicitate.

La materialele cauzei este anexat demersul privind 
iniţierea procedurii de extrădare a inculpatului Marţea 
A. (f.d. 87), însă lipseşte acordul Procuraturii Generale 
a Federaţiei Ruse la extrădarea inculpatului cu specifi-
carea legii penale pentru care el poate fi condamnat de 
instanţele naţionale, în cazul dat - pentru „ ... adăpostirea 
cu scopul traficului de copii în or. Moscova într-o încăpere 
nestabilită de organul de urmărire penală” .

3. Soluţia Plenului, de a respinge recursurile în anula-
re declarate de condamnatul   Marţea   Alexandru   şi   de   
apărătorul   acestuia   Tudor Ungureanu, cu menţinerea 
hotărârilor atacate, este incorectă, deoarece din conside-
rentele enunţate mai sus, fapta “...determinată şi constatată 
juridic în partea descriptivă a sentinţei nu corespunde exact 
cu semnele faptei prejudiciabile săvârşite şi semnele compo-
nenţei infracţiunii, prevăzute de norma penală” - art. 206 
alin.(l) lit.a) Cod penal.

Pe această linie de analiză, îmi exprim dezacordul 
cu colegii mei din Plenul Curţii Supreme de Justiţie pe 
marginea judecării cauzei penale în privinţa lui Marţea 
Alexandru şi, în temeiul art. 339 alin. (7) Cod de proce-
dură penală, expun şi semnez prezenta opinie separată.

Judecător    Ion Arhiliuc

REVISTA PRACTICII JUDICIARE 
de soluţionare a litigiilor dintre acţionar şi societatea pe acţiuni, dintre membrii altor 
tipuri de societăţi şi aceste societăţi, ce rezultă din activitatea economică a societăţii 

Problematica apărării drepturilor acţionarilor în rela-
ţiile lor cu societatea pe acţiuni, precum şi a drepturilor 
membrilor altor tipuri de societăţi este de o importanţă 
deosebită, întrucât orice drept subiectiv care nu este 
însoţit de mijloace procesuale de apărare îşi pierde din 
atractivitate. 

Nota în cauză reprezintă o expunere rezumativă a 
generalizării practicii judiciare de soluţionare a litigiilor 
dintre acţionar şi societatea pe acţiuni, dintre membrii 
altor tipuri de societăţi şi aceste societăţi, ce rezultă din 
activitatea economică a societăţii. 

Este de menţionat că această categorie de litigii nu 
este chiar numeroasă. Astfel, din numărul total de cauze 
examinate anual de către Judecătoria Economică de Cir-
cumscripţie (3378-3586 cauze), acestei categorii îi revin 
2,2%-2,9%. Pentru generalizare, au fost analizate 89 de 
cauze. Dintre acestea: 

- 71% se referă la societăţile cu răspundere limitată; 

- 27% se referă la societăţile pe acţiuni; 
- 2% se referă la cooperativele agricole. 
Ca obiect al acţiunilor în cauzele studiate apar chesti-

unile privind: 
- separarea persoanei juridice; 
- transferarea acţiunilor de la un acţionar la altul; 
- recunoaşterea ilegalităţii convocării adunării generale 

a acţionarilor; 
- anularea hotărârii adunării generale a acţionarilor; 
- declararea nulităţii procesului verbal al adunării ge-

nerale a asociaţilor; 
- declararea nulităţii hotărârii adunării generale a Co-

operativei Agricole de Producţie; 
- obligarea asociaţilor de a convoca adunarea genera-

lă; 
- obligarea societăţii de a prezenta materialele referitoare 

la ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor; 
- obligarea conducerii societăţii cu răspundere limitată 
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 Este o apariţie bună şi, mai ales, la moment. Remarc calitatea profesională a autorilor. 
CIUBOTArU  

VALErIU, 
jurist
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de a efectua revizia financiară şi economică a între-
prinderii; 

- excluderea din asociaţi (membri ai societăţii); 
- declararea nulităţii contractului de locaţiune ş.a. 
Studiul efectuat denotă că în mai bine de 64% din ca-

zuri acţiunea a fost admisă sau admisă parţial, în 10% din 
cauze acţiunea a fost scoasă de pe rol, iar în 5% din cazuri 
procesul a fost încetat deoarece s-a renunţat la acţiune. 

În continuare, vor fi menţionate cele mai relevante 
cazuri de soluţionare a acţiunilor din categoria în cauză. 

1. Încălcarea dispoziţiilor imperative ale Legii privind 
societăţile pe acţiuni în ceea ce priveşte modalitatea de adop-
tare a ordinii de zi, alegerea comisiei de numărare a voturilor 
şi nerespectarea drepturilor acţionarilor poate servi drept 
temei pentru declararea nulităţii hotărârii adunării generale 
a acţionarilor, potrivit art.220 alin.(1) CC. 

Acţionarii SA “Unic-Sem” M. Băieşu, P. Gonţa, N. 
Gonţa s-au adresat în judecată, solicitând anularea ho-
tărârilor adunării generale a acţionarilor din 07.07.2007, 
invocând că, în cadrul şedinţei adunării menţionate, 
consiliul societăţii pe acţiuni nu a luat în calcul 17172 
acţiuni cu drept de vot, care i-au fost transmise dlui M. 
Băieşu de către acţionarul P. Gonţa prin procură. Acest 
fapt a dus la micşorarea numărului de acţiuni care puteau 
fi incluse la votare în ordinea de zi. Totodată, s-a reclamat 
că a fost modificată chestiunea din ordinea de zi a adunării 
generale, la pct.5 fiind discutată chestiunea privind mo-
dul de evaluare a imobilelor, şi nu cea privind micşorarea 
capitalului social. 

La 01 aprilie 2008, Judecătoria Economică de Circum-
scripţie a admis integral acţiunea, declarând nulitatea 
hotărârilor adoptate de adunarea generală a acţionarilor 
SA “Unic-Sem”. Instanţa a reţinut că acţiunile cu drept de 
vot ale acţionarului P. Gonţa nu au fost luate în calcul de 
consiliul societăţii. Potrivit procesului verbal al adunării 
generale a acţionarilor, la pct.5 din ordinea de zi â fost 
disecată o altă chestiune decât cea inclusă anterior. De ase-
menea, instanţa a constatat încălcarea prevederilor art.60 
din Legea privind societăţile pe acţiuni, care prevede ca, 
comisia de numărare a voturilor se compune din cel puţin 
3 persoane, care nu sunt membri ai consiliului societăţii, ai 
organului executiv, ai comisiei de cenzori şi nici candidaţii 
propuşi pentru aceste funcţii. Comisia de numărare a votu-
rilor la adunarea generală din 07.07.2007 a fost formată din 
2 persoane, ambele fiind candidaţi ai consiliului societăţii, 
fapt confirmat prin procesul verbal. 

Astfel Judecătoria Economică de Circumscripţie a ajuns 
la concluzia că adunarea generală a acţionarilor SA “Unic-

Sem” din 07.07.2007 a avut loc cu încălcarea dispoziţiilor 
imperative ale Legii privind societăţile pe acţiuni în ceea 
ce priveşte modalitatea de adoptare a ordinii de zi, alege-
rea comisiei de numărare a voturilor şi cu nerespectarea 
drepturilor acţionarilor. Potrivit art.220 alin.(1) CC, actul 
juridic sau clauza care contravin normelor imperative sunt 
nule dacă legea nu prevede altfel. (Dosarul nr.2e-806/08) 

2. Într-un alt caz, instanţa a constatat netemeinicia afir-
maţilor reclamantei privind încălcările admise la convocata 
şi ţinerea adunărilor generale ale acţionarilor. 

Instanţa de judecată a fost sesizată de L. Camila, care 
a solicitat anularea parţială a hotărârii adunării generale 
a SA “METACON” din 25 aprilie 2007 privind fondarea 
întreprinderii ÎCS “SPICA VZI” SRL, în care societatea 
pe acţiuni urma să devină asociat cu cota de participare 
prin aporii în capitalul social al unui imobil, şi anularea 
în parte a, hotărârii adunării generale a SA “METACON” 
din 28 septembrie 2007 în ce priveşte vânzarea cotei-părţi 
din capitalul social al SRL”SPICA VZI”. 

În susţinerea acţiunii, reclamanta a indicat că este 
acţionar al societăţii respective, deţinând 110 acţiuni. La 
ambele adunări a votat împotriva hotărârilor contestate şi 
consideră că acestea pun în pericol existenţa societăţii pe 
acţiuni. Reclamanta a mai menţionat că organele de con-
ducere ale societăţii au încălcat procedura de convocare şi 
desfăşurare a acestor adunări. 

Judecătoria Economică de Circumscripţie a relevat că, 
în conformitate cu art.53 al Legii privind societăţile pe 
acţiuni, consiliul societăţii a fost în drept să decidă asupra 
convocării adunărilor generale menţionate. 

Acţionarii societăţii au fost înştiinţaţi în mod legal des-
pre locul şi data ţinerii adunărilor. La aceste adunări a fost 
prezent numărul necesar de acţionari pentru ca adunările 
să fie deliberative şi acţionarii prezenţi aveau dreptul să 
decidă asupra chestiunilor legate de competenţa adunării 
generale, incluse în ordinea de zi. 

Instanţa de judecată a conchis că, prin hotărârile contes-
tate, nu au fost lezate în vreun mod interesele şi drepturile 
acţionarilor. În acelaşi timp, s-a menţionat că, în cazul în 
care reclamanta sau oricare acţionar se consideră lezat 
într-un drept al său prin adoptarea hotărârilor contestate, 
ei sunt în drept să pretindă răscumpărarea acţiunilor de 
către societate în temeiul şi condiţiile prevăzute de art.79 
al Legii privind societăţile pe acţiuni. 

Astfel, instanţa a constatat netemeinicia afirmaţiilor 
reclamantei privind încălcările admise la convocarea şi 
ţinerea adunărilor generale ale acţionarilor, luând în con-
sideraţie faptul că probe pertinente în susţinerea acestor 



AvocAtul PoPoruluiAvocAtul PoPorului

38

 Nr. 3-4, 2010

declaraţii nu au fost prezentate. (Dosarul nr.2e-1701/08) 
3. De rând cu cerinţele privind declararea nulităţii 

hotărârii adunării generale a acţionarilor, în practică se 
întâlnesc cazuri în care se solicită apărarea dreptului acţi-
onarului de a convoca adunarea. 

În speţă, V. Prohorov a solicitat declararea ilegalităţii 
eschivării cârmuirii SA “DRUM-96” de a convoca adu-
narea generală extraordinară cu ordinea de zi “alegerea 
consiliului societăţii’’, precum şi obligarea pârâtului de a 
asigura accesul reclamantului în încăperea întreprinderii şi 
la actele întreprinderii, în scopul organizării şi desfăşurării 
adunării generale extraordinare a acţionarilor. 

Reclamantul a indicat că, fiind acţionar cu 32% din 
fondul social, la 18.07.2007 a înaintat, împreună cu alţi 
acţionari, organului executiv al pârâtului o cerere privind 
convocarea adunării generale extraordinare în scopul 
alegerii consiliului societăţii, deoarece termenul împuter-
nicirilor consiliului precedent a expirat. Însă, conducerea 
pârâtului a ignorat cerinţele lui V. Prohorov şi nu l-a înşti-
inţat despre decizia adoptată. 

Instanţa de judecată a admis pe deplin cerinţele recla-
mantului din următoarele temeiuri. 

În conformitate cu dispoziţiile art.26 alin.(3) din Legea 
privind societăţile pe acţiuni, acţionarii care deţin cel puţin 
25% din acţiunile cu drept de vot ale societăţii, pe lângă 
drepturile prevăzute la alin.(1) şi (2) ale acestui articol, au 
de asemenea dreptul să ceară convocarea adunării generale 
extraordinare a acţionarilor în modul stabilit de lege şi de 
statutul societăţii. 

Potrivit prevederilor art.53 alin.(7) din aceeaşi lege, în 
decurs de 15 zile de la data primirii cererii de convocare 
a adunării generale extraordinare a acţionarilor, consiliul 
societăţii va decide cu privire la convocarea adunării ge-
nerale şi va asigura informarea acţionarilor despre aceasta 
sau va decide cu privire la refuzul de a convoca adunarea 
generală şi va expedia această decizie persoanelor care cer 
convocarea ei. 

Din materialele dosarului rezultă că reclamantul a înde-
plinit toate cerinţele prevăzute de lege pentru a înainta 

cererea privind convocarea adunării generale extraor-
dinare, inacţiunile pârâtului referitoare la organizarea şi 
desfăşurarea adunării generale a acţionarilor cu ordinea 
de zi “alegerea consiliului societăţii” fiind ilegale. (Dosarul 
nr.2e-4573/07) 

4. Aplicând măsura de asigurare a acţiunii prin inter-
zicerea desfăşurării adunării generale, instanţa de fond nu 
a luat în consideraţie că atât art.11 (1) al Convenţiei Euro-
pene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale, cât şi art.40 din Constituţia RM garantează 
dreptul persoanei la întruniri, adunări şi asociaţii. 

În speţă, S. Gnatiuc şi A. Cimpoieş s-au adresat cu 
o cerere în instanţă împotriva SA “Transobiect” privind 
recunoaşterea nulităţii deciziei de convocare a adunării 
generale a acţionarilor. Totodată, în cererea de chemare 
în judecată s-a solicitat asigurarea acţiunii. 

La 28.06.2007, Judecătoria Economică de Circumscrip-
ţie a emis o încheiere de primire a acţiunii pe rol şi aplicare 

a măsurilor de asigurare. Organelor de conducere ale SA 
“Transobiect” li s-a interzis ţinerea adunării generale anu-
ale a acţionarilor, fixate pentru data de 29 iunie 2007, ora 
15.00, pe adresa mun.Chişinău, str.Feroviarilor 4. 

Curtea de Apel Economică a casat încheierea menţi-
onată în partea aplicării măsurilor de asigurare, indicând 
că instanţa de fond nu a luat în consideraţie că atât art.11 
(1) al Convenţiei Europene pentru apărarea drepturilor 
omului şi a libertăţilor fundamentale, cât şi art.40 din 
Constituţia RM garantează dreptul persoanei la întruniri, 
adunări şi asociaţii. Prin punerea interdicţiei de a organiza 
adunarea generală s-au încălcat drepturile acţionarilor şi 
s-a perturbat activitatea agentului economic ce urma să 
discute chestiunile de bază la adunarea ordinară anuală. 
Judecătoria Economică de Circumscripţie ar fi putut dis-
pune în asigurarea acţiunii interzicerea examinării unor 
chestiuni din ordinea de zi, ce se referă la cererea de che-
mare în judecată, şi nu a desfăşurării adunării generale a 
acţionarilor. (Dosarele nr.2e-3685/07, nr.2re-166/07) 

În legătură cu aplicarea măsurilor de asigurare, se men-
ţionează că, potrivit prevederilor art.50 alin.(8) din Legea 
privind societăţile pe acţiuni în redacţia Legii nr.163-XVI 
din 13.07.2007. În vigoare din 01.01.2008, instanţa de jude-
cată nu este în drept să interzică sau să amâne desfăşurarea 
adunării generale a acţionarilor. 

Conform dispoziţiilor acestui articol, instanţa de ju-
decată nu va fi în drept să aplice măsuri care să echivaleze 
cu interzicerea organizării adunării generale, şi anume 
prohibiţia pentru consiliul societăţii de a convoca adunarea 
generală, de a întocmi lista acţionarilor care au dreptul să 
participe la adunarea generală, de a acorda încăperi pentru 
desfăşurarea adunării, de a întocmi procesul verbal privind 
rezultatele votului. 

5. În cazul în care adunarea generală nu întruneşte 
numărul necesar de asociaţi, se convoacă o adunare nouă 
cu aceeaşi ordine de zi, într-un termen ce nu depăşeşte 
2 săptămâni de la data adunării ce a eşuat, care se va 
considera deliberativă indiferent de numărul de voturi 
reprezentative. 

Prin decizia Colegiului economic lărgit al Curţii Su-
preme de Justiţie din 29.01.2009, a fost admisă cererea de 
recurs, casată decizia Curţii de Apel Economice şi hotărârea 
Judecătoriei Economice de Circumscripţie, cu pronunţarea 
unei noi hotărâri, prin care a fost respinsă acţiunea lui V. 
Chiţiniuc cu privire la recunoaşterea nulităţii hotărârilor 
adunării generale a asociaţilor şi admisă cererea reconven-
ţională de excludere a lui V. Chiţiniuc din SRL “Agrocons 
Business”, fiind obligat să transmită ştampila şi documen-
tele de evidenţă contabilă. 

Din materialele dosarului rezultă că, prin demersul 
din 18.11.2005, asociatul SRL “Agrocons Business”, P. 
Slav, deţinător al 60% din capitalul social, i-a solicitat 
administratorului V. Chiţiniuc, deţinător al 40% din ca-
pitalul social al aceleiaşi societăţi, să organizeze adunarea 
generală extraordinară a asociaţilor, pentru audierea ra-
portului privind activitatea întreprinderii pentru perioada 
25.08.2003-01.11.2005 şi alegerea noului administrator. 



AvocAtul PoPoruluiAvocAtul PoPorului

39

Nr. 3-4, 2010

Deoarece adunarea nu a fost convocată, P. Slav l-a informat 
pe V. Chiţiniuc despre intenţia de a convoca de sine stătător 
adunarea generală a asociaţilor. 

Din motivul neprezentării administratorului la adu-
narea convocată, iniţial pentru 05.12.2005, apoi pentru 
16.12.2005, şi din motivul lipsei a ¾ din numărul total 
de voturi, P. Slav a convocat şi a desfăşurat adunarea la 
26.12.2005 în conformitate cu prevederile pct.6.2 din actul 
de constituire a SRL “Agrocons Business”, potrivit cărora, 
în cazul în care adunarea generală nu întruneşte numărul 
necesar de asociaţi, se convoacă o adunare nouă cu aceeaşi 
ordine de zi, într-un termen ce nu depăşeşte 2 săptămâni 
de la data adunării ce a eşuat, care se va considera delibe-
rativă indiferent de numărul de voturi reprezentative. Din 
probele anexate la dosar, rezultă că adunarea generală din 
26.12.2005 s-a desfăşurat în strictă conformitate cu pre-
vederile statutare ale societăţii, cu respectarea termenelor 
şi a ordinii de zi fixate anterior. 

Astfel, Colegiul economic lărgit al Curţii Supreme 
de Justiţie a constatat că hotărârile şi procesele verbale 
contestate au fost întocmite în cadrul adunării generale 
desfăşurate cu înştiinţarea prealabilă şi legală a asociatului 
V. Chiţiniuc, prin urmare cu respectarea legii materiale şi a 
actelor de constituire a societăţii, de aceea lipsesc temeiuri 
legale de a le declara nule. 

În privinţa cerinţei SRL “Agrocons Business” privind 
excluderea lui V. Chiţiniuc din societate, s-a menţionat că 
societatea a prezentat probe din care rezultă că V. Chiţi-
niuc, în perioada de timp 2003-2005, folosind situaţia de 
serviciu, a încheiat 3 contracte cu firmele “Alicomex” SRL, 
“Zimexil” SRL şi “Agro Pecişte” SRL privind realizarea 
materialelor de construcţie din beton armat de la blocurile 
locative din raionul Şoldăneşti, precum şi acordarea servi-
ciilor de construcţie. Din materialele cauzei (dispoziţii de 
plată, extrase din conturi bancare, explicaţiile contabilei 
făcute în cadrul dosarului penal), rezultă faptul transferă-
rii banilor în sumă de 768750 lei de la agenţii economici 
nominalizaţi pe contul societăţii şi ridicării lor de către V. 
Chiţiniuc, acesta din urmă neavând probe care să justifice 
utilizarea banilor în interesul societăţii. 

Tinând cont de cele menţionate, instanţa de recurs 
a constatat că acţiunile lui V. Chiţiniuc sunt pasibile de 
sancţionare prin excluderea lui din SRL în temeiul art.154 
alin.(1) lit.b) Cod civil. (Dosarul nr.2rae-1/2009) 

6. Asociaţii care nu depun cota sa de participare pot fi excluşi 
din rândurile societăţii (art.154 alin.(1) lit.a) Cod civil). 

În speţă, SRL “Narcis” şi fondatorul întreprinderii V. 
Steţco au iniţiat o acţiune împotriva cetăţenilor I. Burmin-
schi, A. Cotruţă, A. Cucerena, privind excluderea lor din 
asociaţi şi Camerei înregistrării de Stat. Pârâţii au depus 
o cerere reconvenţională privind anularea acordului din 
29.11.2002 referitor la modificările efectuate în documen-
tele de constituire a SRL “Narcis” şi restabilirea calităţii de 
fondatori. 

La 22.09.2006, Judecătoria Economică de Circum-
scripţie a admis acţiunea de bază, respingând-o pe cea 
reconvenţională. 

Instanţa de apel a pronunţat o nouă hotărâre, respin-
gând acţiunea de bază şi admiţînd integral cerinţele lui A. 
Cotruţă şi I. Burminschi. 

Reclamanţii în acţiunea de bază au înaintat recurs. 
Motivându-şi soluţia, Colegiul economic al Curţii Su-

preme de Justiţie a menţionat că SRL “Narcis” a fost fondată 
în anul 1993, fondatori fiind V. Cucerena şi A. Cucerena. 
La 04.09.1997, la adunarea generală a asociaţilor s-a hotărât 
de a-i exclude din societate pe asociaţii V. Cucerena şi M. 
Cucerena şi de a-i include ca fondatori pe A. Cucerena, I. 
Burminschi, A. Cotruţă şi V. Steţco. Fondul social consti-
tuind 50000 lei, s-a hotărât că V. Steţco şi A. Cucerena vor 
deţine câte 45% din acest fond, ceea ce constituie 22500 
lei, fiecare, iar A. Cotruţă şi I. Burminschi vor deţine câte 
5%, ceea ce constituie 2500 lei, fiecare. 

Hotărârea nominalizată a fost autentificată notarial; la 
08.10.1997, V. Steţco a introdus pe contul societăţii cota sa 
de participare în mărimea stabilită - 22500 lei, însă ceilalţi 
fondatori nu au executat-o. 

Potrivit prevederilor art.73 din Hotărârea Guvernului 
RM nr.500 din 10.09.1991 “Despre aprobarea Regulamen-
tului societăţilor economice din RM”, la momentul înre-
gistrării societăţii depunerile băneşti ale participanţilor pe 
contul societăţii trebuie să alcătuiască cel puţin 40 la sută 
din fondul statutar, fapt ce se confirmă prin documentele 
bancare respective. 

Articolul 74 din regulamentul nominalizat stipulează 
că, în cazul când asociatul nu depune cota sa de participare, 
adunarea generală a asociaţilor este în drept să-l excludă 
din rândurile societăţii. 

Solicitând instanţei de judecată de a fi recunoscută 
ca fondator unic al societăţii cu răspundere limitată, V. 
Steţco s-a conformat normelor procesuale, prezentând 
probe concludente în confirmarea faptului că ea a fost 
unica persoană care a introdus partea socială în fondul 
social al societăţii. 

Totodată, A. Cotruţă şi I. Burminschi n-au prezentat 
probe care să confirme că ei au introdus cotele sale de 
participare în fondul statutar al societăţii. 

Având în vedere prevederile art.74 din Regulamentul 
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.500 din 10.09.1991, 
prin care adunării generale a asociaţilor i se acordă dreptul 
de a exclude din rândurile societăţii asociatul care nu achită 
partea socială, în situaţia în care, dintre toţi fondatorii, 
numai V. Steţco a achitat partea socială, ceea ce de fapt 
constituie întregul capital statutar al societăţii, instanţa 
de recurs a considerat că adunarea a fost deliberativă în 
prezenţa numai a V. Steţco, restul asociaţilor fiind candidaţi 
la excludere, care n-au fost în drept să participe la votare şi 
care, de fapt, prin neachitarea cotei sociale, şi-au pierdut 
calitatea de asociat. 

Ţinând cont de cele menţionate, instanţa de recurs a 
casat decizia Curţii de Apel Economice, menţinând hotă-
rârea instanţei de fond. (Dosarul nr.2rae-34/2007) 

7. Aplicând art.154 alin.(1) lit.a) Cod civil, instanţele 
vor acorda atenţia cuvenită sintagmei “în perioada supli-
mentară”. Astfel, fondatorul sau asociatul care nu a trans-
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mis aportul în termenul stabilit în actul de constituire sau 
de lege poate fi pus în întârziere de oricare din asociaţi. 
Punerea în întârziere înseamnă că asociatului care nu şi-a 
onorat obligaţia ce-i revine i s-a amintit despre neexecutare 
şi i se stabileşte un termen suplimentar pentru vărsarea 
aportului datorat. Deci, numai dacă nici în termenul 
suplimentar asociatul nu-şi onorează obligaţia, el poate fi 
exclus din societate. 

În caz de litigiu, reclamantul urmează să probeze că 
pârâtului: 

- i s-a cerut în scris vărsarea aportului menţionat; 
- i s-a stabilit un termen suplimentar de cel puţin o 

lună; 
- a fost avertizat despre posibila excludere din socie-

tate. 
Asociatul SRL “Vimaxplast”, A. Lihoveţchii, a depus 

cerere de chemare în judecată împotriva asociatului M. 
Maslii, solicitând excluderea acestuia din societate pe 
motiv că nu a vărsat integral aportul subscris în perioada 
suplimentară. 

Prin hotărârea Judecătoriei Economice de Circumscrip-
ţie, acţiunea lui A. Lihoveţchii a fost admisă. 

Pentru a hotărî astfel, instanţa a reţinut că pârâtul, aso-
ciatul M. Maslii, a vărsat doar 40% din aportul pe care s-a 
obligat sa-l depună prin contractul de societate, iar restul 
în mărime de 648 lei nu l-a vărsat nici în perioada de 6 
luni de la data înregistrării societăţii, după cum prevede 
art.112 alin.(3) CC, nici în termenul de 30 de zile, acordat 
suplimentar cu somaţia despre posibila excludere din 
societate. (Dosarul nr.2e-4729/2007) 

8. Potrivit art.154 alin.(1) lit.b) Cod civil, asociatul 
care cumulează şi funcţia de administrator poate fi exclus 
prin hotărâre judecătorească din societatea cu răspundere 
limitată la cererea adunării generale a asociaţilor, a unuia 
sau mai multor asociaţi, dacă comite fraudă în dauna so-
cietăţii, foloseşte bunurile societăţii în scop personal sau 
al unor terţi. 

Prin hotărârea Judecătoriei Economice de Circum-
scripţie din 22.05.2006, menţinută în vigoare prin decizia 
Curţii de Apel Economice din 08.11.2006, a fost admisă 
acţiunea principală a SRL “Infraservice”, a lui O.Cusov 
şi I.Ostrovscaia privind excluderea administratorului V. 
Şoimu, din motivul comiterii fraudei în dauna societăţii, 
şi respinsă cererea reconvenţională. 

Pârâtul, adresîndu-se cu o cerere reconvenţională, a soli-
citat declararea nulităţii procesului verbal şi deciziei adunării 
generale a asociaţilor societăţii cu răspundere limitată privind 
concedierea lui din funcţia de administrator. Motivându-şi 
pretenţiile, pârâtul a indicat că, concedierea a avut loc cu în-
călcarea prevederilor Regulamentului societăţilor economice. 
Potrivit lui V. Şoimu, asociaţii, deţinând câte 25% din capitalul 
social al SRL “Infraservice”, nu puteau adopta decizii în pri-
vinţa unui asociat care deţine 50% din capitalul social. 

Hotărârile instanţelor judecătoreşti economice au fost 
menţinute de către Colegiul economic lărgit al CSJ, cu 
respingerea recursului declarat de V. Şoimu, din urmă-
toarele motive. 

Dacă administratorul comite fraudă în dauna societăţii, 
foloseşte bunurile în scop personal, el poate fi exclus din 
societate la solicitarea adunării generale a asociaţilor, a 
unui sau mai multor asociaţi. 

Din actele cauzei, rezultă că SRL “Infraservice” a fost 
fondată de V. Şoimu, O.Cusov şi I.Ostrovscaia. În funcţia 
de administrator al societăţii a fost numit V. Şoimu, care, 
în baza procurii, tară acordul celorlalţi asociaţi, a transmis 
împuternicirile sale lui M. Lenţa. 

În temeiul contractului de locaţiune a căii ferate din 
16.01.2005, SRL “Infraservice”, în persoana lui M. Lenţa, 
a transmis în folosinţa SRL “Temacom Impex” 552 m de 
cale ferată pe o perioadă de 3 luni, pentru o plată de 300 
dolari SUA lunar. Ulterior, contractul a fost prelungit cu 
5 luni, fiind inserată condiţia ca locatorul va folosi calea 
ferată gratis. 

Reclamanţii în acţiunea principală au prezentat probe, 
potrivit cărora, în cazul transmiterii în folosinţă a aceleiaşi 
porţiuni de cale ferată conform tarifelor stabilite de ÎS 
“Calea Ferată a Moldovei”, pentru aceeaşi perioadă, venitul 
SRL “Infraservice” ar fi constituit 377881,2 lei, adică de 35 
de ori mai mare decât cel realizat. 

Ţinând cont de faptul că porţiunea de cale ferată, 
potrivit contractului de locaţiune, a fost transmisă pe un 
termen de 5 luni în folosinţă gratuită, Colegiul economic 
al CSJ a considerat că instanţele de fond şi de apel just au 
constatat existenţa situaţiei prevăzute de art.154 alin.(1) 
lit.b) CC, şi anume faptul folosirii bunurilor societăţii în 
scopurile unei societăţi terţe. 

De asemenea, instanţele just au conchis asupra nete-
meiniciei acţiunii reconvenţionale, deoarece argumentul 

Ştiaţi că...
Cancerul are miros? Un aparat care poate detecta cancerul din corpul uman a fost inventat 
de oamenii de ştiinţă de la Universitatea Cranfield, din Bedfordshire. Aceştia au descoperit 
că celulele canceroase au un miros specific, ce  poate fi detectat în respiraţie. Astfel ei au 
pus la punct aparatul care reuşeşte astfel să depisteze boala după miros. „Este o descoperire 
foarte interesantă ce ar putea să influenţeze puternic modul de diagnosticare al cancerului 
în anii următori”, spune profesorul Hugh Barr, conducătorul experimentelor. Barr susţine 
că noua invenţie va putea ajuta la depistarea cancerului în stadiile incipiente, când alte 
metode pot da greş.
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intimatului că putea fi demis din funcţie doar prin acordul 
tuturor asociaţilor nu corespunde prevederilor Regulamen-
tului societăţilor economice din RM, în vigoare la acea 
data. Astfel, potrivit art.9l al Regulamentului, asociatul 
nu are drept de vot în cazul în care la adunarea generală 
se pune problema tragerii lui la răspundere. La adunarea 
generală a asociaţilor din 18.05.2005, s-a discutat anume 
tragerea la răspundere a asociatului V. Şoimu, hotărârea 
fiind luată de ceilalţi doi asociaţi iară participarea lui. 
(Dosarul nr.2rae-33/2007) 

9. Încheierea unor contracte de împrumut fără termen 
de rambursare, a căror valoare depăşeşte ¼ din capitalul 
social al întreprinderii, fără aprobarea, adunării generale 
a asociaţilor, inclusiv livrarea materialelor de construcţie 
altei firme, al cărei fondator este însuşi administratorul 
SRL, dacă aceasta a generat întârzierea dării în exploatare 
a obiectelor construite de societate, precum şi neonorarea 
de către ultima a obligaţiilor contractuale asumate faţă de 
alţi agenţi economici, a fost calificată drept fraudă în sensul 
art.154 alirt.(1) lit.b) CC. 

Concludent în acest sens este următorul caz. 
Costas Ktorides a sesizat Judecătoria Economică de 

Circumscripţie cu o acţiune împotriva lui George Savvides 
privind excluderea din asociaţii ÎCS “Monarh Develop-
ments” SRL. 

Reclamantul a invocat că pârâtul a administrat societa-
tea în dauna ei şi în scopul de a favoriza obţinerea benefi-
ciului de către o altă societate al cărei unic fondator este. 

Instanţa de fond a admis integral acţiunea la 
27.11.2006. 

Curtea de Apel Economică, la 07.02.2007, a casat hotă-
rârea primei instanţe, pronunţând o hotărâre de respingere 
a acţiunii. Decizia a fost contestată cu recurs. 

Colegiul economic al CSJ a considerat recursul pasi-
bil de admitere. În motivarea soluţiei, s-a menţionat că, 
potrivit pct.7.5 din statutul ÎCS “Monarh Developments” 
SRL, aprobarea contractelor a căror valoare depăşeşte 1/4 
din capitalul social, precum şi a contractelor încheiate 
între societate şi asociatul ei ţine de competenţa adunării 
generale a asociaţilor. 

Din materialele cauzei, rezultă ca toate contractele a 
căror valoare depăşeau 1/4 din mărimea capitalului social 
al întreprinderii erau încheiate de G. Savvides fără apro-
barea adunării generale. 

Astfel, la 22.04.2005, G. Savvides a încheiat un contract 
privind investirea în construcţii cu valoarea de 46515 euro. 
La 27.08.2005, un contract similar a fost încheiat cu Kyria-
kos Nokola, în valoare de 50212,50 euro, iar la 12.09.2005 
- cu Paletis Neoklis, în valoare de 50200 euro. 

În temeiul facturilor din 10.03.2006, 20.03.2006, 
21.03.2006 şi 01.04.2006, ÎCS “Monarh Developments” SRL 
a livrat ÎCS “Investments” SRL, al cărei unic fondator este 
tot G. Savvides, materiale de construcţie în sumă de 330000 
lei, care nu au fost achitate până la momentul înaintării 
cererii de chemare în judecată, iar la 21.06.2006 a acordat 
aceleiaşi societăţi un împrumut în valoare de 2000000 lei, 
tară a stabili termenul de rambursare a acestuia. 

Instanţa de recurs a reţinut că, datorită acordării împru-
mutului în sumă de 2000000 lei fără termen de rambursare 
şi livrării materialelor de construcţie altei” întreprinderi, al 
cărei fondator este G. Savvides, pârâtul a generat întârzierea 
dării în exploatare a obiectelor construite de ÎCS “Monarh 
Developments” SRL şi ne-onorarea de către societate a obli-
gaţiilor contractuale asumate faţa de alţi agenţi economici, 
împrejurare care s-a soldat cu înaintarea de pretenţii din 
partea acestora din urmă. 

Colegiul economic lărgit al Curţii Supreme de Justiţie a 
considerat neîntemeiată concluzia instanţei de apel precum 
că pârâtul nu a săvârşit fraudă în detrimentul societăţii şi 
nu a folosit bunurile acesteia în interes personal. 

În temeiul celor expuse, instanţa superioară a casa! 
decizia Curţii de Apel Economice şi a menţinut în vigoare 
hotărârea primei instanţe. (Dosarul nr.2rae-73/2007) 

10. Adunarea generală a asociaţilor, administratorul, 
unul sau mai mulţi asociaţi nu pot cere excluderea din 
societatea cu răspundere limitată a asociatului pentru 
comiterea fraudei dacă acesta nu deţine funcţia de admi-
nistrator. 

Asociatul SRL “Bercut”, Mihai Colesnic, s-a adresat 
cu o cerere în judecată, prin care a solicitat excluderea 
administratorului V.Zubriţchi din componenţa asociaţilor 
pe motivul că acesta a comis fraude în dauna societăţii şi 
asociaţilor. 

SRL “Bercut” a depus o cerere reconvenţională, prin care a 
solicitat excluderea asociatului M. Colesnic, invocând ca temei 
prevederile art.154 alin.(1) lit.b) şi alin.(2) Cod civil. 

Instanţa de fond şi cea de apel au respins atât acţiunea 
de bază, cât şi cererea reconvenţională. 

Invocând ca temei afirmaţia precum că instanţele jude-
cătoreşti ierarhic inferioare au interpretat eronat normele 
de drept material, şi anume stipulările art.154 CC, SRL 
“Bercut” a depus recurs, care a fost declarat neîntemeiat 
şi pasibil de respingere. 

Instanţele corect au menţionat faptul că temeiurile pre-
văzute de art.154 CC au un caracter limitativ, iar motivele 
invocate de SRL “Bercut” nu cad sub incidenţa normei 
indicate. 

Conform art.154 alin.(1) lit.b) CC, adunarea generală 
a asociaţilor, administratorul unul sau mai mulţi asociaţi 
pot cere excluderea din societatea cu răspundere limitată 
a asociatului care, fiind administrator, comite fraudă în 
dauna societăţii, foloseşte bunurile societăţii în scop per-
sonal sau al unor terţi. 

Astfel, din actele cauzei se atestă ca asociatul M. Co-
lesnic, a cărui excludere se solicită, nu deţine calitatea 
de administrator. Din aceste considerente, excluderea 
acestuia în conformitate cu art.154 alin.( 1) lit.b) CC este 
imposibilă. 

În afară de aceasta, după cum a concluzionat instanţa 
de apel, SRL “Bercut” nu a prezentat o hotărâre sau sentinţă 
a instanţei judecătoreşti care să probeze dauna pricinuită 
societăţii ori alte dovezi care să confirme că asociatul M. 
Colesnic a prejudiciat prin acţiunile sale societatea. (Do-
sarul nr.2rae-293/2007) 
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11. Drept motiv de excludere a asociatului din SRL 
poate servi doar unul din temeiurile specificate în art.154 
Cod civil, acestea fiind strict limitate de legislator. 

Prin hotărârea Judecătoriei Economice de Circum-
scripţie din 13 septembrie 2006, a fost admisă acţiunea 
ÎM “Fim Construction” SRL privind excluderea lui Manzo 
Prisco din asociaţi. Instanţa şi-a motivat soluţia prin fap-
tul că pârâtul s-a înlăturat de (a activitatea întreprinderii, 
creînd obstacole în funcţionarea societăţii cu răspundere 
limitată, iar potrivit art.154 CC, adunarea generală a aso-
ciaţilor, administratorul, unul sau mai mulţi asociaţi pol 
cere excluderea din asociaţie a asociatului. 

La 27 iunie 2007, Curtea de Apel Economică a casat 
hotărârea primei instanţe, pronunţînd o nouă hotărâre, 
de respingere a acţiunii. 

Instanţa de recurs a menţinut hotărârea instanţei de 
apel, respingând recursul, menţionând că starea de pasivi-
tate, dezinteresul manifestat faţă de activitatea societăţii nu 
constituie temei de excludere a asociatului din societatea 
cu răspundere limitată. (Dosarul nr.2rae-1999) 

12. În cererea de chemare în judecată reclamantul 
urmează să indice numele sau denumirea pârâtului, domi-
ciliul sau sediul lui. În caz contrar, judecătorul va emite în 
7 zile o încheiere de a nu se da curs cererii în conformitate 
cu art.171 alin.(1) CPC. 

În practică, se întâlnesc cazuri în care reclamantul 
sesizează instanţa de judecată cu o acţiune, solicitând ex-
cluderea asociatului, însă în cererea de chemare în judecată 
nu se indică cine este pârâtul şi care este adresa lui. 

În speţă, directorul SRL “Avantaj MĂS” a solicitat 
excluderea asociatului S. Stoian în legătură cu moartea 
acestuia. 

S-a indicat că, în baza prevederilor statutului şi proce-
sului verbal al adunării generale a fondatorilor din 15 iunie 
2005, prin vot unanim, asociatul S. Stoian a fost exclus 
din componenţa fondatorilor în legătură cu decesul său. 
În şedinţa de judecată, reclamantul a explicat instanţei că 
excluderea asociatului din componenţa asociaţilor este 
condiţionată de necesitatea introducerii unor modificări 
în documentele de constituire a societăţii. 

Acţiunea a fost admisă, hotărârea nefiind contestată. 
(Dosarul nr.2e-4099/2005) 

În acest caz, instanţa de judecată a neglijat prevederile 
art.171 alin.(1) CPC, nu a dispus să nu se dea curs cererii 
şi nu i-a acordat reclamantului timp pentru determinarea 
succesorului în drepturi a asociatului decedat, pentru a-l 
indica în calitate de pârât. Astfel, au fost încălcate princi-
piile contradictorialităţii şi egalităţii părţilor în drepturile 
procedurale. 

13. Nesoluţionarea în termenul legal de către o auto-
ritate publică a unei cereri referitoare la un drept recu-
noscut de lege poate fi obiect al acţiunii în instanţa de 
contencios administrativ potrivit art.3 alin.(2) din Legea 
contenciosului administrativ nr.793/10.02.2000, dar nu în 
cea economică. 

Reclamantul A. Cabac s-a adresat în Judecătoria Eco-
nomică de Circumscripţie cu o cerere, solicitând obligarea 

Camerei înregistrării de Stat să opereze modificări în 
documentele de constituire şi să-l excludă pe reclamant 
din asociaţii SC “CIBROS-AGRO” SRL, indicând că şi-a 
înstrăinat partea socială, dar Camera înregistrării de Stat 
nu a efectuat modificări, deşi documentele necesare au 
fost înaintate. Acţiunea a fost admisă. (Dosarul nr.2e-
4801/2007) 

Se relevă lipsa de competenţă a instanţei economice în 
cazul menţionat în favoarea instanţei de contencios admi-
nistrativ, or, din cererea de chemare în judecată se vede că, 
în esenţă, reclamantul solicită doar operarea modificărilor 
în actele de constituire a societăţii. 

14. Întrucât calitatea de asociat al societăţii cu răspun-
dere limitată implică o totalitate de drepturi şi obligaţii pa-
trimoniale, aferente activităţii de antreprenoriat, acţiunea 
privind apărarea drepturilor asociatului este prescriptibilă 
şi trebuie examinată în conformitate cu prevederile art.267 
alin.(1) şi art.271 CC. 

În speţă, N.Mardari a sesizat instanţa de judecată cu 
o acţiune către ÎM “Cristal Dion” SRL privind declararea 
nulităţii cererii depuse de el la 28.04.1998 referitoare la 
cedarea cotei de participare în capitalul social către ÎM 
“Budjac Ana” SRL, anularea procesului verbal al adunării 
generale a fondatorilor, prin care s-a decis excluderea lui 
din asociaţi. 

Reclamantul a invocat că a fost exclus din rândurile 
asociaţilor în baza unei cereri înaintate în numele lui, însă 
pe care el nu a semnat-o şi nu avea intenţia de a fi înlocuit 
ca asociat cu ÎM “Budjac Ana” SRL, adunarea s-a desfăşurat 
în lipsa lui, iar semnătura în procesul verbal aparţine unei 
alte persoane. 

Instanţa de fond a respins acţiunea, hotărârea fiind 
menţinută de instanţa de apel, indicându-se că acţiunea 
trebuie respinsă atât din motivul lipsei temeiului, cât şi din 
motivul expirării termenului de prescripţie. 

Colegiul economic al CSJ a menţionat că nu poate fi re-
cunoscut ca temei pentru admiterea recursului argumentul 
potrivit căruia acţiunea înaintată urmăreşte apărarea unui 
drept personal nepatrimonial şi, în conformitate cu art.267 
alin.(2) CC, nu se prescrie. Întrucât calitatea de asociat 
al societăţii cu răspundere limitată implică o totalitate 
de drepturi şi obligaţii patrimoniale, aferente activităţii 
de antreprenoriat, acţiunea privind apărarea drepturilor 
asociatului este prescriptibilă şi trebuie examinată în con-
formitate cu prevederile art.267 alin.(1) şi art.271 CC. 

S-a combătut şi argumentul că, cota lui socială, până a 
fi înstrăinată către ÎM “Bujac Ana” SRL, nu a fost propusă 
pentru a fi procurată de ceilalţi asociaţi. Această circum-
stanţă reprezintă un temei de nulitate relativă a actului 
juridic şi putea fi invocat nu de asociatul care a înstrăinat 
cota, dar de acei asociaţi cărora le-a fost lezat dreptul de a o 
procura. Însă, asociaţii rămaşi în componenţa societăţii cu 
răspundere limitată nu au obiectat în privinţa înstrăinării 
cotei sociale a reclamantului. 

Colegiul economic al CSJ a mai considerat că neonora-
rea obligaţiilor de către cumpărătorul cotei (neachitarea) 
nu implică restabilirea reclamantului în calitatea de asociat, 
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dar reprezintă o pretenţie ce poate fi examinată într-o altă 
pricină civilă. 

S-a reţinut şi faptul că, prin ordonanţa de refuz al inten-
tării procesului penal din 27.07.2002, emisă de Comisari-
atul de poliţie Comrat în rezultatul examinării cererii cet. 
N. Mardari privind pornirea urmăririi penale în privinţa 
lui C. Sibov, s-a constatat că reclamantul a participat la 
adunarea generală a asociaţilor ÎM “Cristal Dion” SRL din 
28.04.1998 şi a semnat procesul verbal al şedinţei a doua 
zi, la 29.04.1998. (Dosarul nr.2rae-69/2007) 

15. Mandatarul nu şi-a exercitat cu diligentă obligaţiile 
rezultate din mandatul care i-a fost acordat şi a participat 
în numele asociatului la adunarea generală a asociaţilor, 
votând pentru adoptarea unei hotărâri care era în deza-
vantajul mandantului său. 

Asociatul SRL “Baltica-Tur”, V. Cernat, a semnat la 
09.09.2004 procura nr.2219, autentificată notarial, prin 
care i-a încredinţat dlui A. Bălan dreptul de a-l reprezenta 
la adunările generale ale fondatorilor, cu drept de vot asu-
pra tuturor chestiunilor puse în ordinea de zi. Ulterior, la 
07.06.2006, împuternicirile acordate au fost revocate prin 
declaraţie notarială. La 01.08.2006, a fost desfăşurată adu-
narea generală a fondatorilor SRL “Baltica-Tur”, în cadrul 
căreia V. Cernat a fost reprezentat de A. Bălan. La adunarea 
menţionată, s-a hotărât majorarea capitalului social până 
la 10800 lei, modificarea asociaţilor, prin introducerea 
unui nou asociat - M. Vedraşcu, cu cota de participare de 
50%, cotele asociaţilor V. Cernat şi Gh. Bîrlădean fiind 
diminuate până la 25%. 

La 19 iunie 2007, V. Cernat s-a adresat în judecată, 
solicitând anularea procesului verbal şi hotărârii adunării 
generale a asociaţilor din 01.08.2006 şi repunerea în drep-
turile iniţiale cu cota de participare de 50%. Instanţa de 
fond a respins acţiunea, iar cea de apel a casat hotărârea, 
pronunţând o soluţie nouă, de admitere a acţiunii. Decizia 
a fost menţinută de instanţa de recurs. 

Ţinând cont de principiul că acţiunile mandatarului tre-
buie în mod obligatoriu să avantajeze mandantul, A. Bălan 
urma să solicite indicaţiile dlui V. Cernat în vederea votării 
problemelor puse pe ordinea de zi a adunării generale a 
asociaţilor SRL “Baltica-Tur” din 01.08.2006. 

Conform art.1040 alin.(2) şi (3) Cod civil, în cazul în 
care executarea mandatului duce, în mod vizibil, la deza-
vantajarea mandantului, mandatarul trebuie să-i comunice 
contractantului său despre acest fapt şi, numai în cazul în 
care indicaţiile nu sunt modificate sau anulate, ele urmea-
ză să fie executate de mandatar. Deci, dacă mandatarul 
trebuie să solicite reconfirmarea indicaţiilor primite de la 
mandant, atunci, cu atât mai mult în situaţia în care nu a 
primit indicaţii, înainte de a consimţi încheierea unui act 
juridic de dispoziţie, trebuie să aducă la cunoştinţa man-
dantului circumstanţele de natură să determine apariţia 
unor posibile dezavantaje. 

S-a conchis că instanţa de apel a adoptat o soluţie co-
rectă. (Dosarul nr.2rae-73/2009) 

16. Efectuarea unui control de audit la cererea asociatu-
lui nu contravine legii, însă achitarea serviciilor de audit se 

va face de către solicitantul controlului de audit şi nu poate 
fi pusă în sarcina societăţii, decât în cazul în care adunarea 
generală a societăţii nu a hotărât altfel. 

Adoptând soluţia de admitere parţială a acţiunii de 
încasare a sumei, instanţele de fond şi de apel au reţinut 
că SRL “Olivela”, încălcând dreptul asociatului M. Bălan 
la informare, a generat litigiul ce s-a soldat cu adresarea 
asociatului în judecată în vederea obligării acesteia de a 
permite efectuarea controlului de audit. În baza hotărârii 
Judecătoriei Economice de Circumscripţie din 19.02.2007, 
SRL “Olivela” a permis efectuarea controlului de audit, dar 
a refuzat să achite serviciile acordate. Ulterior, M. Bălan a 
solicitat instanţei încasarea de la societate a cheltuielilor 
pentru serviciile de audit şi a prejudiciului moral. Preten-
ţiile privind încasarea cheltuielilor legate de efectuarea 
auditului au fost admise, iar cele privitoare la prejudiciul 
moral au fost respinse ca neîntemeiate. 

Pronunţînd o soluţie nouă, de respingere a acţiunii, 
instanţa de recurs a menţionat că instanţele ierarhic infe-
rioare nu au ţinut cont de faptul că, prin hotărârea Judecă-
toriei Economice de Circumscripţie din 19.02.2007, pusă 
la baza celei de-a 2-a hotărâri, SRL “Olivela” a fost obligată 
doar să permită efectuarea controlului de audit, dar nu şi 
să achite serviciile respective. În încheierea din 10.03.2008, 
de explicare a dispozitivului hotărârii din 19.02.2007, Ju-
decătoria Economică de Circumscripţie a indicat expres că 
cheltuielile pentru executarea lucrărilor de audit urmează 
să fie suportate de către M. Bălan. Această încheiere nu a 
fost contestata şi este obligatorie pentru părţi. 

Totodată, dreptul asociatului la informare, potrivit 
dispoziţiilor art.115 CC, se asigură prin punerea la 
dispoziţia asociatului a informaţiei despre activitatea 
societăţii, a cărţilor contabile, a altor documente, aso-
ciatul fiind în drept să ia cunoştinţă de actele respective 
de sine stătător sau cu ajutorul unui expert. Legea nu 
obligă societatea la achitarea cheltuielilor pentru servi-
ciul de audit efectuat la cererea unui asociat. (Dosarul 
nr.2rae-33/2009) 

17. Reclamantul a invocat în instanţă că a fost lipsit de 
posibilitatea de a exercita dreptul de preemţiune. 

Judecătoria Economică de Circumscripţie a admis 
acţiunea reclamantului A. Buga, dispunând trecerea drep-
turilor şi obligaţiilor de la cumpărătorul S. Edu la titula-
rul dreptului de preemţiune, A. Buga, obligând Camera 
înregistrării de Stat de a opera modificările respective în 
Registrul de Statal întreprinderilor şi organizaţiilor. 

Instanţa de apel a pronunţat o nouă hotărâre, de res-
pingere a acţiunii. Soluţia a fost menţinută de instanţa 
de recurs din următoarele motive. Potrivit prevederilor 
art.152 CC, în cazul înstrăinării de către un asociat a păr-
ţii sociale ce-i aparţine cu drept de proprietate, asociaţii 
au dreptul de preemţiune. În această situaţie, asociatul 
transmite o ofertă scrisă administratorului societăţii, care 
se aduce la cunoştinţă asociaţilor în termen de 15 zile de 
la data transmiterii. Asociatul care doreşte să procure 
partea socială trebuie să-şi formuleze în scris acceptarea, 
în care se indică mărimea fracţiunii din partea socială, şi 
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să o transmită administratorului în termen de 15 zile de 
la data primirii ofertei. 

În cazul vânzării părţii sociale cu încălcarea dreptului 
de preemţiune, fiecare asociat, în decurs de 3 luni de la 
data încheierii actului juridic, este în drept să ceară pe 
cale judiciară ca drepturile şi obligaţiile cumpărătorului 
sa treacă la el. 

Din materialele dosarului rezultă că, la 18.06.2004, 
asociatul SRL “Cotinv-Com” a adresat SRL “Valuri Albe” 
oferta de vânzare a cotei de participare în mărime de 
366547 lei, ceea ce reprezintă 98,13%, la preţul de 88000 
lei. La 15 iulie 2004, A. Buga a depus o cerere în adresa 
notarului O. Melnic, prin care a refuzat să procure cota-
parte ce aparţine SRL “Cotinv-Com”. Cererea menţionată 
confirmă faptul că A. Buga a refuzat să-şi realizeze dreptul 
de preemţiune la procurarea părţii sociale expuse spre 
vânzare de SRL “Cotinv-Com”. 

La 22.07.2004, a avut loc adunarea generală a asociaţilor 
SRL “Valuri Albe”, la care s-a decis vinderea părţii sociale 
a asociatului SRL “Cotinv-Com” persoanei fizice S. Edu. 
Adunarea a avut loc cu participarea lui A. Buga, care a votat 
această hotărâre fără a înainta vreo pretenţie. Totodată, au 
fost apreciate ca fiind juste convingerile instanţei de apel 
cu privire la înaintarea pretenţiilor cu omiterea termenului 
de 3 luni specificat în art.152 alin.(8) CC, potrivit căruia, 
în cazul încălcării dreptului de preemţiune, fiecare asociat 
are dreptul, în decursul a 3 luni de la data încheierii actului 
juridic, să ceară pe cale judiciară ca drepturile şi obligaţiile 
cumpărătorului să treacă la el. În speţă, este evident că acest 
termen a fost omis, acţiunea fiind înaintată la 05.03.2007. 
(Dosarul nr.2rae-76/2008) 

18. Instanţa de apel a examinat apelul unui şir de asoci-
aţi, nepronunţîndu-se asupra unui apel declarat separat. 

Asociaţii SRL “Roadă Mare” au solicitat adjudecarea 
patrimoniului în natură, fiindu-le recunoscut dreptul de 
proprietate şi atribuită în natură încăperea din imobilul 
amplasat pe str.Dimo 11. Judecătoria Economică de Cir-
cumscripţie a respins la 13.09.2007 acţiunea. L. Morari a 
depus apel solicitând remiterea cauzei la rejudecare, restul 
asociaţilor au depus apel solicitând pronunţarea unei noi 
hotărâri, de admitere a acţiunii. La 13.02.2008, Curtea de 
Apel Economică a admis apelul asociaţilor, pronunţând o 
nouă hotărâre. L. Morari a depus recurs, solicitând încasa-
rea în mod solidar de la intimaţi în folosul său a sumei de 
11315,20 lei, ceea ce constituie cota-parte a sa sub formă 
bănească din capitalul social al SRL “Roadă Mare”. 

Curtea Supremă de Justiţie a remis spre rejudecare în 
instanţă de apel cauza intentată la acţiunea lui L.Tamaz, V. 
Mutu ş.a. către SRL “Roadă Mare”, SRL “Bonşeron” privind 
recunoaşterea dreptului de proprietate asupra a 5,66% din 
suprafaţa magazinului. 

Instanţa de recurs a menţionat că din conţinutul decizi-
ei din 13.02.2008 reiese că instanţa de apel şi-a expus con-
cluziile sale numai asupra apelului declarat de L. Tamaz, V. 
Mutu, M. Hariton, V. Polişciuc, N.Vişniţcaia, R. Barbu, N. 
Grama, E. Bodrug, L. Sturza, E. Roşea, Şt. Borş, CI. Ghimp, 
nefiind examinată şi cererea de apel înaintata separat de L. 
Morari la 16.10.2007. (Dosarul nr.2rae-169/2008) 

În concluzie, se poate menţiona că sinteza efectuată 
demonstrează că, în general, litigiile dintre acţionar şi so-
cietatea pe acţiuni, dintre membrii altor tipuri de societăţi 
şi aceste societăţi, ce rezultă din activitatea economică a 
societăţii, se soluţionează corect. 

În acelaşi timp, o parte din litigiile examinate urmau 
a fi soluţionate printr-o procedură extrajudiciară (ieşirea 
benevolă a asociaţilor din societate), întrucât temeiurile de 
excludere sunt exhaustiv prevăzute de lege, reprezentând 
o sancţiune. 

Uneori, nu se formulează corect obiectul acţiunii, nu 
se indică adresa pârâtului, acesta nefiind identificat (nu se 
determină succesorul asociatului decedat). 

Legea enumera cazurile concrete în care acţionarul 
este în drept să conteste hotărâri le adunării generale a 
acţionarilor, însă contestarea acestora nu obligă instanţa 
de judecată să le anuleze, dacă încălcările comise sunt 
neesenţiale şi prin hotărârile respective nu s-au pricinuit 
prejudicii acţionarilor. 

Aplicând măsura de asigurare a acţiunii în litigiile din-
tre acţionar şi societate, instanţele de judecată urmează să 
ţină cont de faptul că aceasta nu trebuie să facă imposibilă 
sau să creeze dificultăţi în activitatea societăţii sau să aibă 
drept consecinţă cauzarea altor prejudicii. 

Sub aspectul competenţei, se relevă că, în unele cazuri, 
litigiile ce sunt de competenţa instanţei de contencios ad-
ministrativ sunt examinate de Judecătoria Economică de 
Circumscripţie şi, dimpotrivă, instanţele de drept comun 
îşi atribuie în competenţă litigii ce vizează excluderea aso-
ciatului. Aceasta are loc datorită interpretării restrictive a 
noţiunii de activitate economică. 

 

Direcţia de generalizare a practicii judiciare  
şi analiză a statisticii judiciare a CSJ

Ştiaţi că...
Persoanele care fumează au un IQ mai mic în comparaţie cu persoanele care nu fumează? Mai 
mult, pe măsură ce fumătorii persistă în viciu, IQ-ul scade, arată un studiu făcut pe 20.000 de recruţi 
militari israelieni. Tinerii care fumau un pachet de ţigări pe zi sau mai mult au un IQ cu 7,5 puncte 
mai mic în comparaţie cu nefumătorii. „Adolescenţii cu IQ mai scăzut ar putea fi direcţionaţi către 
programe care previn fumatul”, spun aceştia. Există o strânsă legătură între IQ şi fumat, însă multe 
studii s-au bazat şi pe teste de inteligenţă din copilărie şi au luat în calcul şi persoane cu probleme 
mintale şi de comportament, care au mai multe şanse de a fuma şi de a avea un IQ mai mic.
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H R O N I C U L 
HOTĂRÂRILOR CURŢII EUROPENE 
A DREPTURILOR OMULUI 
PRONUNŢATE ÎMPOTRIVA 
REPUBLICII MOLDOVA

Consiliul Europei şi-a anunţat intenţia de a simplifica 
procedurile de examinare a documentelor la Curtea Euro-
peană pentru Drepturile Omului (CEDO), pentru a reduce 
costurile procesării anuale a celor 120 de mii de dosare. 
Miniştrii de Justiţie ai celor 47 de state au discutat la con-
ferinţa din Elveţia măsurile de reformare a Curţii. 

Astfel, decizia de a transmite dosarul în judecată va 
fi luată de un singur judecător, da nu de trei, cum a fost 
până acum. Doar trei judecători, şi nu şapte, se vor pro-
nunţa asupra dosarelor care sunt similare cu cele analizate 
anterior.

Sursa: www.jurnal.md

La 5 ianuarie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului (Curtea) a pronunţat hotărârea Pădureţ c. Moldo-
vei (cererea nr. 33134/03). În cauza Pădureţ c. Moldovei, 
reclamantul, Aurel PĂDUREȚ, la momentul evenimente-
lor, era student la Universitatea din Tiraspol cu sediul în 
Chişinău. În dimineața zilei de 31 martie 2000, reclamantul 
a fost luat de la domiciliul său de către A.P. şi A.R., studenți 
ai Academiei de Poliție. El a fost dus la secția de poliție 
sectorul Centru, fiind bănuit de comiterea unui furt. Re-
clamantul susține că a fost dus în biroul nr. 508 şi că a fost 
maltratat de către A.P. şi A.R. şi încă de o persoană terță, 
în scopul obținerii confesiunii precum că el a comis furtul. 
În special, mâinile şi picioarele sale au fost legate la spate 
şi el a fost suspendat de o bară metalică (ласточка). Apoi 
el a primit lovituri pe tălpile picioarelor şi a fost bătut pe 
tot corpul. O mască de gaz i-a fost pusă pe cap şi o țigară 
aprinsă era introdusă în tubul de aer cu scopul de a-l 
sufoca. Acest tub a fost ulterior ataşat de penisul său. De 
asemenea, o sticlă i-a fost introdusă în anus de trei ori, o 
dată reclamantul pierzându-şi cunoştința.

Mai târziu, în aceeaşi zi, reclamantul a fost dus în fața 
procurorului, care văzând semne clare de maltratare, a dis-
pus efectuarea unei expertize medicale. La 3 aprilie 2000, 
reclamantul a fost examinat de către un grup de medici 
care au stabilit că avea un ochi vânăt, o vânătaie pe piept 
10 x 7 cm, că avea o traumă cerebrală şi că anusul său era 
traumat. Medicii au exclus posibilitatea ca reclamantul să-
şi fi cauzat de sine stătător aceste traume. În aceeaşi zi, el a 

fost internat cu diagnoza de traumă cerebrală. În aceeaşi zi, 
urmărirea penală împotriva lui a fost încetată, reclamantul 
fiind anunțat despre aceasta mult mai târziu.

La 15 iunie 2000, au fost inițiate proceduri penale 
împotriva lui A.P. şi A.R. La 28 iunie şi 24 iulie 2000, recla-
mantul a mai efectuat două expertize medico-legale, care 
au confirmat constatările primei expertize. 

La 21 septembrie 2000, un anchetator a decis să 
înceteze urmărirea penală împotriva lui A.P. şi A.R. din 
lipsă de probe. La 1 decembrie 2000, în urma plângerii 
reclamantului, procurorul a anulat încheierea de încetare 
a urmăririi penale. La 30 decembrie 2000, un procuror a 
decis încetarea urmăririi penale împotriva lui A.P. şi A.R. pe 
capătul de acuzare privind art.185 (2) Cod penal (exces de 
putere) din cauza lipsei de probe şi a inițiat urmărirea pe-
nală pe alt capăt de acuzare privind comiterea infracțiunii 
prevăzută de art.116 (2) CP (privațiunea ilegală pe liber-
tate). La 20 februarie 2001, un procuror a decis încetarea 
urmăririi penale privind comiterea infracțiunii prevăzută 
de art.116 (2) CP şi inițierea procedurilor administrative 
împotriva lui A.P. şi A.R. pentru cauzarea unor vătămări 
neînsemnate reclamantului. La 23 martie 2001, Jude-
cătoria sectorului Centru a anulat această încheiere şi a 
transmis dosarul procurorului pentru recalificarea actelor 
comise de către A.P. şi A.R. prin prisma Codului penal. La 
28 aprilie 2001, procurorul a decis recalificarea actelor 
comise de A.P. şi A.R. prin prisma art.101 şi 207 CP (bătaia 
şi uzurparea puterii). 

Reclamantul a solicitat procurorului general şi procu-
rorului care instrumenta cazul recalificarea actelor din 
bătaie în tortură, după cum era prevăzut de art.101/1 
CP. Reclamantul a solicitat recalificarea şi în şedința 
de judecată din 4 iunie 2001, însă cererea sa a fost 
respinsă, deoarece numai procurorul era responsabil 
de recalificare.

La 8 octombrie 2001, reclamantul a depus o acțiune 
civilă împotriva lui A.P. şi A.R. în cadrul examinării dosarului 
penal. După şedința de judecată din 26 septembrie 2001, 
reclamantul a fost arestat de către ofițerii de poliție la 
ordinul polițistului Adajii. Reclamantul a depus o cerere se-
parată la Curte privind acest arest. Reclamantul a susținut 
că a fost insultat şi intimidat în mod deschis de către A.P. şi 
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A.R., care deseori veneau la şedințele de judecată înarmați, 
şi de către alți polițişti.

La 27 noiembrie 2001, în cadrul audierii lui R.B. în 
calitate de martor, reclamantul l-a recunoscut ca fiind 
cea de-a treia persoană care l-a torturat împreună cu A.P. 
şi A.R. Reclamantul şi, ulterior, avocatul său, au solicitat 
procurorului şi instanței de judecată să inițieze proceduri 
judiciare împotriva lui R.Pb., dar fără niciun rezultat.

La 22 aprilie 2002, A.P. şi A.R. au fost condamnați de 
către Judecătoria sectorului Centru la doi ani privațiune de 
libertate cu suspendarea pedepsei timp de un an. Recla-
mantului i s-au acordat MDL 1,235 (EUR 102), care urmau a 
fi achitați de către A.P. şi A.R. Potrivit unui răspuns al Minis-
terului Afacerilor Interne, A.P. şi A.R. nu au fost suspendați 
de la exercitarea funcțiilor de serviciu pe perioada urmăririi 
penale. În urma apelului reclamantului, la 29 octombrie 
2002, Tribunalul Chişinău i-a acordat MDL 11,058 (EUR 826) 
în vederea compensării prejudiciului material şi moral. La 
6 februarie 2003, Curtea de Apel a Republicii Moldova a 
anulat hotărârile instanțelor inferioare şi a dispus reexa-
minarea cauzei, indicând că acuzații nu urmau a fi atraşi 
la răspundere pentru uzurparea puterii.

Şedințele de judecată au fost amânate de nenumă-
rate ori fie din cauza absenței procurorului, fie a avo-
catului apărării. La 26 martie 2003, Judecătoria Centru 
a restituit dosarul procurorului pentru recalificarea 
actelor comise de către coacuzați. Potrivit reclamantu-
lui, el nu a fost informat despre evoluția procedurilor 
după această dată. Avocatul reclamantului a solicitat 
procurorului recalificarea actelor comise în tortură, dar 
nu a primit niciun răspuns. În urma aceleiaşi solicitări, 
Judecătoria Centru a obligat procurorul să dea un răs-
puns. În august 2004, A.R. a decedat.

Al doilea set de proceduri s-a finalizat cu decizia ire-
vocabilă a Curții Supreme de Justiție din 30 mai 2006, 
care a menținut decizia Curții de Apel Chişinău din 8 
decembrie 2005, prin care A.P. a fost găsit vinovat de co-
miterea infracțiunii prevăzute de art.101 CP, cu eliberarea 
de răspundere penală datorită expirării termenului de 
prescripție de 5 ani aplicabil în această situație. Reclaman-
tului i s-au oferit MDL 15,000 (EUR 997).

La 10 mai 2006, a fost adoptat Codul de etică şi deon-
tologie al poliției, care interzice maltratarea şi tolerarea 
sau încurajarea maltratării şi a tratamentelor inumane şi 
degradante indiferent de situație.

În raportul inițial al Guvernului către Comitetul îm-
potriva torturii al ONU (document CAT/C/32/Add.4 din 
30 august 2002), în paragraful 72, Guvernul a recunoscut 
că reclamantul a fost torturat de către ofițerii de poliție. 
Într-un răspuns din 26 iunie 2002 la raportul CPT din 2001, 
Guvernul menționa că, din păcate, nu se înregistrase niciun 
progres la adoptarea unui cod de etică al polițiştilor.

În faţa Curţii, reclamantul a invocat violarea art.3 al 
Convenţiei (interzicerea torturii), deoarece a fost maltratat 
de către ofițeri de poliție în timp ce era deținut şi pe motiv 

de omisiune a autorităților de a duce o anchetă efectivă şi 
de a-i pedepsi pe cei vinovați de maltratare.

Guvernul a susținut că cererea reclamantului era abu-
zivă, deoarece reclamantul nu a informat Curtea despre 
hotărârea judecătorească din 8 decembrie 2005, prin care 
lui i-au fost acordați MDL 15,000. Guvernul a considerat că 
reclamantul nu mai putea pretinde că era în continuare 
victimă a încălcării drepturilor sale şi a solicitat respingerea 
cererii. Reclamantul nu a fost de acord, indicând că încă 
nu obținuse suma acordată, deoarece executorul jude-
cătoresc a dispus ca A.P. să-i transfere 25 % din salariul 
lunar al acestuia, iar prima tranşă a sumei a fost primită de 
reclamant abia în octombrie 2007, adică după un an şi ju-
mătate de la adoptarea hotărârii irevocabile. Curtea a notat 
că reclamantul a informat-o privind deciziile judecătoreşti 
din 8 decembrie 2005 şi a Curții Supreme de Justiție din 
30 mai 2006 şi a respins cererea Guvernului. 

Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art.3 al 
Convenţiei atât în privința maltratării, cât şi referitor la lipsa 
unei anchete efective din partea autorităților. 

Curtea a notat că nu a fost disputat între părți că 
reclamantul a fost maltratat de către polițiştii A.R. şi A.P. 
la 31 martie 2000. Procedurile penale inițiate împotriva 
acestora au fost încetate din cauza decesului lui A.R. şi 
expirarea termenului de prescripție pentru A.P. Având în 
vederea natura acțiunilor aplicate reclamantului şi gradul 
de suferință provocat acestuia, maltratarea nu poate fi 
considerată altceva decât tortură.

(a) Investigarea maltratării reclamantului
Curtea a remarcat că, deşi procurorul a dispus exa-

minarea medicală a reclamantului în ziua maltratării, 31 
martie 2000, acesta a fost examinat doar la 3 aprilie 2000, 
iar autoritățile naționale şi Guvernul nu au explicat această 
întârziere. În plus, chiar dacă maltratarea reclamantului a 
fost confirmată prin expertiza din 3 aprilie 2000, proce-
durile penale împotriva lui A.R. şi A.P. au fost inițiate doar 
la 15 iunie 2000. Nu au fost oferite explicații pentru acest 
termen de mai mare de 2 luni. Autoritățile nu au între-
prins nicio acțiune împotriva lui R.B., care a participat la 
maltratare. Mai mult ca atât, reclamantul nu a fost ținut la 
curent în privința urmăririi penale împotriva lui A.R. şi A.P. 
În sfârşit, Curtea a notat că urmărirea penală şi procesul 
penal împotriva lui A.R. şi A.P. au durat circa 6 ani între 15 
iunie 2000 şi 26 martie 2006.

(b) Efectul de prevenire a interzicerii torturii
Curtea a notat că niciuna din cele 3 persoane acuzate de 

maltratarea reclamantului nu au fost atrase la răspundere 
pentru actele comise. În timp ce A.R. a decedat, R.B. nici nu 
a fost pus sub acuzare, iar A.P. a fost eliberat de răspundere 
prin aplicarea termenului de prescripție. Neinițierea proce-
durilor penale prin prisma art.101/1 CP (tortura) şi alegerea 
unei alte infracțiuni mai puțin grave (art.101 - bătaia), fără 
nicio explicație privind această alegere, este insuficientă 
pentru asigurarea efectului preventiv al legislației ce vi-
zează tortura. În plus. A.P. nu a fost niciodată suspendat 
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din funcția sa şi a fost sancționat doar cu achitarea unei 
sume de bani foarte mici. Urmărirea penală şi procesul 
penal au durat o lungă durată de timp, care a fost unicul 
temei pentru aplicarea termenului de prescripție. Art.101 şi 
101/1 CP prevăd termene de prescripție de 5 şi, respectiv, 
10 ani. Astfel, refuzând aplicarea art.101/1 CP, autoritățile 
naționale i-au permis lui A.P. să evite răspunderea penală. 
În orice caz, nicio prescripție nu trebuie să fie aplicată 
cazurilor de tortură din partea agenților statului. Curtea 
a mai subliniat procesul greoi de adoptare al Codului de 
etică al polițiştilor, care a fost adoptat cu 4 ani mai târziu 
din momentul în care CPT întreba de acesta.

În concluzie, Curtea a constatat că reclamantul nu 
numai că a fost supus torturii în timp ce se afla în custo-
dia poliției, dar autoritățile nici nu i-au oferit o redresare 
suficientă, deoarece nu au investigat în modul potrivit şi 
în termene rezonabile alegațiile sale de maltratare.

Reclamantul a solicitat Curții acordarea EUR 20,000 cu 
titlu de prejudiciu moral şi EUR 3,150 cu titlu de costuri 
şi cheltuieli.

Curtea a acordat reclamantului întreaga sumă solicitată 
pentru compensarea prejudiciului moral – EUR 20,000, 
precum şi EUR 1,650 cu titlu de costuri şi cheltuieli (EUR 
850 i-au fost acordați anterior de Consiliul Europei pentru 
asistență judiciară).

În fața Curții, reclamantul a fost reprezentat de către 
Ştefan URÎTU, Andrei BRICEAG şi Doina STRĂISTEANU, 
care la acel moment erau membri ai Comitetului Helsinki 
pentru Drepturile Omului din Moldova.

* * *
La 5 ianuarie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor 

Omului (Curtea) a pronunţat hotărârea Railean c. Moldo-
vei (cererea nr. 23401/04). În cauza Railean c. Moldovei, 
reclamantul, Mihail RAILEAN, este cetățean ucrainian. 
La 2 ianuarie 2001, feciorul reclamantului a fost lovit de 
un automobil şi a decedat la spital câteva ore mai târziu. 
Şoferul a părăsit locul accidentului. O urmărire penală a 
fost inițiată cu privire la acest caz, dar a fost încetată la 
14 noiembrie 2001, pe motiv că era imposibil de a deter-
mina identitatea şoferului. Automobilul aparținea lui S., 
ofițer de poliție din Chişinău. În aceeaşi zi, procurorul a 
expediat reclamantului o scrisoare, informându-l despre 
decizia luată. Potrivit unei scrisori a Ministerului Afacerilor 
Interne din 29 noiembrie 2002, urmărirea penală a început 
la 11 ianuarie 2001, a fost stabilită identitatea şoferului şi 
dosarul a fost transmis procurorului pentru investigații 
suplimentare.

La 8 septembrie 2003, un procuror a decis să redes-
chidă dosarul privind moartea fiului reclamantului. El a 
constatat că încheierea de încetare a urmăririi penale din 
14 noiembrie 2001 a fost adoptată ilegal, investigarea fiind 
în mod evident unilaterală şi superficială. El a notat că, pe 
parcursul anchetei, a fost audiată R.H., care a declarat că, 
la momentul accidentului, la volanul automobilului se afla 

B.H., fiul său de 13 ani, care, prin urmare, nu avea vârsta 
necesară pentru a fi tras la răspundere penală. B.H. a confir-
mat acest fapt. Ulterior, ambii şi-au retras declarațiile. Mai 
târziu, a fost stabilit că B.H. nu putea conduce automobilul. 
Nu a fost audiat şoferul taxiului care a dus-o la domiciliu 
pe R.H. de la locul accidentului în acea noapte. Un martor 
ocular al accidentului, P.O., l-a recunoscut ulterior pe S. ca 
fiind şoferul acelui automobil.

Reclamantul s-a adresat cu numeroase cereri către 
Procuratură pentru a fi informat despre evoluția cazului, 
subliniind că nu are surse financiare pentru a angaja un 
avocat sau de a veni în Moldova pentru a studia dosarul 
şi a solicitat să-i fie expediată în Ucraina copia încheierii 
de încetare a urmăririi penale. La 10 octombrie 2004, 
Procuratura Generală a comunicat reclamantului că în-
cheierea de încetare a urmăririi penale a fost anulată şi 
că investigațiile continuă. 

S. a fost acuzat si i s-a intentat dosar penal. La 23 mai 
2007, Judecătoria Buiucani l-a achitat din lipsă de probe. 
A fost stabilit că el a vândut automobilul cu câteva săp-
tămâni îniante de producerea accidentului. Hotărârea 
a fost menţinută la 26 septembrie 2007 de Curtea de 
Apel. La 9 decembrie 2008, Curtea Supremă de Justiție a 
menținut hotărârile instanțelor inferioare, considerând că 
nu a fost stabilit dacă S. se afla în automobil la momentul 
accidentului.

În fața Curții, reclamantul s-a plâns de violarea art.2 al 
Convenţiei (dreptul la viață), pe motiv că nu a fost dusă o 
anchetă adecvată privind circumstanțele accidentului în 
urma căruia a decedat fiul său. 

Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art.2 al 
Convenţiei pe motivul lipsei unei anchete efective privind 
circumstanțele accidentului în urma căruia a decedat fiul 
reclamantului.

Curtea a menționat că, prin prisma art. 2 al Convenţi-
ei, statul are obligația pozitivă de a întreprinde măsurile 
necesare şi rezonabile pentru a asigura probele acciden-
tului care a dus la moartea unei persoane, inclusiv măr-
turiile oculare, probe medico-legale, autopsii, iar această 
obligație este una de metode, şi nu de rezultat.

Din scrisoarea MAI rezultă că urmărirea penală a 
început abia la 11 ianuarie 2001, adică 9 zile mai târziu. 
Curtea a notat că, în conformitate cu articolele 93, 96 
şi 109 ale Codului de procedură penală în vigoare la 
acel moment, nicio măsură de investigaţie nu putea 
fi luată în ceea ce priveşte abaterea care se pretinde 
că a fost comisă ..., decât dacă ar fi fost pornită formal 
urmărirea penală (a se vedea Guțu c. Moldovei, cererea 
nr. 20289/02, § 61, 7 iunie 2007). Aceasta sugerează 
că omisiunea de a iniția urmărirea penală îndată ce a 
devenit clar că a fost comisă infracțiunea de lovire a 
pietonului şi de părăsire a locului accidentului, care a 
rezultat cu moartea fiului reclamantului, putea să limi-
teze abilitățile autorităților de a întreprinde măsuri de 
investigare în vederea descoperirii identității şoferului 
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responsabil de moartea filui reclamantului. Guvernul 
nu a motivat această întârziere.

Curtea a observat că, în 2003, un procuror a stabilit că 
investigarea a fost în mod evident unilaterală şi superficia-
lă. Din cauza numeroaselor deficiențe ale investigației din 
2001, încheierea de încetare a urmăririi penale a fost anu-
lată. Curtea a notat că, dacă se considera că B.H. conducea 
automobilul, din materialele dosarului rezultă că nimeni 
nu a fost sancționat pentru că a permis unei persoane fără 
permis să conducă automobilul. În mod similar, proprieta-
rul automobilului la momentul evenimentelor a fost audiat 
ca martor şi nu a fost pus sub acuzație. La fel, nu era clar 
cine conducea automobilul la momentul accidentului, 
care o anumită perioadă a aparținut şi lui R.H. 

În continuare, Curtea a menționat că urmărirea pe-
nală a durat mai mult de 5 ani (ianuarie 2001 – 20 aprilie 
2006). Curtea a considerat că o durată atât de îndelun-
gată a investigației, în absența unor factori complicați 
(cu excepția dispariției făptaşului) nu satisface cerința 
promptitudinii aferentă obligației procedurale prin prisma 
art.2 al Convenţiei.

Reclamantul nu a solicitat nicio sumă cu titlu de 
satisfacție echitabilă.

* * *
La 5 ianuarie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor 

Omului (Curtea) a pronunţat hotărârea Bucuria c. Moldo-
vei (cererea nr. 10758/05). În cauza Bucuria c. Moldovei, 
compania reclamantă, Bucuria Inc., a pretins în faţa Curţii 
că nu a fost citată la o şedinţă de judecată în cadrul unei 
proceduri iniţiate de un fost angajat privind concedierea 
ilegală.

La 25 noiembrie 2002, compania reclamantă l-a conce-
diat pe M. În decembrie 2002, M. a iniţiat proceduri judici-
are împotriva companiei privind concedierea ilegală. La 5 
februarie 2004, Judecătoria Buiucani a adoptat o hotărâre 
prin care a admis cererea lui M. La 22 aprilie 2004, Curtea 
de Apel Chişinău a casat hotărârea instanţei inferioare şi a 
respins pretenţiile lui M. Cererea de recurs a lui M. urma a fi 
examinată de Curtea Supremă de Justiţie la 23 iunie 2004, 
dar la 18 iunie 2004, compania reclamantă a solicitat amâ-
narea şedinţei de judecată. Potrivit companiei reclamantă, 
de la această dată ea nu a ştiut nimic despre următoarea 
dată când urma să aibă loc şedinţa de judecată şi la 15 iulie 
ea s-a interesat despre noua dată de examinare. Ea a fost 
informată că cererea de recurs a lui M. a fost examinată la 
7 iulie 2004 şi că a fost admisă în întregime. 

Cererea de revizuire a companiei reclamante a fost 
respinsă de Curtea Supremă de Justiţie la 27 octombrie 
2004, pe motiv că citaţia a fost expediată la adresa com-
paniei la 24 iunie 2004 şi că instanţa nu a văzut niciun 
motiv de a crede că compania reclamantă nu a primit 
citaţia, deoarece nu existau dovezi că citaţia nu a ajuns 
la destinatar. Curtea Supremă de Justiţie a adăugat că, 
potrivit art.444 alin. (2) CPC, absenţa unei părţi la şedinţa 

de judecată nu împiedică instanţa de a examina pricina şi 
că, conform art.449 CPC, examinarea unei cauze în absenţa 
unei părţi nu constituie un temei de revizuire a hotărârilor 
judecătoreşti.

La 12 decembrie 2005, Plenul Curţii Supreme de Jus-
tiţie a adoptat o hotărâre explicativă „privind aplicarea 
normelor Codului de procedură civilă la examinarea 
pricinilor în primă instanţă”, care în punctul 5 prevede că 
„examinarea pricinii în lipsa participanţilor, care nu au fost 
înştiinţaţi despre data, locul şi ora şedinţei de judecată, 
reprezintă o încălcare a normelor procedurale şi constituie 
temei pentru casarea hotărârii judiciare. … Potrivit art.105 
alin.(5) din Cod, participanţii la proces se vor considera 
legal citaţi doar atunci când citaţia le-a fost înmânată 
personal contra semnătură pe cotor sau avizul poştal cu 
privire la primirea citaţiei.”.

În faţa Curţii compania reclamantă a pretins violarea 
art.6 § 1 al Convenţiei (dreptul la un proces echitabil), pe 
motiv că nu a avut acces la instanţa de judecată, deoare-
ce nu a fost citată pentru şedinţa de judecată, precum şi 
violarea art.1 al Protocolului nr. 1 la Convenţie (protecţia 
proprietăţii), deoarece ea a suportat pierderi financiare 
în rezultatul adoptării deciziei Curţii Supreme de Justiţie 
în absenţa sa.

Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art.6 § 1 al 
Convenţiei. Curtea a notat că, în hotărârea Russu c. Mol-
dovei (cererea nr. 7413/05, §§ 23-28, 13 noiembrie 2008), 
ea deja a constatat că, „în practică, instanţele judecătoreşti 
naţionale nu acceptă în calitate de probă suficientă proba 
ce confirmă faptul expedierii unei scrisori de către instan-
ţa judecătorească şi cer dovada livrării”. În plus, Curtea a 
subliniat că Curtea Supremă de Justiţie nu a confirmat pur 
si simplu constatările instanţelor inferioare, dar a casat o 
hotărâre în favoarea companiei reclamante. Prin urmare, 
era important ca reprezentantul companiei să fie prezent 
la şedinţa de judecată. Astfel, Curtea a concluzionat, în 
baza motivelor indicate în hotărârea Russu (§ 27) că a 
existat violarea art.6 § 1 al Convenţiei.

Curtea a mai constatat, în unanimitate, că nu a avut 
loc violarea art.1 al Protocolului nr. 1 la Convenţie. Curtea 
a notat că ea nu poate specula care ar fi fost rezultatul 
procedurii dacă Curtea Supremă de Justiţie ar fi audiat 
reprezentantul companiei reclamante. Această cauză 
trebuie să fie distinsă de alte cauze în care instanţele nu 
au respectat reguli clare care nu lasă loc pentru discreţie 
(cum ar fi termenul-limită pentru diverse acte procedurale, 
Dacia SRL c. Moldovei, cererea nr. 3052/04, §§ 75 şi urm., 
18 martie 2008). 

Compania reclamantă a solicitat, cu titlu de satisfacție 
echitabilă, acordarea a MDL 38,798 (EUR 2,482) pentru 
compensarea daunei materiale şi EUR 10,000 cu titlu de 
prejudicii morale.

Curtea a acordat companiei reclamante EUR 1,000 cu 
titlu de daune morale. Pretențiile privind acordarea sume-
lor cu titlu de daune materiale au fost respinse, având în 
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vedere constatarea Curții că nu există o legătură cauzală 
între violarea constatată şi pretențiile de compensare a 
prejudiciului material ale companiei. 

În faţa Curţii, compania reclamantă a fost reprezentată 
de către O. Dorogan, avocat din Chişinău.

La 26 ianuarie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului (CEDO) a pronunţat hotărârea cu privire la satis-
facţia echitabilă în cauza Avramenko c. Moldovei (cererea 
nr. 29808/02). Anterior, la 6 februarie 2007 („hotărârea 
principală”), Curtea a decis că a existat încălcarea drep-
turilor reclamantului prevăzută de art.6 § 1 al Convenţiei 
(dreptul la un proces echitabil) şi de art.1 Protocolul nr. 1 
la Convenţie (protecţia proprietăţii), pe motiv de neexe-
cutarea timp de 21 de luni a unei hotărâri judecătoreşti 
irevocabile din 26 iunie 2002 privind acordarea sumei de 
MDL 285,503 (EUR 20,272) .

Suplimentar, în iunie 2002, reclamantul a înaintat o 
acţiune, solicitând indexarea sumei ce urma a-i fi restituită 
conform hotărârii din 26 iunie 2002. La 29 aprilie 2004, 
Judecătoria Bălţi a pronunţat o hotărâre prin care acorda 
reclamantului MDL 285,503 (aproximativ EUR 20,272). 
Această hotărâre a devenit irevocabilă. La 12 octombrie 
2005, Curtea Supremă de Justiţie a redeschis procedura în 
urma unei cereri de revizuire a Ministerului Finanţelor. În 
urma reexaminării, la 9 februarie 2006, Curtea de Apel Bălţi 
a casat hotărârea din 29 aprilie 2004 şi a micşorat suma 
indexării până la MDL 180,698 (aproximativ EUR 11,678). 
Chestiunea privind casarea hotărârii din 29 aprilie 2004 a 
fost disjunsă într-un dosar separat (cererea nr. 7467/06).

Reclamantul a solicitat EUR 41,152 cu titlu de satisfacţie 
echitabilă. Deoarece, la acel moment, chestiunea aplicării 
art.41 al Convenţiei nu era gata pentru a fi adoptată o 
decizie cu privire la dauna materială şi morală, Curtea a 
rezervat-o pentru o hotărâre separată, invitând Guvernul 
şi reclamantul să prezinte observaţii, în termen de 3 luni, 
sau să informeze Curtea cu privire la orice acord amiabil 
încheiat între părţi.

La 11 şi 13 noiembrie 2009, Guvernul şi reclamantul au 
prezentat Curţii un acord amiabil, potrivit căruia Guvernul 
s-a angajat să plătească reclamantului EUR 37,500 cu titlu 
de compensaţii pentru orice daună materială şi morală, 
precum şi cu titlu de costuri şi cheltuieli, în termen de 3 
luni de la radierea cererilor nr. 29808/02 şi 7467/06 (Avra-
menko (nr. 1) şi Avramenko (nr. 2) c. Moldovei) de pe rolul 
Curţii în temeiul acordului amiabil. 

Curtea a luat act de acordul la care au ajuns părţile, a 
notat că el a fost încheiat cu respectarea drepturilor omului 
garantate de Convenţie şi că nu găseşte niciun motiv care 
ar justifica continuarea examinării cererii (art.37 § 1 in fine 
Convenţia), radiind-o de pe rolul său.

***
La 2 februarie 2010, Curtea Europeană a Drepturilor 

Omului (Curtea) a pronunţat hotărârea Partidul Po-

pular Creştin Democrat (nr. 2) c. Moldovei (cererea nr. 
25196/04).

În această cauză, reclamantul este Partidul Popular 
Creştin Democrat care, la momentul evenimentelor, era 
reprezentat în Parlament şi se afla în opoziţie.

La 3 decembrie 2003, partidul reclamant a solicitat 
Consiliului municipal Chişinău autorizarea unei demon-
straţii de protest care urma s[ aib[ loc la 25 ianuarie 2004 
în piaţa Marii Adunări Naţionale. Organizatorii intenţionau 
să-şi exprime punctul de vedere cu privire la funcţionarea 
instituţiilor democratice din Moldova, respectarea drep-
turilor omului şi conflictul transnistrean.

La 20 ianuarie 2004, Consiliul municipal Chişinău a 
respins cererea partidului reclamant, pe motiv că dispu-
nea de probe convingătoare că, pe durata demonstraţiei, 
urmau a fi manifestate chemări la agresiune, ură etnică şi 
violenţă publică.

La 23 ianuarie 2004, Curtea de Apel Chişinău a respins 
cererea de chemare în judecată a reclamantului privind 
anularea deciziei Consiliului municipal Chişinău. Instanţa 
a constatat că refuzul Consiliului municipal era justificat, 
deoarece prospectele răspândite de reclamant conţi-
neau sloganuri ca „Jos regimul totalitar al lui Voronin” şi 
„Jos regimul de ocupaţie al lui Putin” şi că aceste sloganuri 
constituiau chemare la răsturnarea violentă a regimului 
constituţional şi la ură faţă de poporul rus. Instanţa a 
menţionat că, pe durata unei demonstraţii anterioare 
organizată de partidul reclamant împotriva prezenţei 
militare a Rusiei în Transnistria, protestatarii au dat foc unei 
fotografii a preşedintelui Federaţiei Ruse şi drapelului rus. 
La 21 aprilie 2004, Curtea Supremă de Justiţie a respins 
recursul reclamantului împotriva hotărârii Curţii de Apel 
Chişinău şi a menţinut hotărârea din 23 ianuarie 2004.

În faţa Curţii, partidul reclamant a pretins violarea 
art.11 al Convenţiei (libertatea de întrunire) pe motiv 
de refuz al Consiliului municipal Chişinău de a autoriza 
demonstraţia din 25 ianuarie 2004.

Partidul reclamant a susţinut că ingerinţa în dreptul său 
la libertatea întrunirilor nu a urmărit un scop legitim şi nu 
a fost necesară într-o societate democratică.

 Guvernul a acceptat că a avut loc o ingerinţă în drep-
tul reclamantului garantat de art.11 al Convenţiei, însă 
această ingerinţă a fost prevăzută de lege, şi anume de 
Legea cu privire la organizarea şi desfăşurarea întrunirilor, 
a urmărit un scop legitim şi a fost necesară într-o societate 
democratică.

Părţile susţin în comun, şi Curtea este de acord, că 
decizia de a respinge cererea partidului reclamant cu 
privire la organizarea întrunirii din 25 ianuarie 2004 a 
constituit „un amestec al autorităţii publice” în dreptul 
reclamanţilor la libertatea de întrunire garantată de par.1 
al art.11 al Convenţiei. O astfel de ingerinţă reprezintă o 
violare a art.11 al Convenţiei doar dacă este „prevăzută de 
lege”, urmăreşte un scop sau scopuri care sunt legitime 
conform paragrafului 2 al acestui articol şi este „necesară 
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într-o societate democratică” pentru atingerea acestui 
scop sau scopuri.

Părţile nu au contestat faptul că ingerinţa a fost legală 
în sensul art.11 al Convenţiei. În acelaşi timp, ele nu au 
căzut de acord în ceea ce priveşte dacă ingerinţa a urmărit 
un scop legitim. Din motivele expuse mai jos, Curtea nu 
consideră necesar să decidă această chestiune şi se va axa 
asupra proporţionalităţii ingerinţei.

Curtea a constatat, în unanimitate, violarea art.11 al 
Convenţiei. Curtea a notat că, la momentul evenimentelor, 
PPCD era un partid parlamentar de opoziţie minoritar, 
care deţinea aproximativ zece procente din locurile din 
Parlament, în timp ce Partidul Comuniştilor, care era ma-
joritar, avea aproximativ şaptezeci de procente din locuri. 
Ingerinţa se referă la o întrunire la care partidul reclamant 
intenţiona să protesteze împotriva presupuselor abuzuri 
antidemocratice comise de Guvern şi împotriva prezenţei 
militare a Rusiei în Transnistria. Având în vedere interesul 
public privind libera exprimare asupra acestor subiecte 
şi faptul că partidul reclamant se afla în opoziţie, Curtea 
consideră că statul avea o marjă de apreciere limitată.

Curtea a notat că Consiliul municipal Chişinău şi instan-
ţele de judecată au considerat că sloganurile „Jos cu regi-
mul totalitar al lui Voronin” şi „Jos cu regimul de ocupaţie 
al lui Putin” constituiau o chemare la răsturnarea violentă 
a regimului constituţional şi la ură faţă de poporul rus şi 
instigare la război împotriva Rusiei. Curtea a notat că astfel 
de sloganuri trebuie să fie privite ca o manifestare a insa-
tisfacţiei li a protestului şi nu este convinsă că acestea pot 
fi, în mod rezonabil, considerate chemare la violenţă, chiar 

dacă ar fi fost însoţite de arderea drapelelor sau a fotogra-
fiilor liderilor ruşi. Prin urmare, Curtea nu a fost convinsă 
că motivul de mai sus invocat de autorităţile naţionale 
la refuzarea autorizării demonstraţiei poate fi considerat 
relevant şi suficient în sensul art.11 al Convenţiei. 

În deciziile lor, autorităţile naţionale s-au referit şi 
la riscul confruntărilor între protestatari şi susţinătorii 
partidului de guvernământ. Curtea a considerat că, chiar 
dacă, teoretic, exista un asemenea risc, era sarcina poliţiei 
de a asigura ordinea publică. În orice caz, acest motiv nu 
poate fi considerat relevant şi suficient în sensul art.11 al 
Convenţiei.

Curtea a notat că partidul reclamant a organizat în 2002 
numeroase proteste care au fost paşnice şi nu s-au soldat 
cu confruntări. În aceste circumstanţe, Curtea a conchis că 
nu a existatu chestiuni care să sugereze că organizatorii 
intenţionau să tulbure ordinea publică sau să provoace o 
confruntare cu autorităţile.

Curtea a conchis că ingerinţa nu a corespuns unei ne-
cesităţi sociale imperioase şi, astfel, nu era necesară într-o 
societate democratică. Prin urmare, a avut loc o violare a 
articolului 11 al Convenţiei.

Partidul reclamant a pretins EUR 3,000 cu titlu de 
prejudiciu moral şi EUR 1,098.05 cu titlu de costuri şi chel-
tuieli. Curtea a acordat partidului reclamant EUR 3,000 cu 
titlu de prejudiciu moral şi EUR 1,000 cu titlu de costuri 
şi cheltuieli.

În faţa Curţii, reclamantul a fost reprezentat de către 
Vitalie NAGACEVSCHI, care, la momentul reprezentării, era 
avocat în Chişinău.

Decizia Colegiului civil şi de contencios 
administrativ  al Curţii Supreme de Justiţie 
a Republicii Moldova nr.3r-1515/2009 din 
28.10.2009 

 În caz de divergenţă între o normă a actului legislativ 
general şi o normă a actului legislativ special cu aceeaşi 
forţă juridică, se aplică norma actului legislativ special. 

Instanţele judecătoreşti nu au aplicat corect prevederile 
art.22 lit.h) al Legii privind statutul municipiului Chişinău, 
nr.431 din 19.04.1995, dar au aplicat prevederile art.8 
alin.(7) al Legii presei, în conformitate cu care numirea în 
funcţie a directorului Ziarului municipal „Capitala” ţine de 
competenţa Consiliului Municipal Chişinău. 

(Extras) 
La 01.07.2008 Direcţia Teritorială Control Administrativ 

Chişinău (în continuare DTCA Chişinău) a depus o cerere 
de chemare în judecată împotriva Primarului General mun.
Chişinău, intervenient accesoriu A.R. cu privire la contesta-
rea actului administrativ. 

În motivarea cererii reclamantul a indicat că prin dis-
poziţia Primarului General al mun.Chişinău nr.121-dc din 
02.04.2008, „Cu privire la numirea d-nei A.R. în funcţia de 
director al ziarului municipal „C” (С)”, а fost numită în funcţia 
de director al ziarului „C” d-na A.R. 

Reclamantul consideră ilegală dispoziţia contestată, 
fiind emisă cu încălcarea competenţei, care, conform art.14 
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alin.(2) lit.u) al Legii privind administraţia publică locală, 
pct.22 al statutului mun.Chişinău, aprobat prin Legea pri-
vind statutului municipiului Chişinău, pct.6 al Regulamen-
tului cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor 
locale şi raionale, Regulamentului privind constituirea şi 
funcţionarea Consiliului Municipal Chişinău, aprobat prin 
decizia nr.22/64 din 05.05.2005 şi Statutului ziarului muni-
cipal „C”, aprobat prin decizia Consiliului Municipal Chişinău 
nr.13/37 din 23.07.2004, ţine de competenţa Consiliului 
Municipal Chişinău. 

Reclamantul solicită anularea dispoziţiei Primarului Ge-
neral al mun.Chişinău nr.121-dc din 02.04.2008 şi anularea 
contractului individual de muncă nr.15 din 02 .04.2008. 

Prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 10.04.2009 
acţiunea a fost admisă. S-a anulat dispoziţia Primarului 
General mun.Chişinău nr.121-dc din 02.04.2008 „Cu pri-
vire la numirea d-nei A.R. în funcţia de director al ziarului 
municipal „C” (С)”. 

Primarul General al mun.Chişinău a declarat recurs 
împotriva hotărârii primei instanţe, solicitând admiterea 
recursului, casarea hotărârii cu emiterea unei hotărâri noi 
prin care acţiunea să fie respinsă. 

Recurentul în motivarea recursului indică că prima in-
stanţă la emiterea hotărârii eronat a interpretat şi aplicat 
normele de drept material. 

În şedinţa instanţei de recurs reprezentantul recuren-
tului a susţinut recursul. 

Reprezentantul intimatului, în şedinţa instanţei de re-
curs nu a susţinut recursul şi a solicitat respingerea acestuia 
cu menţinerea hotărârii primei instanţe. 

Intervenientul accesoriu – A.R., fiind citată legal în şe-
dinţa instanţei de recurs nu s-a prezentat. În temeiul art.414 
alin.(1) CPC, colegiul a decis examinarea recursului în lipsa 
intervenientului accesoriu. 

Audiind declaraţiile părţilor prezente, studiind materia-
lele dosarului, Colegiul civil şi de contencios administrativ al 
Curţii Supreme de Justiţie, consideră recursul neîntemeiat 
şi care urmează a fi respins cu menţinerea hotărârii primei 
instanţe din considerentele ce urmează. 

În conformitate cu art.417 alin.(1) lit.a) CPC, instanţa de 
recurs, după ce judecă recursul, este în drept să respingă 
recursul şi să menţină hotărârea primei instanţe. 

Conform art.8 alin.(7) al Legii presei, nr.243 din 
26.10.1994, redactorul (redactorul-şef) publicaţiei periodice 
şi conducătorul agenţiei de presă sînt numiţi în funcţie 
şi eliberaţi din funcţie de către fondator (cofondatori), în 
conformitate cu legislaţia muncii şi cu statutul publicaţiei 
periodice sau al agenţiei de presă. 

Conform pct.1.3 al Statutului ziarului „C” („С”), aprobat 
prin decizia Consiliului mun.Chişinău nr.13/37 din 23.07.2004, 
fondatorul publicaţiei este Consiliul mun.Chişinău. 

Conform pct.7.2. al statutului ziarului municipal „C” 
(„С”), directorul este desemnat în funcţie pe un termen de 
4 ani prin decizia Consiliului Municipal Chişinău, în baza 
hotărârii Comisiei de concurs al acestuia, cu vot majoritar 
al consilierilor prezenţi. 

Din materialele cauzei s-a constatat că prin dispo-
ziţia Primarului General al mun.Chişinău nr.121-dc din 
02.04.2008, A.R. а fost numită în funcţia de director al 
ziarului „C” („С”). 

DTCA Chişinău a contestat în judecată dispoziţia Pri-
marului General al mun.Chişinău nr.121-dc din 02.04.2008, 
solicitând anularea acesteia şi prin hotărârea Curţii de Apel 
Chişinău din 10.04.2009 acţiunea a fost admisă, iar dispo-
ziţia nr.121-dc din 02.04.2008 a fost anulată. 

Examinînd hotărârea contestată a primei instanţe, în ra-
port cu materialele pricinii şi în raport cu normele de drept 
material care guvernează raportul juridic în speţă colegiul 
consideră soluţia corectă şi consideră juste concluziile 
primei instanţe că dispoziţia Primarului General al mun.
Chişinău nr.121-dc din 02.04.2008 a fost emisă cu încălcarea 
competenţei, deoarece numirea în funcţie a directorului 
Ziarului municipal „C” („С”) ţine de competenţa Consiliului 
Municipal Chişinău. 

În cele ce urmează, colegiul respinge argumentul recu-
rentului precum că prevederile art.22 lit.h) al Legii privind 
statutul municipiului Chişinău, nr.431 din 19.04.1995, stabi-
lesc că în atribuţiile Consiliului municipal Chişinău intră doar 
confirmarea numirii şi eliberării din funcţie, la propunerea 
primarului sau a cel puţin o treime din consilierii aleşi, a 
şefilor de subunităţi, departamente, direcţii, întreprinderi 
municipale ş.a. 

Colegiul notează că raporturile juridice dintre fondato-
rul publicaţiei periodice şi conducătorul acesteia sunt re-
glementate de Legea presei nr.243 din 26.10.1994, aceasta 
fiind una specială. 

Prin urmare, la caz, corect au fost aplicate prevederile 
art.8 alin.(7) al Legii presei, în conformitate cu care numirea 
în funcţie a directorului Ziarului municipal „C.” („С.”) ţine de 
competenţa Consiliului Municipal Chişinău, astfel, corect nu au 
fost aplicate prevederile art.22 lit.h) al Legii privind statutul mu-
nicipiului Chişinău, nr.431 din 19.04.1995. Or, în temeiul art.6 
alin.(3) al Legii privind actele legislative, nr.780 din 27.12.2001, 
în caz de divergenţă între o normă a actului legislativ general 
şi o normă a actului legislativ special cu aceeaşi forţă juridică, 
se aplică norma actului legislativ special. 

Astfel, din considerentele enumerate şi având în vedere 
faptul că, hotărârea primei instanţe este întemeiată şi legală, 
iar argumentele invocate de recurent sunt neîntemeiate, 
Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supre-
me de Justiţie, ajunge la concluzia de a respinge recursul 
şi de a menţine hotărârea primei instanţe.

Decizia Colegiului civil şi de contencios  
administrativ al Curţii Supreme de Justiţie a 
Republicii Moldova nr.2ra-1970/2009  
din 28.10.2009 

 Prejudiciul moral se compensează numai atunci când a 
fost cauzat prin fapte ce lezează drepturile personale nepa-
trimoniale ale persoanei vătămate. Numai în cazurile expres 
prevăzute de lege se admite compensarea prejudiciului 
moral cauzat prin lezarea drepturilor patrimoniale. 
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(Extras) 
 La 25.02.2008 E.B. a depus cerere de chemare în jude-

cată împotriva Procuraturii raionului Hînceşti cu privire la 
repararea prejudiciului moral. 

În motivarea acţiunii a indicat că la 16.09.2007 s-a adre-
sat la Comisariatul de poliţie Hînceşti cu plângere asupra 
faptului că locuitorii satului Sărata Mereşeni i-au sustras 
bunuri din casa ei de locuit. Menţionează că la 17.09.2007 
a telefonat Procurorului raionului în vederea comunicării 
acestuia asupra faptului sustragerii de bunuri ce-i aparţi-
neau, însă nu a conversat cu el, pe motiv că acesta a închis 
telefonul, din care motiv a venit la audienţă, însă Procurorul 
nu a primit-o. 

Ulterior, la 13.12.2007, după ce a fost la audienţă la 
adjunctul Procurorului raionului Hînceşti, a fost dispus 
intentarea dosarului penal, însă la a doua audienţă a fost 
alungată din birou. Asupra faptului dat a adresat o plângere 
Preşedintelui. 

Consideră că de către procuror formal a fost examină plân-
gerea ei, iar persoanele vinovate în comiterea infracţiunii până 
în prezent nu au fot atrase la răspundere penală. Mai invocă că 
nu i-a fost expediată rezoluţia de refuz în intentarea dosarului 
penal. Susţine că prin acţiunile descrise dânsa s-a aflat într-o 
situaţie umilitoare, prin ce i-a fost cauzat prejudiciu sănătăţii, 
deoarece a fost supusă unei proceduri înjositoare, care s-au 
reflectat asupra stării psihice. 

Solicită încasarea din contul pârâtului cu titlu de preju-
diciu moral suma de 500000 lei. 

Prin hotărârea Judecătoriei Hînceşti din 27.03.2008 
acţiunea a fost respinsă ca neîntemeiată. 

Prin decizia Curţii de Apel Chişinău din 30.09.008 a 
fost admis apelul declarat de către E.B., casată hotărârea 
primei instanţe şi restituită pricina spre rejudecare în prima 
instanţă. 

Prin hotărârea Judecătoriei Hînceşti din 15.01.2009 
acţiunea a fost respinsă ca neîntemeiată. 

Prin decizia Curţii de Apel Chişinău din 18.06.2009 a fost 
respins apelul declarat de către E.B. şi menţinută hotărârea 
primei instanţe. 

E.B. a declarat recurs împotriva hotărârilor judecăto-
reşti şi emiterea unei noi hotărâri cu privire la admiterea 
acţiunii. 

În motivarea recursului a invocat dezacordul cu hotărâri-
le judecătoreşti, considerând că acestea sunt neîntemeiate. 
Menţionează că până la 13.12.2007 Procuratura nu s-a ocu-
pat de dosarul ei, deoarece la 01.10.2007 procurorul a emis 
ordonanţă de refuz în începerea urmării penale. Susţine că 
din dosar se vede că pe parcursul a 7 luni Procuratura nu 
a întreprins nimic. 

În conformitate cu art.432 CPC, părţile şi alţi participanţi 
la proces sunt în drept să declare recurs în cazul în care se 
invocă încălcarea esenţială sau aplicarea eronată a norme-
lor de drept material sau a normelor de drept procedural 
prevăzute la art.400 alin.(2) şi (3) CPC. 

Conform prevederilor art.433 lit.a) CPC, cererea de re-
curs se consideră inadmisibilă în cazul în care recursul nu 

se încadrează în temeiurile prevăzute la art.400 alin.(2) şi 
(3) CPC sau este vădit neîntemeiat. 

Prin noţiunea de vădit neîntemeiat se subînţelege, că 
hotărârea contestată a fost adoptată cu respectare legisla-
ţiei procedurale şi aplicarea corectă a legii materiale. 

Completul Colegiului civil şi de contencios administrativ 
al Curţii Supreme de Justiţie consideră că recursul declarat 
de către E.B. nu se încadrează în temeiurile prevăzute la 
art.400 alin.(2) şi (3) CPC şi este vădit neîntemeiat. 

Din materialele cauzei rezultă că E.B., înaintând acţiunea 
în judecată împotriva Procuraturii raionului Hînceşti a soli-
citat repararea prejudiciului moral în mărime de 500000 lei, 
drept motiv fiind indicat faptul că de către procuror formal 
a fost examinată plângerea asupra faptului sustragerii din 
casa ei a bunurilor materiale în proporţii considerabile, 
nefiind întreprinse careva măsuri în vederea atragerii la răs-
pundere a persoanelor vinovate în comiterea infracţiunii. 

Conform art.1422 alin.(1) Cod civil, în cazul în care per-
soanei i s-a cauzat un prejudiciu moral (suferinţe psihice 
sau fizice) prin fapte ce atentează la drepturile ei personale 
nepatrimoniale, precum şi în alte cazuri prevăzute de legis-
laţie, instanţa de judecată are dreptul să oblige persoana 
responsabilă la reparaţia prejudiciului prin echivalent 
bănesc. 

În sensul normei enunţate, este de înţeles că prejudiciul 
moral, care poate fi definit ca o totalitate de suferinţe fizice 
şi psihice (morale) ce le suportă persoana în urma acţiunilor 
ilicite săvârşite de autorul prejudiciului, se compensează 
numai atunci când a fost cauzat prin fapte ce lezează drep-
turile personale nepatrimoniale ale persoanei vătămate. 
Rezultă că există un raport direct între natura valorilor 
lezate şi natura prejudiciului. Astfel, prejudiciul este moral 
numai dacă este urmarea încălcării unor valori de aceeaşi 
natură. Numai în cazurile expres prevăzute de lege se ad-
mite compensarea prejudiciului moral cauzat prin lezarea 
drepturilor patrimoniale. 

Reieşind din dispoziţiile citate, este de reţinut, că atât 
hotărârea primei instanţe, cât şi decizia instanţei de apel 
au fost adoptate în limitele competenţei, rezultând din 
temeiul şi obiectul acţiunii, iar în cadrul judecării pricinii 
au fost create condiţii obiective participanţilor la proces, 
întru realizarea drepturilor sale procedurale. 

Astfel, instanţele de judecată ierarhic inferioare corect 
stabilind circumstanţele care au importanţă pentru soluţi-
onarea justă a pricinii, având la bază cumulul de probe pre-
zentate de părţi şi în corespundere cu prevederile art.130 
CPC, just au ajuns la concluzia de a respinge acţiunea ca 
neîntemeiată. 

În susţinerea concluziei date, se va reţine că în cadrul 
dezbaterilor judiciare s-a stabilit cu certitudine că despre 
faptul sustragerii bunurilor din casa E.B., Procuraturii raio-
nului Hînceşti i-a devenit cunoscut doar la 04.10.2007 din 
propunerea ofiţerului de urmărire penală de neîncepere a 
urmăririi penale pe cazul dat din 01.10.2007. 

De asemenea, a fost constatat faptul că Procurorul pro-
curaturii raionului Hînceşti N.B., la 05.10.2007, examinînd 
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materialul prezentat, a considerat necesar de a remite 
actele către CPR Hînceşti, în vederea efectuării unui control 
suplimentar întru înlăturarea lacunelor admise de ofiţerul 
de urmărire penală. 

Din materialele cauzei relevă că petiţia recurentei adre-
sată către Procuratura raionului Hînceşti la 03.12.2007, a fost 
examinată de intimat conform prevederilor Legii cu privire 
la petiţionare nr.190-XIII din 19.07.1994 şi la 11.12.2007 peti-
ţionarei i-a fost dat răspuns, prin care ultima a fost informată 
asupra măsurilor întreprinse pe marginea plângerii sale, iar 
prin scrisoarea Procuraturii raionului Hînceşti nr.567/pt/07 
din 26.12.2007, E.B. i-a fost comunicat că la 13.12.2007, în 
urma examinării materialului nr.1115/07, de către Procuro-
rul-interimar la raionului Hînceşti a fost pornită urmărirea 
penală în baza art.186 alin.(2) lit.c) şi d) Cod penal pe faptul 
sustragerii, de către persoane necunoscute, din gospodăria 
ei a obiectelor de uz casnic şi lucruri personale, care este în 
curs de desfăşurare la CPS Hînceşti. 

Mai mult ca atât, prin Sesizarea Procurorului-interimar 
la raionului Hînceşti cu privire la lichidarea încălcărilor 
legislaţiei procesual penale, a legii cu privire la poliţie şi în 
cadrul examinării sesizărilor cu privire la infracţiuni, comise 
de colaboratorii CPR Hînceşti, Comisarului CRP Hînceşti i s-a 
atenţionat asupra cazului E.B., fiindu-i solicitat lichidarea 
încălcărilor admise la cercetarea acestuia, cât şi a cauzelor 
şi condiţiilor care le-au favorizat. 

În această ordine de idei se atestă corectitudinea con-
cluziei instanţelor de judecată că în acţiunile Procuraturii 
raionului Hînceşti efectuate pe marginea cauzei penale 
nr.2007200408 intentate la cererea E.B. nu au fost constatate 
careva încălcări ale drepturilor personale nepatrimoniale a 
ultimei, or la acest segment este important de menţionat şi 
faptul că careva acte sau acţiuni ale Procuraturii raionului 
Hînceşti nu au fost contestate de către E.B. conform pre-
vederilor art.313 CPP, nefiind prezentat material probator 
în acest sens. 

Prin urmare nu au relevanţă criticele formulate în recurs, 
deoarece în sensul art.118 alin.(1) CPC, E.B. nu a prezentat 
probe incontestabile, care ar dovedi circumstanţele pe care 
le invocă în susţinerea poziţiei sale şi care ar veni în contra-
dicţie cu cele stabilite de către instanţele de judecată. 

Distinct de cele relatate, completul Colegiului civil şi 
de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 
menţionează şi faptul că procedura admisibilităţii constă 
în verificarea faptului, dacă motivele invocate în recurs se 
încadrează în cele prevăzute în art.400 alin.(2) şi (3) CPC, 
fără a se examina temeinicia lor. 

Drept urmare, se remarcă că argumentele invocate în 
recurs nu pot constitui temei de admitere a recursului, 
deoarece nu denotă încălcarea esenţială sau aplicarea 
eronată a normelor de drept material sau a normelor de 
drept procedural, respectiv, nu constituie temei de casare 
a deciziei recurate, or recursul exercitat conform secţiunii 
a II-a are caracter devolutiv numai asupra problemelor de 
drept material şi procedural, verificându-se numai legali-
tatea deciziei dar nu şi temeinicia ei în fapt. 

Astfel, cererea de recurs nu se încadrează în temeiurile 
declarării acestuia, stabilite prin art.432 CPC. 

Din considerentele menţionate, completul Colegiului 
civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de 
Justiţie ajunge la concluzia de a considera recursul E.B. ca 
inadmisibil.

Decizia Colegiului civil şi de contencios  
administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 
a Republicii Moldova nr.2r-223/2009 din 
28.10.2009 

 Prima instanţă a încălcat dispoziţiile legale cu privire 
la încetarea procesului, la caz fiind deja emisă o încheiere 
judecătorească rămasă irevocabilă. 

(Extras) 
 Societatea pe acţiuni „P” la 15.05.2008 a depus cerere 

împotriva întreprinderii cu capital străin „T” societate cu 
răspundere limitată cu privire la schimbarea debitorului. 

În motivarea cererii SA „P” a indicat că, în procedura de 
executare a oficiului de executare Orhei se află titlul exe-
cutoriu nr.2ae-883/04 din 22.12.2004 privind încasarea de 
la SA „MD-G” în beneficiul SA „P” a datoriei de 271485,48 lei 
şi taxa de stat în sumă de 8144 lei. 

Prin contractul de cesiune a creanţei nr.1 din 05.10.2005, 
SA „MD-G” a cesionat creanţele sale SRL „T”, înstrăinând la 
17.10.2005 şi bunurile sale către SRL „T” după ce, de fapt 
şi-a încetat activitatea. 

Prin încheierea Judecătoriei Orhei din 11.06.2008 a fost 
admisă cererea societăţii pe acţiuni „P” cu privire la schim-
barea debitorului şi se înlocuieşte debitorul SA „MD-G” 
cu SRL „T” în procedura de executare a titlului executoriu 
nr.2ae-883/04 din 22.12.2004. 

Prin decizia Curţii de Apel Chişinău din 26.08.2008 a 
fost respins recursul declarat de ÎCS „T” SRL şi menţinută 
încheierea primei instanţe. 

Prin încheierea Curţii de Apel Chişinău din 04.05.2009 
a fost respinsă ca inadmisibilă cererea de revizuire depusă 
de ÎCS „T” SRL. 

ÎCS „T” SRL a declarat recurs împotriva încheierii Curţii de 
Apel Chişinău din 04.03.2009, cerând admiterea recursului, 
casarea hotărârilor judecătoreşti cu emiterea unei încheieri 
prin care cererea SA „P” să fie scoasă de pe rol. 

Recurentul ÎCS „T” SRL în motivarea recursului a indicat 
că, instanţele de judecată nu au atras în şedinţă debitorul 
SA „MD-G”, agent economic care activează pe piaţă, ero-
nat au indicat în hotărâri precum că ultimul şi-a încetat 
activitatea după ce a înstrăinat bunurile sale SRL „T”. SRL 
„T” a procurat de la SA „MD-G” numai staţia de alimentare 
cu gaze din s.Ciocâlteni. Instanţele eronat i-au apreciat în 
calitate de succesori a SA „MD-G” deoarece nu au procurat 
întreprinderea, dar au procurat un fond fix şi au preluat 
numai datoriile ultimei faţa de Banca de Economii şi nu 
toate datoriile lor. 

Mai mult, instanţele de judecată au aplicat eronat art. 
art.43 şi 70 CPC. La cererea lor nu au dispus scoaterea cererii 
de pe rol şi încetarea procesului pe motiv că în anul 2007 
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Judecătoria Orhei s-a pronunţat pe marginea cererilor SA 
„P” analogice, însă cererile lor în acest sens au fost respinse 
ilegal de toate instanţele judecătoreşti care au examinat 
acest caz . 

Reprezentantul recurentul ÎCS „T” SRL, M.B., în şedinţa 
instanţei de recurs, recursul declarat l-a susţinut, cerând 
admiterea acestuia, casarea hotărârilor judecătoreşti şi 
emiterea unei încheieri noi de scoatere de pe rol a cererii 
SA „P”. 

Reprezentantul intimatului SA „P” în şedinţa instanţei 
de recurs nu s-a prezentat, despre locul, data şi ora şedinţei 
de judecată a fost înştiinţat în mod legal, a depus referinţă 
la recursul depus. 

Audiind reprezentantul recurentului, studiind materia-
lele dosarului, Colegiul civil şi de contencios administrativ 
al Curţii Supreme de Justiţie consideră că recursul declarat 
de ÎCS „T” SRL urmează a fi admis, cu casarea încheierii Curţii 
de Apel Chişinău din 04.03.2009, cu darea unei încheieri noi 
de admitere a cererii de revizuire şi cu casarea încheierii şi 
deciziei atacate din motiv de încălcare de către ambele in-
stanţe a dispoziţiilor legale cu privire la încetarea procesului 
şi cu dispunerea încetării procesului la cererea ÎCS „T” SRL 
din considerentele ce urmează. 

În conformitate cu art.417 alin.(1) lit.f ) CPC, instanţa 
de recurs, după ce judecă recursul, este în drept să admită 
recursul şi să caseze integral sau parţial încheierea atacată, 
dispunând încetarea procesului ori scoaterea cererii de pe 
rol dacă există temeiurile prevăzute la art.265 şi 267 CPC. 

Aşadar SA „P” a depus o cerere de chemare în judecată 
împotriva ÎCS „T” SRL cu privire la schimbarea debitorului 
SRL „T” în locul SA „MD-G” în procedura de executare a ti-
tlului executoriu nr.2ae-883/04 din 22.12.2004 în temeiul 
art.43 alin.(1) şi (2) Cod de executare şi art.70 CPC. 

Deşi, prin încheierea Judecătoriei Orhei din 05.06.2007 
cererea SA „P” împotriva SRL „T”, SA „MD-G” Orhei privind 
administrarea succesiunii în drepturi a fost respinsă ca 
neîntemeiată în temeiul art.43 Cod de Executare şi art.70 
CPC, instanţa a pus cererea pe rol şi a examinat-o în fond 
şi a admis-o prin încheierea din 11.06.2008, cu trimitere la 
art.43 alin.(1) Cod de executare şi art.70 CPC. 

În conformitate cu art.265 lit.b) CPC, instanţa jude-
cătorească dispune încetarea procesului în cazul în care 
într-un litigiu între aceleaşi părţi, cu privire la acelaşi obiect 
şi pe aceleaşi temeiuri s-a emis o hotărâre judecătorească 
rămasă irevocabilă sau o încheiere de încetare a procesului 
în legătură cu renunţarea reclamantului la acţiune sau cu 
confirmarea tranzacţiei dintre părţi. 

Prin decizia Curţii de Apel Chişinău din 26.08.08 cererea 
de recurs declarată de ÎCS „T” SRL a fost respinsă, fără să 
fie observat faptul că prima instanţă a încălcat dispoziţiile 
legale cu privire la încetarea procesului, la caz fiind deja 
emisă o încheiere judecătorească rămasă irevocabilă. 

Ulterior, la 23.10.2008 ÎCS „T” SRL a atacat încheierea 
şi decizia menţionată cu revizuire, care a fost respinsă 
prin încheierea Curţii de Apel Chişinău din 04.03.2009 ca 
inadmisibilă. 

Astfel, din considerentele menţionate şi având în vedere 
faptul că cererea SA „P” a fost examinată repetat de instan-
ţele judecătoreşti şi cu încălcarea temeiurilor prevăzute 
la art.265 CPC, la dosar urmează a se da o încheiere de 
încetare a procesului.

Decizia Colegiului civil şi de contencios  
administrativ al Curţii Supreme de Justiţie a 
Republicii Moldova nr.2r-305/2009  
din 28.10.2009 

 În conformitate cu art.369 alin.(1) lit.a) CPC, instanţa 
de apel restituie, printr-o încheiere, cererea dacă apelantul 
nu a îndeplinit în termen indicaţiile instanţei de apel din 
încheierea emisă în conformitate cu art.368 alin.(1). 

(Extras) 
Întreprinderea Municipală de Gestionare a Fondului 

Locativ nr.15 la 04.07.2006 a depus cerere de chemare 
în judecată împotriva lui V.C., L.C., R.C., Iu.C. cu privire la 
încasarea datoriei. 

În motivarea acţiunii reclamantul ÎMGFL nr.15 a indicat 
că, reclamaţii domiciliază în apartamentul nr.20 din str.
V.Lupu 59/1, mun.Chişinău, care nu achită pentru servi-
ciile locativ comunale. Calculul plăţii debitoriale conform 
contului personal este efectuat pentru patru persoane. 
Datoriile la data de 01.04.2006 constituie suma de 23488,89 
lei. Benevol pârâţii refuză să plătească aceste restanţe de 
plată invocând motive neîntemeiate. 

Cere, ÎMGFL nr.15 încasarea de la V.C., L.C., R.C., Iu.C. 
datoria pentru serviciile locativ comunale în mărime de 
23488,89 lei. 

Prin hotărârea Judecătoriei Buiucani, mun.Chişinău 
din 14.08.2006 acţiunea a fost admisă. A fost încasat în 
mod solidar de la V.C., L.C., R.C., Iu.C. în beneficiul ÎMGFL 
nr.15 datoria pentru serviciile locativ comunale în sumă 
de 23488,89 lei. 

La 23.07.2008 V.C., L.C., R.C., Iu.C. au depus apel împo-
triva hotărârii primei instanţe. 

Prin încheierea Curţii de Apel Chişinău din 09.04.2009 
nu a fost dat curs cererii de apel a lui V.C., L.C., R.C., Iu.C. şi 
ultimilor li s-a acordat termen să achite taxa de stat în sumă 
de 528,50 lei până la 14.05.2009. A fost explicat apelanţilor 
că în caz dacă nu vor lichida neajunsurile menţionate şi nu 
vor prezenta dovada platei taxei de stat, cererea de apel nu 
va fi considerată depusă şi împreună cu toate documentele 
anexate va fi restituită. 

Prin încheierea Curţii de Apel Chişinău din 14.05.2009 
cererea de apel a lui V.C., L.C., R.C., Iu.C. a fost restituită. 

V.C., L.C., R.C., Iu.C. au declarat recurs împotriva încheierii 
Curţii de Apel Chişinău din 14.05.2009, solicitând admiterea 
recursului, casarea încheierii instanţei de apel cu restituire 
pricinii în instanţa de apel spre judecarea apelului. 

Recurenţii, V.C., L.C., R.C., Iu.C., în motivarea recursului 
au indicat că, nu sînt de acord cu încheierea instanţei de 
apel deoarece încheierea a fost emisă în absenţa lor, nu 
s-au prezentat din motive întemeiate, iar la moment sunt 
de acord să achite taxa de stat. 



AvocAtul PoPoruluiAvocAtul PoPorului

55

Nr. 3-4, 2010

Recurenţii, V.C., L.C. şi Iu.C., în şedinţa instanţei de recurs, 
recursul declarat l-au susţinut, cerând admiterea acestuia, 
casarea încheierii instanţei de apel cu restituirea pricinii 
spre judecarea apelului. 

Recurentul R.C. şi reprezentantul intimatului ÎMGFL 
nr.15, în şedinţa instanţei de recurs nu s-au prezentat, pro-
cedura de citare legală a fost executată. 

În conformitate cu art.414 alin.(1) CPC, neprezentarea 
în şedinţa de judecată a participantului la proces sau a re-
prezentantului, citaţi legal despre locul, data şi ora şedinţei, 
nu împiedică judecarea recursului. 

Audiind recurenţii studiind materialele dosarului, Cole-
giul civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme 
de Justiţie, consideră recursul neîntemeiat şi care urmează 
a fi respins cu menţinerea încheierii instanţei de apel din 
următoarele considerente. 

În şedinţa de judecată s-a stabilit cu certitudine faptul 
că, recurenţii V.C., L.C., R.C., Iu.C. au depus apel împotriva 
hotărârii primei instanţe din 14.08.2006 fără plata taxei 
de stat. 

În conformitate cu art.368 alin.(1) CPC, dacă cererea de 
apel nu întruneşte condiţiile prevăzute la art.364 şi 365 şi 
dacă cererea este depusă fără plata taxei de stat, judecă-
torul instanţei de apel dispune printr-o încheiere să nu se 
dea curs cererii, acordându-i apelantului un termen pentru 
lichidarea neajunsurilor. 

În conformitate cu art.364 alin.(1) CPC, cererea de apel se 
depune în scris la instanţa judecătorească a cărei hotărâre 
se atacă, sub sancţiunea nulităţii, cu plata taxei de stat în 
cazul când apelul se impune cu taxă, în condiţiile legii. 

Prin încheierea Curţii de Apel Chişinău din 09.04.2009 
nu s-a dat curs cererii de apel depusă de recurenţi şi le-a 
fost acordat termen pentru achitarea taxei de stat în sumă 
de 528,50 lei până la 14.05.2009, explicându-le că în caz de 
neîndeplinire a indicaţiilor menţionate în termen cererea 
de apel va fi restituită. 

S-a stabilit că apelanţii nu s-au conformat cerinţelor 
instanţei de apel şi nu au achitat taxa de stat până la 
14.05.2009. 

În conformitate cu art.369 alin.(1) lit.a) CPC, instanţa de 
apel restituie, printr-o încheiere, cererea dacă apelantul 
nu a îndeplinit în termen indicaţiile instanţei de apel din 
încheierea emisă în conformitate cu art.368 alin.(1). 

În asemenea circumstanţe, Colegiul civil şi de conten-
cios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie consideră 
că, nu pot fi reţinute argumentele recurenţilor precum că 
instanţa de apel a restituit apelul neîntemeiat în absenţa lor 
şi că la moment sunt de acord să achite taxa de stat deoare-
ce ultimii au fost înştiinţaţi despre faptul dat la 09.04.2009, 
fapt confirmat prin semnătura recurentului V.C., prezent în 
şedinţa instanţei de apel, care s-a obligat să achite taxa de 
stat în suma enunţată 

Astfel, din considerentele menţionate şi având în vedere 
faptul, că recurenţii nu s-au conformat cerinţelor instanţei 
de apel, Colegiul civil şi de contencios administrativ al Curţii 
Supreme de Justiţie ajunge la concluzia că instanţa de apel 

a restituit justificat cererea de apel a lui V.C., L.C., R.C., Iu.C. 
împotriva hotărârii primei instanţe.

Decizia Colegiului civil şi de contencios  
administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 
a Republicii Moldova nr.2r-120/2009 din 
28.10.2009 

 Prima instanţă corect a concluzionat că lucrările la care 
pretinde reclamantul pentru a fi recunoscut ca coautor nu 
constituie o creaţie, deoarece după cum atestă înscrisurile 
cauzei desenele din lucrări au fost plagiate. 

(Extras) 
La data de 16.10.2003, C.Iu. a depus cerere de chemare 

în judecată împotriva lui P.Gh. şi C.M., intervenient UTM cu 
privire la apărarea dreptului de autor şi repararea prejudi-
ciului material şi moral. 

În motivarea acţiunii reclamantul a indicat că în luna 
septembrie 2003 a fost editată lucrarea „P” semnată de 
autorii P.Gh. şi C.M.. Lucrarea conţine 103 exerciţii, care 
plagiază idei din altă lucrare a lui, editată în anul 1996 de 
coautorii P.Gh., C.M., D.S., L.I. şi C.Iu.. Astfel au fost plagiate 
lucrările acestor coautori din anii 1996-1998. Prin aceasta, 
de mai mult trei ani pârâţii l-au exclus din coautor al lucrării, 
şi realizând pe parcursul anilor 2003 şi 2004 această lucrare 
lui nu i-au plătit onorariul, cauzându-i astfel un prejudiciu 
material şi moral considerabil. 

Prin încheierea Curţii de Apel Chişinău 18.03.2005 a 
fost admis renunţul reclamantului la acţiune în partea ce 
ţine de încasarea prejudiciului material, iar prin hotărârea 
Curţii de Apel Chişinău din aceeaşi zi C.Iu. a fost recunos-
cut ca coautor al lucrării „P” ediţia anului 2003 de rând cu 
P.Gh. şi C.M.. 

Prin decizia Curţii Supreme de Justiţie din 05.04.2006 
a fost admisă cererea de revizuiri depusă de UTM, casată 
hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 18.03.2005 cu resti-
tuirea pricinii la rejudecare în prima instanţă. 

Prin încheierea Curţii de Apel Chişinău din 22.05.2006 
pricina a fost conexată într-un proces cu cererea de chemare 
în judecată a lui C.Iu. împotriva lui P.Gh. şi C.M. cu privire la 
recunoaşterea ca coautor al lucrării „P” ediţia anului 2004 şi 
repararea prejudiciului material în mărime de 2000 lei. 

Iar, pe parcursul examinării cauzei reclamantul şi-a 
concretizat cerinţe şi a solicitat încasarea prejudiciului 
material în mărime de 7128 lei dintre care 5128 lei pentru 
perioada anilor 2000-2002 şi 2000 lei pentru perioada anu-
lui 2003-2004 şi repararea prejudiciului moral în mărime 
de 5000 lei. 

Prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 03.11.2008, 
acţiunea a fost respinsă ca neîntemeiată. 

La data de 16.02.2009, C.Iu. a declarat recurs împotriva 
hotărârii primei instanţe, cerând admiterea recursului, ca-
sarea hotărârii primei instanţe cu emiterea unei noi hotărâri 
prin care acţiunea să fie admisă integral. 

În motivarea recursului recurentul C.Iu. a indicat că 
prima instanţă nu a constatat şi elucidat pe deplin circum-
stanţele importante pentru soluţionarea justă a litigiului şi 
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a aplicat şi interpretat eronat normele dreptului material, 
fapt ce a dus la pronunţarea unei hotărâri ilegale şi neîn-
temeiate. 

În şedinţa instanţei de recurs recurentul C.Iu. şi intimaţii 
C.M., P.Gh. şi UTM, fiind înştiinţaţi legal despre data, ora şi 
locul examinării recursului, în şedinţa instanţei de recurs 
nu s-au prezentat, şi motivele neprezentării nu le-au co-
municat instanţei. 

Aplicând prevederile art.414 alin.(1) CPC, care stabileşte 
că neprezentarea în şedinţa de judecată a participantului la 
proces sau a reprezentantului citat legal despre locul, data 
şi ora şedinţei, nu împiedică judecarea recursului, Colegiul 
Civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de 
Justiţie examinează recursul în lipsa părţilor. 

Studiind materialele dosarului şi argumentele cererii 
de recurs, Colegiul Civil şi de contencios administrativ al 
Curţii Supreme de Justiţie, consideră recursul neîntemeiat 
şi care urmează a fi respins cu menţinerea hotărârii primei 
instanţe. 

În favoarea concluziei enunţate se invocă următoarele 
argumente. 

În conformitate cu art.417 alin.(1) lit.a) CPC, instanţa de 
recurs, după ce judecă recursul, este în drept să respingă 
recursul şi să menţină hotărârea primei instanţe. 

În conformitate cu art.402 alin.(1) CPC, recursul se de-
clară în termen de 20 zile de la data comunicării hotărârii 
motivate. După cum rezultă din cererea de recurs, recuren-
tul a primit copia hotărârii motivate a primei instanţe din 
03.11.2008, la data de 03.02.2009, din care considerente, 
recurentul s-a conformat prevederilor legale şi recursul se 
consideră depus în termen. 

După cum s-a constatat în cadrul şedinţei de judecată 
C.Iu. solicită recunoaşterea dreptului de autor asupra lucrării 
„P” semnată de autorii P.Gh. şi C.M. în care au fost plagiate 
idei din altă lucrare editată în anul 1996 de coautorii P.Gh., 
C.M., D.S., L.I. şi C.Iu.. 

Conform art.8 alin.(1,2) al Legii privind dreptul de autor 
şi drepturile conexe nr.293 din 23.11.1994, paternitatea 
aparţine persoanei (persoanelor), sub al cărei nume a fost 
publicată opera, dacă nu există alte dovezi. Pentru a in-
forma publicul despre drepturile sale, titularul are dreptul 
să folosească simbolul ocrotirii dreptului de autor, care se 
imprimă pe fiecare exemplar al operei şi constă din trei 
elemente: litera latină C inclusă într-un cerc – C, numele 
(denumirea) titularului drepturilor exclusive de autor şi 
anul primei publicări a operei. 

Analizînd conţinutul lucrării „P” pentru studenţii speci-
alităţilor de mecanică”, anul ediţiei, 1996 şi 1998, şi lucrării 
„P” pentru studenţii facultăţilor „Inginerie şi Management 
în Mecanică” şi „Inginerie şi Management în construcţia 
de Maşini”, editată în anul 2003–2004, instanţa de recurs 
observă că în acestea se regăsesc toate cele trei elemente 
ce simbolizează dreptul de autor. 

Astfel, foile de titlu ale lucrărilor editate este semnul © 
autorul fiind UTM, începând cu anul 1984 când era indicat 
ca autor KPI, iar P.Gh., C.M. şi C.Iu. sunt indicaţi în calitate 

de alcătuitori dar nu autori ai ediţiei. 
Totodată după cum rezultă din înscrisurile cauzei în baza 

programului de învăţământ şi a numărului de ore planificate 
pentru ocupaţiile practice C.Iu. a colectat o serie de exerciţii 
şi probleme expuse în manualele care se afla în biblioteca 
UTM precum şi din manualele aduse de colaboratori după 
stagiuni din diferite instituţii superioare din Rusia, Ucraina 
şi România şi nu a fost înregistrat dreptul de autor a lui C.Iu. 
în privinţa acestei lucrări. 

Prin urmare, pentru îndeplinirea planurilor de studii, 
alcătuire lucrărilor didactico-metodice, cadrele didactice 
ale UTM au selectat schiţele geometrice necesare din alte 
izvoare în special, editate de autorii URSS, inclusiv de A.B. 
„Nacertatelinaia geometria” Moscova a.1981, iar în lucrările 
editate de UTM, persoanele ce au participat la alcătuirea 
lucrărilor inclusiv şi P.Gh. cu C.M. nu sunt indicaţi ca autori, 
dar numai alcătuitori, selectori de schiţe geometrice. 

Astfel, reieşind din faptul că C.M. şi P.Gh. nu sunt autori 
ai desenelor din lucrările „P”, dar numai au selectat aceste 
desene din lucrările altor autori şi le-au reprodus grafic 
şi incluzându-le în lucrările didactico-metodice ale UTM, 
instanţa de recurs consideră că prima instanţă corect a 
concluzionat că lucrările la care pretinde reclamantul a 
fi recunoscut coautor nu constituie o creaţie a părţilor 
litigiului dat, deoarece după cum atestă înscrisurile cauzei 
desenele din lucrări au fost plagiate. 

Conform art.21 alin.(1) lit.c) din Legea privind dreptul de 
autor şi drepturile conexe, se permite reproducerea repro-
grafică nonprofitabilă, fără consimţământul autorului sau al 
altui titular al dreptului de autor şi fără plata remuneraţiei 
de autor, dar cu indicarea obligatorie a numelui autorului, 
a cărui operă este valorificată, şi a sursei de împrumut, în 
anumite cazuri şi în volumul determinat de scopul urmărit 
de către instituţii de învăţământ articole aparte şi alte opere 
cu volum mic sau extrase scurte din opere scrise publicate 
legal (cu excepţia programelor pentru computer) – în 
scopuri de studiu. 

Prin urmare, ţinând cont de faptul că lucrările au fost 
publicate de către UTM, prima instanţă corect a conclu-
zionat că nici unul din alcătuitori nu poate fi indicaţi ca 
autori a lucrărilor, cu atât mai mult că alcătuitorii acestor 
lucrări sunt salariaţi ai UTM, care le-au alcătuit îi legătură cu 
exercitarea obligaţiunilor de serviciu în procesul activităţi 
didactico-metodice, pentru care le-au fost achitate unele 
plăţi de stimulare a muncii lor, ceea ce rezultă din raporturile 
de muncă dintre UTM şi salariaţii săi, şi nicidecum nu ţine 
de raporturile civile, izvorâte din drepturile de autor. 

În circumstanţele relatate, instanţa de recurs consideră 
că prima instanţă corect şi întemeiat a dispus respingerea 
acţiunii lui C.Iu. ca fiind neîntemeiată, deoarece în cadrul 
examinării cauzei s-a stabilit cu certitudine că unicul autor 
al lucrărilor din anii 1993-2004 este UTM, iar C.Iu. nu este 
nici autor şi nici coautor al lucrărilor respective. 

Mai mult decât atât, conform informaţiei Agenţiei de 
Stat pentru Proprietatea Intelectual a RM în Registru de 
stat al operelor şi obiectelor ocrotite de dreptul d autor şi 
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drepturile conexe, până la data de 12.05.2006 nu au fost 
înregistrate careva opere cu titlu „P”. 

Iar, conform răspunsului UTM din 31.01.2005, în anii 
2000-2002 n-a fost reeditată lucrarea „P ” editată în anul 
1998 de alcătuitorii P.Gh., C.M. şi C.Iu. 

Astfel, reieşind din cele expuse, instanţa de recurs con-
chide faptul că concluziile primei instanţe materializate prin 
hotărârea din 03.11.2008 sunt juste, având la bază cumulul 
de dovezi administrate în cadrul dezbaterilor judiciare 

cărora le-a fost dată o apreciere juridică cuvenită conform 
cerinţelor art.130 CPC şi cu aplicarea corectă a normelor 
dreptului material şi procedural. 

Astfel, din considerentele menţionate şi având în ve-
dere faptul că, hotărârea primei instanţe este întemeiată 
şi legală, iar argumentele invocate de către recurent sunt 
neîntemeiate, Colegiul Civil şi de contencios administrativ al 
Curţii Supreme de Justiţie, ajunge la concluzia de a respinge 
recursul şi de a menţine hotărârea primei instanţe.

ClIPA dE OdIhNĂ

Povestea Ochilor
Internetul trafichează multe bălării, dar şi vorbe care te fac să te opreşti din cursa vijelioasă a vieţii pentru a te 

pune pe gânduri. Şi a-ţi stoarce un strop de suflet, în emoţia unor cuvinte magice.
Într-una dintre zilele trecute am primit pe E-mail o povestioară. Nu ştiu care-i sunt originile, din ce înţelepciune 

a izvorât şi ce cărări virtuale a cutreierat înainte de a ajunge la mine. Probabil că o cunosc deja destui, dar nu e su-
ficient, povestea merită împărtăşită cât mai multor pământeni. Dacă ar fi posibil, ar trebui predată în şcoli, la orele 
de educaţie civică. 

E o poveste care trezeşte şi într-un mort fiorul omeniei.
Aşadar...
„A fost odată o oarbă care se ura pe ea însăşi din cauză 

că era oarbă. Ea ura toată lumea, cu excepţia prietenului 
ei iubitor. El era întotdeauna gata s-o ajute.

Într-o zi, ea i-a spus prietenului: «Dacă aş putea să văd 
lumea, eu m-aş căsători cu tine». Într-o altă zi, cineva i-a 
dăruit o pere che de ochi. Când bandajele au fost scoase, 
ea a putut să vadă totul, fireşte şi pe prietenul ei.

El a întrebat-o: «Acum, că tu poţi vedea lumea, te 
căsăto reşti cu mine?»

Fata s-a uitat la el şi a văzut că este orb. Numai vă-
zând ochii lui închişi a fost şocată. Ea nu se aştepta la asta. Gândul că trebuie să se uite la ochii lui închişi toată viaţa 
a făcut-o să-l refuze.

Prietenul ei a plecat şi a doua zi i-a scris o notă, menţi onând: «Să ai grijă de ochii tăi, draga mea, pentru că înainte 
să fie ai tăi, au fost ai mei!»

Tăcere... Şi apoi, când îţi revii, constaţi că, pe lângă această minunată poveste, mesajul mai conţine câteva fraze. 
Vorbe simple, dar pe care le uităm atât de repede:

... înainte să spui cuiva un cuvânt rău, gândeşte-te la cineva care nu poate să vorbească;

...înainte să spui că mâncarea nu este gustoasă, gândeşte-te la cineva care nu are ce să mănânce;

... înainte să-ţi judeci soţul sau soţia, gândeşte-te la cineva care plânge la Dumnezeu pentru o companie;

... înainte să te plângi despre greutăţile vieţii, gândeşte-te la cineva care a plecat de tânăr de pe acest pământ;

... înainte să te plângi de copii, gândeşte-te la cineva care ar dori să aibă copii;

... înainte să te plângi de cineva care nu ţi-a făcut curat în casă, gândeşte-te la oame nii care trăiesc pe stradă;

... înainte să te plângi de distanţa parcursă cu maşina, gândeşte-te la cineva care merge pe jos aceeaşi distanţă;

...când eşti obosit şi te plângi de serviciu, gândeşte-te la şomeri, la cei care ar dori să aibă un loc de muncă,

... iar când gânduri depresive te doboară, pune un zâmbet pe faţă şi mulţumeşte-i lui Dumnezeu că eşti în 
viaţă! 

Grigore CaRTIaNU,  
Redactor-şef Adevărul
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Rugăciunea părinţilor  
de la optina

Doamne, ajuta-mă să întâmpin cu pace şi calm în sufletul meu tot 
ceea ce ziua de azi îmi va aduce.

Ajută-mă să mă predau cu totul Voinţei Tale celei Sfinte. 
Luminează-mă şi dă-mi putere pentru toate în fiecare oră a acestei 

zile.
Orice întâmplare şi veste voi primi în această zi învaţă-mă să o pri-

mesc cu pace şi cu credinţă că vine din sfânta Ta voie.
Îndreaptă-mi gândurile, simţurile în tot lucrul şi cuvântul. În întâm-

plările neprevăzute, nu mă lăsa să uit că totul vine de la Tine.
Învaţă-mă să mă port cu dreptate şi înţelepciune către aproapele, ca 

să nu supăr şi să nu mâhnesc pe nimeni.
Doamne, dă-mi puterea să îndur greutatea şi toate întâmplările, 

ispitele de peste zi. 
Îndreaptă-mi gândurile şi învaţă-mă să mă rog, să cred, să rabd, să 

iert şi să iubesc.

Noi vedem frumuseţea  
Primăverii

Într-o zi un orb şedea pe o treaptă a unei scări dintr-o piaţă cu o pălărie pe braţe şi  ţinea o bucată de carton pe 
care era scris: „Sunt orb, ajutaţi-mă, vă rog!”

Un scriitor care  trecea pe acolo a observat că în pălăria 
orbului era doar mărunţiş. Scriitorul vărsă monedele în pal-
mele orbului, apoi, fără a-i cere permisiunea, luă cartonul, îl 
întoarse pe altă parte şi scrise o altă frază.

La prânz, scriitorul trecu pe lângă orb şi observă că pălă-
ria acestuia era plină cu bani şi bancnote. Orbul recunoscu 
paşii scriitorului şi-l întrebă dacă el era într-adevăr acel om 
care i-a scris ceva pe cartonaşul său şi, mai ales, îl întrebă ce 
i-a scris. 

Scriitorul îi răspunse: „Nimic din ceea ce nu este adevă-
rat, pur şi simplu, ţi-am scris fraza ta un pic altfel”. Zâmbi 
şi plecă.

Orbul nu ştia că pe petecul său de carton era scris: „Astăzi 
e primăvară, dar eu n-o pot vedea”.

Morala. Schimbă-ţi strategia când lucrurile nu merg prea 
bine şi vei vedea că poţi găsi soluţii mai bine.

Ştiaţi că...
evoluţia cancerului de prostată ar putea fi încetinită de un plasture ce conţine nitroglicerină 
în doze mici? Concluzia a reieşit după o serie de teste, în care s-a demonstrat că, pe măsură ce 
nitroglicerina, folosită în general ca substanţă explozibilă, pătrunde în sânge, cancerul nu se mai 
împrăştie şi boala staţionează. De altfel, în cantităţi mici, nitroglicerina poate fi folosită în medicină 
datorită capacităţii acesteia de a dilata vasele de sânge şi a îmbunătăţi fluxul sangvin. Timp de 100 
de ani a fost folosită pentru tratarea durerilor de piept; aşa-zisa anghină pectorală.
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Consiliul Baroului Avocaţilor felicită  avocaţii care-şi serbează jubileele  
în lunile martie-aprilie 2010:

Babără Valeriu - BAA sect. Buiucani, Chişinău
Baciu Nadejda - BAA Botanica, Chişinău

Baciu Sava –  BAA Cantemir
Bailo Victor - BAA Centru, Chişinău 

Buruiană Procop - BAA sect. Buiucani, Chişinău
Capaţîna Ion - BAA «Facultatea de Drept», Chişinău

Cazacu Leonid - BIA Călăraşi
Ceachir Anatol - BAA “Facultatea de Drept”, Chişinău

Dolgoter Gheorghe - BAA Centru, Chişinău
Domnicu Igor - BIAChişinău

Filat Cristina - BAA sect. Centru, Chişinău
Gaidibadi Serghei - BIA Soroca
Gîlcă Dumitru - BAA Hânceşti

Gorencu Cornelia - BAA “Euro – Just”, Chişinău
Gutium Iurie - BAA Ciocana, Chişinău

Guţu Liubov - BAA Bălţi
Guţu Oleg - BAA Botanica, Chişinău

Lazari Andrei - BAA sect. Răşcani, Chişinău
Lichii Boris - BAA Bălţi

Macinschi Iurie - BI AChişinău
Mărgineanu Valentin - BAA Facultatea de Drept, Chişinău

Mîţu Ştefan - BAA “Corect”, Chişinău
Moraru Victor - BAA Facultatea de Drept, Chişinău

Musteaţă Eudochia -  BIA Cahul
Onofrei Victor - BAA “Facultatea de Drept”, Chişinău

Pşeneac Parascovia - BAA sect. Rîşcani, Chişinău
Televca Oleg - BAA “Facultatea de Drept”, Chişinău

Tîmbur Ion- BAA Nisporeni
Topal Fiodor - BIA Vulcăneşti

Vartic Arsenii - BAA “Just”, Chişinău

Vă  dorim multă sănătate, împliniri, căldură în suflete, bucurie de la cei apropiaţi,  
echilibru şi împăcare cu sin şi cu timpul pe care-l parcurgem!

Gheorghe AMIHALACHIOAIE, 
preşedinte

Felicitări
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