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Această hotărâre este definitivă. Ea poate suferi modificări de formă. 



 

În cauza Prigală v. Republica Moldova, 

Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (”Curtea”), (Secția a doua), 

statuând într-o Comitet compusă din:  

 Paul Lemmens, Președinte, 

 Valeriu Griţco, 

 Stéphanie Mourou-Vikström, judecători, 

și Hasan Bakırcı, grefier adjunct al secției, 

Deliberând în secret la 23 ianuarie 2018, 

Pronunță următoarea hotărâre, adoptată la aceeași dată: 

PROCEDURA 

1.  La originea cauzei se află o cerere (nr. 36763/06) depusă împotriva 

Republicii Moldova de către un cetățean al acestui stat, Trofim Prigală 

(„reclamant”), care a sesizat Curtea la 17 august 2006 în temeiul articolului 

34 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților 

fundamentale („Convenția”). 

2.  Reclamantul a fost reprezentant de către dl V. Nagacevschi, avocat în 

Chișinău. Guvernul Republicii Moldova („Guvernul”) a fost reprezentat 

consecutiv de către Agenții săi, dl V. Grosu și dl L. Apostol. 

3. În fața Curții reclamantul a pretins violarea Articolului 7 din Convenție 

și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție. 

4.  La 6 decembrie 2010 cererea a fost comunicată Guvernului.  

ÎN FAPT 

I.  CIRCUMSTANȚELE CAUZEI 

5.  Reclamantul s-a născut în 1961 și locuiește în Anenii Noi. 

6.  La 16 februarie și 7 iunie 2015 Inspectoratul Fiscal de Stat Anenii Noi 

(IFS) a emis două decizii privind rezultatele controlului fiscal efectuat la 

oficiul notarial al reclamantului. Ele prevedeau, printre altele, că reclamantul 

ar fi redus cuantumul contribuțiilor de asigurări sociale pentru anii 2000-2002 

și impuneau o ajustare fiscală. Reclamantul a fost obligat să achite în 

beneficiul statului suma de 765291 lei (aproximativ 48000 euro (EUR) la acel 

moment), inclusiv contribuțiile de asigurări sociale considerate datorate, 

amenda în mărime de 641712 MDL (aproximativ 40200 EUR la acel 

moment), precum și penalități de întârziere. 

7.  La 24 iunie 2005 reclamantul a contestat deciziile în cauză. El a pretins 

că, în baza onorariilor pe care le-a primit efectiv, și nu a sumelor brute 
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încasate pe care Inspectoratul Fiscal de Stat Anenii Noi le luase în 

considerare, el calculase în mod corect sumele datorate în calitate de 

contribuții de asigurări sociale. Reclamantul a susținut că legislația în acest 

domeniu era neclară și a considerat că prevederile articolului 11 din Codul 

Fiscal urmau a fi interpretate în beneficiul său în calitate de contribuabil.  

8.  Prin hotărârea din 27 iunie 2005 Curtea de Apel Bender a admis 

acțiunea reclamantului. Ea a subliniat că Legea cu privire la notariat din 11 

aprilie 1997 utiliza doi termeni, „onorarii” și „plata pentru serviciile prestate”, 

care, potrivit instanței, erau distincte. În susținerea acestei opinii, instanța de 

judecată s-a referit la decizia Curții Constituționale din 2 decembrie 1999 

(paragraful 22 infra) și la jurisprudența anterioară a Curții Supreme de Justiție 

(paragraful 23 infra). Prin urmare, instanța a considerat că onorariile, în 

sensul remunerării efective a activității notarului sau a „venitului său net”, ar 

trebui să servească drept bază pentru calculul contribuțiilor de asigurări 

sociale. De asemenea, aceasta a aplicat articolul 11 din Codul fiscal. 

9. La 28 iunie 2005 Inspectoratul Fiscal de Stat Anenii Noi a depus un 

recurs împotriva deciziei din 27 iunie 2005. 

9. Prin decizia sa din 23 noiembrie 2005, Curtea Supremă de Justiție a 

constatat că instanța inferioară nu respectase mai multe prevederi legale 

aplicabile cauzei și a decis trimiterea cauzei la rejudecare. 

11. Prin hotărârea sa din 14 februarie 2006, Curtea de Apel Bender a admis 

acțiunea noua depusă de reclamant. Aceasta nu a fost de acord cu utilizarea 

de către pârât a prevederilor legale aplicabile în acest caz și, considerând că 

în esență acestea nu erau suficient de clare, a aplicat articolul 11 din Codul 

fiscal. 

12. La 20 aprilie 2006 Inspectoratul Fiscal de Stat Anenii Noi a contestat 

această hotărâre.  

13. Prin hotărârea sa definitivă din 17 mai 2006, Curtea Supremă de 

Justiție a casat hotărârea instanței de apel și a respins acțiunea reclamantului. 

Aceasta a considerat că dispozițiile aplicabile în speță ar trebui interpretate 

ca impunând obligația de a calcula contribuțiile de asigurări sociale ale 

notarilor pe baza sumelor brute încasate de către aceștia. În același timp, ea a  

constatat că există contradicții între prevederile Legii cu privire la notariat din 

11 aprilie 1997 și cele din legile bugetului asigurărilor sociale pentru anii 

2000-2002 privind metoda de calcul a contribuțiilor la asigurările sociale.  

14. Conform unei note a autorităților fiscale din 1 ianuarie 2007 datoria 

reclamantului față de autoritățile fiscale constituia 831920,41 lei 

(aproximativ 49000 EUR la acel moment). Ulterior, această datorie a fost 

anulată în temeiul unei legi privind amnistia fiscală (paragraful 21 infra).  



 

II.  DREPTUL ȘI PRACTICA INTERNĂ PERTINENTĂ  

A.  Dreptul intern pertinent 

10.  Prevederile relevante speței din Anexa nr. 2 la Legea bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2000 sunt formulate după cum urmează: 

« 1.  Taxele cotizațiilor la asigurările sociale se stabilesc după cum urmează: 

(...) 

n)  pentru avocaţi şi notari (…) - 10% din onorariile primite pentru acordarea de servicii (…). » 

11.  Prevederile relevante speței din Anexa nr. 2 la Legea bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2001 sunt formulate după cum urmează: 

« 1.  Bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2001 se stabilește după cum urmează: 

(...) 

n) pentru avocaţii şi notarii (…) – 10 % din onorariile primite pentru acordarea serviciilor fără deducerea 

cheltuielilor (...). » 

12. Prevederile relevante speței din Anexa nr. 2 la Legea bugetului 

asigurărilor sociale de stat pe anul 2002 sunt formulate după cum urmează: 

« Contribuțiile obligatorii de asigurări sociale de stat sunt stabilite după cum urmează: 

(...). » 

n)  pentru avocații şi notarii (...) – 15 %  din sumele primite pentru serviciile prestate, după deducerea 
costurilor asociate fondului de remunerație al salariaților (...). " 

13.  Prevederile celor trei legi menționate mai sus prevăd că, în cazul 

reducerii bazei de calcul a contribuțiilor la asigurările sociale, contribuabilul 

trebuie să plătească o amendă egală cu suma plăților reduse, precum și o 

penalitate pentru fiecare zi de întârziere a plății, ce constituie 0,1 sau 0,2% 

din suma datorată. 

14.  Prevederile relevante speței din Legea cu privire la notariat din 11 

aprilie 1997, în vigoare până la 21 februarie 2003, are următorul conținut: 

« Articolul 23.  Drepturile  [notarului] 

(...) 

3.  Notarul are dreptul : 

a)  taxe pentru serviciile prestate; 

(...) 

Articolul 88.  Plata pentru actele notariale și pentru alte servicii notariale  

1.  Pentru efectuarea de acte notariale, (...), notarul încasează plată în mărimea stabilită cu solicitantul 
(...). » 

15.  Prevederile relevante speței din articolul 11 din Codul fiscal din 24 

aprilie 1997 sunt formulate după cum urmează: 

« 1.  (...) Toate dubiile apărute la [susceptibile să apară] la aplicarea legislației fiscale 

se vor interpreta în favoarea contribuabilului. 



 

(...) » 

16.  La 27 aprilie 2007 Parlamentul a adoptat Legea nr. 111-XVI, ale cărei 

dispoziții stabilesc, printre altele, o amnistiere fiscală pentru persoanele fizice 

și juridice care, începând cu 1 ianuarie 2007, au acumulat restanțe către 

autoritățile fiscale în legătură cu plata impozitelor și/sau a contribuțiilor, 

penalitățile pentru întârzierea efectuării plăților și amenzile aferente. 

B.  Practica internă pertinentă  

17. Printr-o decizie din 2 decembrie 1999 privind revizuirea 

constituționalității anumitor dispoziții din Legea cu privire la notariat din 11 

aprilie 1997, Curtea Constituțională a constatat, printre altele, că remunerarea 

serviciilor notarului reprezintă o parte din plățile primite de el pentru 

serviciile notariale prestate. 

18. Într-o serie de decizii adoptate de către Curtea Supremă de Justiție în 

perioada februarie 2003 – februarie 2005, aceasta a constatat, cu referire la 

contribuțiile de asigurări sociale pentru anii financiari 2000-2002, că 

diferitele acte legislative și/sau hotărârea Curții Constituționale din 2 

decembrie 1999 potrivit căreia noțiunile „onorarii” și „plăți pentru serviciile 

notariale” sunt distincte. Aceasta a constatat că onorariile, în sensul 

remunerării efective pentru munca notarului, au servit drept bază pentru 

calcularea contribuțiilor la asigurările sociale. În unele dintre aceste decizii, 

Curtea Supremă de Justiție s-a referit în mod expres la principiul potrivit 

căruia orice dubii apărute la aplicarea legilor fiscale se vor interpreta în 

favoarea contribuabilului.  

ÎN DREPT 

I. PRETINSA VIOLARE A ARTICOLULUI 7 DIN CONVENȚIE  

19. Invocând Articolul 6 § 1 din Convenție, reclamantul s-a plâns că 

prevederile Legii bugetului asigurărilor sociale pentru anii 2000-2002, pentru 

nerespectarea căreia i-a fost aplicată o sancțiune cu caracter penal, era 

ambiguă și lipsită de claritate. Curtea consideră că această plângere trebuie 

examinată în lumina Articolului 7 § 1 din Convenție, care are următorul 

cuprins: 
« 1.  Nimeni nu poate fi condamnat pentru o acţiune sau inacțiune care, în momentul săvârşirii, nu 

constituia o infracţiune potrivit dreptului naţional sau internaţional. De asemenea, nu se poate aplica o 
pedeapsă mai severă decât aceea aplicabilă în momentul săvârşirii infracţiunii. » 



 

A.  În fond  

1.  Cu privire la excepția de neconstituționalitate ratione materiae 

20.  Guvernul a susținut de la început că circumstanțele cauzei nu intră în 

domeniul de aplicare al Articolului 7 din Convenție, deoarece reclamantul nu 

a fost supus unor sancțiuni penale. În acest context, aceasta chestiune ridică 

în esență, o excepție de inadmisibilitate ratione materiae. 

21.  Reclamantul a contestat această teză. 

22. Curtea urmează să stabilească dacă reclamantul a fost sancționat pentru 

o „infracțiune” în sensul Articolului 7 din Convenție. În acest sens, ea 

reamintește că criteriile definite în cauza Engel și alții v. Olanda (8 iunie 

1976, § 82, seria A nr. 22) pentru a determina aplicabilitatea Articolului 6 din 

Convenție sub „aspect penal”, sunt de asemenea relevante pentru a decide 

problema aplicabilității Articolului 7 (Nadtotchi v. Ucraina, nr. 7460/03, § 

32, 15 mai 2008, și Žaja v. Croația, nr. 37462/09, § 86, 4 octombrie 2016). 

23.  În acest caz, Curtea observă că amenda și penalitățile de întârziere 

impuse reclamantului pot fi considerate ca fiind bazate pe prevederile legale 

generale aplicabile tuturor contribuabililor. În plus, ea observă că amenda și 

penalitățile de întârziere în cauză nu au urmărit scopul despăgubirii pentru 

prejudiciul material cauzat, ci au vizat, în esență, atragerea la răspundere 

pentru evitarea repetării acțiunilor contestate. Prin urmare, ea a concluzionat 

că acestea s-au bazat pe un standard care urmărește atât un scop preventiv, 

cât și unul represiv. Această considerație este suficientă pentru a conferi un 

caracter penal sancțiunilor fiscale impuse reclamantului (a se vedea, mutatis 

mutandis, Jussila v. Finlanda [MC], nr. 73053/01, § 38, CEDO 2006-XIV, și 

Žaja, citat mai sus, § 88). Prin urmare, ea constată că nerespectarea de către 

reclamant a dispozițiilor fiscale constituie o „infracțiune” în sensul 

Articolului 7 din Convenție. 

24. Prin urmare, obiecția Guvernului nu poate fi acceptată.  

2.  Asupra fondului plângerii cu referire la Legea bugetului asigurărilor 

sociale de stat pe anul 2002 

25.  Curtea observă că, spre deosebire de legile similare pentru anii 2000 

și 2001 (a se vedea paragrafele 15 și 16 de mai sus), legea pentru anul 2002 

(a se vedea paragraful 17 de mai sus) utilizează expresia „sumele primite 

pentru serviciile furnizate” în loc de „onorarii”. Curtea a observat că acesta 

este domeniul de aplicare al ultimului termen, care a constituit obiectul unui 

litigiu la nivel național (punctele 8, 13 și 23 de mai sus). În plus, ea consideră 

că dispozițiile legii pentru anul 2002 nu sunt ambigue și că sunt suficient de 

clare, astfel încât reclamantul să fi putut deduce, în mod rezonabil, din acestea 

baza de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale pentru anul respectiv și, 

prin urmare, acțiunile care ar putea angaja răspunderea sa penală. 
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26.  Prin urmare, plângerea cu privire la prevederile Legii bugetului 

asigurărilor sociale de stat pentru anul 2002 este vădit nefondată și urmează 

a fi respinsă, în temeiul Articolului 35 §§ 3 și 4 din Convenție. 

3.  Concluzii 

27.  Constatând că plângerea cu privire la Legile bugetului asigurărilor 

sociale de stat pentru anii 2000 și 2001 nu este în mod vădit nefondată în 

sensul Articolului 35 § 3 (a) din Convenție și că nu contravine Convenției, 

Curtea nu vede niciun alt motiv de inadmisibilitate, prin urmare o declară 

admisibilă. 

B.   Asupra fondului 

33. Reclamantul susține că legile aplicabile în speță, astfel cum au fost 

interpretate de Curtea Supremă de Justiție în decizia din 17 mai 2006, nu 

aveau o previzibilitate. 

34. Guvernul a răspuns că, având în vedere modul de redactare a 

dispozițiilor relevante din prezenta cauză, interpretarea Curții Supreme de 

Justiție nu a fost imprevizibilă în sine. 

35. Curtea se referă la principiile generale rezumate în cauza Vasiliauskas 

v. Lituania ([MC], nr. 35343/05, §§ 153-155 și 157, CEDO 2015). Este 

necesar de menționat faptul că o infracțiune trebuie să fie clar definită de lege 

și că această condiție se consideră îndeplinită atunci când individul poate 

cunoaște din textul dispoziției relevante sau, dacă este necesar, folosind 

interpretarea acesteia de către instanțele judecătorești sau de un aviz juridic 

explicativ cu referire la acte și omisiuni ar implica răspunderea sa penală. În 

această privință, Curtea a afirmat că noțiunea de „lege” folosită la Articolul 7 

din Convenție corespunde cu cea a „legii” care apare în alte articole ale 

Convenției; ea implică condiții calitative, inclusiv cele legate de accesibilitate 

și previzibilitate. În același timp, ea a reamintit că Articolul 7 din Convenție 

nu poate fi interpretat că ar interzice clarificarea graduală a normelor de 

răspundere penală prin interpretarea judiciară de la un caz la altul, cu condiția 

că rezultatul în conformitate cu fondul infracțiunii este rațional previzibil. 

36. În speță, Curtea observă de la bun început că, în conformitate cu 

articolul 11 din Codul fiscal al Republicii Moldova, orice dubiu care apare în 

interpretarea unei legi fiscale ar trebui să fie interpretată în favoarea 

contribuabilului. 

28.  În continuare, Curtea notează că problema centrală pusă de acest caz 

este dacă noțiunea de „onorarii” utilizate în legislația privind bugetul 

asigurărilor sociale pentru 2000 și 2001 era definită în mod suficient în 

dreptul intern și/sau de către instanțele de judecată, astfel încât reclamantul 

să poată deduce în mod rezonabil baza de calcul a contribuțiilor sociale 

plătibile statului. Se observă în această privință că nici Legea cu privire la 

notariat din 11 aprilie 1997, în vigoare la data evenimentelor, și nici legile 
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privind bugetul asigurărilor sociale menționate mai sus nu a specificat 

domeniul de aplicare exact al acestui termen. Se observă că, la rândul său, 

Curtea Constituțională, într-o decizie din 1999, a declarat în mod clar că 

remunerarea serviciilor notariale nu reprezintă decât o parte din sumele 

primite de aceasta (a se vedea paragraful 22 de mai sus). Curtea 

concluzionează că, în cazul în care solicitantul a trebuit să plătească 

contribuțiile de asigurări sociale datorate pentru anii 2000 și 2001, termenul 

„onorarii” fiind pasibil mai multor interpretări, acest fapt nu a fost contestat 

de părți. Ea acordă o atenție deosebită faptului că existența unor dubii cu 

privire la domeniul de aplicare exact al acestui termen a fost confirmată de 

jurisprudența ulterioară a Curții Supreme de Justiție, care, la început, a oferit 

o interpretare în favoarea notarilor, în parte ce ține de aplicarea, printre altele, 

a articolului 11 din Codul fiscal (a se vedea paragraful 23 de mai sus). Ea 

observă în continuare că, pornind de la precedentul prezent în cazul 

reclamantului, Curtea Supremă de asemenea, a remarcat existența unor 

contradicții în dispozițiile legale relevante în acest caz, ce se referă la modul 

de calcul a contribuțiilor la asigurările sociale (a se vedea paragraful 13 de 

mai sus). 

38. Având în vedere existența unor îndoieli cu privire la sfera de aplicare 

a noțiunii „onorarii” și la dispozițiile articolului 11 din Codul fiscal, Curtea 

concluzionează că, la data faptelor, reclamantul ar fi putut în mod rezonabil 

să se aștepte că interpretarea în favoarea sa va fi reținută de către autoritățile 

statului. 

39. Având în vedere cele de mai sus, Curtea consideră că, chiar și în 

calitate de profesionist care ar putea solicita consultanță juridică, era dificil 

pentru reclamant să prevadă inversarea jurisprudenței Curții Supreme de 

Justiție și să cunoască faptul că, în momentul în care a calculat valoarea 

contribuțiilor sociale plătibile pentru anii 2000 și 2001, acțiunile sale ar putea 

conduce la o sancțiune penală (a se vedea, mutatis mutandis, Pessino v. 

Franța, nr. 40403/02, §§ 34-36, 10 octombrie 2006). 

29.  În aceste condiții, Curtea constată că în această cauză a avut loc 

violarea Articolului 7 din Convenție. 

II.  CU PRIVIRE LA VIOLAREA ARTICOLULUI 1 PROTOCOLUL NR. 

1 LA CONVENȚIE  

30.  De asemenea, reclamantul susține că obligația de a plăti sume statului 

în temeiul unei legi pe care o consideră confuză a încălcat dreptul său la 

respectarea bunurilor sale în conformitate cu Articolul 1 din Protocolul nr. 1 

la Convenție. 

42. Având în vedere constatarea unei violări a Articolului 7 din Convenție 

și având în vedere toate faptele și argumentele părților, Curtea consideră că 

nu este necesar să se pronunțe separat asupra capetelor de plângere 

menționate la paragraful precedent (a se vedea, pentru o abordare similară, 
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Kamil Uzun v. Turcia, nr. 37410/97, § 64, 10 mai 2007, și Centrul de Resurse 

Juridice în numele lui Valentin Câmpeanu v. România [MC], nr. 47848/08, § 

156, CEDO 2014). 

III.  APLICAREA ARTICOLULUI 41 DIN CONVENȚIE 

31.  Reclamantul a pretins 9370,97 euro (EUR) cu titlu de prejudiciu 

material. El susține, că aceasta include sumele care, înainte de intervenirea 

amnistiei fiscale, le-a achitat în beneficiul statului în scopul punerii în aplicare 

a deciziei Curții Supreme de Justiție din 17 mai 2006, precum și dobânzile 

asociate. El susține că nu mai are documente care să justifice plata în cauză. 

44. Reclamantul a pretins, de asemenea, 5000 EUR pentru prejudiciul 

moral suferit. 

45. În final, acesta solicită 1200 de euro pentru cheltuielile de judecată și 

cheltuielile pe care el le pretinde că le-a suportat în fața Curții. El a prezentat 

un orar detaliat a serviciilor prestate de către reprezentantul său în prezenta 

cauză (optsprezece ore și 30 minute, la tariful de 65 EUR pe oră), precum și 

dovada plății acestei sume. 

46. Guvernul contestă aceste sume. 

47. Curtea notează că niciun element din dosar nu denotă faptul că 

reclamantul ar fi efectuat o plată întru executarea deciziei Curții Supreme din 

17 mai 2006. Prin urmare, ea respinge cererea de prejudiciu material. Cu toate 

acestea, se consideră că reclamantul trebuie să fi suferit un prejudiciu material 

ca urmare a încălcării Articolului 7 din Convenție. Pronunțându-se în 

echitate, Curtea i-a acordat 4500 EUR în acest sens. 

48. În ceea ce privește cererea de rambursare a costurilor și cheltuielilor, 

având în vedere documentele prezentate, Curtea consideră rezonabilă suma 

solicitată pentru procedurile în fața ei și o acordă în întregime reclamantului. 

 

DIN ACESTE MOTIVE, CURTEA ÎN UNANIMITATE, 

 

1.  Declară cererea în temeiul Articolului 7 din Convenție în partea ce ține de 

legile bugetul asigurărilor sociale de stat pentru anii 2000 și 2001 

admisibilă, iar pentru restul capetelor de plângere inadmisibilă; 

 

2.  Declară că a avut loc o violare a Articolului 7 din Convenție; 

 

3.  Declară că nu este necesar să examineze admisibilitatea și fondul cererii 

în temeiul Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție; 

 

4.  Declară 

a)  că statul pârât trebuie să plătească reclamantului, în termen de trei luni, 

următoarele sume care urmează să fie convertite în moneda statului pârât, 

la rata aplicabilă la data transferului: 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2237410/97%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2247848/08%22]}


 

i.  4500 EUR (patru mii cinci sute euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută, cu titlu de prejudiciu moral ; 

ii.  1200 EUR (una mie două sute euro), plus orice taxă care poate fi 

percepută, cu titlu de costuri și cheltuieli ; 

b)  că, de la expirarea celor trei luni menționate mai sus până la data plății, 

urmează să fie achitată o penalitate la sumele de mai sus egală cu rata 

minima a dobânzii la creditele acordate de Banca Centrală Europeană 

pentru perioada de întârziere, plus trei procente; 

 

5.  Respinge, restul pretențiilor cu titlu de satisfacție echitabilă. 

Redactată în limba franceză și notificată în scris la 13 februarie 2018, potrivit 

Articolului 77 §§ 2 și 3 din Regulamentul Curții. 

 Hasan Bakırcı Paul Lemmens 

 Grefier adjunct Președinte 

 

 


