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SUMMARY
In this article, we are consciously referring to the cardinal problem of public and private law. In 

the modern legal literature, there is practically no comprehensive development of the concept of a 
legal entity under public law. However, it is used by some researchers, and often in a variety of ways, 
being apparently sometimes a concept lacking in certain content, or it is used as an additional scien-
tific argument in scientific research.

In this regard, there is an obvious need to clarify the essence of the concept of a legal entity under 
public law. Moreover, the question first arises as to which of the legal sciences should the task of its 
development become: the science of civil (private) law, any of the scientific disciplines of public law 
or is it a category belonging to the general theory of law?
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Introducere. Tradițional, sistemul dreptului totdeauna a fost divizat în drept public și drept 
privat, considerațiune ce a fost dictată de criteriile obiectiv existente, reflectate în funcție de na-
tura relațiilor reglementate, de modalitatea lor de apariție, desfășurare și stingere. În literatura de 
specialitate, există și opinia, conform căreia, distincția dintre dreptul public și cel privat constă 
în caracterul și mijloacele de influiență a dreptului asupra relațiilor ce urmează a fi reglementate. 
Argumentarea acestei poziții se face prin apelarea la natura juridică a raportului juridic. Astfel, 
raporturile administrative nu pot fi caracterizate prin libertatea și independența participanților, 
fiindcă însăși natura juridică a raporturilor administrative impun existența unui mecanism de sub-
ordonare a participanților acestor raporturi juridice [1, p. 3].

Omul apare pe lume în urma nașterii care, din din punct de vedere al dreptului, este un fapt juridic, 
iar înregistrarea nou-născutului la organele de stare civilă reprezintă constatarea acestui fapt. Astfel, 
într-o ipoteză, nou-născutul nu a fost înregistrat, nu înseamnă că el nu există. Chiar fără înregistrare el 
se bucură de toate drepturile pe care le acordă legea personalității umane, fiind, esențialmente, o ființă 
socială, intrând într-o multitudine de relații sociale cu semenii săi, unele dintre aceste relații și anume 
cele care fac obiectul reglementării lor prin norme juridice, devenind raporturi juridice [2, p. 8].

Înființarea persoanei juridice de drept public. Vorbind de persoana juridică, o claritate vom 
obține prin definirea acesteia, originile căreia se află în așa-numita teorie a ficţiunii, al cărei fon-
dator a fost Sinibaldio de Fieschi. În contextul acestei teorii, persoana juridică nu este decât o 
creaţie legală ce nu are o existenţă efectivă în lumea reală.

Conform Codului civil al Republicii Moldova, art. 171 alin. (1) și (2): „ Persoana juridică este 
subiectul de drept constituit în condițiile legii, având o organizare de sine stătătoare și un patri-
moniu propriu și distinct, afectat realizării unui anumit scop conform cu legea, ordinea publică și 
bunele moravuri. Persoana juridică poate să dobândească și să exercite în nume propriu drepturi 
patrimoniale și personale nepatrimoniale, să-și asume obligaţii, poate fi reclamant și pârât în in-
stanţă de judecată”, iar potrivit art.174 din Codul civil, sunt persoane juridice de drept public: statul, 
unitățile administrativ-teritoriale, organele împuternicite prin lege să exercite o parte din funcțiile 
(atribuțiile) Guvernului, precum și organele împuternicite prin actele autorităților administrației 
publice centrale sau locale să exercite o parte din funcțiile Guvernului dacă acest fapt este prevăzut 
expres de lege [3]. În acest fel, înființarea persoanei juridice de drept public a fost impusă de nece-
sitatea unirii eforturilor mai multor persoane fizice și juridice pentru realizarea unui scop comun, 
parcurgând un proces legal de creare a acestui subiect de drept, subiect care ia naștere numai în 
urma emiterii actului public de către organul de stat competent, care ar putea fi lege sau un act ad-
ministrativ al autorității publice competente. Fără un astfel de act persoana juridică nu poate exista.
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Astfel, procedura trasformării unei colectivități de persoane într-o anumită formă organizatori-
co-juridică prezintă un interes practic, de aceea, în continuare, vor fi analizate probleme referitoare 
la înființarea persoanei juridice de drept public, rolul și importanța ei.

Poblematica înființării persoanei juridice ca subiect de drept distinct, a apariției unor noi su-
biecte colective de drept, constituie obiect de preocupare atât pentru doctrina de specialitate cât și 
pentru practica legislativă.

Noțiunea de „înființare a persoanei juridice” desemnează operațiunea prin care se creează în 
condițiile reglementate de lege, acest subiect colectiv de drept [4, p.140]. În legislația Republicii 
Moldova nu găsim o definiție a înființării persoanei juridice însă, reeșind din prevederile legislative, 
putem defini ca fiind acel complex de procese succesive întreprinse întru crearea unui subiect colec-
tiv de drept public, în condițiile legii. 

Din literatura de specialitate, putem determina câteva modalități de înființare a persoanelor ju-
ridice, reeșind din coroborarea diferitor norme juridice:

- crearea directă a persoanelor juridice de către stat prin efectul legii sau prin actul de dispoziție 
a organului competent;

- recunoașterea actelor administrative de către autoritatea publică competentă;
- autorizarea prealabilă de către o autoritate publică a înființării persoanelor juridice și 

recunoașterea ulterioară a actelor ei constitutive de către o altă autoritate publică [6, p. 262].
Crearea directă a persoanelor juridice de drept public de către stat prin efectul legii, înțelegem 

un mod de constituire care este prevăzut expres în lege pentru anumite persoane jurdidice de drept 
public, fiind înregistrate corespunzător într-un registru de stat ceea ce deduce începutul activității 
lor, însă înființarea are loc anume în temeiul legii. În acest mod, s-a creat Camera de Comerț și 
Industrie a Republicii Moldova, persoană juridică de drept public, organizație nonguvernamenta-
lă, constituită în baza legii și a calității de membru al întreprinzătorilor, care reprezintă interesele 
generale ale întreprinzătorilor din Republica Moldova [5]. În același mod, au fost create Academia 
de Științe, Compania Teleradio-Moldova, unitățile administrativ-teritoriale și alte instituții publi-
ce, întreprinderi de stat sau persoane juridice de drept public.

Recunoașterea actelor constitutive de către autoritatea publică competentă, fiind și acesta un 
mod de constituire a persoanelor juridice răspândit, luând în considerare expres prevederile legale 
privind procedura de înființare a persoanei juridice indicând:

- tipul actului constitutiv;
- cerințele stabilite față de cuprinsul acestuia;
- actele care trebuie să fie prezentate organului competent;
- formalitățile pe care fondatorii urmează a le îndeplini;
- formalitățile pe care trebuie să le îndeplinească persoana cu funcție de răspundere a organului 

de stat competent.
Organul de stat competent verifică legalitatea actelor prezentate de fondatorii persoanei juridice, 

îndeplinirea tuturor formalităților stabilite de lege, iar în cazul respectării lor, consemnează într-un 
act public (decizie sau hotărâre) respectarea legalității și înscrie în registrul de stat datele despre 
persoana juridică ce se constituie.

Autorizarea prealabilă de către o autoritate publică a înființării persoanelor juridice și recunoașterea 
ulterioară a actelor ei constitutive de către o altă autoritate publică, este un mod de constituire similar 
celui caracterizat anterior, cu excepția faptului că, până la înființarea persoanei juridice trebuie să 
se obțină o autorizare prealabilă a organului competent ce apreciază oportunitatea înființării ei, un 
organ care supraveghează activitatea într-un anumit domeniu și care va determina utilitatea acesteia 
în raport cu scopul, fapte care vor fi fixate printr-un act administrativ. De asemenea, acest mod de 
înființare mai include câteva etape: elaborarea actelor de constituire, îndeplinirea formalităților legate 
de constituirea patrimoniului, prezentarea actelor necesare înregistrării de stat și înregistrarea de stat.

Actele de constituire. Temei juridic pentru înființarea persoanei juridice de drept public servește 
actele constitutive, elaborate și abrobate de fondatori în modul stabilit de legislație. Mai mult decât 
atât, în actul de constituire se va materializa voința fondatorului de a înființa o persoană juridică, 
fiind un document în care vor fi circumscrise limitele activității ei ca și subiect de drept, în cores-
pundere cu condițiile stabilite de lege, conform principiului că actul de constituire nu poate acorda 
mai multe drepturi decât legea.

Actul de constituire a persoanei juridice este un document al acesteia, elaborat în conformitate 
cu legislația. Majoritatea actelor de constituire a persoanelor juridice de drept public se stabilesc 
prin lege, iar nerespectarea cerințelor stabilite în lege, atrage nulitatea actului de constituire, inclusiv 
a persoanei juridice.
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Cuprinsul actului de constituire al persoanei juridice, indiferent de formă, trebuie să conțină 
principalele atribute de identificare (denumirea și sediul) și modul de administrare al acesteia. Pe 
lângă clauzele generale, actul de constituire a persoanei juridice, în dependență de categoria din care 
face parte, trebuie să includă și alte clauze speciale care sunt prevăzute expres de lege pentru actele 
de constituire a întreprinderii de stat, a întreprinderii municipale etc. [7].

Formarea patrimoniului. Așa cum reese din definiția legală a persoanei juridice, patrimoniul 
este un element principal în vederea constituirii persoanei juridice, fără de care aceasta nu poate 
exista și care ține de datoria fondatorilor. Caracterul distinct al patrimoniului denotă că el nu se 
confundă cu patrimoniul fondatorilor persoanei juridice, deși aceștia sunt cei care formează patri-
moniul persoanei juridice și sunt antrenați în activitatea ei.  Mărimea patrimoniului poate fi diferită 
de la o persoană juridică la alta și depinde de valoarea bunurilor pe care fondatorii le transmit, dar 
și de eficiența activității ei.

Înregistrarea persoanelor juridice. În acord cu celelalte proceduri, persoana juridică ca su-
biect de drept ia naștere în momentul emiterii hotărârii de înregistrare de către organul de stat 
sau funcționarul public competent și înscrierii datelor stabilite de lege în Registrul de stat. Înregis-
trarea persoanei juridice în Republica Moldova se face printr-un act administrativ, iar ca dovadă 
a înregistrării ei servește decizia de înregistrare și certificatul de înregistrare, eliberat de organul 
competent fondatorilor persoanei juridice. Modul de înregistrare a persoanelor juridice de drept 
public se stabilește prin acte normative speciale, la Camera Înregistrării de Stat cu respectarea Legii 
nr.220/2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și 
alte acte normative care reglementează statutul juridic al subiecților supuși  înregistrării. Conform 
deciziei de înregistrare a cererii, persoana juridică se înscrie în Registrul de stat, atribuindu-i-se 
numărul unic de identificare. În registru se consemnează principalele date de identitate ale per-
soanei juridice (denumirea completă și abreviată, sediul, obiectul principal de activitate), datele de 
identitate ale fondatorilor și alte date cerute de lege sau de fondatori. Ca dovadă  a înregistrării de 
stat, Camera eliberează un certificat de înregistrare de un model stabilit [8], iar, la soliciatare, și alte 
extrase din registrul de stat. Totodată, în registrele menționate trebuie să se indice datele consem-
nate la art.6 din Legea nr.71/2007 cu privire la registre și alte date stabilite în legi speciale în baza 
cărora se face înregistrarea.

Concluzie. Cum apariția de noi tipuri de persoane juridice nu este întâmplătoare, așa aceasta nu 
reflectă, în mod necesar, capriciul cuiva să devină o persoană juridică și nici voința rea a șefilor orga-
nelor de conducere. Acestea sunt provocările timpului privind dezvoltarea noilor forme de persoane 
juridice, adaptate pentru realizarea funcțiilor de stat și rezolvarea problemelor sociale, odată cu 
apariția noilor raporturi juridice ce necesitau prezența colectivității ca subiect individual de drept. 

Cu toate acestea, trebuie de menționat că persoana juridică de drept public nu este o creație pur 
legislativă, pentru că așa cum orice persoană juridică trebuie să se conformeze prescripțiilor legale, 
tot astfel legiuitorul trebuie să-și adapteze baza normativă la realitățile existente. Ca urmare a aces-
tor procese, persoana juridică de drept public, devine cel mai adecvat instrument juridic de drenare 
a energiilor umane pentru realizarea scopurilor sociale, creată artificial de legiuitor, astfel încât să 
permită colectivităților de oameni să se manifeste în raporturi juridice similar unui individ.
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