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Prof. univ.dr. Ştefan MUNTEANU 
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stefan.munteanu@ugb.ro 

 

 

Abstract: O abordare din punct de 

vedere filozofic a Legislatiei Comunităţii 

Europene s-a constituit, urmând un lung 

parcurs, în ultima jumătate a secoului al 

XX-lea, cu bune rezultate în crearea unor 

reale strategii despre integrare. De aceea, 

unele valori, în mod tradiţional înţelepte, 

au fost asumate ca bază pentru Legislaţia 

Comunităţii Europene. Un aspect 

important în fundamentarea noii practici a 

ştiinţei juridice, bazate pe valorile 

filozofiei, reiese din faptul că legislaţia 

comunitară este diferită atât de legislaţia 

juridică generală cât şi de cea 

internaţională. Noile direcţii ale legislaţiei 

comunitare au fost adoptate de statele 

suverane, care au semnat tratele 

constitutive ale Comunităţii. Abordarea 

filozofică este aceea că prin semnarea 

tratatelor comunităţii, acele state suverane 

acceptă să transfere o parte a suveranităţii 

lor naţionale către noile create instituţii 

Comunitare. Pe de altă parte transferul de 

suveranitate nu trebuie înţeles ca o 

ameninţare a integrităţii naţionale, ci ca pe 

o şansă de integrare în nişte structuri mai 

mari şi mai eficiente. Din acest punct de 

vedere, lucrarea de faţă iniţiează o 

dezbatere asupra principalelor 

 

Doctrinal aspects 

concerning of the 

philosophy 

of the european 

community law 
 

Professor Ştefan MUNTEANU, Ph.D 

“George  Bacovia” University, Bacau, 

Romania 

stefan.munteanu@ugb.ro 

 

 

Abstract: An approach of the 

European Community Law from a 

philosophical point of view had a great 

following in the last half of the 20
th

 century, 

with good results in the creation of some 

real strategies about the integration. That 

is why some general, traditional wise 

values were assumed as basic for the 

European Community Law. An important 

aspect in the foundation of a new practice 

of the science of law, based on the values of 

philosophy, emerges from the fact that the 

community law is different both from the 

science of general law and international 

law. The new directions of the community 

law were adopted by the sovereign states, 

which signed institutive Community 

treaties. The philosophical approach is that 

by signing the community treaties, those 

sovereign states accept to transfer a certain 

part of their national sovereignty to the 

newly created Community institutions. On 

the other hand the transfer of sovereignty 

must not be understood as a threat to the 

national integrity, but as a chance of 

integrating into larger and more efficient 

structures. From this point of view, the 

present work initiates a debate upon the 

main characteristics of the community law, 
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caracteristici ale legislaţiei comunitare, 

modul în care conceptele filozofiei politice 

şi juridice contribuie la creearea noilor 

mecanisme şi proceduri ale legislaţiei 

Europene. Având o imagine clară a acestor 

aspecte este un lucru de mare importanţă 

pentru succesul accesului României.  

 

Cuvinte cheie: drept comunitar; 

tratate de înfiinţare; Comunitatea 

Europeană. 

 

Introducere 

 

În principiu, pentru definirea 

conceptelor politico-juridice, trebuie 

satisfăcute atât exigenţe logice, cât şi 

năzuinţe doctrinare. Dificultăţile sunt şi 

mai mari în cazul conceptului de „drept 

comunitar”, concept care desemnează o 

realitate diferită, atât de cea a dreptului 

naţional, cât şi de cea a dreptului 

internaţional. De aceea, pentru 

clarificarea definiţiei lapidare, potrivit 

căreia dreptul comunitar cuprinde 

ansamblul normelor juridice care 

reglementează ordinea legală 

comunitară, trebuie evidenţiate unele 

aspecte legate de apariţia şi evoluţia 

acestei specii de drept. 

În acest sens trebuie observat, pe de 

o parte, că normele juridice de drept 

comunitar primar au fost adoptate de 

către statele suverane semnatare, prin 

modalităţi clasice, adică prin tratate 

internaţionale. Altfel spus, normele de 

drept comunitar primar au la bază 

puterea suverană a statelor care au 

acceptat să semneze tratate speciale, 

respectiv tratate institutive de organe 

comunitare, supranaţionale, abilitate să 

creeze, la rândul lor, norme juridice, 

the way in which the concepts of political 

and juridical philosophy contribute to the 

creation of the new mechanisms and 

procedures of the European community 

law. Having a clear image of these aspects 

means a great importance for the success 

of Romania's accession. 

 

Keywords: community law; 

foundation treaties; European Community. 

 

 

Introduction 

 

Speaking in principle, in order to 

define the political and juridical 

concepts some logical requirements 

must be fulfilled, but also some 

doctrinal aspirations. The difficulties 

are even bigger when we speak about 

the concept of "community law" which 

designates a different reality from that 

of the national and international law. 

That is why, in order to clarify the 

precise definition which says that the 

law comprises all the juridical 

principles that regulate the legal 

community order, one must illustrate 

some aspects of the evolution of this 

kind of legislation. 

In this direction one must notice, on 

one hand, that the juridical principles of 

community law have been adopted 

primarily by the sovereign countries, 

through international treaties. In other 

words, the basic community law 

principles are backed up by the 

sovereign power of the countries that 

have accepted to sign treaties, under the 

cover of supranational institutive 

treaties, having the ability to create, in 

their turn, juridical principles, 
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respectiv norme de drept comunitar 

derivat. 

Pe de altă parte, aceasta înseamnă că 

respectivele state suverane, semnând 

Tratatele institutive, au acceptat să 

transfere o parte din prerogativele 

suveranităţii naţionale în contul 

instituţiilor comunitare create. 

Transferul de suveranitate nu trebuie 

înţeles însă ca pericol de dezintegrare 

naţională, ci ca o şansă de integrare în 

structuri mai largi şi mai eficiente. În 

plus, nu trebuie uitat faptul că prin 

Tratatele institutive transferul de 

suveranitate a statelor semnatare s-a 

făcut cu privire la domenii bine 

determinate, iar în compensare au 

dobândit dreptul comunitar, ca 

instrument comun, integrat sistemelor 

naţionale de drept din statele 

comunitare. 

Rezultă că, în sens strict juridic, 

dreptul comunitar cuprinde legislaţia 

institutivă primară şi legislaţia derivată. 

În ce priveşte legislaţia comunitară 

primară, aceasta cuprinde normele 

juridice emanate din Tratatele 

institutive (Tratatul CECO, Tratatul 

CEEA şi Tratatul CEE), inclusiv 

convenţiile şi protocoalele anexate 

acestora, precum şi tratatele comunitate 

subsecvente, respectiv documentele de 

aderare de noi state membre. Iar în 

legislaţia comunitară derivată intră 

actele juridice adoptate de instituţiile 

comunitate în decursul timpului. 

Dar pentru înţelegerea acestor 

elemente definitorii, caracteristice 

dreptului comunitar, demersul 

explicativ trebuie conexat, pentru 

întemeiere, la perspectiva filosofică, 

respectively, derived community law 

principles. 

On the other hand, this means that 

the respective sovereign countries, by 

signing institutive treaties, have 

accepted to transfer some of the duties 

of the national to the newly created 

Community institutions. The transfer of 

sovereignty must not be understood as 

a threat leading to national 

disintegration, but as a chance for the 

integration within larger and more 

efficient structures. In addition to this, 

one must not forget that by means of 

institutive treaties the sovereignty 

transfer of the member states has been 

made focusing upon well delimitated 

fields, and as a compensation they have 

achieved the right of the community 

law, as a common instrument, 

integrated to the national law systems 

of the Community countries. 

We can see from this that from a 

strictly juridical point of view, the 

community law comprises the primary 

institutive legislation and the derived 

legislation. Further on, the primary 

community law also comprises the 

juridical principles emerged from the 

institutive treaties (European Coal and 

Steel Community, European 

Community for Atomic Energy and 

European Economic Community), 

including the conventions and the 

attached proceedings and also the 

subsequent Community Treaties, 

respectively the accession documents 

of the newly received countries. The 

derived community law comprises the 

juridical documents adopted by the 

Community institutions in time. 
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principială, cea care justifică logica 

doctrinară a întregii construcţii 

europene, întrucât numai apropiindu-ne 

de raţionalitatea teoretică şi practică a 

mecanismelor puse în mişcare vom 

putea surprinde esenţa procesului de 

apropiere între statele europene. Or, în 

centrul acestei ample întreprinderi este 

situată o problemă foarte delicată - 

aceea a concilierii între principiul 

suveranităţii naţionale a statelor şi 

dezideratul integrării supranaţionale. 

Amplele dezbateri purtate în jurul 

acestei probleme au condus la 

conturarea a două concepţii opuse, care 

influenţează conţinutul şi viteza de 

concretizare a proiectelor comunitare. 

O trecere în revistă a acestor concepţii 

nu poate fi decât benefică, măcar 

pentru o mai corectă înţelegere a 

dificultăţilor pe care politicienii 

europeni le au de soluţionat. 

 

1. Perspective doctrinare asupra 

construcţiei comunitare europene 

 

Pe de o parte, este vorba de doctrina 

„interguvernamentală”, susţinută de 

politicienii care, preocupaţi de 

menţinerea suveranităţii statelor, 

propun ca în cadrul comunităţii să 

existe o cooperare între guvernele 

naţionale, sub cupola unor instituţii 

permanente, fără ca aceste instituţii să 

aibă putere de constrângere asupra 

statele membre. 

Pe de altă parte, este vorba de 

doctrina „supranaţională”, susţinută de 

adepţii unei comunităţi federale 

suprastatale, cei care insistă pentru 

soluţia transferului de suveranitate de la 

In order to understand these defining 

elements, as characteristics of the 

community law, every explanation 

must be connected to a philosophical 

point of view, as a principle, in order to 

justify the logical doctrine of the 

European construction as a whole. 

Because only by getting closer to the 

theoretical and practical rationality of 

the working mechanisms, shall we be 

able to seize the essence of the 

European countries process getting 

near. Or, in the very midst of this great 

enterprise we find a very delicate 

problem, that of the conciliation 

between the principle of the national 

sovereignty of the countries and the 

aspiration to the supranational 

integration. The long debates 

developed around this problem have 

led to the appearance of two opposing 

concepts, which influence the content 

and the speed of realizing the 

Community projects. 

 

1. Doctrinal perspectives concerning 

the construction of the European 

Community 

 

On one hand this chapter deals with 

the "intergovernmental" doctrine, 

supported by the politicians who are 

preoccupied with maintaining the 

sovereignty of the countries, by 

proposing a kind of cooperation inside 

the community and between the 

national governments, under the control 

of some permanent institutions but not 

permitting them to have a decisional 

power upon the member states. 

On the other hand it deals with the 
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statele membre către o autoritate 

internaţională superioară, abilitată cu 

putere de decizie. 

Între aceste două orientări 

doctrinare opuse s-a situat şi se situează 

terenul disputelor teoretice privind 

paradigmele strategice de înfăptuire a 

procesului de integrare europeană. S-au 

conturat astfel, în cea de-a doua 

jumătate a secolului XX, mai multe 

proiecţii teoretice, dintre care mai 

importante sunt: funcţionalismul, 

realismul, neomedievalismul şi 

federalismul. 

 

1.1. Teoria funcţionalistă, bazată 

pe o logică pragmatică, s-a bucurat de 

mare audienţă în perioada creării 

Comunităţii Europene a Cărbunelui şi 

Oţelului. Adepţii acestei teorii, fiind 

sceptici în ce priveşte capacitatea 

statelor naţionale de a-şi soluţiona 

marile probleme interne şi externe, au 

susţinut necesitatea realizării unităţii 

europene prin valorificarea jocului 

interdependenţelor, pe un traseu 

ascendent de la acţiuni economice 

concrete către o federaţie politică. 

Ideile funcţionaliste ale lui David 

Mitrany au fost dezvoltate în formule 

noi de către Ernst B. Haas, Leon 

Lindberg, Philippe C. Schmitter şi 

Joseph Nye. 

 

1.2. Contrară idealismului politic, 

teoria realistă, inspirată de concepţia 

lui Thomas Hobbes privind starea 

naturală a rivalităţii dintre oameni, 

susţine că statul trebuie să rămână 

subiectul principal al scenei 

internaţionale. Considerând că 

"supranational" doctrine, supported by 

those who want the existence of a 

supranational federal community, 

insisting upon the transfer of 

sovereignty from the member states 

towards a superior international 

authority having a decisional power. 

Between these two doctrinal, 

opposite directions there was and there 

still is a battlefield of the strategic 

paradigms of the achievement of the 

European integration process. Thus, 

several theoretical projections have 

appeared in the second half of the 20
th
 

century, and among them, the most 

important seem to be: functionalism, 

realism, neo-medievalism and 

federalism. 

 

1.1. The functionalism theory, 

based upon a pragmatic logic has 

enjoyed a great popularity in the period 

of the creation of the European Coal 

and Steel Community. Those who 

adopted this theory were sceptical of 

the capacity of national countries to 

solve major internal and external 

problems and they supported the 

necessity to realize the European Union 

by giving value to the game of 

interdependencies, following an 

upwards v/ay beginning with concrete 

economical actions towards a political 

federation. The functionalist ideas of 

David Mitrany have been developed in 

new formulas by Ernst B. Naas, Leon 

Lindberg, Philippe C. Schmitter and 

Joseph Nye. 

 

1.2. Opposed to political idealism, 

the realist theory, inspired by Thomas 
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suveranitatea este indivizibilă, realiştii 

au pledat în sprijinul ideii potrivit 

căreia statul să-şi păstreze autoritatea 

deplină, măcar la cele mai înalte 

niveluri de decizie politică. În ce 

priveşte instituţiile comunitare, acestea 

sunt acceptate doar în măsura în care 

joacă rolul de instrumente menite să 

întărească puterea statelor membre, 

astfel că integrarea europeană nu poate 

să reprezinte, sub aspect esenţial, decât 

expresia raporturilor şi a schimburilor 

interguvernamentale. Tot în seama 

guvernelor, ca o modalitate prin care 

acestea să-şi crească marja de manevră, 

este plasată, de către realişti, şi 

activitatea instituţiilor comunitare. 

Dintre susţinătorii teoriei realiste, 

mai importanţi sunt Stanley Hoffmann, 

Robert Keohane, Kenneth Waltz şi 

Andrew Moravcsik. 

 

1.3. Teoria neomedievalistă, 

denumită astfel sub impresia 

comparaţiei dintre situaţia socială 

medievală, caracterizată prin fărâmiţare 

politico-statală, şi scena operei de 

integrare europeană, unde acţionează o 

reţea de actori, susţine că Uniunea 

Europeană înseamnă un nou tip de 

guvernare, greu de definit, cu pârghii 

situate la niveluri diferite, insuficient 

clarificate juridic. Specificul teoriei 

neomedievaliste, reprezentată de 

Philippe Schmitter, vine de la faptul că 

recunoaşte prezenţa în scena politică, 

alături de statele membre şi de 

instituţiile comunitare, o serie de alţi 

actori, precum organizaţiile 

nonguvernamentale, grupurile etnice şi 

culturale, euroregiunile, etc. 

Hobbes' concept concerning the natural 

state of the rivalry between people, 

sustains that the state should remain the 

main subject of the international scene. 

Considering that the sovereignty is not. 

divisible, the realists have pleaded in 

order to support the idea that the state 

keep its full authority up to the higher 

levels of political decision. Thinking of 

the Community institutions, these are 

accepted only if they play the role of 

instruments meant to reinforce the 

power of the member states. Thus, 

European integration can only 

represent the expression of the 

intergovernmental ratios and 

exchanges. The realists also consider 

that the activity of the Community 

institutions must also be the duty of 

governments. Among those supporting 

the realist theory, the most important 

are Stanley Hoffman, Robert Keohne, 

Keneth Waltz and Andrew Moravcsik. 

 

1.3. The neo-medievalist theory, 

called like this under the impression 

given by the comparison with the social 

medieval situation, characterized by the 

political and estate dissipation and the 

scene of the endeavour of the European 

integration where a network of actors is 

acting, says that the European Union 

means a new type of government, 

difficult to define, having instruments 

situated at different levels, 

insufficiently clarified from a juridical 

point of view. The particularity of the 

Neo-medievalist theory, represented by 

Philippe Schmitter, comes from the fact 

of the presence on the political scene of 

some other actors, apart from the 
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1.4. Ca reacţie la opiniile 

naţionaliste radicale, s-a impus teoria 

federalismului european. Convinşi de 

slăbiciunile statelor-naţiune, state 

făcute responsabile pentru cele două 

războaie mondiale, adepţii 

federalismului au pledat pentru un stat 

federal, văzut ca o construcţie politică 

europeană bazată pe o structură 

instituţională puternică, care să aibă în 

centru Parlamentul European. 

Ca principali reprezentanţi ai teoriei 

federaliste pot fi amintiţi: Denis de 

Rougemont, Henri Brugmans, Altiero 

Spinelli, Dusan Sidjanski şi Joschka 

Fischer. Ideile acestor politicieni se 

bucură de mare audienţă, fapt ce 1-a 

îndreptăţit pe cercetătorul clujean 

Adrian Liviu Ivan să susţină că 

„federalismul european contemporan 

câştigă din ce în ce mai mulţi 

susţinători, statul federal european 

fiind puternic sprijinit atât în mediile 

politice naţionale, cât şi în cele 

comunitare” [1]. 

 Cert este faptul că întreaga 

construcţie europeană, realizată până în 

prezent, este rezultatul confruntării 

dintre forţele politice grupate în jurul 

acestor doctrine şi teorii. Prin urmare, 

fiecare dintre aceste teorii, pe măsura 

aderenţei sale, şi-a adus o influenţă 

specifică asupra sistemului de drept 

comunitar, ceea ce înseamnă, 

indubitabil, că principiile dreptului 

comunitar trebuie explicate pornindu-se 

tocmai de la această bază politico-

filosofică. Aceasta este ipoteza a cărei 

justeţe va fi probată mai departe în 

prezenta lucrare. 

member states and the Community 

institutions, these being the non-

governmental organizations, ethnic 

groups, cultural groups, euro-regions 

etc. 

 

1.4. As a reaction to these radical 

nationalist opinions, the theory of 

European federalism has come first. 

Being convinced of the weaknesses of 

the nation states, states being made 

responsible for the two world wars, 

those who adopted federalism pleaded 

for a federal state, seen as a European 

political construction based upon a 

powerful institutional structure having 

at its very heart the European 

Parliament. As main representatives of 

the federalist theory we can mention 

Denis de Rougemont, Henri Brugmans, 

Altiero Spinelli, Susan Sidjanski and 

Joschka Fisher. The idea of these 

politicians has a large following and 

that is why the Romanian researcher 

Adrian Liviu Ivan from the city of Cluj 

supports the fact that "the 

contemporary European federalism 

earns more and more supporters, the 

federal European state being strongly 

backed up both by the political and 

community groups of supporters" [1]. 

One thing is very clear here, the fact 

that the entire actual European 

construction is the result of a struggle 

between the political forces acting 

under so many doctrines and theories. 

We see then that each of these theories 

brought its specific influence upon the 

community law system. This means 

without doubt that the principles of 

community law must be explained 
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2. Principiile dreptului comunitar 

european 

 

Întrucât propune elemente de 

noutate juridică, dreptul comunitar se 

situează încă într-o etapă de 

consolidare, motiv pentru care este 

raportat în permanenţă la principiile 

generale ale dreptului. Este vorba, cu 

precădere, de principiile dreptului 

natural, înrădăcinate prin tradiţie în 

mentalitatea juridică europeană. Pe 

această bază, în funcţie de obiectivele 

comunitare majore, sunt precizate 

competenţele instituţiilor europene, 

precum şi raporturile juridice dintre 

aceste instituţii şi organismele statelor 

membre. 

În ce priveşte activitatea de stabilire 

a competenţelor Comunităţilor 

Europene, precum şi de repartizare a 

acestor competenţe între Comunităţi şi 

statele membre, aceasta este guvernată 

de următoarele trei principii: principiul 

specializării, principiul subsidiarităţii, 

şi principiul proporţionalităţii. 

Acţiunea acestor principii, 

asemenea axelor unui mecanism, 

asigură consistenţă şi coerenţă 

întregului proces de construcţie 

europeană. 

 

2.1. Principiul specializării. 

Comunităţile Europene, fiind gândite, 

încă din faza iniţială, ca organizaţii 

menite să îndeplinească obiective clar 

determinate, au fost instituite, prin 

tratate speciale, cu respectarea 

exigenţelor principiului specializării. 

Acest fapt aduce după sine serioase 

starting from this political, 

philosophical basis. This is the 

hypothesis which will be proved further 

on in the present work. 

 

2. The principles of European 

Community law 

 

The community law, by proposing 

new, juridical elements, is now situated 

in a stage of consolidation, a reason 

why it is permanently compared to the 

general principles of law. This is 

mainly, about the principles of the 

natural law emerging from tradition 

and from the European juridical way of 

thinking. Having all these in mind and 

depending upon the major community 

objectives the capacities of the 

European institutions may also be 

stated the juridical relationship between 

these institutions and those of the 

member states. 

Concerning the activity of setting up 

the abilities of the European 

Community, and the delegation of 

these abilities between communities 

and the member states, there are three 

governing principles: the principle of 

specialization, the principle of 

subsidiarity and the principle of 

proportionality. 

The action of these principles, like 

the axis of a mechanism, gives content 

and coherence to the whole process of 

European construction. 

 

2.1. The principle of specialization. 

The European communities, being 

thought of even from their initial stage 

as organisations meant to fulfill very 
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consecinţe juridice: „consecinţele 

acestor reglementări rezidă, pe de o 

parte, în faptul că statele pot să ceară 

anularea acelor acte comunitare care 

au fost adoptate prin depăşirea 

competenţelor atribuite Comunităţilor 

de către tratate, iar pe de altă parte, în 

faptul că statele nu pot să-şi 

depăşească propria competenţă 

rezultată în urma ratificării sau 

aderării la aceste tratate, eventualele 

acţiuni ale lor în acest sens putând fi 

sancţionate” [2]. 

 

2.2. Principiul subsidiarităţii. 

Conceptul de subsidiaritate are o istorie 

îndelungată, putând fi întâlnit la mari 

gânditori, precum Aristotel, Toma 

d'Aquino ori John Locke. În plus, 

semnificaţia acestui concept este legată 

şi de doctrina religioasă privind relaţiile 

între colectivităţi. Ideea pe care o 

sugerează, pe această filieră, este aceea 

că marile colectivităţi nu trebuie să 

intervină în treburile colectivităţilor 

mai mici decât în manieră subsidiară, în 

probleme ce pot fi mai bine soluţionate 

doar la nivel superior. Altfel spus, 

„centrul” nu trebuie să intervină decât 

pentru a ajuta eşaloanele inferioare şi, 

numai atunci, când eficienţa 

intervenţiei este superioară celei a 

colectivităţilor de bază. În epoca 

modernă, principiul subsidiarităţii a 

fost transferat de la nivelul individului, 

a cărui autonomie şi protejare, faţă de 

orice intervenţie nejustificată a statului, 

presupune că acesta este subsidiar faţă 

de persoană, la nivelul colectivităţilor 

umane, astfel încât criteriul obiectiv al 

realizării sarcinilor să fie determinant. 

clearly determined objectives, have 

been established by special treaties in 

respect of the demands expressed by 

the principle of specialization. This fact 

brings serious juridical consequences: 

"The consequences of these regulations 

emerge, on one hand, from the fact that 

the states may ask for the annulment of 

those Community documents that have 

been adopted by overpassing the 

competences given to the Communities 

by means of treaties and, on the other 

hand, by the fact that the states can't 

over-pass their own competence 

resulting from the accession 

agreement, occasional actions in this 

regard being put under penalty" [2]. 

 

2.2. The principle of subsidiarity. 

The concept of subsidiarity has a long 

history and it might be found with great 

thinkers like Aristotle, Thomas 

Aquinas or John Locke. In addition, the 

significance of this concept is linked to 

the religious doctrine regarding the 

relationships between communities. 

The idea that is suggested, following 

this line, is that great communities must 

only interfere with small communities 

in a subsidiary way, thinking of 

problems that may be only solved at a 

superior level. In other words, the 

"centre" must not interfere except to 

help the inferior levels and only then 

when the efficiency of the intervention 

is superior to that of the basic group. 

The principle of subsidiarity also 

proves to be very operational within the 

complicated process of the European 

Union. The positive implications of this 

principle have been first illustrated, in a 
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Potrivit concepţiei liberale, 

subsidiaritatea este un principiu de 

filosofie politică, în baza căruia 

intervenţia autorităţii publice, în raport 

de sfera privată, este admisă numai 

acolo unde autonomia individuală sau 

cea a altor grupuri sociale se dovedeşte 

a fi insuficientă pentru realizarea 

anumitor obiective. Pe de altă parte, 

principiul subsidiarităţii marchează 

limitele intervenţiei puterii statelor într-

o colectivitate politică descentralizată. 

În ultimă instanţă, principiul 

subsidiarităţii, având o natură politică, 

urmăreşte ca deciziile să fie luate la 

nivelul colectivităţii celei mai de jos, 

atunci când aceasta îşi poate realiza 

sarcina, intervenţia colectivităţii putând 

avea loc numai atunci când acţiunea ei 

are ca rezultat realizarea în mai bune 

condiţii a sarcinii respective. 

Principiul subsidiarităţii se 

dovedeşte foarte operaţional şi în 

procesul complicat de unificare 

europeană. Implicaţiile pozitive ale 

acestui principiu au fost evidenţiate, 

mai întâi, într-un raport al Comisiei 

Europene din 26 iunie 1975, în care se 

spune că „Uniunea Europeană nu 

trebuie să conducă la realizarea unui 

superstat centralizat. În consecinţă şi 

în conformitate cu principiul 

subsidiarităţii, nu vor fi atribuite 

Uniunii decât sarcinile pe care statele 

membre nu le vor putea îndeplini în 

mod eficace” [3]. Ulterior, acest 

principiu a fost menţionat şi în tratatele 

comunitare, începând cu Actul Unic 

European (1986), până la adevărata 

consacrare a principiului în Tratatul de 

la Maastricht (1992). În formula 

report of the European Commission on 

the 26
th
 of June, 1975, that said "the 

European Union should not lead to the 

installation of a centralized super-state. 

Consequently and in strict accordance 

with the subsidiarity principle, only 

those duties that the member state 

would not be able to fulfill efficiently 

should be given to the Community" [3]. 

Later, this principle has been 

mentioned in the community treaties 

too, beginning with the Single 

European Act (1986), up to the 

statement of the Maastricht Treaty 

(1992). In its recognized formula, 

preserved within the Treaty of 

Amsterdam (1997), the subsidiarity 

principle is stated as follows: "The 

Community acts within the boundaries 

of its abilities and its objectives 

attributed to it by the Treaty. In the 

fields that do not belong to its strict 

ability, the Community does not 

interfere -according to the principle of 

subsidiarity - but only in case that the 

objectives of the intended action can 

not be realised in a sufficient manner 

by the member states, they being - due 

to the dimensions and effects they 

generate, better fulfilled by an action at 

the community level" [4]. 

Within the framework of the 

European Union the principle of 

subsidiarity is perceived as an 

instrument of achieving decentralized 

political power. The member states, on 

one hand, have given up some 

prerogatives of the national sovereignty 

in favour of the community institutions, 

but on the other hand, they keep the 

government mechanisms in order to 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica                                     Volume 2. Issue 1/2013 

 

= ISSN 2285-0171                                   ISSN-L=2285-0171 

15 

consacrată, păstrată şi în Tratatul de la 

Amsterdam (1997), principiul 

subsidiarităţii este enunţat astfel: 

„Comunitatea acţionează în limitele 

competenţelor care i-au fost conferite 

şi ale obiectivelor care i-au fost 

atribuite prin prezentul tratat. În 

domeniile care nu ţin de competenţa sa 

exclusivă, Comunitatea nu intervine, 

conform principiului subsidiarităţii, 

decât dacă şi în măsura în care 

obiectivele activităţii proiectate nu pot 

fi realizate de statele membre într-o 

manieră satisfăcătoare, însă pot fi 

realizate mai bine la nivel comunitar, 

datorită dimensiunilor sau efectelor 

acţiunii proiectate” [4]. 

În cadrul Uniunii Europene 

principiul subsidiarităţii este perceput 

ca un instrument de realizare a 

descentralizării puterii politice. 

Aplicarea principiului subsidiarităţii 

necesită să se ţină seama de dublul 

caracter al acestuia: politic şi juridic. 

Crearea Comunităţilor Europene, a 

Uniunii Europene, a necesitat voinţa 

politică a statelor membre, care şi-au 

propus anumite obiective de atins. În 

acest scop, tot prin voinţa lor politică, 

statele au acordat competenţe 

Comunităţilor, care, în anumite 

domenii, intră în concurenţă cu cele 

naţionale. În asemenea situaţii, 

principiul subsidiarităţii capătă un 

caracter juridic, funcţia lui fiind aceea 

de a delimita, între Comunităţi şi statele 

membre, exerciţiul competenţelor 

respective. El urmăreşte, în ultimă 

instanţă, evitarea conflictelor de 

competenţă. 

Statele membre, pe de o parte, au 

apply the national law. That is why, a 

clear distinction must be made between 

the national power and the 

supranational power. On this basis, 

democracy means that the states should 

enjoy a greater power in the sectors in 

which neither the European 

Community nor the member state has 

an exclusive competence. In other 

words, the researcher Viorel Marcu 

says: "The national ability is the rule, 

and the community ability is the 

exception" [2]. And still, Octavian 

Manolache notes that "The Principle of 

subsidiarity was and it continues to be a 

principle submitted to some opposing 

ideas, a fact that has determined the 

formulation of some directions from 

the part of the Community institutions" 

[5]. 

 

2.3. The principle of 

proportionality. In order to achieve the 

objectives stated by the foundation 

treaties, the European Communities 

have been attributed some adequate 

capacities of action, according to the 

principle of proportionality. In 

conformity with this principle, "the 

community institutions will have to act 

in such a way not to overpass the 

application of the abilities being 

necessary to realise the community 

objectives. The moment when the 

institution may choose between many 

solutions of solving, its competences, 

having as an only support this 

principle, it will be then necessary that 

the institution choose the less 

restrictive one for the executor, and in 

case that some duties must be imposed, 
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cedat anumite prerogative ale 

suveranităţii naţionale către instituţiile 

comunitare, dar, pe de altă parte, 

păstrează mecanismele guvernamentale 

pentru aplicarea legilor naţionale. De 

aceea, trebuie făcută o separaţie clară 

între puterea naţională şi cea 

supranaţională. Pe bază acestei 

separaţii, democraţia autentică 

presupune ca statele să beneficieze de o 

cât mai mare putere, în sectoarele în 

care nici Comunitatea Europeană şi nici 

statele membre nu au o competenţă 

exclusivă. Aceasta înseamnă să fie 

acceptat şi respectat, cu consecvenţă, 

principiul subsidiarităţii. Cu alte 

cuvinte, spune cercetătorul Viorel 

Marcu, „competenţa naţională 

constituie regula, iar competenţa 

comunitară excepţia” [2]. Şi totuşi, 

observă Octavian Manolache, 

„principiul subsidiarităţii a fost şi este 

în continuare un principiu supus 

controverselor, fapt care a determinat 

formularea unor precizări din partea 

organismelor comunitare” [5]. 

 

2.3. Principiul proporţionalităţii. 

Pentru atingerea obiectivelor prevăzute 

în Tratatele institutive, Comunităţile 

Europene au fost abilitate cu capacităţi 

de acţiune corespunzătoare, potrivit 

principiului proporţionalităţii. Conform 

acestui principiu, „instituţiile 

comunitare vor trebui să acţioneze în 

aşa fel încât să nu depăşească, în 

exercitarea competenţelor, ceea ce este 

necesar pentru realizarea obiectivelor 

comunitare. Atunci când instituţia 

poate să aleagă între mai multe 

variante de rezolvare a atribuţiilor 

they must not overpass the intended 

goals" [2]. This means that the 

principle of proportionality, having 

roots in the neo-liberal doctrine, 

defines the very nature of the European 

Community. That is why the Court has 

been giving it a central place, since 

1956, to the activity of administrative 

and legal punishment and in regulating 

the problems concerning consumer 

protection and the movement of 

persons. When applying this principle, 

in case that the community law 

principles are broken, reference should 

be made to the community measures, 

regarding both the nationa and member 

state measurements. 

The Treaty of Amsterdam, which 

modifies some of the provisions of the 

Maastricht Treaty, contains in its annex 

an agreement specifying that every 

community institution should observe 

the correct application of the principles 

of subsidiarity and proportionality. The 

agreement re-states the idea that the 

European Community activity should 

let the national authority a large edge 

for decision, with the condition of 

respecting the demands of the 

institutive treaties. 

 

3. The characteristics of the 

European community law 

 

Being an original set of juridical 

rules leading the organizations and the 

functioning of the Community 

institutions, the community law is, in 

fact, special for each member state. In 

other words, the community law has a 

specific power in order to be 
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sale, în baza acestui principiu, va 

trebui să o aleagă pe cea mai puţin 

constrângătoare pentru cel care 

urmează să o execute, iar în cazurile în 

care se impun unele sarcini, acestea să 

nu fie disproporţionate în raport cu 

scopurile vizate” [2]. Aceasta înseamnă 

că principiul proporţionalităţii, cu 

rădăcini în doctrina neo-liberală, 

defineşte însăşi natura Comunităţilor 

Europene. De aceea, Curtea de Justiţie, 

încă din 1956, i-a consacrat un loc 

central în activitatea de sancţionare 

administrativă şi penală, precum şi 

reglementarea problemelor privind 

protecţia consumatorilor şi circulaţia 

persoanelor. Aplicarea acestui 

principiu, în cazul încălcării normelor 

dreptului comunitar, se face atât cu 

referire la măsurile comunitare, cât şi în 

ce priveşte măsurile naţionale ale 

statelor membre. 

Tratatul de la Amsterdam, care 

modifică unele prevederi ale Tratatului 

de la Maastricht, conţine în anexă un 

protocol, prin care se cere fiecărei 

instituţii comunitare să vegheze în 

permanenţă la corecta respectare a 

principiilor subsidiarităţii şi 

proporţionalităţii. Protocolul reafirmă 

ideea că, în activitatea lor, Comunităţile 

Europene trebuie să lase autorităţilor 

naţionale o marjă largă de decizie, cu 

condiţia respectării cerinţelor Tratatelor 

institutive. Problema este ca, toate 

aceste construcţii formale, să se 

transforme în convingeri şi în 

instrumente practice. 

 

 

 

considered a common law in all 

member states. The characteristics that 

make it enter the internal juridical order 

of each member state are: an immediate 

applicability, a direct applicability and 

a priority applicability.  

The presence of these characteristics 

put into evidence the essential fact that 

the Community law is not made up 

either as a collection of international 

agreements, or as addenda of national, 

juridical systems. In other words, 

between the Community and national 

law, there is a special relationship of 

separation, on one hand, and of a 

dialectical mixture, on the other hand. 

 

3.1. The immediate applicability. 

Different from the norms of the 

international law, and viewed as 

external ones, the norms of the 

Community law automatically receive, 

from their adoption, the status of a 

positive legislation inside the internal 

juridical system of the member state. 

The explanation is of a doctrinal nature, 

in the way that, while the ratio between 

the internal law and the international 

law requires a dual interpretation, the 

ratio between the internal law and the 

Community law requires a monist 

interpretation. 

The dual concept states that between 

the internal law and the international 

law there is a relationship of 

independence, thus the two systems of 

law act in parallel. From this point of 

view it is considered that the 

international treaties, even those 

perfectly ratified, produce effects only 

inside the international juridical order. 
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3. Caracteristicile dreptului 

comunitar european 

 

Prin natura sa originală, ca 

ansamblu de reguli juridice ce 

guvernează organizarea şi funcţionarea 

instituţiilor comunitare, dreptul 

comunitar este, în fapt, dreptul propriu 

al fiecăruia dintre statele membre. 

Altfel spus, dreptul comunitar are o 

forţă specifică de a se impune ca drept 

comun, propriu tuturor statelor 

membre. Caracteristicile care-i asigură 

penetrarea, în ordinea juridică internă a 

fiecărui stat membru sunt: 

aplicabilitate imediată, aplicabilitate 

directă şi aplicabilitate prioritară. 

Prezenţa acestor caracteristici 

evidenţiază un fapt esenţial, acela că 

dreptul comunitar nu este conceput nici 

ca o colecţie de acorduri internaţionale, 

nici ca un apendice al sistemelor 

juridice naţionale. Altfel spus, între 

dreptul comunitar şi dreptul naţional 

există o relaţie specială de separaţie, pe 

de o parte, şi de întrepătrundere 

dialectică, pe de altă parte. 

 

3.1. Aplicabilitatea imediată. Spre 

deosebire de normele de drept 

internaţional, considerate norme de 

drept extern, normele de drept 

comunitar dobândesc automat, încă de 

la adoptare, statutul de „legislaţie 

pozitivă” în sistemul juridic intern al 

statelor membre. Explicaţia este una de 

natură doctrinară, în sensul că, în timp 

ce raportul dintre dreptul intern şi 

dreptul internaţional primeşte o 

interpretare dualistă, raportul dintre 

dreptul intern şi dreptul comunitar 

In other words, the international law 

"does not regulate the conditions in 

which the norms stated inside the 

treaties are integrated in the juridical 

order of the states for which they must 

be applied by their institutions and 

their juridical principles. This matter is 

left to the free decision of each state, 

which regulates it, in accordance to the 

adopted concept regarding the 

relationships between the international 

law and the internal one" [6]. And 

because the provisions of the 

international treaties should have 

applicability with the legal rules of a 

member state they must be 

nationalized, that is, to be settled in a 

juridical norm of the respective state. In 

this way "the international norm 

suffers a change of its nature and it will 

be applied under its new quality of 

regulating the internal law and not 

under that of the international law" [6]. 

The whole difference is the doctrinal 

perspective when speaking about the 

understanding of the ratios between the 

internal law and the Community law. 

The place of the dual concept is taken 

by the monist theory illustrated even by 

the philosophy of the Community law, 

a theory according to which the two 

systems of law serve a common end. 

Under the perspective of the 

understanding, the provisions of the 

Community treaties are totally 

integrated within the internal juridical 

order, keeping, however, their initial 

quality, that of community rules. The 

consequences of this approach are as 

follows: 

- the community law is automatically 
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primeşte o interpretare monistă. 

Concepţia dualistă susţine că, între 

dreptul intern şi dreptul internaţional, 

există o relaţie de independenţă, astfel 

că cele două sisteme de drept 

funcţionează în paralel. Din această 

perspectivă se consideră că tratatele 

internaţionale, chiar şi cele perfect 

ratificate, produc efecte doar în ordinea 

juridică internaţională. Altfel spus, 

dreptul internaţional „nu reglementează 

şi condiţiile, în care normele cuprinse 

în tratate, să fie integrate în ordinea 

juridică a statelor, pentru a fi aplicate 

de organele şi jurisdicţia acestora. 

Această chestiune este lăsată la 

latitudinea fiecărui stat, care o 

reglementează, în mod suveran, în 

funcţie de concepţia pe care o adoptă 

asupra relaţiilor dintre dreptul 

internaţional şi cel intern” [6]. Iar, 

pentru ca prevederile tratatelor 

internaţionale să aibă aplicabilitate în 

dreptul unui stat semnatar, ele trebuie 

să fie naţionalizate, adică acele 

prevederi să fie cuprinse într-o normă 

juridică internă a statului respectiv. În 

felul acesta, „norma internaţională 

suferă o transformare a naturii sale şi 

va fi aplicată în noua sa calitate de 

reglementare de drept intern şi nu de 

drept internaţional” [6]. 

Cu totul alta este perspectiva 

doctrinară în înţelegerea raporturilor 

dintre dreptul intern şi dreptul 

comunitar. Locul concepţiei dualiste, 

este luat de teoria monistă, postulată 

chiar de filosofia dreptului comunitar, 

teorie potrivit căreia cele două sisteme 

de drept slujesc o finalitate comună, 

întrucât, indubitabil, numai finalitatea 

integrated within the juridical system of 

the member state, without suffering an 

additional nationalization as a 

consequence of an another justifying 

document; 

- although they are integrated inside 

the internal juridical order of the 

member state, the community norms 

keep their distinct nature. The 

proceeding by which the community 

law becomes applicable for a state by 

virtue of a document released by the 

Parliament does not mean that it comes 

from the Parliament; 

- the obligation of national judges is to 

apply the rules of the Community law 

in the same manner as they apply 

domestic law; 

 

3.2. The direct applicability. The 

community law, besides the 

characteristic of an immediate 

integration inside the internal order of 

the member states, also has the general 

capacity to directly complete the 

juridical status of the particular 

persons. 

This characteristic of the community 

law becomes evident by comparing it 

to the situation of the international law. 

The idea is that initially, inside the 

dominant concept of the international 

law, it was considered that the 

international treaties may directly 

create rights and obligations only as a 

task of the states, as classical subjects 

of international law, and not as a task 

of physical persons, too. Consequently, 

as an exception, the doctrine also 

accepted the possibility that the 

member state that signs a treaty should 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica                                     Volume 2. Issue 1/2013 

 

= ISSN 2285-0171                                   ISSN-L=2285-0171 

20 

comună justifică, teoretic şi practic, 

întreaga construcţie europeană. Ideea 

este că, miza unei asemenea construcţii 

explică orice dezbatere. Şi, în această 

înţelegere, prevederile tratatelor 

comunitare sunt integrate total în 

ordinea juridică internă, păstrându-şi 

totuşi calitatea lor iniţială, de 

reglementări comunitare. Consecinţele 

acestei abordări sunt următoarele: 

- dreptul comunitar este integrat de 

la sine în sistemul juridic al statelor 

membre, fără o naţionalizare 

suplimentară printr-un alt act normativ; 

- deşi sunt integrate în ordinea 

juridică internă a statelor membre, 

normele comunitare îşi păstrează 

natura lor distinctă. Procedura prin 

care dreptul comunitar devine aplicabil 

într-un stat, în virtutea unui act al 

Parlamentului, nu înseamnă că el 

emană de la Parlament; 

- obligaţia judecătorilor naţionali 

este de a aplica normele dreptului 

comunitar, în aceeaşi manieră în care 

aplică normele dreptului intern; 

 

3.2. Aplicabilitatea directă. Dreptul 

comunitar, pe lângă însuşirea de a se 

integra imediat în ordinea internă a 

statelor membre, are şi capacitatea 

generală de a completa în mod direct 

statutul juridic al persoanelor 

particulare. 

Şi această caracteristică a dreptului 

comunitar iese în evidenţă, prin 

raportare la situaţia dreptului 

internaţional. Ideea este că, iniţial, în 

concepţia dominantă a dreptului 

internaţional, se considera că tratatele 

internaţionale pot crea direct drepturi şi 

adopt special clauses concerning this 

matter being applicable by the national 

courts. 

Being called to give opinion upon 

this matter, the European Court of 

Justice, taking into account of the 

clauses of the Foundation Treaties and 

of the European Community objectives, 

has concluded that the resorts of the 

member states may benefit of the 

regulations of the community law, 

meaning that they may become entitled 

to having individual rights, even 

though they are not especially directed 

to satisfy this purpose. Acting in this 

way, the European Court of Justice has 

turned a legal international exception 

into a fundamental principle of 

community law. At the level of the 

community doctrine, the direct 

applicability means "the rights of each 

person to ask the national attorney to 

apply him/her the treaties, the 

regulations, the directions or the 

Community decisions. And it is also 

the attorney's obligation to make all 

these texts applicable, irrespective of 

the legislation of the country from 

which it comes". 

The fact must be taken into 

consideration that not all the juridical 

norms of the Community have the 

same direct applicability. Depending on 

the category they belong to, some 

Community orders have a complete 

direct applicability, others have a 

limited one and others have no direct 

effect, because, by their content, they 

can't be applied to other addressees but 

to those strictly specified. 
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obligaţii, doar în sarcina statelor, ca 

subiecte clasice de drept internaţional, 

nu şi în sarcina persoanelor particulare. 

Abia ulterior, ca excepţie, doctrina a 

acceptat şi posibilitatea ca statele 

contractante ale unui tratat, să adopte 

clauze speciale în acest sens, care să fie 

direct aplicabile la tribunalele 

naţionale. 

Chemată să se pronunţe în această 

materie, Curtea de Justiţie a 

Comunităţii Europene, ţinând seama de 

clauzele Tratatelor institutive şi de 

obiectivele Comunităţii Europene, a 

concluzionat, în spiritul documentelor 

europene, că resortisanţii statelor 

membre pot beneficia de reglementările 

dreptului comunitar, adică pot deveni 

titulari de drepturi individuale, chiar 

dacă nu sunt expres destinaţi în acest 

sens. Soluţia consacră ideea că, 

funcţionarea mecanismelor comunitare 

afectează atât statele membre, cât şi pe 

cetăţenii acestor state, cetăţeni care, 

teoretic cel puţin, sunt implicaţi direct 

în procedeele de luare a deciziilor 

comunitare. Procedând în acest fel, 

Curtea de Justiţie a Comunităţii 

Europene a transformat o excepţie de 

drept internaţional, într-un principiu 

fundamental de drept comunitar. La 

nivelul doctrinei comunitare, 

aplicabilitatea directă înseamnă 

„dreptul oricărei persoane, de a cere 

judecătorului naţional să-i aplice 

tratatele, regulamentele, directivele sau 

deciziile comunitare. Şi este obligaţia 

judecătorului de a face aplicarea 

acestor texte, oricare ar fi legislaţia ţării 

din care provine”. 

Trebuie reţinut însă faptul că, nu 

3.3. The priority applicability. 

Being immediate and direct, the 

community law also enjoys the 

characteristics of the priority 

applicability. Referring to this issue, 

Cornelia Lefter, in her work notes that: 

"The priority or the superiority of the 

community law signifies the fact that it 

is, from the moment of its adoption, 

immediately and directly applicable 

inside the internal juridical orders of 

the member states and it can't be put 

apart by some posterior national 

norms" [7]. In other words, from the 

fact that Community law is 

characterized by direct application 

ensue following problem: what 

happens if a Community rule get into 

conflicts with a rule of national law? 

The only solution, in the case of 

such a conflict, is to give priority to one 

of these two categories of norms. 

Because the Foundation Treaties do not 

contain imperative references to this 

situation, the problem should be solved 

by the community juridical doctrine 

which developed around some real 

cases at the European Court of Justice.  

Being called to give its opinion in 

such cases, the European Court of 

Justice pleaded for the priority of the 

Community law, adopting the 

"community" theses according to 

which the ratio between the national 

law and Community law solves itself 

following the Community law 

regulations. Giving their support to this 

thesis, the theorists formulated several 

logical-philosophical arguments. 

First of all, the "communitary" thesis 

imposed itself as an essential condition 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica                                     Volume 2. Issue 1/2013 

 

= ISSN 2285-0171                                   ISSN-L=2285-0171 

22 

toate normele juridice comunitare au 

aceeaşi aplicabilitate directă. în funcţie 

de categoria căreia aparţin, unele 

dispoziţii comunitare au o aplicabilitate 

directă completă, altele au o 

aplicabilitate limitată, iar unele nu au 

nici un efect direct, întrucât, prin 

conţinutul lor, nu pot fi aplicate altor 

destinatari decât celor expres 

specificaţi. 

 

3.3. Aplicabilitatea prioritară. Fiind 

aplicabil, imediat şi direct, dreptul 

comunitar se bucură şi de caracteristica 

aplicabilităţii prioritare. Referindu-se la 

această problemă, Cornelia Lefter 

notează: „prioritatea sau superioritatea 

dreptului comunitar semnifică faptul că 

acesta este, din momentul adoptării 

sale, imediat şi direct aplicabil în 

ordinele juridice interne a statelor 

membre şi nu poate fi înlăturată 

aplicarea sa prin norme naţionale 

chiar posterioare” [7]. Altfel spus, din 

faptul că dreptul comunitar se 

caracterizează prin aplicabilitate 

directă, rezultă următoarea situaţie 

problematică: ce se întâmplă dacă o 

normă comunitară intră în conflict cu o 

normă din dreptul naţional? 

Singura soluţie, în cazul unui 

asemenea conflict, este să se acorde 

prioritate uneia dintre cele două 

categorii de norme. Întrucât Tratatele 

institutive nu conţin referiri exprese 

privind această situaţie, problema a 

rămas în sarcina doctrinei juridice 

comunitare, care s-a dezvoltat în jurul 

cazurilor practice reclamate la Curtea 

de Justiţie a Comunităţilor Europene. 

Chemată să se pronunţe în asemenea 

for the existence of the Community law 

and even for the existence of European 

integration. We can't speak about 

European integration without having a 

Community law system and at the same 

time we can't speak about the existence 

of the Community law if it can't be 

equally applied in all the member 

states, as there are national law systems 

inside of these states that may oppose 

it. This means that the priority 

community law principle is not meant 

to produce an artificial hierarchy 

between the national authority and the 

communitary one that may contradict 

the basis of the integration process, but 

it is adopted and assumed to guarantee 

the existence and the rationality of the 

entire European construction. 

Secondly, the "communitary" thesis 

emerged from the originality of the 

Community law, from the specific 

nature of the Community treaties and 

does not spring out from some 

concessions of the member states. That 

is why the juridical order of the 

Community has its priority against any 

national, juridical norms of the member 

states. Furthermore, the priority of the 

community law may be invoked not 

only in front of the European Court of 

Justice but also facing the national 

jurisdictions. Consequently, the answer 

to the question concerning the 

relationship between the national, 

juridical order and the national one, is 

as follows: "From the point of view of 

the Court of Justice, the traditional 

liberty of a state in deciding for itself 

how to fulfill its obligations, resulted 

after signing the Community Treaties, 
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cazuri, Curtea de Justiţie a 

Comunităţilor Europene a pledat pentru 

prioritatea dreptului comunitar, 

adoptând teza „comunitară”, conform 

căreia, raportul dintre dreptul naţional 

şi dreptul comunitar se soluţionează 

potrivit reglementărilor din dreptul 

comunitar. În sprijinul acestei teze, 

teoreticienii au formulat mai multe 

argumente logico-filosofice. 

În primul rând, teza „comunitară” s-

a impus ca o condiţie esenţială, pentru 

însăşi existenţa dreptului comunitar, ba 

chiar pentru existenţa unei integrări 

europene, întrucât nu poate fi vorba de 

integrare europeană fără un sistem de 

drept comunitar, după cum nu poate fi 

vorba de existenţa dreptului comunitar 

dacă nu poate fi aplicat uniform, în 

toate statele membre, întrucât i se opun 

sistemele dreptului naţional din aceste 

state. Aceasta înseamnă că principiul 

priorităţii dreptului comunitar, nu este 

chemat să producă o ierarhie artificială, 

între autoritatea naţională şi cea 

comunitară, care ar contrazice baza 

procesului de integrare, ci este adoptat 

şi asumat pentru a garanta existenţa şi 

raţionalitatea întregii construcţii 

europene. 

În al doilea rând, teza „comunitară” 

a rezultat din originalitatea dreptului 

comunitar, din natura specifică a 

tratatelor comunitare, şi nu izvorăşte 

din eventualele concesii ale statelor 

membre. De aceea, ordinea juridică 

comunitară este prioritară, în 

integralitatea sa, contra oricărei norme 

juridice naţionale din statele membre. 

Mai mult, prioritatea dreptului 

comunitar poate fi invocată, nu numai 

has been concealed by the Community 

juridical order" [7]. 

 

Conclusion 

 

As a conclusion, the juridical nature 

of the European Union has, as its basis, 

many logical-philosophical elements 

sustaining specific objectives and 

desires for the Community construction 

process. It is true that the three 

Communities giving content to the 

European Union, have been founded by 

international treaties. This means that 

the European Communities, like any 

international organization, have their 

origin in the sovereign will of the 

states. This will perfectly matches the 

provisions of the international public 

law. 

Starting from this true fact, and in 

relation to the supranational 

characteristics of the Community 

institutions, the traditional, juridical 

doctrine has put into discussion the 

status of the European Union, starting 

from the distinction made between 

federation, a structure based upon a 

constitution, and confederation, a 

structure based upon an international 

treaty. 

Reality proves that, when explaining 

the status of the European Union, it is 

not enough to operate only with the 

above mentioned distinction. This is 

because although the Community 

Treaties are the result of agreements 

between states, in their case the 

provisions of the international law 

should also be applied. Taking thi.: 

matter into account, the place of the 
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în faţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor 

Europene, ci şi în faţa jurisdicţiilor 

naţionale. Drept consecinţă, la 

întrebarea privind relaţia dintre ordinea 

juridică naţională şi cea comunitară, 

răspunsul pare a fi următorul: „din 

punctul de vedere al Curţii de Justiţie, 

libertatea tradiţională a statului, de a 

decide pentru el însuşi, cum să-şi 

îndeplinească obligaţiile rezultate din 

semnarea Tratatelor comunitare, a fost 

abolită de către ordinea juridică 

comunitară” [7]. 

 

Concluzii 

 

În concluzie, natura juridică a 

Uniunii Europene are la bază multiple 

elemente logico-filosofice, care susţin 

obiective şi deziderate specifice acestei 

construcţii comunitare. Este adevărat că 

cele trei Comunităţi, care dau 

conţinutul Uniunii Europene, au fost 

fondate prin tratate internaţionale. 

Aceasta înseamnă că şi Comunităţile 

Europene, asemenea oricărei 

organizaţii internaţionale, îşi au 

originea în voinţa suverană a statelor, 

voinţă exprimată în conformitate cu 

prevederile dreptului internaţional 

public. 

Pe baza acestui adevăr, corelat cu 

trăsăturile supranaţionale ale 

instituţiilor comunitare, doctrina 

juridică tradiţională a pus în dezbatere 

statutul Uniunii Europene, pornind de 

la distincţia care se face între federaţie, 

structură fondată pe o constituţie, şi 

confederaţie, structură care se 

întemeiază pe un tratat internaţional. 

Realitatea dovedeşte însă că, în 

international law has been taken, 

referring to this matter, by the 

Community law. Thinking of these new 

circumstances, Jean Paul Jacque says: 

"The community today is a specific set 

of rules based upon a distribution of 

sovereign competences between itself 

and its member states, the Community 

competences being applied together, 

within the framework offered by the 

Community institutional system. This is 

the sense in which we may talk about 

integration. Thus, the Treaty can't be 

analysed by using international law, as 

it comes closer to the form of a 

Constitution" [8]. 

The growth of the credibility of the 

Community thesis also supposes, 

beyond the economical and pragmatic 

changes, a change of the mentality. In 

this sense, Andrei Marga has written: 

"If through the term of paradigm we 

understand what the members of a 

community share together, a cluster of 

convictions and values, methods inside 

which they formulate questions and 

build up answers, then we have reasons 

to say that, even with different levels, 

we witness the flow of a paradigmatic 

change in Europe. Our life problems 

and our cultural interrogations pass 

without being seized from the national 

paradigm, that had a long way inside 

the European culture, into the 

European paradigm" [9]. It results 

from here, without any doubt, that 

facing this change in paradigm, 

philosophy needs to have an essential 

role. 
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explicarea statutului Uniunii Europene, 

nu mai este suficient să se opereze doar 

cu distincţia amintită. Aceasta 

deoarece, deşi Tratatele comunitare 

sunt rezultatul unor acorduri 

interstatale, în cazul lor nu se mai 

aplică prevederile dreptului 

internaţional. Locul dreptului 

internaţional a fost luat, în această 

materie, de dreptul comunitar. 

Referindu-se la această nouă situaţie, 

Jean-Paul Jacque notează: 

„comunitatea este astăzi un ansamblu 

specific, fondat pe o repartiţie de 

competenţe suverane, între ea însăşi şi 

statele sale membre, competenţele 

comunitare fiind exercitate în comun, 

în cadrul sistemului instituţional 

comunitar. Acesta este sensul în care 

putem vorbi de integrare. Rezultă că, 

Tratatul nu mai poate fi analizat prin 

intermediul dreptului internaţional, ci 

se apropie de o constituţie” [8]. 

Creşterea credibilităţii tezei 

comunitare presupune, dincolo de 

schimbările economico-pragmatice, şi 

o schimbare de mentalitate, de atitudine 

şi de comportament, împotriva tuturor 

prejudecăţilor. În acest sens, Andrei 

Marga scria: „dacă prin paradigmă 

înţelegem ceea ce împărtăşesc membrii 

unei comunităţi, constelaţia de 

convingeri, valori, metode, înăuntrul 

căreia ei formulează întrebări şi 

elaborează răspunsuri, atunci avem 

motive să spunem că, fie şi în grade 

diferite, trăim în Europa cursul unei 

schimbări de paradigmă. Problemele 

noastre de viaţă şi interogaţiile 

culturale trec, pe nesimţite, din 

paradigma naţională, care a avut o 
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rută lungă în cultura europeană, în 

paradigma europeană” [9]. De aici 

rezultă, indubitabil, că la această 

schimbare de paradigmă, un rol esenţial 

trebuie să îl îndeplinească şi filosofia. 
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Abstract: Încă de la început, Uniunea 

Europeană şi autorităţile sale s-au implicat 

în întărirea cooperării dintre statele 

membre, pe de-o parte, şi dintre aceste ţări 

şi alte state terţe, pe de altă parte, unele 

non-europene, în scopul de a diminua pe 

cât de mult posibil sau, mai bine, de a 

stopa fenomenul crimei organizate, inclusiv 

pe cel transnaţional, şi terorismul. Luând 

în considerare eforturile făcute de către 

aceste autorităţi, precum şi planul de 

acţiune pe care acestea le-au propus pe 

această temă, consecinţele aveau să fie 

încurajatoare pentru ambele părţi şi, nu în 

cele din urmă, pentru societate, în întregul 

său. În această lucrare, doresc să analizez 

şi să discut câteva critici statuate la adresa 

Programului Stockholm, precum şi la 

adresa altor documente, pe care 

autorităţilor Europene le-au adoptat în 

acest scop. De asemenea, voi sublinia 

calea în care unele măsuri sunt văzute ca 

fiind restricţii ale drepturile cetăţenilor şi 

nu garanţii ale drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale acestora.  
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Abstract: From the very beginning, the 

European Union and its authorities have 

been involved in strengthening cooperation 

between the Member States, on the one 

hand, and between these countries and 

other third parts, as non-European Union 

ones, on the other hand, in order to 

diminish as much as possible, or better, to 

stop the phenomenon of organized crime, 

including the transnational one, and 

terrorism. Having into consideration the 

efforts made by these authorities as well as 

the action plan they proposed on this topic, 

the consequences have to be encouraging 

for both parties and, not in the last time, 

for the society in its whole dimension. In 

this paper, I would like to analyze and 

discuss some of the criticisms stated at the 

address of the Stockholm Programme and 

also to the other documents the European 

authorities adopted in this purpose. I will 

also point out the way in which some 

measures are viewed as being restriction of 

the citizens‟ rights, but not guarantees of 

their fundamental rights and freedoms.  

 

Keywords: Stockholm Programme; 

criminal procedure; action plane; judicial 

cooperation; criminal matters. 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica                                     Volume 2. Issue 1/2013 

 

= ISSN 2285-0171                                   ISSN-L=2285-0171 

28 

 

Introducere 

 

În contextul menţionat, în vederea 

stopării fenomenului criminal 

transnaţional, Programul de la 

Stockholm a fost discutat de miniştrii 

justiţiei şi afacerilor interne din ţările 

membre ale Uniunii Europene, la 30 

noiembrie - 1 decembrie 2009, şi a fost 

adoptat în cadrul reuniunii Consiliului 

European din 10-11 decembrie 2009. 

Acest Program oferă Uniunii Europene 

şi statelor membre, un cadru nou pentru 

politica în domeniul azilului, imigraţiei 

şi al vizelor, dar şi pentru cooperarea în 

domeniul poliţiei şi justiţiei, pentru 

perioada 2010-2014. Astfel, putem 

aprecia că „noua agendă pe cinci ani a 

Uniunii Europene în domeniul 

libertăţii, securităţii şi justiţiei, 

denumită “Programul de la 

Stockholm”, vizează transformarea 

Europei într-un spaţiu şi mai sigur, 

garantând totodată drepturile 

cetăţenilor Europei unite” [Nelu Niţă, 

2013, p. 91].  

Conform Programului de la 

Stockholm, intitulat “O Europă 

deschisă şi sigură în serviciul 

cetăţenilor şi pentru protecţia acestora”, 

statele din Uniunea Europeană trebuie 

să formeze un spaţiu comun unic, în 

care drepturile şi libertăţile 

fundamentale sunt protejate, iar viaţa 

privată a cetăţenilor este garantată 

dincolo de frontierele naţionale, 

inclusiv în ceea ce priveşte protejarea 

datelor cu caracter personal. 

 

 

 

Introduction 

 

In that context, in order to stop the 

transnational criminal phenomenon, the 

Stockholm Programme was discussed 

by the ministers of justice and home 

affairs of the European Union Member 

States on 30
th
 of November and 1

st
 of 

December 2009 and adopted within the 

EU Council Meeting of the 10
th
 – 11

th
 

of December 2009. This Programme 

offers to the European Union and its 

Member States a new framework for 

the asylum policy, immigration visa 

controls as well as for the police and 

justice cooperation for 2010 – 2014. 

Thus, it could be appreciated that “new 

European Union agenda in the area of 

liberty, security and justice for a five 

year period, called “Stockholm 

Programme”, aims at transformation 

of Europe in a safer area, guarantying, 

at the same time, the united Europe 

citizens rights” [Nelu Niţă, 2013, p. 

91].  

In accordance with the Stockholm 

Programme, entitled a “wide and safe 

Europe serving the citizens and also for 

their protection”, the states of the 

European Union have to create an 

unique common area, in which the 

fundamental rights and freedoms are 

protected and the private life of the 

citizens is guaranteed beyond the 

national frontiers, including data 

protection.  
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1. Programul Stockholm: 

Supravegherea statelor în aşteptare 

 

Denumit „copilul Tratatului de la 

Lisabona şi al Grupului de viitor”, 

Programul de la Stockholm a fost 

apreciat în cadrul instituţiilor Uniunii 

Europene de la lansarea lui din 2009, 

deoarece „trebuie să ţină un ochi 

aproape de europeni” [Jose Manuel 

Barroso, p. 3]. De fapt, Programul 

Stockholm este al treilea în seria unui 

plan de 5 ani, pregătit în agenda 

Uniunii Europene pe probleme de 

justiţie şi afaceri interne. Programul a 

fost planificat de către „Grupul de 

viitor”, care este un comitet cunoscut 

drept Grupul de Supraveghere la Nivel-

Înalt Informal al Viitorului Politicii 

Europene a Afacerilor Interne al 

Uniunii Europene, care a fost organizat 

de Comisia Europeană privind Justiţia. 

Totuşi, statul membru al Uniunii 

Europene, cu cele mai bune rezultate 

înregistrate pe justiţie, Marea Britanie, 

nu a avut nimic de spus în legătură cu 

comitetul în care a lucrat. Londra a 

avut doar un observator în acesta.  

Spre deosebire de programul 

anterior, acesta este realizat să devină 

prima politică de securitate a Uniunii 

Europene, aşa cum comisarul pe 

probleme de justiţie şi securitate, 

Jacques Barrot, a afirmat pe 9 iunie 

2009, că scopurile programului erau să 

„dezvolte o strategie de securitate 

internă pentru Uniunea Europeană”. El 

a adăugat că „frontierele naţionale ar 

trebui să nu restricţioneze pentru mult 

timp activitatea noastră” [Bruno 

Waterfield, 2009]. 

1. Stockholm Programme: 

Surveillance state in waiting 

 

Called as the “child of the Lisbon 

Treaty and the Future group”, the 

Stockholm Programme was appreciated 

within the European Union institutions 

since its launching by 2009, due to the 

fact that “it has to keep a close eye on 

Europeans” [Jose Manuel Barroso, p. 

3]. Actually, the Stockholm 

Programme is the third in a series of 

five-year plans preparing the European 

Union’s agenda in the field of justice 

and home affairs. The program was 

planned by the “Future group”, which 

is a committee known as the Informal 

High-Level Advisory Group of the 

Future of European Home Affairs 

Policy of the European Union and 

which was organized by the European 

Commission on Justice. Nevertheless, 

the European Union Member State with 

the best track record on justice, the 

United Kingdom, had no say in what 

the committee did. London only had an 

observer on it. 

Unlike the previous programme, it is 

carried out to become the first 

European Union domestic security 

policy, as the commissioner on the 

problems of justice and security, 

Jacques Barrot, affirmed on 9
th
 of June 

2009 that the programme’s aims were 

to “develop a domestic security 

strategy for the EU”. He added that 

“national frontiers should no longer 

restrict our activities” [Bruno 

Waterfield, 2009]. 

At the moment, it is still very 

important to know how the programme 
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La momentul actual, este foarte 

important să ştim cum va funcţiona 

programul în cadrul general al 

Tratatului de la Lisabona. În principiu, 

Tratatul de la Lisabona dă noi puteri 

juridice instituţiilor europene, printre 

altele, cooperarea poliţienească de 

frontieră, lupta împotriva terorismului, 

imigraţia, politica de azil şi controlul la 

frontiere. Astfel, „una dintre 

provocările majore ale următorilor ani, 

după adoptarea Tratatului de la 

Lisabona, o constituie construirea unei 

„Europe a cetăţenilor”, a unei 

„Europe a drepturilor”, dat fiind faptul 

că protecţia drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale, consacrate prin Carta 

drepturilor fundamentale, constituie o 

valoare esenţială a Uniunii Europene” 

[Nelu Niţă, 2013, p. 91]. Cu alte 

cuvinte, Programul Stockholm 

stabileşte cum va implementa Comisia 

aceste puteri juridice în domeniul 

justiţiei pentru următorii 5 ani.  

Totuşi, chiar dacă numeroşi oficiali 

au exprimat aprecierea lor faţă de 

prevederile programului, există o voce, 

venită de la Brussels, care a formulat o 

serie de critici asupra conţinutului său. 

Una dintre aceste critici se referă la 

supravegherea cetăţenilor şi a fost 

exprimată de către Reţeaua Libertăţilor 

Civile Europene în numele său personal 

[ECLN, 2009]. Aceasta înseamnă că, 

fără ambiguităţi, autorităţile europene 

au adoptat o legislaţie discretă, 

obligatorie, în materie de amprente 

digitale, care se va aplica la 

paşapoartele Uniunii Europene, la toate 

acestea, viză şi permis de reşedinţă 

pentru deţinători şi reţinerea obligatorie 

is working within the general 

framework of the Lisbon Treaty. 

Basically, the Lisbon Treaty gives new 

legal powers to the European 

institutions over, among other things, 

cross-border police cooperation, 

counterterrorism, immigration, asylum 

and border controls. Thus, “one of the 

major challenges of the next years, 

after the Lisbon Treaty refers to setting 

up of a Europe of the citizens and a 

Europe of rights, due to the fact that 

the protection of the fundamental rights 

and freedoms, established in the EU 

Charter of fundamental rights, is an 

essential value of the European Union” 

[Nelu Niţă, 2013, p. 91]. In other 

words, the Stockholm Program outlines 

how the Commission on the field of 

Justice will implement these new legal 

powers for the next five years.  

However, even if several groups of 

officials have opined their 

consideration to the programme’s 

provisions, there is a voice came from 

Brussels that has formulated a couple 

of criticisms on its content. One of 

these refers to the citizens’ surveillance 

and it was opined by the European 

Civil Liberties Network on its own 

behalf [ECLN, 2009]. This means that, 

without ambiguities, the European 

authorities has adopted discretely 

legislation on the mandatory 

fingerprinting that have to apply to the 

EU passport, all of these, visa and 

residence permit holders and the 

mandatory retention, in a particular law 

enforcement purpose. Moreover, it also 

becomes mandatory in the matter of 

telecommunications data, which 
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într-un scop special al organelor 

judiciare. Mai mult, acesta devine, de 

asemenea, obligatoriu în materie de 

informaţii de telecomunicaţii, care 

includ telefoanele, e-mail-urile, 

aparatele de conectare la Internet, 

precum şi datele pasagerilor zborurilor 

în Europa.  

În această privinţă, câteva observaţii 

au fost exprimate pe parcursul 

„Primului Forum Anual al Factorilor de 

Decizie asupra Supravegherii: 

Chestiuni etice, Limite juridice şi 

Eficienţă”, ce a avut loc la Brussels la 

data de 24 septembrie 2012. Cu acea 

ocazie, experţii au luat în considerare 

atât aspectele negative, cât şi pe cele 

pozitive ale supravegherii şi ale 

consecinţelor pe care aceasta le 

produce în viaţa privată. În aceste 

circumstanţe, într-o „Europa a 

cetăţenilor” şi o „Europa a drepturilor”, 

supravegherea este văzută ca „moartea 

vieţii private”, având implicaţie asupra 

metodelor folosite în supravegherile 

comerciale. În acelaşi timp, „Big 

Brother te supraveghează” a venit din 

partea lui George Orwell încă din 1984, 

cunoscând că zumzetele sunt folosite 

pentru a supraveghea precum o cameră 

CCTV (cu circuit închis), folosită 

pentru a detecta un comportament 

necorespunzător. Totuşi, monitorizarea 

sistematică a persoanelor, fluxul de 

informaţii sau tipurile de tehnologii de 

supraveghere şi, în cele din urmă, dar 

nu în ultimul rând, chestiunile etice 

exercită o reală funcţie de prevenţie. 

Referitor la acest comentariu, 

securitatea informaţională presupune 

respectarea unor principii, precum: 

includes telephone, e-mail and Internet 

usage records, and the air traveller data 

on passengers across Europe.  

In this regard, some observations 

were expressed during the “First 

Annual Forum for Decision Makers on 

Surveillance: Ethical Issues, Legal 

Limitation and Efficiency”, held in 

Brussels on 24
th
 of September 2012. On 

that occasion, the experts took into 

account both the positive and negative 

aspects of the surveillance and the 

consequences it produces in private. In 

these circumstances, in a “Europe of 

citizens” and a “Europe of the rights”, 

the surveillance is viewed as “the death 

of privacy”, having implication upon 

the methods used in commercial 

surveillance. At the same time, “Big 

Brother is watching you” came from 

George Orwell’s since 1984 knowing 

that drones are used for surveillance as 

CCTV cameras used to detect an 

abnormal behaviour. However, 

systematic monitoring of persons, the 

flows of information or the types of 

surveillance technologies and, last but 

not least, the ethical issues exert a real 

prevention function. According to this 

comment, the information security 

supposes respecting some principles, 

such as: information security as 

confidentiality, availability, 

authenticity and control to which other 

ones are added: monitor hazardous 

event, development of technologies, 

efficiency of surveillance catalysing 

engineering and activation of 

equipment. The last ones are called as 

documented technologies.  

Another opinion was expressed with 
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confidenţialitatea, disponibilitatea, 

autenticitatea şi controlul, la care se 

adaugă şi altele, ca: monitorizarea 

evenimentelor riscante, dezvoltarea 

tehnologiilor, eficienţa supravegherii 

catalizând ingineriile şi activarea 

echipamentelor. Ultimele sunt 

denumite ca tehnologii documentate.  

O altă opinie a fost exprimată cu 

referire la ideea de securitate ca 

fondare a flexibilităţii societăţii, văzută 

în percepţia de supraveghere şi de 

infrastructură de securitate a prevenţiei, 

protecţiei şi răspunsului incident. Pe 

această temă, perspectiva Marii Britanii 

de a realinia supravegherea a venit ca 

un model pentru celelalte state, 

referitor în special la realinierea 

organelor judiciare, care au crescut 

colectarea de date private. Chiar dacă, 

discutând la modul general, acest gen 

de metode este folosit cu regularitate în 

cadrul curţilor naţionale, pot avea 

consecinţe în oportunităţile trans-

jurisdicţionale pentru o evaluare 

independentă sau o supraveghere 

judiciară comună.  

Pe de altă parte, în cele mai multe 

rânduri ale esenţei programului, aceeaşi 

organizaţie a fost îngrijorată asupra 

faptului că, sub rezerva legilor 

naţionale de implementare a legislaţiei 

Uniunii Europene, autorităţile naţionale 

ale statelor membre au început să 

realizeze „un profil detaliat anterior 

inimaginabil” al vieţii private şi publice 

ale cetăţenilor lor. De cele mai multe 

ori, aceasta s-a întâmplat în lipsa 

oricăror standarde privind protecţia 

datelor cu caracter personal sau fără un 

control judiciar real. Chiar dinainte de 

reference to idea of security as 

foundation for the societal resilience 

viewed in perception of surveillance 

and the security infrastructure of 

prevention, protection and incident 

response. On this topic, the UK 

perspective of the realignment of 

surveillance came as a model for other 

states referring in particular to the 

realignment of law enforcement which 

increases collection of private data. 

Even if, generally speaking, this kind 

of methods is regularly used within the 

domestic courts, they can have 

consequences in cross-jurisdictional 

opportunities for an independent 

assessment or a common judicial 

oversight.   

On the other hand, in the most 

general lines of the programme’s 

essence, the same organization warned 

on the fact that, under the national laws 

reserve of implementing the European 

Union legislation, the national 

authorities of the Member States have 

begun to carry out “a previously 

unimaginably detailed profile” of the 

private and public life of their citizens. 

It most of time happened in the absence 

of any standards of personal data 

protection or without a real judicial 

control. Even before its publishing, the 

ECLN opined that the situation will be 

further worse.  

Moreover, Ms. Mary Ellen Synon 

explained how this programme will 

work inside the framework of the 

Lisbon Treaty: “The commission claims 

the program covers policy on „freedom, 

security and justice serving the citizen. 

Look closer and you will see it actually 
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publicarea lui, ECLN a statuat faptul că 

situaţia va fi pe viitor mai rea. 

Mai mult decât atât, D-na. Mary 

Ellen Synon a explicat cum va lucra 

acest program în cadrul Tratatului de la 

Lisabona: „Comisia revendică faptul că 

programul acoperă politica de 

libertate, securitate şi justiţie servind 

cetăţeanului. Privind mai aproape veţi 

vedea că, de fapt, acesta acoperă 

politica de restricţii privind cetăţenii, 

supraveghere de către statele Europene 

– da, amprentele voastre digitale, 

tranzacţiile cu cărţile voastre de credit, 

traficul pe e-mail-uri şi înregistrările 

privind sănătatea intenţionează acum 

să fie disponibile din Ţara Galilor 

până la Bucureşti – şi destructurarea 

independenţei sistemului judiciar 

Britanic de către instituţiile Europene” 

[Ed West, 2009]. 

Asupra acestei chestiuni, o foarte 

mare controversă a fost deja opinată de 

către numeroşi experţi ai instituţiilor 

Uniunii Europene şi mecanismul de 

abordare a prezentei probleme. Căutând 

o mai bună înţelegere a domeniului 

consecinţelor Programului Stockholm 

în materie penală, aş dori să subliniez 

aspectul procedural atât al chestiunilor 

teoretice, cât şi practice.  

În planul practicii, conţinutul său a 

deranjat atât de mult societatea civilă, 

ai căror reprezentanţi au arătat ce 

standarde sunt propuse de către raportul 

Grupului de Viitor, publicat la 10 iunie 

2009 şi acestea sunt „ţinte clare de 

creare a societăţii supravegheate şi a 

statului bazelor de date. Generaţiile 

viitoare, pentru care acesta va fi o 

realitate plină de dezvoltare, vor privi 

covers policy for restrictions on the 

citizen, surveillance by the European 

state - yes, your fingerprints, credit 

card charges, e-mail traffic and health 

records are now going to be available 

from Galway to Bucharest - and the 

destruction of British judicial 

independence by the European 

institutions” [Ed West, 2009]. 

Upon this issue, a very large 

controversy has been already stated by 

several experts on the European Union 

institutions and their mechanism of 

approaching the current problem. 

Looking for a better understanding of 

the area of the consequences of 

Stockholm Programme in criminal 

matters, I would like to emphasize the 

procedural aspect both of theoretical 

and practical issues as they will be 

pointed out below.  

In the matter of fact, its contents 

disturbed so much the civil society 

whose representatives have stated what 

standards are proposed by the Future 

Group report, published on 10 June 

2009 and these are “the clear aims of 

creating the surveillance society and 

the database state. Future generations, 

for whom this will be a fully developed 

reality, will look back at this era and 

rightly ask, Why did you not act to stop 

it ?”, said Tony Bunyar after reading 

the report published on 10
th
 of June 

2009.   

Moreover, The ECLN predicts that, 

within the next five years, there will be 

“an EU ID card and population 

register, „remote‟ (online) police 

searches of computer hard drives, 

Internet surveillance systems, satellite 
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înapoi la această epocă şi pe drept vor 

întreba: de ce voi nu aţi acţionat să îl 

opriţi ?” a declarat Tony Bunyar în 

cadrul Reţelei Libertăţilor Civile 

Europene, după citirea raportului 

publicat la 10 iunie 2009.  

Mai mult decât atât, ECLN a 

preconizat, că, în următorii cinci ani, va 

fi „un card ID al Uniunii Europene şi 

un registru pentru populaţie cu politică 

de „telecomandare” online care caută 

în hard-urile de navigare ale 

computerelor, supraveghează sistemele 

Internet, supraveghează sateliţii”, 

precum şi „centrele de detectare a 

fondurilor Uniunii Europene şi 

campusurile de refugiaţi, mai multă 

putere pentru agenţiile Uniunii 

Europene şi interlegături ale sistemelor 

poliţiilor naţionale, printre altele” 

[Tony Bunyar, 2009]. 

 

2. O viziune asupra noilor reguli 

procedurale 

 

Fiind interesante în dezvoltarea 

sistemului justiţiei penale din Europa şi 

implementarea unor noi mecanisme 

servind cetăţeanul, aşa cum a fost deja 

prezentat anterior, noi instrumente ale 

dreptului procesual penal au fost luate 

în considerare de către autorităţile 

Europene, în scopul de a fi adoptate şi 

implementate de către statele membre. 

Acestea au avut menirea de a acoperi 

eforturile făcute în faţa celei mai mari 

ameninţări din Europa: crima 

organizată şi teorismul, în special a 

celui de dimensiuni transnaţionale, care 

se pare că este foarte puternic 

dezvoltat. Pentru acest motiv, precum 

surveillance” as well as “EU-funded 

detention centres and refugee camps, 

more power for EU agencies, and 

interlinking of national police systems, 

among other things” [Tony Bunyar, 

2009]. 

 

2. Vision upon a new procedural 

rules 

 

Being interested in developing the 

criminal justice system over Europe 

and implementing new mechanisms 

serving the citizen, as I stated above, 

new items of criminal procedure law 

were taken into consideration by the 

European authorities in order to be 

adopted and implemented by the 

Member States. They would come to 

cover the efforts made in front of the 

biggest threat of Europe: the organized 

crime and terrorism, especially in a 

transnational dimension, which seem to 

be hardly developed. For this reason 

and also from a strategic point of view, 

the law enforcement agencies reacted 

in finding solutions. One of these was 

highlighted in June 2010 and calls the 

European Investigation Order. It refers 

to the proposal 9288/10 ADD1 for a 

Directive of the European Parliament 

and the Council regarding the European 

Investigation Order in criminal matters 

launched in Brussels on 3 June 2010 by 

the Kingdom of Belgium, the Republic 

of Bulgaria, the Republic of Estonia, 

the Kingdom of Spain, the Republic of 

Austria, the Republic of Slovenia and 

the Kingdom of Sweden. 

The newest item of the European 

criminal procedure law would cover all 
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şi din punct de vedere strategic, 

autorităţile judiciare competente au 

reacţionat în sensul găsirii unor soluţii. 

Una din aceste soluţii a fost evidenţiată 

în iunie 2010 şi se intitulează Mandatul 

European de Investigare. Este vorba 

despre propunerea 9288/10/ADD1 

pentru o directivă a Parlamentului 

European şi a Consiliului Uniunii 

Europene, referitoare la Mandatul 

European de Investigare în materie 

penală, lansat la Brussels pe data de 3 

iunie 2010 de către Belgia, Bulgaria, 

Estonia, Spania, Austria, Slovenia şi 

Suedia.  

Noua reglementare a dreptului 

procesual penal European ar acoperi 

toate măsurile de investigare penală, în 

scopul de a obţine probe în strânsă 

cooperare cu Echipele Comune de 

Investigare. Scopul principal al 

directivei propuse este acela de a crea 

un singur şi eficient instrument de 

obţinere a probelor în materie penală, 

de la celelalte state membre şi de a 

completa alte reguli similare în materia 

procedurilor de investigare penală la 

nivelul Uniunii Europene [Decizia-

cadru 2008/978 JHA]. 

De fapt, Programul Stockholm a 

impus Comisiei elaborarea unei decizii 

de a strânge probe, în cauzele penale 

având un caracter transnaţional între 

statele membre şi de a explora 

chestiunea admisibilităţii probatoriului 

[Debbie Sayers, 2001, p.7]. Aşadar, 

aceasta înseamnă primul şi cel mai 

important pas în individualizarea unui 

set de reguli comune, adoptate şi 

implementate în materie penală, în 

special în domeniul investigării 

of the criminal investigation measures 

in order to obtain evidence in close 

cooperation with Joint Investigation 

Teams. The main aim of the proposed 

directive is to create a single and 

efficient instrument for obtaining 

evidence in criminal matters from other 

Member States and completing other 

similar rules in the matter of criminal 

investigation procedure at the European 

Union level [Council Framework 

Decision 2008/978/ JHA]. 

Actually, the Stockholm Programme 

directed to Commission to elaborate a 

decision on gathering evidence in 

criminal cases having a transnational 

dimension between the Member States 

and explore the issue of evidential 

admissibility [Debbie Sayers, 2001, 

p.7]. Thus, it means the first and main 

step in individualizing a set of the 

common rules adopted and 

implemented in criminal matters in 

particular in the area of investigation of 

crimes transnationally over the 

European Union. This is because, the 

provisions adopted till now, even in 

substantive criminal law or in 

procedural one, do not cover unitary 

whole kind of procedures required by a 

transnational investigation in criminal 

matters. Moreover, from its very 

beginning, the European authorities 

were looking for simplified but 

efficient measures to solve the criminal 

investigation in a reasonable time.  

In the beginning of 2011, the 

Hungarian Presidency of the European 

Union launched some changes of the 

rules regarding the Directive on the 

European Investigation Order discussed 
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infracţiunilor transnaţionale din 

întreaga Uniune Europeană. Aceasta 

deoarece, prevederile adoptate până în 

prezent, chiar în materia dreptului 

penal substanţial, ori în cea procesuală, 

nu acoperă unitar toate categoriile de 

proceduri, cerute de investigarea 

transnaţională în materie penală. Mai 

mult decât atât, încă de la început, 

autorităţile Europene au căutat măsuri 

simplificate, dar eficiente, de a rezolva 

investigarea penală într-un termen 

rezonabil.  

La începutul anului 2011, 

Preşedinţia Ungară a Uniunii Europene 

a lansat câteva schimbări ale regulilor 

asupra Directivei privind Mandatul 

European de Investigare, discutat 

anterior. În principal, aceste modificări 

au avut legătură cu domeniul 

cheltuielilor judiciare, prevederi 

referitoare la costuri şi 

confidenţialitate, transferul probelor şi 

termenul limită de punere în executare. 

La momentul actual, principala cale de 

obţinere a probelor din străinătate este 

cea folosind comisia rogatorie [Debbie 

Sayers, 2001, p. 1]. 

Pe de altă parte, câteva observaţii au 

fost adresate de către Eurojust, ai cărei 

experţi au arătat că un set comun al 

sistemului standardizat de asistenţă 

juridică, ar fi mai eficient în această 

materie şi un altul fragmentat nu poate 

simplifica procedura şi va avea un nivel 

scăzut de flexibilitate şi eficienţă pentru 

viitorul apropiat. Aşadar, scopul 

acestuia este văzut ca unul care acoperă 

toate măsurile de investigare în materie 

penală de la nivel European, strângând 

împreună statele membre ale Uniunii 

earlier. Mainly, these modifications 

were related to the area of legal 

remedies, provisions regarding the 

costs and confidentiality, transfer of 

evidence and deadline of execution. At 

the moment, the main way of obtaining 

evidence abroad is by using the 

“commission rogatoires” [Debbie 

Sayers, 2001, p. 1]. 

On the other hand, some 

observations were addressed by 

Eurojust, whose experts stated that a 

common set of standardised legal 

assistance system would be more 

efficient in this matter and another one 

fragmented cannon simplify the 

procedure and will have a low level of 

flexibility and efficiency for the next 

future. Thus, its scope is viewed as one 

that covers all the investigative 

measures in criminal matters at 

European level bringing together the 

European Union Member States and 

their prerogative in strengthening 

cooperation in criminal matters too.  

Then, in the mid of 2011, the Justice 

and Home Affairs European Council 

agreed with the proposed principles in 

the area of European Investigation 

Order. The main discussions were 

given on the following topics: the legal 

remedies are equivalent as in a similar 

home case and will be provided by 

issuing and executing states together; it 

is applied both to criminal and 

administrative procedures having a 

criminal dimension; a precise deadline 

was stated at 90 days in which the 

investigative measures should be 

carried out. In the chapter IV it is 

stipulated that “This instrument 
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Europene şi, totodată, prerogativa 

acestora în întărirea cooperării în 

materie penală.  

Apoi, la jumătatea anului 2011, 

Consiliul European al Justiţiei şi 

Afacerilor Interne a fost de acord cu 

principiile propuse în domeniul 

Mandatului European de Investigare. 

Discuţiile principale au fost purtate 

asupra următoarelor teme: cheltuielile 

judiciare sunt echivalente ca într-o 

cauză similară naţională şi vor fi 

prevăzute prin eliberarea şi executarea 

statelor împreună; acestea se aplică atât 

la procedurile penale, cât şi la cele 

administrative având o dimensiune 

penală; un termen limită precis a fost 

stabilit la 90 de zile în care măsurile de 

investigare să fie îndeplinite. În 

Capitolul IV este stipulat, că „acest 

instrument prevede un singur regim 

pentru obţinerea de probe. Reguli 

suplimentare sunt totuşi necesare 

pentru unele tipuri de măsuri de 

investigare care ar fi incluse în EIO. 

Cele mai multe dintre aceste măsuri au 

avut legătură cu numeroase articole 

ale Convenţiei Uniunii Europene a 

MLA din anul 2000 şi cu Protocolul 

Uniunii Europene a MLA din anul 

2001. Aceste articole au fost folosite 

drept bază pentru acest nou instrument. 

Obiectivele de integrare a acestor 

reguli în instrumentul respectiv sunt în 

principal de a prevedea un regim mai 

detaliat decât unul general. Câteva 

derogări de la regimul general sunt, de 

asemenea, prevăzute în termenii 

fundamentului adiţional de refuz”.  

Dincolo de acest inconvenient, 

inima noului instrument a fost stabilită 

provides a single regime for obtaining 

evidence. Additional rules are however 

necessary for some types of 

investigative measures which should be 

included in the EIO. Most of these 

measures have been dealt with in 

various articles of the 2000 EU MLA 

Convention and the 2001 EU MLA 

Protocol. These articles have been used 

as a basis for this new instrument. The 

objectives of integrating these rules in 

the instrument are mainly to provide 

more details than for the general 

regime. Some derogations to the 

general regime are also provided in the 

terms of additional grounds for 

refusal”.   

Despite this inconvenience, the core 

of the new instrument was stated within 

the following framework: 

simplification of the procedure and 

creation of a single instrument for 

obtaining evidence, limitation the 

possibilities of refusing to recognise the 

European Investigation Order by 

another Member States, acceleration of 

the criminal procedure. The proposed 

directive of 2010 offers us a definition 

of the European Investigation Order.  

In the Chapter III entitled 

“Procedures and safeguards for the 

executing state” it is recognised that 

“the executing authority shall 

recognise an EIO … without any 

further formality being required, and 

shall forthwith take the necessary 

measures for its execution in the same 

way and under the same modalities as 

if the investigative measure in question 

had been ordered by an authority of the 

executing State…”. This means that the 
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în următorul cadru: simplificarea 

procedurii şi crearea unui singur 

instrument pentru obţinerea de probe, 

limitarea posibilităţilor de a refuza 

recunoaşterea Mandatului European de 

Investigare de către un alt stat membru, 

precum şi accelerarea procedurii 

penale.  

Propunerea de directivă din anul 

2010 ne oferă o definiţie a Mandatului 

European de Investigare. În Capitolul 

III, intitulat „Proceduri şi salvări pentru 

statul executant” este recunoscut că 

„autoritatea executantă va recunoaşte 

un Mandat European de Investigare ... 

fără ca nicio viitoare formalitate să nu 

fie solicitată şi va lua măsurile 

necesare pentru executarea lui în 

acelaşi fel şi sub aceleaşi modalităţi, 

aşa cum măsurile investigative sunt 

solicitate şi ordonate de către o altă 

autoritate din statul executant ...”. 

Aceasta înseamnă că definiţia clarifică 

care este legislaţia aplicabilă.  

 

Concluzii 

 

Conform Programului de la 

Stockholm, intitulat “O Europă 

deschisă şi sigură în serviciul 

cetăţenilor şi pentru protecţia 

acestora”, statele membre ale Uniunii 

Europene trebuie să formeze un spaţiu 

comun unic, în care drepturile şi 

libertăţile fundamentale sunt protejate, 

iar viaţa privată a cetăţenilor este 

garantată dincolo de frontierele 

naţionale, inclusiv în ceea ce priveşte 

protejarea datelor cu caracter personal 

[Nelu Niţă, 2013, p. 91]. În acest sens, 

considerăm că concluziile Consiliului 

definition clarifies which the applicable 

legislation is.  

 

Conclusion 

 

In accordance with the Stockholm 

Programme, entitled “a free and safe 

Europe serving the citizens and for 

their protection”, the Member States of 

the European Union have to create an 

unique common area, in which the 

fundamental rights and freedoms are 

protected and the citizens’ private life 

is guaranteed beyond the national 

frontiers, including data protection 

[Nelu Niţă, 2013, p. 91]. In this way, I 

am considering that the conclusions of 

the Tampere European Union Council 

of 1999 meant a strong political 

message to reaffirm the European 

Union’s wish stop the difficulties with 

prosecuting all forms of transnational 

crimes at European level, while 

protecting the freedom and the 

individuals’ rights and also the 

economic operators.  

Since the Belgian presidency of the 

European Union in the second part of 

2001, the law enforcements’ attention 

was focused on further common efforts 

to approach the challenges by 

transnational criminality [Antonio 

Vitorino, 2002, p. 15] both in Europe 

and all over the world. At that time, it 

was discussed about the benefit of 

globalization in an increasingly border 

free world in opposition with other 

interests in money laundering and in 

“the roam the electronic environment 

of computer network with the help of 

sophisticated technologies” [Antonio 
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Uniunii Europene de la Tampere din 

anul 1999 au însemnat un puternic 

mesaj politic, de reafirmare a dorinţei 

Uniunii Europene în oprirea 

dificultăţilor cu acuzarea tuturor 

formelor de criminalitate transnaţională 

existente la nivel European, pe când 

libertatea şi drepturile indivizilor sunt, 

de asemenea, protejate din punct de 

vedere economic.  

Încă de la preşedinţia belgiană a 

Uniunii Europene, în a doua jumătate a 

anului 2001, atenţia factorilor de 

decizie a fost focalizată asupra 

eforturilor comune de viitor, de 

abordare a provocărilor criminalităţii 

transnaţioale [Antonio Vitorino, 2002, 

p. 15], atât în Europa, cât şi în întreaga 

lume. La acel moment, s-a discutat 

despre beneficiul globalizării într-o 

lume cu frontiere libere în creştere, în 

contradicţie cu alte interese privind 

spălarea de bani, şi în „străbaterea 

mediului electronic al reţelei de 

computere cu ajutorul tehnologiilor 

sofisticate” [Antonio Vitorino, 2002, p. 

15]. Stabilirea un spaţiu de justiţie 

pentru europeni, este, de asemenea, una 

dintre priorităţile oficialilor Uniunii 

Europene, întruniţi cu ocazia 

Consiliului European de la Tampere.  

În principiu, această chestiune s-a 

focalizat asupra celor patru principii 

conducând către un spaţiu de libertate, 

securitate şi justiţie.  

În primul rând, grija pentru 

protecţia persoanelor a fost unul dintre 

principiile care iau în considerare 

întărirea acestui scop. Cel mai mare 

avantaj al acestei ţinte este acela că a 

căutat o cale, în care drepturile 

Vitorino, 2002, p. 15]. Setting up an 

area of justice for Europeans is also one 

of the main priorities of the European 

Union officials meeting on the occasion 

of the Tampere EU Council.  

Basically, this issue has focused on 

four principles conducting to an area of 

freedom, security and justice.  

Firstly, taking care of the 

individuals‟ protection was one of the 

main principles, which takes into 

consideration for strengthening this 

purpose. The greatest advantage of this 

goal is that it was looking for a way in 

which the nationals‟ rights to be 

protected by a common set of values 

and legal institutions indifferent in 

which jurisdiction their case is being 

heard.  

Secondly, another issue refers to 

creating a common area of justice, in 

which the criminal behaviour that does 

not correspond with the European 

Union protected values will be 

sanctioned by criminal law into force 

within the European Union area.  

Thirdly, the Tampere Council 

regulations provided that establishing 

common definitions, incriminations and 

sanctions will be taken into account for 

a limited number of the particular area 

of transnational crimes [Antonio 

Vitorino, 2002, p. 16]. 

 

References 

 

1. Jose Manuel Barroso, “EU 

Stockholm Program Surveillance State-in-

Waiting” available on-line at http://www. 

thetrumpet.com/article/6262.4719.0.0/britai

n/eu-stockholm-program-surveillance-state 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica                                     Volume 2. Issue 1/2013 

 

= ISSN 2285-0171                                   ISSN-L=2285-0171 

40 

cetăţenilor să fie protejate printr-un set 

comun de valori şi instituţii juridice, 

indiferent în ce jurisdicţie este audiată 

cauza lor.  

În al doilea rând, o altă chestiune se 

referă la crearea unui spaţiu comun de 

justiţie, în care comportamentul 

criminal, ce nu corespunde cu valorile 

protejate de către Uniunea Europeană, 

va fi sancţionat de legea penală în 

vigoare în cadrul Uniunii Europene.  

În al treilea rând, reglementările 

Consiliului de la Tampere au prevăzut 

că stabilirea definiţiilor, a 

incriminărilor şi a sancţiunilor comune 

vor fi luate în considerare pentru un 

număr limitat în domeniul special al 

criminalităţii transnaţionale [Antonio 

Vitorino, 2002, p. 16].  
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Abstract: Imaginea unui stat în relaţiile 

internaţionale, poziţia sa în diferitele 

probleme ce preocupă lumea 

contemporană, credibilitatea sa, etc., sunt 

elemente ce intră în definirea conceptului 

de prestigiu naţional. Prestigiul naţional 

nu este un dat al cuiva şi nici nu reprezintă 

o însuşire oarecare, ce se poate dobândi 

conjunctural şi tot la fel să şi dispară. 

Pentru că esenţa lui este una valorică, el 

încorporează tot ceea ce a creat mai de 

preţ acel popor în îndelungata lui 

existenţă, contribuţia sa la tezaurul valoric 

al umanităţii, nivelul său de cultură şi 

civilizaţie, estetica sa comportamentală şi 

chiar caracterul său. Prestigiul naţional se 

promovează şi se cultivă, pentru că el are o 

importanţă deosebită, atât în relaţiile 

dintre state şi organizaţii internaţionale, 

cât şi în viaţa fiecărui cetăţean, mai ales 

atunci când se află printre străini. Dar 

prestigiul naţional trebuie şi apărat, pentru 

că el este şi ţinta unor diverse atacuri, mai 

mult sau mai puţin agresive şi motivate. 

Această valoare supremă a poporului 

român, a fost întotdeauna ţinta celor mai 

neobişnuite atacuri din partea celor care 

doresc să ne pierdem identitatea şi, odată 

cu ea, dreptul istoric de a trăi în vatra  
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Abstract: The image of a state in 

international relations, its position in 

various issues concerning the 

contemporary world, its credibility etc. are 

all elements that define the concept of 

national prestige. National prestige is not 

for granted and does not represent a 

common feature that may be acquired and 

may disappear at any time. Because its 

essence is value, the notion incorporates 

everything valuable in that nation all along 

its history, as well as its contribution to 

world heritage, its level of culture and 

civilization, its behavioral pattern and even 

its character. National prestige is promoted 

and cultivated, because it has great 

significance not only when it comes to 

relations between states and international 

organizations, but also in the life of every 

citizen, especially when being in another 

country. However national prestige should 

also be protected, since it may be the target 

of various attacks, more or less aggressive 

and motivated. This supreme value of the 

Romanian people has always been the 

target of the most unusual attacks from 

those who wish for us to lose our identity 

and alongside our historical right to live in 

our homeland. That is why national 
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strămoşească. De aceea el trebuie apărat, 

inclusiv prin mijloace juridice.  

 

Cuvinte cheie: prestigiu naţional; 

patriotism; imaginea țării; defăimarea țării 

sau a națiunii; practica legislativă și 

judiciară. 

 

Introducere 

 

Au trecut mai bine de 23 de ani de 

la schimbarea de regim politic din 

decembrie 1989 şi România continuă să 

se degradeze sub toate aspectele, 

confruntându-se cu o accentuată 

instabilitate şi lipsă de previziune, iar, 

ca o consecinţă nemijlocită, standardul 

de viaţă al românilor se îndepărtează, 

pe zi ce trece, de nivelul decenţei mult 

aşteptată.  Pentru că în arealul carpato-

danubiano-pontic nici măcar speranţe 

nu se mai pot întrevedea, mulţi iau 

drumul pribegiei, căutându-şi rostul pe 

alte meleaguri, unde îşi oferă, uneori în 

condiţii umilitoare, serviciile şi 

calificarea dobândită pe cheltuiala 

statului român.  

Numărul celor care părăsesc ţara, cu 

intenţia de a se stabili definitiv în 

străinătate, creşte de la o zi la alta, 

lipsind poporul român de serviciile 

pentru care statul i-a şcolarizat şi le-a 

finanţat pregătirea. Mii de medici, dar 

şi alţi specialişti de înaltă calificare, 

inteligenţe probate în serioase 

concursuri internaţionale, în loc să-şi 

pună capacitatea creatoare în slujba 

poporului român, sunt astăzi în 

serviciul altora, respectiv al celor care 

au devenit, fără ca noi să ne dăm 

seama, stăpânii acestei ţări, ajunsă, 

prestige should be protected by any means, 

including by legal ones. 

 

Keywords: national prestige; 

patriotism; image of the country; the 

defamation of the country or the nation; 

legal and judicial practice. 

 

Introduction 

 

It has been more than 23 years since 

the change of the political regime from 

December 1989 and Romania keeps 

losing its values in all fields, facing 

nowadays an increased instability and 

lack of prediction, which unfortunately 

means that the standards of living of 

Romanians is with every day more 

distant from the long expected level of 

decency. Since in this geographical 

area of the Carpathians, Danube and 

Black Sea, one cannot even see the 

hope, many leave the country, seeking 

their fortune in other countries, where 

they sometimes give away their 

expertise – acquired at the expense of 

the Romanian state – under humiliating 

conditions. 

The number of those leaving the 

country with the intention of remaining 

abroad forever keeps increasing, which 

means that the Romanian nation is 

bereft of the services and persons, 

whose education and training had been 

paid by the state. Thousands of 

physicians, as well as other highly 

qualified specialists, who had proven 

their intelligence and skill in 

international competitions, choose, 

instead of serving the Romanian 

country, to serve others, who have thus 
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între timp, o colonie. Da, trista realitate 

a zilelor noastre este că României i se 

potriveşte perfect statutul umilitor de 

colonie. Prin ceea ce a ajuns acum ţara 

noastră, avem dovada incontestabilă că 

politica de dominare şi asuprire a unor 

popoare, de către puteri străine, este tot 

mai prezentă şi în lumea de azi, pe care 

noi o credeam mai civilizată, mai 

dreaptă şi mai umană decât epocile care 

au plăsmuit şi întreţinut astfel de 

nedreptăţi.  

Datorită acestui regim colonial s-a 

ajuns ca România să nu mai aparţină 

românilor, aceştia fiind nevoiţi să ia 

drumul pribegiei. Fenomenul este în 

continuă creştere, mai ales în rândul 

tinerilor. Peste 70% dintre aceştia, 

indiferent de forma de pregătire în care 

se află, îşi proiectează viaţa şi viitorul 

în afara ţării.   

Fiind o problemă atât de gravă cu 

care se confruntă societatea 

românească, ea ar trebui, după părerea 

noastră, să fie una prioritară pe agenda 

politică a guvernanţilor şi a oricăror 

forţe politice ce aspiră să ajungă la 

putere. Situaţia demografică, prognoza 

asupra evoluţiei sale şi factorii de 

stimulare a unei dezvoltări echilibrate a 

populaţiei, ar trebui să reprezinte un 

obiectiv fundamental al oricărui 

program de guvernare, cu o singură 

condiţie, ca acesta să fie fundamentat 

pe interesul naţional.  

Pornind de la această axiomă, putem 

considera că exodul tinerilor din 

România reprezintă un argument 

incontestabil, că politica guvernului 

român este una străină de interesul 

naţional. Nu-i pur şi simplu o 

become unawares masters of this 

country, which thus resembles a 

colony. Indeed the sad reality of 

nowadays is the fact that Romania may 

adequately be characterized using the 

humiliating term of colony. Looking at 

the current position of our country, one 

may clearly and irrefutably state the 

fact that certain countries still practice 

a domination policy towards other 

countries – even today, in a world we 

thought to be more civilized, fairer and 

more humane than all past epochs that 

had come up with such unjust 

treatments. 

Due to this colonial regime, 

Romania no longer belongs to 

Romanians, since they are faced with 

the reality of having to move to other 

countries. The phenomenon is 

constantly increasing, especially among 

the young generation. More than 70% 

of these, regardless of their training or 

education stage, plan their lives and 

futures abroad. 

Being such a serious issue for the 

Romanian society, it should in our 

opinion be a priority for all politicians, 

regardless of the political party they 

may be part of. The demographic 

situation, the prognosis on its evolution 

and the stimulation factors of a 

balanced development of the 

population should be a fundamental 

objective of each government, yet on 

one condition – that all is based on the 

national interest. 

Starting from this statement, one 

may consider that the exodus of the 

young generation from Romania 

represents an irrefutable argument that 
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consecinţă a unor reforme eşuate, ci 

este vorba de un plan de destructurare a 

statului, care ni se arată tot mai clar, pe 

măsură ce-i vedem efectele. Tot despre 

o destructurare este vorba şi în cazul 

naţiunii noastre care devine, treptat, o 

populaţie fără identitate naţională, fără 

personalitate, aservită în totalitate 

scopurilor imperiale ale unor puteri 

străine.  

Dovezile în această privinţă le 

descoperim inclusiv în multe din legile 

adoptate în ultimii ani, precum şi în 

diverse acte guvernamentale. Prin 

pârghii oculte de reglementare şi-au 

făcut loc în sistemul nostru normativ 

dispoziţii care, deşi subminează 

caracterul naţional, suveran şi 

independent, unitar şi indivizibil al 

statului, totuşi ele sunt duse la 

îndeplinire de un sistem birocratic 

docil, special programat, am spune, să 

acţioneze împotriva interesului 

naţional.  

De aceea, atunci când ne referim la 

politica externă avem în vedere trista 

realitate în care statul, în loc să 

promoveze interesele naţionale în plan 

extern, din contra, duce o politică 

servilă faţă de puteri străine, interesate 

nu numai în destructurarea statului 

român, lucru realizat în mare parte, dar 

şi a naţiunii române. 

Desigur, în primul rând cauze de 

ordin economic încurajează exilul 

românesc şi nu i se poate reproşa 

nimănui faptul că-şi părăseşte ţara 

pentru a supravieţui, dacă ţara lui, de la 

un capăt la altul, a ajuns o ruină. În al 

doilea rând nu puţini sunt cei care-şi 

părăsesc ţara, dezgustaţi şi oripilaţi 

the policy of the Romanian government 

does not consider the national interest. 

This is not a simple consequence of 

some failed reforms, but a plan to de-

structure the state, this becoming more 

and more obvious as one notices the 

effects. One may talk destructure also 

in case of our nation, which gradually 

becomes a population without national 

identity, without personality, 

completely obedient to the imperial 

purposes of some foreign powers. 

The evidence in this respect is to be 

seen in many laws recently adopted, as 

well as in various governmental acts. 

By occult ways of regulation, our 

normative system now has provisions, 

which even though undermine the 

national, sovereign, independent, 

unitary and indissoluble character of 

the state, are being adopted by a docile 

bureaucratic system, which one might 

say is purposely programmed to act 

against the national interest. 

Therefore, when we refer to foreign 

policy, we need to consider the sad 

reality in which the state, instead of 

promoting national interests abroad, 

leads a servile policy towards foreign 

powers, which are interested not only 

in destructuring the Romanian state, 

this being already widely achieved, but 

also of the Romanian nation.  

Obviously, it is firstly the economic 

reasons that encourage the Romanian 

exile and nobody may be accused of 

leaving their country so as to survive, if 

their country is in all aspects a wreck. 

Secondly, many people leave their 

country being disgusted with 

everything going on in the public area, 
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fiind de bâlciul generalizat ce se 

petrece în spaţiul public, de grotescul 

tot mai des întâlnit în conduita 

guvernanţilor şi, mai ales, de faptul că 

edificiul statal, ocupat şi parazitat fiind 

de peste două decenii de aceeaşi 

„tagmă de jefuitori”, nu lasă să se 

întrevadă nicio speranţă pentru români.  

În al treilea şi nu în ultimul rând, cu 

tristeţe suntem nevoiţi să constatăm că 

ţara şi naţiunea nu mai sunt pentru 

mulţi tineri valori supreme, nu mai sunt 

entităţi de care să se simtă legaţi 

spiritual şi ataşaţi sufleteşte. Nu mai 

sunt pătrunşi de acele profunde 

sentimente de dragoste şi ataşament, 

care au însufleţit neamul nostru în 

îndelungata lui existenţă şi i-au întărit 

unitatea în faţa atâtor primejdii, pe care 

a trebuit să le înfrunte.  Desigur nu lor 

li se poate reproşa acest gol afectiv faţă 

de neam şi ţară, însă nici nu poate fi 

ignorată această dramă pe care o 

trăieşte poporul român.  

Va veni, cred, şi timpul unui 

rechizitoriu, dacă va mai avea cine să-l 

facă, pentru ca trădătorii şi slugile 

servile ale străinilor să fie supuşi 

judecăţii istoriei, pentru crima de a fi 

executat cu docilitate planurile de 

destructurare a României ca stat şi 

transformarea ei într-o colonie. Însă, cu 

gândul la viitor şi cu speranţa că se va 

face odată dreptate, ar trebui să nu mai 

fim indiferenţi faţă de procesul de 

descompunere a societăţii româneşti, 

care continuă şi sub oblăduirea 

actualilor guvernanţi. Fiecare român, în 

sufletul căruia mai persistă cât de cât 

sentimentul patriotic, ar trebui, într-un 

fel sau altul, să ia atitudine împotriva 

with the grotesque from the behavior of 

politicians and especially being 

disappointed by the fact that the same 

„robber”-politicians have been ruling 

the country for more than two decades, 

thus leaving no hope for a brighter 

future for Romanians. 

Thirdly and not lastly, unfortunately 

we have to admit that the country and 

the nation no longer represent supreme 

values to the young generation, who is 

no longer attached spiritually to them. 

The young people nowadays are not 

characterized by deep feelings of love 

and attachment, which have always 

been a trait of our nation throughout its 

entire history, strengthening its unity in 

front of so many dangers and perils. 

Obviously one may accuse the youth of 

this spiritual lack of feelings towards 

their country and nation, but one cannot 

possibly ignore this drama of the 

Romanian people. 

One day, I think, the time for a 

revision will come and hopefully there 

will still be someone to do this, so that 

the traitors and servants of foreign 

interests can be judged for the crime of 

having fulfilled the plans to destructure 

Romania as state and transform it into a 

colony. Yet, thinking about the future 

and hoping that justice will once 

triumph, we should stop being 

indifferent towards the decomposing 

process of the Romanian society, which 

continues even under the current 

government. Each Romanian citizen, 

who still has a feeling of patriotism, 

should one way or another take action 

against acts of national betrayal, which 

have now become more and more 
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actelor de trădare naţională care au 

devenit din ce în ce mai transparente. 

Nimic nu scuză indiferenţa manifestată 

faţă de asemenea acte. Din contra, ea 

devine, în aceste condiţii, un act de 

complicitate, pentru că, aşa după cum 

bine se ştie, o asemenea atitudine a 

încurajat, cel puţin până cum, „tagma 

jefuitorilor” să acţioneze nestingherit şi 

chiar să-şi disimuleze bine acţiunile sub 

masca aşa ziselor „reforme 

democratice”.  

 

I. Promovarea şi cultivarea 

prestigiului naţional - obiectiv 

educaţional major 

 

Dicţionarul explicativ al limbii 

române defineşte prestigiul ca fiind o 

autoritate, o apreciere de care se bucură 

cineva sau ceva, datorită însuşirilor sale 

morale, cunoştinţelor, talentului, 

situaţiei sociale, unor trăsături specifice 

pregnante, etc. De asemenea, noţiunea 

de prestigiu ar mai avea înţeles de vază, 

importanţă, consideraţie, celebritate, 

faimă, etc.  

Când entitatea pe care o privim sub 

acest aspect este o ţară, stat, popor sau 

naţiune, conceptul îl denumim 

„prestigiu naţional”. 

Deci, imaginea unui stat în relaţiile 

internaţionale, poziţia sa în diferitele 

probleme ce preocupă lumea 

contemporană, credibilitatea sa, etc., 

sunt elemente ce intră în definirea 

conceptului de prestigiu naţional. 

Prestigiul naţional nu este un dat al 

cuiva şi nici nu reprezintă o însuşire 

oarecare ce se poate dobândi 

conjunctural şi tot la fel să şi dispară. 

transparent. Nothing is an excuse for 

the indifference towards such acts. 

Quite on the contrary, this indifference 

becomes under these circumstances an 

act of complicity, since – as one knows 

very well – such an attitude has so far 

encouraged the “robber”-politicians to 

act freely and even dissimulate their 

actions under the mask of the so-called 

“democratic reforms”. 

 

I. Promoting and cultivating the 

national prestige – a major 

educational objective 

 

According to the Romanian 

dictionary, prestige is defined as an 

assessment somebody or something 

enjoys due to a wide range of moral 

values, expertise, talent, social 

situation, significant specific features 

etc. Furthermore, the notion of prestige 

could also be understood as 

consideration, celebrity, fame etc.   

When the entity analyzed under the 

perspective of prestige is a country, a 

state or a nation, the concept bears the 

name of “national prestige”.  

So, the image of a state in 

international relations, its position in 

various issues concerning the 

contemporary world, its credibility, are 

all elements defining the concept of 

national prestige. National prestige is 

not for granted and does not represent a 

common feature that may be acquired 

and may disappear at any time. 

Because its essence is value, the notion 

incorporates everything valuable in that 

nation all along its history, as well as 

its contribution to world heritage, its 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica                                     Volume 2. Issue 1/2013 

 

= ISSN 2285-0171                                   ISSN-L=2285-0171 

49 

Pentru că esenţa lui este una valorică, 

el încorporează tot ceea ce a creat mai 

de preţ acel popor în îndelungata lui 

existenţă, contribuţia sa la tezaurul 

valoric al umanităţii, nivelul său de 

cultură şi civilizaţie, estetica sa 

comportamentală şi chiar caracterul său 

[1]. 

Trecutul unui popor, de exemplu, 

are o importanţă capitală în promovarea 

prestigiului său naţional. De aceea 

faptele istorice trebuiesc aduse în 

actualitate cu multă măiestrie şi 

prudenţă, pentru că dacă sunt 

interpretate greşit sau dacă li se dau un 

sens deformat, scos din context, 

imaginea acelui popor, prestigiul său au 

de suferit. Desigur, spiritul ştiinţific 

trebuie să ghideze orice analiză sau 

interpretare a evenimentelor istorice. 

Istoricul este însă om, cu o anumită 

structură afectiv-spirituală, care îi 

stimulează anumite trăiri faţă de 

evenimentele sau faptele ce le 

cercetează. Prin urmare, nu le poate 

trata detaşat, pentru a se exclude orice  

tentă de subiectivitate. Mai grav este 

atunci când istoricul se plasează pe o 

poziţie ostilă, faţă de poporul despre al 

cărui trecut se încumetă să vorbească. 

Iată de ce sunt atât de diferit prezentate 

anumite evenimente sau perioade 

istorice şi fiecare dintre variante se 

pretinde a fi obiectivă, fundamentată pe 

argumente aşa zis ştiinţifice. În multe 

situaţii trecutul este chiar intenţionat 

distorsionat şi subevaluat, pentru a i se 

nega acelui popor prezentul şi chiar 

viitorul, iar noi românii, după cum se 

ştie, am fost tot timpul ţinta unor astfel 

de atacuri. Pericolul acestor acţiuni 

level of culture and civilization, its 

behavioral pattern and even its 

character [1]. 

The past of a nation, for instance, is 

extremely important in promoting its 

national prestige. That is why historical 

facts should be actualized more 

skillfully, because if certain aspects are 

interpreted wrongly or are taken out of 

their context, the image of that nation 

as well as its prestige may suffer. 

Naturally, the scientific spirit should 

guide any interpretation of historical 

events. The historians are however 

human beings, with a certain spiritual 

structure, which stimulates certain 

feelings towards events or facts they 

may be researching. Therefore the 

historian may not treat these events 

from a detached position, so as to 

exclude any subjectivity. It is a more 

serious situation when the historian 

chooses to adopt a hostile position 

towards the nation, whose past is being 

under consideration. That is why 

certain historical events or periods are 

presented so differently and each 

variant is alleged to be objective, based 

on so-called scientific arguments. In 

many situations the past is distorted 

and under-assessed on purpose, so as to 

deny that nation the present and even 

the future – it is a known fact that we, 

Romanians, have always been the 

target of such attacks. The danger of 

these actions becomes more and more 

obvious and the solution is not 

ignorance or indifference. We should 

more boldly value our past, stop 

admitting the latest denigrations, which 

have been unfortunately suspiciously 
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devine pe zi ce trece tot mai evident şi 

nu ignoranţa este soluţia, nu prin 

indiferenţă îl putem contracara. Trebuie 

să ne punem cu mai mult curaj în 

valoare trecutul, să nu mai admitem 

denigrările ce ni s-au adus în anii din 

urmă şi care au fost, din păcate, suspect 

de generos găzduite de şcoală şi alte 

instituţii finanţate din bani publici. Este 

calea prin care ne putem întări unitatea 

naţională şi să ne ridicăm prestigiul şi 

demnitatea în lume, atât de greu 

încercate în aceste vremuri.   

Fiecare popor îşi nuanţează şi-şi 

romanţează faptele de glorie ale 

înaintaşilor, nu-i un „delict” specific 

românesc. Însă numai la noi se 

clamează, atât de zgomotos, necesitatea 

„adevărului istoric”, dar nu a 

adevărului în general, ci al celui care ne 

minimalizează şi ne subestimează ca 

neam. Au apărut în anii din urmă tot 

felul de indivizi, ce se pretind istorici, 

care şi-au făcut din denigrarea 

neamului românesc o temă predilectă 

de aşa zisă cercetare, dar mai ales de 

propagandă. Negaţionismul lor nu este 

unul de inspiraţie ştiinţifică, nu ţine de 

deontologia istoricului. Agresivitatea 

ce-o manifestă în abordările mediatice, 

mimica şi reacţia lor răutăcioasă, pe 

care nu şi-o pot cenzura, când vine 

vorba de faptele de glorie ale neamului 

nostru şi insistenţa lor doar pe latura 

denigrării, sunt aspecte care ne explică 

întrucâtva că avem dea face nu cu 

istorici, aşa cum se pretind, ci cu agenţi 

de influenţă, care au făcut din istorie o 

armă de luptă împotriva poporului 

român.  

Decembrie 1989, indiferent cum vor 

promoted by schools and other public 

institutions. This is the way, by which 

we may strengthen national unity and 

improve our prestige and dignity in the 

world in these troublesome times. 

Each nation enhances the acts of 

glory of the predecessors, so this is not 

specific only to Romanians. However it 

is only in our case that “the historical 

truth” is so vehemently claimed as 

necessity, but it is not the truth in 

general, but he truth of the ones who 

minimilize and underestimate us as a 

nation. Lately one may notice all sort 

of individuals, who claim to be 

historians and whose predilect so-

called research and propaganda topics 

seem to be the denigration of the 

Romanian nation. Their negationism is 

not scientifically inspired and has 

nothing to do with historical 

deontology. Their aggression in media, 

their mimic and their mean reactions, 

which cannot be censured when 

mentioning the glorious deeds of our 

nation and their emphasis only on the 

denigration side – are all aspects that 

somehow explain the fact that we deal 

not with historians, as they claim to be, 

but with influence agents, who have 

turned history into a weapon against 

the Romanian people. 

The moment December 1989, 

regardless of the way these events will 

be considered in future, has marked the 

beginning of a period of historical 

rebuff for Romania, even from the 

point of view of the national prestige 

[2].  In any field the comparison 

between our country today and our 

country and what it represented on the 
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fi calificate peste timp evenimentele 

produse atunci, a marcat începutul unei 

perioade de recul istoric pentru 

România, chiar şi din punct de vedere 

al prestigiului naţional [2].  În orice 

domeniu, comparaţia de astăzi cu ceea 

ce avea ţara noastră în urmă cu 23 de 

ani şi ceea ce reprezenta ea atunci în 

viaţa politică internaţională, ne aruncă, 

pe cei prezenţi, în preistorie. 

Pulverizându-se sistemul naţional de 

apărare, agresorii tradiţionali ai 

României, deghizaţi în „români 

revoluţionari” au pătruns în structura 

instituţională a statului, de unde, sub 

girul autorităţii, au acţionat nestingherit 

împotriva poporului şi a edificiului de 

valori pe care acesta îl crease în anii de 

independenţă.  

Şcoala a reprezentat unul dintre 

obiectivele principale, asupra căruia s-a 

concentrat tirul acţiunilor 

antiromâneşti, oarecum mascate, dar nu 

chiar atât de bine cum cred unii, în aşa-

zisele reforme, menite să „elibereze” 

învăţământul de tarele ideologice ale 

vechiului regim. Mulţi se trezesc de 

abia acum şi constată, cu uimire, starea 

precară de pregătire şi de educaţie pe 

care o are tineretul şi cât de înstrăinat 

este el de neam şi ţară, de valorile 

noastre naţionale. Ademeniţi de 

„binefacerile” revoluţiei, slujitorii 

şcolii s-au prins repede în iureşul 

„libertăţii” şi, abandonându-şi prestanţa 

şi autoritatea, ca fiind de esenţă 

comunistă, s-au lăsat antrenaţi într-un 

libertinaj spasmodic, din care se trezesc 

de abia acum, când proprii elevi îi 

tratează cu brutalitate. Cum să mai fie 

tineretul ataşat de valorile naţionale, 

international political stage 23 years 

ago places us, the generation of today, 

in pre-history. With our national 

defense system pulverized, the 

traditional aggressors of Romania 

disguised as “revolutionary 

Romanians” have permeated the 

institutional structure of the state and 

under the sign of authority have thus 

acted freely against the nation and the 

edifice of values our nation had created 

in all its years of independence. 

The school has been one the main 

targets of anti-Romanian actions, 

somehow, yet not that skillfully 

masked into the so-called reforms 

meant to „free” the education system of 

all ideological flaws of the old regime. 

It is only now that many are amazed at 

the precarious training and education of 

the young generation, who is estranged 

from the nation and the country, from 

our national values. Lured by the 

“benefits” of the revolution, the 

teachers and educators have quickly 

become enthusiastic with the idea of 

“freedom” and have thus abandoned 

their authority and prestige, believed to 

be of Communist essence, being 

dragged in a spasmodic libertinage and 

it is only now that their students treat 

them brutally that they begin to realize 

this sad reality. How could the young 

generation still be attached to national 

values, how could the young still have 

a solid humanist education when the 

notions of “country”, “homeland”, 

“patriotism” and “love of country” 

have now become obsolete, no longer 

having been promoted in the school. 

Unfortunately this zealous 
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cum să mai aibă el o solidă formaţie 

umanistă când noţiunile de „ţară”, 

„patrie”, „popor”, „patriotism” şi 

„dragoste de ţară” au devenit desuete şi 

nu s-au mai cultivat în şcoală. Din 

nefericire, acest zelos abandon a fost 

încurajat de o complicitate agresivă din 

partea multor dascăli care, trădându-şi 

profesia, au urmat cu docilitate 

directivele „reformatorilor” de la 

centru, iar acum, măcar în sinea lor, ar 

putea să-şi dea seama că şi-au trădat şi 

neamul.  

Problema învăţământului a revenit 

tot mai insistent în atenţia publică. 

Printre altele, este demascată politica 

manualelor alternative, ca fiind una 

îndreptată împotriva tradiţiilor 

sănătoase ale şcolii româneşti şi care au 

îndepărtat-o  de valorile şi specificul 

nostru naţional. Acest fapt ar trebui să 

ne bucure, ca un semnal de redeşteptare 

a conştiinţei naţionale. Ar fi însă 

necesar, mai mult decât în oricare alt 

domeniu, de o strategie chibzuită de 

români patrioţi, care să pună 

învăţământul şi educaţia, în general, pe 

o solidă temelie naţională. Niciun 

specialist, indiferent de domeniul său 

profesional, n-ar trebui vitregit de 

latura umanistă a orizontului său 

cultural. Aceasta se formează în şcoală 

şi tocmai de aceea şcoala este chemată 

să trateze disciplinele umaniste cu toată 

seriozitatea. Iar când vorbim de 

umanism, esenţa lui trebuie să aibă o 

solidă componentă naţională. Vom fi 

capabili să-i respectăm şi să-i preţuim 

pe alţii, numai în măsura în care ne 

vom cunoaşte şi ne vom preţui pe noi, 

numai aşa ne vom recâştiga demnitatea 

abandonment has been encouraged by 

an aggressive complicity on behalf of 

many teachers, who betraying their 

profession, have blindly followed the 

directives of the central „reformers” 

and who could now, at least in their 

inner selves, realize and admit to 

having betrayed their nation. 

The problem of education is now 

more and more an issue of public 

attention. Among others, the policy of 

alternative school-books is now 

unveiled as being an unjust weapon 

against the healthy traditions of the 

Romanian school, far from our national 

values. This fact should be encouraging 

and should be understood as a sign of 

re-awakening the national awareness. 

However, more than in any other field, 

one needs a sound strategy well-

thought by patriot Romanians, who 

would place education on solid national 

grounds. No specialists, regardless of 

their professional field, should lack the 

humanist side of their cultural horizon. 

This is formed in school and precisely 

because of that, school should treat 

humanist subject matters highly 

seriously. And when talking about 

humanism, its essence should have a 

solid national component. We will be 

able to respect and treasure others only 

if we manage to know and treasure 

ourselves, since this is the way to 

regain our dignity and stop being 

ashamed of belonging to this nation. 

 That is why it is absolutely 

necessary for school, but also for the 

other components of the Romanian 

educational system, to set the 

rehabilitation of the national prestige as 
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şi nu ne vom mai ruşina că aparţinem 

acestui neam. 

 De aceea este imperios necesar ca 

şcoala, dar şi celelalte componente ale 

sistemului educaţional românesc, să-şi 

fixeze ca obiectiv prioritar reabilitarea 

prestigiului naţional. Puterea care va 

recepta această stringentă necesitate şi 

va introduce în proiectele sale de 

reformă un asemenea obiectiv va 

dovedi, prin aceasta, că este ataşată 

interesului naţional, că este, cu alte 

cuvinte, o guvernare românească.  

Pe de altă parte, prestigiul naţional 

depinde în mare măsură şi de imaginea 

ţării în opinia publică internaţională, iar 

din acest punct de vedere rolul 

primordial îl au factorii de 

reprezentare,  fie că ne referim la 

politica internă şi externă a statului, la 

relaţiile sale cu diferite state şi 

organisme internaţionale, la poziţia 

adoptată în problemele ce preocupă 

lumea contemporană, fie la 

performanţele, cu rezonanţă 

internaţională, dobândite în ştiinţă, 

sport, artă, cultură, etc.  

În epoca contemporană, 

caracterizată printr-o largă transparenţă 

la scară planetară, prin interesul crescut 

cu care omenirea receptează actele 

politice ale liderilor, ajutată foarte mult 

de mass-media internaţională şi 

mijloacele tehnice de comunicare şi 

răspândire a informaţiei, printr-o 

apetenţă sporită a opiniei publice faţă 

de discursul neconformist şi derapajele 

de comportament ale oamenilor 

politici, prestigiul unui stat în lume 

ajunge să depindă, substanţial, de 

modul său oficial de reprezentare. Din 

priority objective. The power around 

this stringent necessity, which would 

introduce in reform projects such an 

objective, could prove that it is related 

to the national interest, in other words a 

Romanian government. 

On the other hand, national prestige 

strongly depends on the international 

image of the country, as well and from 

this point of view the major role is 

played by representation factors, 

whether this refers to the domestic and 

foreign policy of the country, to its 

relations to various states and 

international bodies, to its position in 

problems concerning the contemporary 

world, or to the international 

performances in science, sports, arts, 

culture etc. 

In the contemporary era, 

characterized by a large transparency 

on the entire planet, by the increased 

interest showed by humanity in 

perceiving the political acts of leaders, 

helped a lot by the international mass-

media and technical means of 

communication, by the increased 

apprehension of the public opinion 

towards the non-conformist discourse 

and the misbehaviors of politicians, the 

prestige of a state in the world comes to 

depend substantially on its official way 

of representation. Unfortunately, the 

experience of Romania lately has not 

necessarily been an example in this 

respect. Too many caricatures, 

including at the highest level of 

representation, have made it an interest 

topic for the international press, which 

has not only brought us a prejudice in 

image, but has also affected our 
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păcate, experienţa României din ultimii 

ani, în multe privinţe nu ne face cinste. 

Prea multe aspecte caricaturale, 

inclusiv la nivelul cel mai înalt de 

reprezentare, au făcut deliciul presei 

internaţionale şi acest fapt ne-a produs 

nu numai prejudicii de imagine, dar au 

ajuns să ne afecteze chiar relaţiile 

tradiţionale, poziţia de stat independent 

şi suveran pe care ne-am construit-o cu 

mari sacrificii şi, nu în ultimul rând şi 

ca o consecinţă nemijlocită, ne-au fost 

periclitate interesele economico-

financiare [3]. 

Dacă este să ne referim doar la 

bâlciul consumat în vara anului trecut, 

cu suspendarea preşedintelui, cred că 

este suficient să înţelegem că nivelul 

clasei noastre politice este submediocru 

şi că interesul naţional şi valorile ce ne 

definesc, ca neam, lipsesc cu 

desăvârşire din preocupările ei. 

Pârghiile diplomatice au fost excesiv 

exploatate, nu în interesul României, ci 

exclusiv în interesul lor. Bruxelles-ul a 

fost tratat la fel cum pe vremuri domnii 

fanarioţi se comportau faţă de Înalta 

Poartă. Pe bani publici au fost puse în 

funcţiune mecanisme de diversiune, 

prin care s-a încercat ca un act politic 

democratic să fie prezentat ca o 

„lovitură de stat”, cu scopul de a atrage 

atenţia Occidentului şi a justifica 

intervenţia sa, în sprijinul taberei mai 

docile şi mai slugarnice faţă de 

deciziile liderilor europeni, lucru care, 

din păcate, s-a reuşit, punându-ne încă 

o dată într-o poziţie umilitoare ca stat. 

După cum se ştie, regimul de la 

Bucureşti s-a dovedit a fi cel mai docil 

în executarea măsurilor de austeritate 

traditional relations, our position as 

independent and sovereign state, built 

with great sacrifice and last but not 

least, as an indirect consequence our 

economic and financial interests have 

also been endangered [3]. 

If we refer only to the burlesque 

moment of last summer’s suspension of 

the president, I think it is enough to 

understand that the level of our 

political class is under-mediocre and 

that the national interest and our 

defining values as a nation lack 

completely from the preoccupations of 

the politicians. All diplomatic tools 

have been excessively exploited not in 

the interest of Romania, but exclusively 

in their interests. Brussels has been 

treated just like in the past the 

Phanariot rulers behaved towards the 

Ottoman Empire. It is with public funds 

that various mechanisms of diversion 

were used so as to try and present a 

democratic political act as a “coup 

d’état” with the sole purpose of turning 

the attention of the Western world and 

justifying its interference in supporting 

the weaker, more docile political class, 

which unfortunately did happen, once 

more placing us as a state in a 

humiliating position. As one already 

knows, the political regime in 

Bucharest turned out to be the most 

docile in implementing the austerity 

measures imposed by Brussels, which 

meant that the European Union could 

not remain indifferent to the risk of 

having these docile leaders from 

Romania lose their positions. 

Furthermore, as a direct consequence 

of irresponsible attitudes and 
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stabilite de Bruxelles şi acest fapt nu 

putea să-l lase indiferent faţă de riscul 

ca liderii ce s-au dovedit atât de 

ascultători să-şi piardă poziţiile. 

Totodată, li s-a servit liderilor europeni, 

prin atitudinile şi declaraţiile 

iresponsabile ale unor exponenţi ai 

clasei noastre politice, o justificare 

mult aşteptată, pentru a trata România 

ca un stat vulnerabil şi, drept 

consecinţă, să menţină „sine die” 

faimosul Mecanism de Cooperare şi 

Verificare. Dintr-un instrument tehnic 

necesar reformării României, acesta a 

devenit un semn al ruşinii, care a indus 

statului român un imens şi nejustificat 

complex de culpabilitate [4]. 

S-au ratat două dosare strategice, de 

care erau interesaţi în primul rând 

românii din străinătate, respectiv 

aderarea la spaţiul Schengen şi 

eliminarea restricţiilor pe piaţa muncii 

europene şi a discriminărilor cu care 

sunt trataţi de către unele state membre 

UE românii ce muncesc pe teritoriile 

lor. S-a dovedit şi în acest context că, 

pentru liderii politici de la Bucureşti ei 

nu reprezintă decât o masă de manevră 

în cursa electorală, exploatându-le 

frustrările şi umilinţele ce le îndură în 

străinătate, unde au fost împinşi de 

aceeaşi clasă politică coruptă şi străină 

de neam şi ţară. Datorită ei au ajuns ca 

românii să nu fie trataţi ca cetăţeni 

europeni, ci ca un grup etnic 

infracţional.   

Când vorbim de prestigiul şi 

imaginea României în lume, sunt la fel 

de importante atât ceea ce se întâmplă 

în administraţia internă a statului, cât şi 

participarea sa la viaţa politică 

statements of some of our politicians, 

the European leaders received a long 

expected excuse to treat Romania as a 

vulnerable state and subsequently to 

preserve the famous Mechanism for 

Cooperation and Verification. From a 

technical instrument necessary to 

reform Romania, this became a sign of 

shame, which had induced to the 

Romanian state a huge and unjustified 

complex of guilt [4]. 

One failed in two strategic 

objectives, which were of interest first 

and foremost to the Romanians abroad, 

respectively joining the Schengen area 

and the elimination of restrictions on 

the European labor market and of the 

discrimination some EU Member 

States show towards Romanian 

workers. Also in this respect it has been 

proven that the political leaders in 

Bucharest consider the Romanians 

abroad a mass to handle in the electoral 

race, exploiting the frustrations and 

humiliations they feel in other 

countries, where they had been pushed 

by the same corrupt political class. It is 

because of them that Romanians are 

not treated as European citizens, but as 

an ethnic group of criminals. 

When talking about the prestige and 

image of Romania in the world, equally 

important are the events in the internal 

administration of the state, as well as 

its participation to the international 

political life [5]. Worth mentioning are 

for instance the inability to absorb 

European funds, precisely because of a 

corrupt administration, which has not 

only once misappropriated the 

European funds, but also the easiness in 
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internaţională [5]. Sunt, de exemplu, de 

notorietate neputinţa de a absorbi 

fonduri europene, tocmai datorită unei 

administraţii corupte care, nu odată, a 

deturnat, scandalos, bani europeni, 

uşurinţa cu care s-au înstrăinat bogăţiile 

ţării şi au fost demolate unităţi şi 

obiective economice rentabile şi de 

importanţă strategică pentru România, 

ignoranţa dovedită de aceeaşi clasă 

politică faţă de domenii vitale pentru 

prezentul şi viitorul naţiunii române, 

cum ar fi învăţământul, educaţia, 

sănătatea, sportul etc., că se ne referim 

doar la câteva aspecte care nu pot fi 

trecute cu vederea când vine vorba de 

imaginea noastră ca stat. La toate 

acestea se adaugă, într-un mod 

nefericit, şi calitatea îndoielnică a celor 

care ne reprezintă în diplomaţie, nu 

puţini fiind cei care, prin atitudine şi 

luări de poziţie în diverse probleme, au 

dovedit nu numai că sunt lipsiţi de 

pregătire, educaţie şi simţ patriotic, 

calităţi care s-ar cere unui diplomat, dar 

se plasează chiar pe o poziţie ostilă faţă 

de anumite valori definitorii, pentru 

statul român. De exemplu, un oarecare 

individ, şef al cancelariei prezidenţiale, 

declara în noiembrie 2010 la un post de 

televiziune că „maghiarii, mai ales 

secuii, trăiesc în ţara aia de o mie de 

ani, aia este, din multe puncte de 

vedere, politiceşte vorbind, ţara lor. Ei 

au tot dreptul să aibă o republică, cu 

steag, cu parlament, cu legi, cu bani şi 

ambasadă”. Deci, pentru acest individ 

articolul 1 din Constituţia României, 

care precizează că ţara noastră este 

„stat naţional, suveran şi independent, 

unitar şi indivizibil”, nu reprezintă un 

estranging the valuables of our nation 

and in demolishing profitable economic 

and strategic facilities, the ignorance 

shown by the same political class 

towards vital fields, such as education, 

health system, sports etc. to mention 

only a few aspects that cannot be 

overlooked when analyzing our image 

as a state. To all these one may 

unfortunately add the poor quality of 

those who represent us in diplomacy, 

since it is not few who, by their 

attitudes and positions towards various 

issues, have proved themselves to be 

not only lacking in training and 

education, but also in patriotism, which 

should be in fact features of diplomats, 

who instead adopt hostile positions 

towards certain defining values of the 

Romanian nation. For instance, a 

certain individual, Head of the 

Presidential Chancellery, stated in 

November 2010 for a national 

broadcast television that „the 

Hungarians, especially the Szekely, had 

been living in that country for more 

than a thousand years, practically 

making it from a political point of 

view, their country. They are 

completely entitled to have a republic, 

a flag, a Parliament with laws, their 

own currency and an Embassy.” So, for 

this individual, the first article of the 

Romanian Constitution, which states 

that our country is “a national, 

sovereign, independent, unitary and 

indivisible state”, is for him as 

Romanian politician no objective to 

promote and defend, but rather to 

undermine. Under these circumstances 

one simply wonders which position is 
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obiectiv de promovat şi apărat, ca 

politician român, ci unul de subminat. 

Şi atunci pe ce poziţie se plasează cel 

care, cunoscându-i această atitudine 

antiromânească, îi conferă totuşi înalte 

responsabilităţi de stat, fiind numit la 

scurt timp după această şocantă apariţie 

publică, ambasador într-o ţară nordică? 

Să ne mai întrebăm cum, având această 

viziune asupra statului român îi mai 

promovează imaginea, prestigiul şi 

interesele în ţara de acreditare?  

Deşi a fost înşelată de fiecare dată în 

procedurile electorale de până acum, 

totuşi speranţa poporului român într-o 

guvernare devotată cauzei naţionale 

încă n-a dispărut. Românii, deşi 

traversează o acută criză de identitate, 

cel mai dramatic simţind-o cei care 

trăiesc printre străini, totuşi sunt 

încrezători în viitor. O ştiu şi 

politicienii, dar ei nu fac altceva decât 

să le exploateze electoral frustrările, 

trecând sub tăcere faptul că tocmai ei 

sunt cei care, printr-un comportament 

mai mult sau mai puţin ghidat, au adus 

grave prejudicii de imagine ţării, pe 

care le suportă şi românii din 

străinătate, iar exodul românesc nu-i 

decât o consecinţă a guvernărilor 

aventuriste, necinstite şi aservite 

intereselor străine, în care actorii 

principali au fost aceeaşi politicieni. 

 

II. Necesitatea apărării prestigiului 

naţional prin mijloace juridice 

 

Prestigiul naţional nu-i suficient 

doar să fie promovat, să fie cultivat 

prin educaţie în conduita şi simţirea 

fiecărui român. El necesită să fie şi 

adopted by the person who, knowing 

this anti-Romanian attitude, still 

appoints him in high state functions, 

since shortly after this shocking public 

appearance, he was appointed 

ambassador in a Scandinavian country. 

Should we still wonder how this 

person, having this vision towards the 

Romanian state, promotes its image, 

prestige and interests in another 

country? 

Though having been cheated every 

time in electoral procedures so far, the 

hopes of the Romanian people in a 

government devoted to the national 

cause have not vanished. Despite the 

current acute identity crisis, felt most 

dramatically by the Romanians living 

abroad, the people are still confident in 

the future. Politicians know this, too, 

but all they do is exploit the frustration 

of the Romanians, unawares of the fact 

that it is precisely them, politicians, 

who by a more or less guided behavior 

have brought serious image prejudice 

to their country and the Romanians 

abroad, the Romanian exodus being in 

fact nothing else than a consequence of 

dishonest, adventurous past 

governments, most probably involving 

the same politicians. 

 

II. The need to defend the national 

prestige by legal means 

 

National prestige should not only be 

promoted, but should also be cultivated 

through education in the behavior and 

feeling of every Romanian citizen. It 

should also be defended, even by legal 

means. Just like in general a defensive 
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apărat, chiar prin mijloace juridice. Aşa 

cum, în general, o conduită defensivă, 

de apărare, este impusă de existenţa 

unor factori de risc, mai mult sau mai 

puţin agresivi, şi în acest caz nevoia de 

apărare cred că este pe deplin 

justificată, având în vedere că prestigiul 

naţional, această valoare supremă a 

poporului român, a fost întotdeauna 

ţinta celor mai neobişnuite atacuri din 

partea celor care doresc să ne pierdem 

identitatea şi, odată cu ea, dreptul 

istoric de a trăi în vatra  strămoşească.  

Constituţia României precizează la 

art. 30 alin. (7) că „sunt interzise de 

lege defăimarea ţării şi a naţiunii, 

îndemnul la război de agresiune, la ură 

naţională, de clasă sau religioasă, 

incitarea la discriminare, la separatism 

teritorial sau la violenţă publică, 

precum şi manifestările obscene, 

contrare bunelor moravuri”. Inspirat 

din practica constituţională a 

democraţiilor europene evoluate, dar şi 

din tradiţiile legislative româneşti şi 

având în vedere condiţiile vitrege în 

care se edifică statul de drept în 

România, acest text constituţional a 

fost introdus în articolul ce consacră 

„libertatea de exprimare”, scopul său, 

după cum rezultă clar din conţinut, 

fiind acela de a contracara abuzul de 

drept, respectiv de libertatea de 

exprimare şi aceasta să nu ia forma 

unor manifestări de natură să lezeze 

prestigiul naţional, ori să incite la 

săvârşirea altor fapte din cele 

enumerate în text.  

Prin precizarea că „sunt interzise de 

lege...”, textul impune, în primul rând, 

o atitudine de respect faţă de ţară şi 

behavior is imposed by the existence of 

some more or less aggressive risk 

factors, in this case as well the defense 

need is, I believe, fully justified, 

considering the fact that the national 

prestige – this supreme value of the 

Romanian nation – has always been the 

target of the most unusual attacks from 

those who want us to lose our identity 

and along with it, the historical right to 

live in our ancestral homeland. 

The Romanian Constitution states in 

article 30, paragraph (7) that “the law 

forbids the defamation of the country 

and the nation, the urge to war of 

aggression, national, class or religious 

hate, incitement to discrimination, 

territorial separatism or public 

violence, as well as the obscene 

manifestations against good conduct.” 

Inspired by the constitutional practice 

of developed European democracies, 

but also by Romanian legislative 

traditions and considering the 

unfavorable conditions of the state of 

law in Romania, this constitutional 

paragraph was introduced in the article 

concerning “the freedom of speech”, its 

purpose, as it clearly results from the 

content, being to counteract the abuse, 

the freedom of speech, so that this does 

not take the form of some 

manifestations meant to harm the 

national prestige or incite to other 

deeds mentioned in that text. 

By stating that “the law forbids …” 

the text imposes first and foremost an 

attitude of respect towards the nation 

and the country and secondly, it 

represents a commandment for the 

Romanian legislator, who thus has the 
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naţiune şi, în al doilea rând, el 

reprezintă un comandament pentru 

legiuitorul român, acestuia revenindu-i 

obligaţia de a crea cadrul legislativ 

necesar pentru ca interdicţia respectivă 

să devină operabilă. În lipsa legii care 

să încrimineze şi să sancţioneze faptele 

de defăimare a ţării şi a naţiunii, 

interdicţia constituţională rămâne 

lipsită de forţă juridică. Dacă la data 

ratificării Constituţiei şi intrării sale în 

vigoare n-ar fi existat o lege, care să 

sancţioneze faptele de defăimare a ţării 

şi a naţiunii, ea ar fi trebuit adoptată 

imediat, sarcina revenindu-i 

Parlamentului, dar şi celorlalte instituţii 

implicate în procesul legislativ. S-ar fi 

impus, desigur, o lege specială, având 

în vedere valorile ce trebuie apărate şi 

nevoia de claritate, în privinţa faptelor 

prin care ele ar putea fi lezate, aceasta 

pentru a se evita confuziile şi 

interpretările tendenţioase. Cu toate 

acestea, deşi au trecut peste 20 de ani 

de când actuala Constituţie este în 

vigoare, legiuitorul român n-a lansat 

nici măcar o iniţiativă legislativă în 

acest sens, refuzând, practic, să-şi 

execute obligaţia constituţională ce-i 

revenea nemijlocit. Nu numai că o 

asemenea lege nu s-a adoptat, dar au şi 

fost înlăturate din legislaţia existentă 

textele încriminatoare privind faptele 

de defăimare a ţării şi naţiunii.  

Astfel prin Legea nr. 278/2006 [6] 

se aduc mai multe modificări la Codul 

Penal şi, în ceea ce ne interesează, este 

abrogat art. 236
1
 care, chiar prin 

denumirea sa marginală, „defăimarea 

ţării sau a naţiunii”, reflecta întocmai 

cerinţele textului constituţional invocat. 

obligation to create the legal frame 

necessary so that the respective 

interdiction becomes operable. Without 

a law incriminating and sanctioning the 

deeds of defamation of the country and 

the nation, the constitutional 

interdiction remains without legal 

force. If on the ratification and 

enforcement date of the Constitution 

there had not been a law to sanction the 

acts of defamation of the country, it 

should have been adopted on the spot, 

which should have been the task of the 

Parliament and of the other institutions 

involved in the legal process. 

Obviously one should have imposed a 

special law considering all the values to 

defend, and the need of clarity 

regarding possible harmful deeds, so as 

to avoid confusions and tendentious 

interpretations. Nonetheless, even 

though it has been more than 20 years 

since the current constitution was 

enforced, the Romanian legislator has 

never launched any legal initiative in 

this respect, practically refusing to 

meet his constitutional obligation. Not 

only was such a law never adopted, but 

the incriminating texts regarding the 

acts of defamation of the country and 

the nation were removed from the 

existent legislation. 

Thus by Law no. 278/2006[6] one 

brings further modifications to the 

Criminal Code and in what concern us, 

one abrogated article 236
1
, which even 

by its marginal name, “the defamation 

of the country or the nation”, reflected 

precisely the requests of the 

constitutional text invoked. According 

to the abrogated article, “public 
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Potrivit articolului abrogat 

„manifestările publice săvârşite cu 

intenţia de a defăima ţara sau naţiunea 

se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni 

la 3 ani”. Practica judiciară pe seama 

acestui text încriminator, aşa cum se 

invocă şi în expunerea de motive, 

lipseşte, dar nu că nu s-ar fi săvârşit 

fapte de acest gen, unele fiind chiar 

foarte grave, ci datorită dezinteresului 

indus factorilor de răspundere, chiar de 

la nivelul cel mai înalt de autoritate, în 

materie de aplicare şi respectare a legii. 

Să ne amintim doar de expoziţiile de 

caricaturi de la Berlin şi New York, 

organizate de Institutul Cultural 

Român, care au adus grave prejudicii 

de imagine României şi, cu toate 

acestea, în afara unor reacţii de presă 

prin care s-a şi cerut sancţionarea celor 

vinovaţi, nu s-a înregistrat vreo altă 

acţiune, aşa cu s-ar fi impus, în primul 

rând din partea autorităţilor statale.   

Avem însă o problemă de 

constituţionalitate, pentru că potrivit 

art. 1 alin. (5) din Legea fundamentală, 

respectarea Constituţiei este 

obligatorie. Prin urmare, Parlamentul 

nu-şi poate exercita competenţa de 

incriminare şi de dezincriminare a unor 

fapte antisociale, decât cu respectarea 

normelor şi principiilor consacrate prin 

Constituţie [7]. Deci, atât timp cât 

Constituţia interzice „defăimarea ţării 

şi a naţiunii”, art. 236
1
 trebuia să 

rămână în vigoare sau, cel puţin, dacă 

se considera învechit, atunci să se fi 

adoptat un alt text încriminator pentru 

asemenea fapte. În aceste condiţii, 

abrogarea lui este neconstituţională. 

Curtea Constituţională, deşi garant al 

manifestations with the intention of 

defaming the country or the nation are 

punished with imprisonment from 6 

months to 3 years”. The legal practice 

on this incriminating text, as is invoked 

in the exposure of reasons, lacks 

completely, but not because such deeds 

did not occur, some of them being 

actually very serious, but because of 

the lack of interest the responsible 

persons had when it came to applying 

and observing the law. Let us only 

mention here the exhibitions of 

caricatures from Berlin and New York, 

organized by the Romanian Cultural 

Institute, which brought Romania 

serious image prejudice. However, 

apart from some press reactions, 

claiming to sanction the guilty ones, no 

other actions from the state’s 

authorities were noticed.  

This is however a problem of 

constitutionality, because according to 

article 1, paragraph (5) of the 

Constitution, observing the 

fundamental law is mandatory. 

Consequently, the Parliament can 

exercise its competency of 

incrimination and disincrimination of 

certain anti-social acts, only by 

observing the norms and principles in 

the Constitution.[7] So, as long as the 

Constitution forbids “the defamation of 

the country and of the nation”, article 

236
1
 should have remained valid or at 

least, if one considered it obsolete, one 

should have adopted another 

incriminating text for such acts. Under 

these circumstances its abrogation is 

not constitutional. The Constitutional 

Court, though a guarantee of the 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica                                     Volume 2. Issue 1/2013 

 

= ISSN 2285-0171                                   ISSN-L=2285-0171 

61 

supremaţiei Constituţiei, nefiind însă 

sesizată, ea nu s-a putut pronunţa în 

această problemă. Cei care ar fi trebuit 

s-o sesizeze, potrivit art. 146 lit a) din 

Constituţie, fiind, unii implicaţi direct 

în adoptarea Legii 278/2006, alţii 

ignoranţi, iar alţii, nu puţini la număr, 

chiar ostili faţă de statul şi naţiunea 

română, se înţelege că n-au fost 

deranjaţi de dezacordul apărut între 

prevederile legii în discuţie şi 

Constituţia României. Deci, faptele de 

defăimare a ţării şi a naţiunii române, 

deşi sunt interzise de constituţie, ele pot 

fi săvârşite fără niciun risc pentru că, 

nefiind încriminate, nu atrag nicio 

răspundere pentru autorii lor, decât, să 

zicem, de natură morală.   

Neconstituţionalitatea abrogării art. 

236
1
 din Codul penal, n-o putem 

rezuma doar la o analiză pur tehnică, 

fără a încerca să înţelegem ce 

determinări a avut legiuitorul, lăsând 

fără protecţie valori atât de importante, 

cum le considerăm noi, precum ţara şi 

naţiunea.  În expunerea de motive la 

Legea 278/2006, prin care au mai fost  

abrogate şi alte articole din Codul penal 

având legătură cu libertatea de 

exprimare, ca de exemplu art. 205 ce 

încrimina insulta şi art. 206 calomnia, 

libertatea de exprimare este tratată ca o 

valoare absolută, investind-o chiar cu o 

anumită aură de sacralitate, motiv 

pentru care, în optica legiuitorului, 

orice impediment care ar putea-o 

restrânge trebuie înlăturat. „Libertatea 

de exprimare - se arată în amintita 

expunere de motive - reprezintă unul 

dintre fundamentele esenţiale ale unei 

societăţi democratice şi una dintre 

supremacy of the Constitution, could 

not adopt a position in this issue, since 

it was not informed about this. Those 

who should have informed the Court, 

according to article 146 letter a) of the 

Constitution, being directly involved in 

adopting law 278/2006 must be 

ignorant, whereas others, not few, even 

hostile towards the Romanian state and 

nation, must not have been disturbed by 

the clash between the legal provisions 

under discussion and the Constitution 

of Romania. Therefore, the acts of 

defamation of the Romanian country 

and nation, even though forbidden by 

Constitution, can be carried on without 

a risk, since without being 

incriminated, result in no consequences 

for their authors, with the exception of 

say moral ones. 

The lack of constitutionality in the 

abrogation of Article 236
1
 of the 

Romanian Criminal Code cannot be 

understood as a mere technical 

analysis, without also trying to 

understand the intentions of the 

legislator in leaving such important 

values, as the country and the nation, 

without protection. In the exposure of 

reasons to Law 278/2006, in which 

other Criminal Code articles related to 

the freedom of speech, such as Article 

205 incriminating insult and Article 

206 on slander, were abrogated, the 

freedom of speech is treated like an 

absolute value, being even invested 

with an aura of sacrality and this is the 

reason why according to the legislator, 

any possible impediment should be 

removed. “The freedom of speech – as 

is shown in the exposure of reasons – is 
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condiţiile primordiale ale progresului 

societăţii şi ale împlinirii individuale, 

acoperind nu numai informaţiile sau 

ideile care sunt favorabile ori care sunt 

considerate inofensive sau indiferente, 

ci şi acelea care ofensează, şochează 

sau îngrijorează statul ori un anumit 

segment al populaţiei. Acestea sunt 

cerinţele pluralismului, toleranţei şi 

spiritului deschis, în absenţa cărora nu 

există societate democratică”. Deci, 

indiferent de gravitatea efectelor ce s-ar 

putea produce şi de valorile lezate, 

libertatea de exprimare, în concepţia 

iniţiatorului acestei legi, nu poate fi 

împiedicată.  

Mai mult decât atât, în raport cu 

libertatea de exprimare, valorile 

protejate prin art. 236
1
, respectiv „ţara” 

şi „naţiunea”, sunt considerate ca fiind 

„esenţialmente abstracte” şi, prin 

urmare, se invocă temerea că ideile şi 

opiniile referitoare la ele ar putea 

dobândi variate interpretări, inclusiv de 

natură infracţională. S-ar putea ajunge - 

spun aceeaşi iniţiatori - şi la calificarea 

ca infracţiune a criticilor adresate celor 

care exercită puterea politică. Desigur, 

o temere nejustificată, având în vedere 

că n-au fost traşi la răspundere nici 

măcar cei care au adus grave injurii la 

adresa ţării şi naţiunii, ofense deosebit 

de grave pe care le-au simţit din plin, în 

sufletul şi credinţa lor, românii 

adevăraţi şi care au produs serioase 

consecinţe, inclusiv în domenii de 

importanţă naţională. Şi atunci ce 

raţiune ar exista în această „temere”, 

pentru a se ajunge la abrogarea 

articolului în discuţie?  

Chiar dacă practica judiciară, din 

one of the essential fundamentals of a 

democratic society and one of the basic 

conditions of the progress of the 

society and the individual fulfillment, 

covering not only the favorable or 

harmless information and ideas, but 

also those that offend, shock or concern 

the state or a certain segment of the 

population. These are the requirements 

of pluralism, tolerance and open spirit 

and in their absence there is no 

democratic society.” So, regardless of 

the gravity of the effects that might 

occur and the values that might be 

harmed, the freedom of speech, 

according to the initiator of this law, 

cannot be prevented. 

Furthermore, compared to the 

freedom of speech, the values protected 

by Article 236
1
, i.e. “country” and 

“nation”, are considered to be 

“essentially abstract” and thus one fears 

that opinions regarding these values 

may cover a wide range of 

interpretations, including criminal ones. 

The same initiators consider that one 

may reach such an extent, where the 

criticism addressed to the political 

power could be regarded as crime. 

Obviously this is an unjustified fear, 

since no one has ever been held 

responsible, so far, not even those who 

have brought serious damages to the 

country and the nation, highly serious 

offenses, felt deep down inside by the 

true Romanians, which have generated 

severe consequences even in areas of 

national importance. So, which reason 

would there be in this “fear”, so as to 

abrogate this article? 

Even if the judicial practice, based 
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motivele arătate mai sus, n-a înregistrat 

încălcări ale art. 236
1
, deşi, în realitate, 

ele s-au produs, totuşi acesta nu poate 

fi un motiv de abrogare, mai ales că 

starea de pericol asupra acestor valori 

n-a dispărut ci, din contra, ea s-a 

accentuat de la o etapă la alta, pe 

măsură ce reacţia de împotrivire din 

partea autorităţilor statului, dar şi a 

societăţii româneşti, în ansamblu ei, a 

devenit tot mai anemică. Este bine ştiut 

faptul că prestigiul naţional şi 

demnitatea românilor au fost puse la 

grea încercare, în perioada care a urmat 

loviturii de stat din decembrie 1989. 

Tocmai de aceea ar fi fost necesar ca 

românii din structura guvernamentală, 

câţi or mai fi fiind, să nu ignore 

scoaterea de sub incidenţă penală a 

faptelor de defăimare a ţării şi a 

naţiunii, să fi manifestat vigilenţă şi 

împotrivire faţă de astfel de acţiuni.  

Lipsa de motivaţie la abrogarea 

acestui articol şi justificările, de-a 

dreptul penibile, pe care le-au formulat 

iniţiatorii, incită totuşi la găsirea unor 

explicaţii pentru că, credem noi, nu 

poate fi chiar iraţional un demers 

legislativ. Suntem convinşi că nu riscul 

ca cineva, pentru nevinovate opinii sau 

critici la adresa puterii, ar putea intra 

sub incidenţa acestui articol, a 

determinat dezincriminarea acestor 

fapte. De aceea îndrăznim să afirmăm 

că nu s-a urmărit niciun alt scop, decât 

acela de a se crea un climat şi mai 

favorabil şi mai încurajator, pentru 

acţiunile propagandistice antiromâneşti. 

Ştiut fiind faptul că scopul legii penale 

este, în primul rând, preventiv, 

respectiv de a inhiba tentaţia de a 

on all the reasons shown above, has not 

seen breaches of Article 236
1
, though 

these did occur, this cannot be 

considered a reason for abrogation, 

especially since the danger around 

these values did not disappear, but 

quite on the contrary, constantly 

increased, as the reaction of the 

opposition on behalf of the state 

authorities and the Romanian society in 

general grew weaker and weaker. It is a 

well-known fact that the national 

prestige and the dignity of the 

Romanians were put on trial following 

the coup d’état from December 1989. It 

is precisely why Romanians from the 

governmental structure should have not 

ignored the fact that deeds of defaming 

the country and the nation are no longer 

regarded as crimes, and should have 

thus been more vigilant towards such 

actions. 

The lack of motivation in abrogating 

this article and the really embarrassing 

justifications given by the initiators still 

incite one to find explanations, because 

as we believe, a legal action cannot 

possibly be that irrational. We are 

convinced that it is not the risk for 

someone to be under the incidence of 

this article for innocent opinions or 

criticism against the power, that 

determined the disincrimination of 

these facts. That is why we dare to state 

that no other purpose was in view than 

that to create a more favorable climate 

for anti-Romanian propagandistic 

actions. Since the purpose of the 

criminal law is first of all to prevent 

and inhibit the temptation to do the 

incriminated facts, one also 
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săvârşi faptele incriminate, se înţelege 

că şi în privinţa incriminării şi 

sancţionării faptelor de defăimare a 

ţării şi a naţiunii s-ar fi produs, chiar 

dacă nu pe arii extinse, un asemenea 

efect. Ori legiuitorul a dorit ca în calea 

libertăţii de exprimare, când aceasta ia 

forma unor manifestări antiromâneşti, 

să nu mai există niciun obstacol.  

După cum s-a arătat mai sus, Curtea 

Constituţională nu s-a pronunţat în 

această problemă de 

neconstituţionalitate întrucât, potrivit 

procedurilor, ea nu se poate pronunţa 

din oficiu, decât în cazul iniţiativelor de 

revizuire a Constituţiei. În schimb, este 

important de adus în discuţie faptul că, 

fiind sesizată în urma a trei excepţii de 

neconstituţionalitate, Curtea 

Constituţională a decis [8] că 

abrogarea, prin Legea 278/2006, a art. 

205, art. 206 şi art. 207 din Codul penal 

este neconstituţională. 

Având în vedere că aceste texte 

încriminează insulta şi calomnia, fapte 

care lezează onoarea, demnitatea şi 

reputaţia persoanelor, Curtea îşi 

întemeiază decizia pe art.1 alin. (3) din 

Constituţie, potrivit căruia „... 

demnitatea omului, drepturile şi 

libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare 

a personalităţii umane..., sunt 

garantate”, pe art. 1 alin. (5) care 

consacră caracterul intangibil al 

prevederilor Constituţiei, pe faptul că 

dezonorarea este prin natura sa 

ireparabilă, iar demnitatea umană nu 

poate fi evaluată în bani şi nici 

compensată prin foloase materiale, aşa 

cum s-a decis în practica unor instanţe 

şi deci ele nu pot fi lipsite de mijloace 

understands the fact that when it comes 

to incriminating and sanctioning deeds 

of defaming the country and nation the 

same effect would have been produced, 

even if not on large areas. But the 

legislator wanted no obstacle for the 

freedom of speech, when it takes the 

form of anti-Romanian manifestations. 

As it has been shown above, the 

Constitutional Court has not yet given a 

verdict in this issue of 

unconstitutionality, since according to 

the procedures, one cannot simply give 

a verdict, except for the initiatives to 

revise the Constitution. On the other 

hand, however, one should mention the 

fact that having been informed after 

three exceptions of unconstitutionality, 

the Constitutional Court decided[8] that 

the abrogation – by means of Law 

278/2006 – of articles 205, 206 and 207 

of the Criminal Code was 

unconstitutional. 

Taking into consideration the fact 

that these texts incriminate insult and 

slander – facts that affect the honor, 

dignity and reputation of persons – the 

Court bases its decision on Article 1, 

paragraph (3) of the Constitution, 

according to which “… the dignity of 

man, the rights and freedoms of the 

citizens, the free development of the 

human personality … are guaranteed”, 

as well as Article 1, paragraph (5), 

which stipulates the intangible 

character of the provisions of the 

Constitution, based on the fact that the 

dishonor is by its nature irreversible, 

and the human dignity cannot be 

financially evaluated, neither 

compensated, as it has been decided in 
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penale de ocrotire.  

În examinarea constituţionalităţii 

abrogării acestor articole, Curtea 

Constituţională a avut în vedere şi  

prevederile privind libertatea de 

exprimare, cuprinse în art. 30 din 

Constituţia României, art. 10 paragraful 

2 din Convenţia pentru apărarea 

drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale şi  art. 19 paragraful 3 

din Pactul internaţional cu privire la 

drepturile civile şi  politice. Potrivit art. 

30 alin. (1) din Constituţia României, 

„Libertatea de exprimare a gândurilor, 

a opiniilor sau a credinţelor şi  

libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu 

grai, prin scris, prin imagini, prin 

sunete sau prin alte mijloace de  

comunicare în public, sunt inviolabile”. 

Acelaşi articol al Constituţiei prevede 

însă în alin. (6), că „Libertatea de 

exprimare nu poate prejudicia 

demnitatea, onoarea, viaţa particulară a 

persoanei şi nici dreptul la propria 

imagine”. Rezultă şi de aici că 

libertatea de exprimare nu are un 

caracter absolut pentru că mai presus 

de manifestările pe care le poate avea 

omul ca individ, el trebuie să fie 

conştient că sunt valori superioare pe 

care statul este obligat să le ocrotească 

iar el să le respecte. De regulă, cel care 

pretinde o libertate absolută de 

exprimare, nu are aceeaşi atitudine 

atunci când alţii se prevalează de ea 

pentru a-l dezonora. Trebuie aduse în 

discuţie şi concepţiile juridico-

filozofice promovate de societăţile 

democratice, care admit că libertatea 

unei persoane se termină acolo unde 

începe libertatea altei persoane. În acest 

the practice of some law courts, which 

means they cannot be bereft of legal 

means of protection. 

In examining the constitutionality of 

the abrogation of these articles, the 

Constitutional Court also had in view 

the provisions regarding the freedom of 

speech, mentioned in Article 30 of the 

Romanian Constitution, Article 10, 

paragraph 2 of the Convention for the 

defense of the human rights and the 

fundamental freedoms, as well as 

Article 19, paragraph 3 of the 

international Pact regarding the civil 

and political rights. According to 

Article 30, paragraph (1) of the 

Romanian Constitution, “the freedom 

of expressing thoughts, opinions or 

beliefs and the freedom of any sort of 

creations, be they oral, written, in form 

of images, sounds or any other means 

of public communication, are 

untouchable”. But the same article of 

the Constitution mentions in paragraph 

(6) that “the freedom of expression 

may not harm the dignity, honor and 

particular life of a person, neither the 

right to the own image.” Thus, the 

freedom of expression and speech does 

not have an absolute character, because 

beyond the manifestations a person 

may have as an individual, (s)he should 

be aware of the fact that there are 

superior values the state has to protect 

and the individual has to respect. 

Usually the one person pretending an 

absolute freedom of speech does not 

have the same attitude when others 

ignore it to dishonor that person. Worth 

mentioning here are also the legal and 

philosophical ideas promoted by 

http://legestart.ro/Pactul-1966-international-privire-drepturile-civile-politice-%28MTQ2MTk-%29.htm
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sens, art. 57 din Constituţie prevede 

expres obligaţia cetăţenilor români, 

cetăţenilor străini şi  apatrizilor de a-şi 

exercita drepturile constituţionale cu 

bună-credinţă, fără să încalce drepturile 

şi  libertăţile celorlalţi. 

La argumentele pe care ne-am bazat 

în a demonstra că abrogarea art. 236
1
 

este neconstituţională, se adaugă şi 

această decizie cu motivaţiile ei. Dacă 

onoarea şi demnitatea persoanei trebuie 

apărate prin mijloace de drept penal, 

aşa cum precizează această decizie, cu 

atât mai mult se impune o astfel de 

protecţie când este vorba de prestigiul 

ţării şi demnitatea poporului român. A 

accepta în numele libertăţii de 

exprimare manifestări care „ofensează, 

şochează sau îngrijorează statul ori un 

anumit segment al populaţiei”, aşa cum 

se subliniază în amintita expunere de 

motive, lasă să se înţeleagă o atitudine 

ostilă faţă de valorile care consacră şi 

întăresc prestigiul României şi 

demnitatea poporului român. 

Constituţionalitatea abrogării art. 

236
1
 Cod penal, ar fi putut face totuşi 

obiectul unei examinări din partea 

Curţii Constituţionale, existând 

posibilitatea sesizării sale tot printr-o 

excepţie de neconstituţionalitate. 

Astfel, la data de 19 iulie 2012, USL a 

depus la Parchetul de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie o plângere 

penală împotriva preşedintelui ţării 

(suspendat în momentul respectiv) şi a 

altor 14 persoane, acuzându-i de 

„răspândirea de informaţii false”, 

„defăimarea ţării şi a naţiunii” şi 

„periclitarea siguranţei economiei 

naţionale şi a stabilităţii monedei”. 

democratic societies that admit that the 

freedom of a person ends where the 

freedom of another person begins. In 

this respect Article 57 of the 

Constitution clearly states the 

obligation of Romanian citizens, 

foreign citizens and non-citizens to 

fulfill all constitutional rights in good 

will, without harming the rights and 

freedoms of others.   

The arguments invoked when 

showing that the abrogation of Article 

236
1
 is unconstitutional, may also be 

completed by this decision with all its 

implications. If the honor and dignity 

of the persons should be defended by 

means of criminal law, as is stated by 

this decision, such a protection 

becomes even more necessary when 

talking about the prestige of the 

country and the dignity of the 

Romanian people. Accepting in the 

name of the freedom of speech such 

manifestations that “offend, shock or 

concern the state or a certain segment 

of the population”, as one emphasizes 

in the above-mentioned exposure of 

reasons, enables us to understand a 

hostile attitude towards the values that 

protect and devote themselves to the 

prestige of Romania and the dignity of 

the Romanian people.  

The constitutionality of the 

abrogation of Article 236
1
 Criminal 

Code could have still been the object of 

an analysis conducted by the 

Constitutional Court, and thus one 

could have had the possibility to inform 

the Court also by an exception of 

unconstitutionality. Therefore, on 19
th
 

July 2012, USL filed with the Public 
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Dacă răspândirea de informaţii false şi 

periclitarea economiei naţionale sunt 

fapte încriminate de Codul penal la art. 

165 şi, respectiv, 168
1
, plângerea 

având, deci, temei legal, nu acelaşi 

lucru se poate afirma şi în legătură cu 

cealaltă acuzaţie, respectiv defăimarea 

ţării şi a naţiunii. Prevederile 

Constituţiei, care interzic astfel de 

fapte, nu constituie temei legal pentru 

începerea urmăririi penale împotriva 

celor învinuiţi, cu toate că autorii 

plângerii penale le-au invocat în 

susţinerea acuzaţiilor. Nullum crimen 

sine lege este un principiu pe care 

titularul acţiunii ar fi trebuit să-l ştie. 

Ar fi fost, de asemenea o ocazie fericită 

pentru a se invoca excepţia de 

neconstituţionalitate, în legătură cu 

abrogarea art. 236
1
, lucru  care, din 

motive ce ne scapă, nu s-a făcut. 

Un alt argument pe care ne 

întemeiem afirmaţia îl găsim tot în 

Legea 278/2006. În afară de 

modificările şi completările ce se aduc 

Codului penal, prin aceeaşi lege se 

modifică şi se completează şi 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

31/2002 [9] privind interzicerea 

organizaţiilor şi simbolurilor cu 

caracter fascist, rasist sau xenofob şi a 

promovării cultului persoanelor 

vinovate de săvârşirea unor infracţiuni 

contra păcii şi omenirii. Analizând 

noile dispoziţii vom constata că 

libertatea de exprimare nu mai are 

caracter absolut, instituindu-se un 

regim de cenzură extrem de aspru 

pentru opiniile ce nu concordă cu 

anumite poziţii, pretinse intangibile, 

privind holocaustul. Astfel, deşi şi în 

Prosecutor’s Office attached to the 

High Court of Cassation and Justice a 

criminal complaint against the 

President of the country (at that time 

suspended) and another 14 persons, 

accusing them of “spreading false 

information”, “defaming the country 

and the nation” and “endangering the 

safety of the national economy and the 

stability of the national currency”. If 

the spread of false information and the 

endanger of the national economy are 

deeds indeed sanctioned by the 

Criminal Code, Articles 165 and 168
1
, 

respectively, the complaint thus having 

legal basis, the same thing is not valid 

in case of the defamation of the country 

and nation. The provisions of the 

Constitution that forbid such deeds do 

not represent a legal basis to initiate the 

criminal prosecution against the ones 

being accused, even though the authors 

of the criminal complaint invoked them 

in supporting their accusations. Nullum 

crimen sine lege is a principle the 

author of this action should have 

known. It would have also been a good 

opportunity to mention the exception of 

unconstitutionality on the abrogation of 

Article 236
1
, which out of reasons 

beyond our power of understanding did 

not occur. 

Another argument supporting our 

statement is to be found in Law 

278/2006, as well. Apart from the 

changes and amendments to the 

Criminal Code, the same law also 

changes and amends the Government 

Emergency Ordinance no. 31/2002[9] 

stipulating that fascist, racist or 

xenophobe organizations and symbols, 

http://legestart.ro/Ordonanta-de-urgenta-31-2002-interzicerea-organizatiilor-simbolurilor-caracter-fascist-rasist-xenofob-promovarii-cultului-persoanelor-vinovate-savarsirea-unor-infractiuni-contra-p-%28NjY3NTY-%29.htm
http://legestart.ro/Ordonanta-de-urgenta-31-2002-interzicerea-organizatiilor-simbolurilor-caracter-fascist-rasist-xenofob-promovarii-cultului-persoanelor-vinovate-savarsirea-unor-infractiuni-contra-p-%28NjY3NTY-%29.htm
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forma anterioară art. 6 din ordonanţa 

respectivă limita libertatea de 

exprimare, prin noile modificări se 

instituie un regim şi mai aspru. 

„Negarea, contestarea, aprobarea sau 

justificarea - se arată în textul respectiv 

- prin orice mijloace, în public, a 

Holocaustului, genocidului sau a 

crimelor contra umanităţii ori a 

efectelor acestora se pedepseşte cu 

închisoare de la 6 luni la 5 ani şi 

interzicerea unor drepturi sau cu 

amendă”. Deci, dacă, de exemplu, 

cineva afirmă în public, că în România 

n-a fost holocaust, contrar poziţiei 

oficiale a statului român, indiferent de 

argumentele pe care-şi întemeiază 

afirmaţia, riscă privarea de libertate pe 

o perioadă între 6 luni şi 5 ani [10]. Se 

înţelege de aici că numai atunci când 

este vorba de prestigiul României 

libertatea de exprimare este absolută şi 

că în numele democraţiei, 

pluralismului, toleranţei şi spiritului 

deschis poate fi defăimată ţara şi 

naţiunea. Tocmai acest standard dublu 

aplicat libertăţii de exprimare, ne arată 

că interesul naţional în opera 

legiuitorului român reprezintă nu un 

obiectiv de apărat, ci o ţintă expusă 

celor mai agresive atacuri cu putinţă.  

 

Concluzii 

 

După 23 de ani de „reforme 

democratice” la care a fost supusă 

România, orice om  de bună credinţă 

poate constata, că din ceea ce 

reprezenta şi avea ţara noastră înainte 

de a trece prin acest experiment n-a mai 

rămas mare lucru. Sub eticheta falsă de 

as well as the promotion of the cult of 

persons guilty of crimes against peace 

and humanity are forbidden. Analyzing 

the new provisions we may notice that 

the freedom of speech is no longer an 

absolute value, since one may observe 

a new regime of extremely harsh 

censorship in the case of opinions that 

do not respect certain allegedly 

intangible positions regarding the 

Holocaust. Thus, even if in the past 

form Article 6 of that Ordinance 

limited the freedom of expression and 

speech, the new modifications bring 

about a harsher regime. “Publicly 

denying, contesting, approving or 

justifying by any means the Holocaust, 

the genocide or the crimes against 

humanity or their effects may be 

punished with imprisonment from 6 

months to 5 years, with the denial of 

some rights or with a fine”. So, even if 

for instance someone states publicly 

that in Romania there was no 

Holocaust, contrary to the official 

position of the Romanian state, 

regardless of the arguments brought to 

support this statement, that someone 

risks an imprisonment from 6 months 

to 5 years.[10] Therefore, the freedom 

of expression and speech is absolute 

only when talking about the prestige of 

Romania and only when in the name of 

democracy, pluralism, tolerance and 

free spirit, the country and nation may 

be denigrated. It is precisely this double 

standard in the case of the freedom of 

speech that shows us that the national 

interest represents for the Romanian 

legislator not an objective to defend 

and protect, but a target exposed to the 
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aşa zise „reforme democratice”  s-a 

practicat cel mai feroce jaf economic, 

cunoscut  vreodată până acum de 

români, însoţit şi de un adevărat 

genocid social, cultural, spiritual, 

etc.[11]. Dacă în alte timpuri istorice 

atacatorii se prevalau de forţa lor fizică 

şi dreptul celui mai tare, astăzi tactica 

lor a devenit mai subtilă, mai perversă 

şi, prin aceasta, şi mai eficientă. Valori 

pe care lumea civilizată nu le poate 

refuza ca „democraţie”, „libertate”, 

„drepturile omului”, au devenit arme 

ale noului imperialism, fiind folosite cu 

succes şi împotriva României. Pentru 

tot răul ce ni s-a întâmplat în aceşti ani, 

dacă într-adevăr ceea ce ni s-a 

întâmplat nu ne convine, singurul 

„vinovat” este poporul român. 

Raţionamentul este extrem de simplu: 

Jaful, distrugerile, demolările, 

subminarea sistemului de apărare 

naţională şi ordine publică, a sănătăţii 

şi învăţământului, alterarea imaginii 

despre poporul român, despre tradiţiile 

şi legitimitatea sa istorică poartă 

eticheta de „reforme democratice”. Sub 

această imagine au şi fost „legitimate” 

de popor, dobândind suport 

constituţional şi legal. Constituţia 

actuală a României a trecut prin două 

proceduri de ratificare din partea 

electoratului, în 1991 când  a fost 

adoptată şi în 2003 când a fost 

revizuită. Că electoratul, în marea lui 

majoritate, habar n-a avut ce votează şi 

că intenţionat a fost împiedicat să 

cunoască şi să înţeleagă conţinutul 

Constituţiei, este o problemă ce ţine 

doar de o responsabilitate morală sau 

politică, nicidecum juridică. 

most aggressive attacks possible. 

 

Conclusions 

 

After 23 years of „democratic 

reforms” in Romania, any person of 

good-will may realize that what our 

country had and was before this 

experiment, is now pretty much gone. 

Under the false label of so-called 

„democratic reforms” there occurred 

the most ferocious economic theft ever 

known by Romanians so far, as well as 

a genuine social, cultural, spiritual etc. 

genocide [11]. If in the past the 

attackers made use of their physical 

force, today their tactic is subtler and 

thus more efficient. Values that the 

civilized world cannot refuse, such as 

„democracy”, „freedom”, „human 

rights” have become the weapons of 

the new empire, being successfully 

used also against Romania. For all the 

evil done these years, if indeed we 

resent what had happened to us, the 

only „guilty” part is the Romanian 

nation. The reason is extremely simple: 

the theft, the destructions, the 

demolitions, the submination of the 

system of national defense and public 

order, of the health system and of the 

education, the alteration of the image of 

the Romanian people, of its traditions 

and historical legitimacy – all bear the 

label of „democratic reforms”. Under 

this image they were „legitimized” by 

the people, as well, thus acquiring 

constitutional and legal support. The 

current Romanian Constitution 

underwent two procedures of 

ratification by the electorate: in 1991, 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica                                     Volume 2. Issue 1/2013 

 

= ISSN 2285-0171                                   ISSN-L=2285-0171 

70 

Constituţia, la rândul ei, a constituit 

baza întregului edificiu legislativ, 

legitimat, de asemenea, de popor prin 

intermediul programelor politice pe 

care el le-a votat. Prin urmare, tot ce 

numim noi astăzi jaf, distrugere, 

subminare, sabotaj, genocid, etc., din 

punct de vedere juridic nu sunt delicte, 

ele având o solidă susţinere legislativă, 

iar legea, într-un sistem democratic, 

este „expresia voinţei poporului”. Deci, 

pentru tot acest dezastru, pe care nu-l 

contestă nimeni, inclusiv alterarea 

gravă a prestigiului naţional, „vinovat” 

este poporul român. Urmează o nouă 

revizuire a Constituţiei, pe care, din 

păcate, o fac tot guvernanţii. Cred c-a 

venit timpul ca românii să fie mai 

precauţi şi mai circumspecţi, când li se 

va cere să se pronunţe asupra noului 

aşezământ constituţional, precum şi a 

celorlalte acte politice sau candidaturi 

de care depinde viaţa lor şi a 

generaţiilor care vin după ei.  
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Abstract: Luând în considerare 

necesitatea imperativă de unitate în 

reglementarea normelor specifice 

desfăşurării procesului penal, la momentul 

actual, majoritatea dispoziţiilor aplicabile 

cauzelor formează procedura comună în 

materie. În unele situaţii, însă, procedura 

obişnuită nu poate alcătui cadrul optim 

pentru aflarea adevărului cu ocazia 

instrumentării dosarelor, nefiind suficient 

de eficace, pentru a asigura în mod 

temeinic respectarea drepturilor şi 

obligaţiilor justiţiabililor, precum şi 

realizarea scopului procesului penal. De 

aceea, legiuitorul a instituit un cadru 

normativ derogator de la procedura 

comună, codificat în Titlul IV al Părţii 

speciale, ce poartă denumirea de proceduri 

speciale şi care se aplică, în mod limitat, 

unor circumstanţe concrete, subordonate, 

în principal, fie împrejurărilor în care s-a 

săvârşit infracţiunea, fie tipului de 

infracţiune sau elementelor speciale 

referitoare la persoana autorului 

infracţiunii. Procedurile speciale 

reprezintă, aşadar, un complex de norme 

de drept procesual penal, care instituie, 

pentru anumite cauze penale, o desfăşurare 

a procesului penal parţial diferită de 

procedura obişnuită, literatura de 

specialitate clasificându-le în proceduri 

speciale propriu-zise şi proceduri speciale 
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Abstract: Considering the urgent need 

for unity in regulating the rules specific to 

the development of criminal trial, at the 

present moment most of the provisions 

applicable to causes form the common 

procedure in matter. However, in some 

situations the regular procedure can not 

compile the optimal framework for finding 

out the truth when dealing with files‟ 

investigation, because it is not sufficiently 

effective to thoroughly ensure the rights 

and obligations of individuals as well as to 

achieve the purpose of criminal 

proceedings. Therefore, the legislature has 

established a regulatory framework 

derogator from the common procedure, 

codified in title IV of the Special Part, 

which carries the name of special 

procedures and which is limitedly applied 

in certain concrete circumstances, mainly 

subordinated to the circumstances in which 

the offence was committed, to the type of 

offence or special items relating to the 

author of the crime. Therefore, special 

procedures are a complex of criminal 

procedure rules which establish, for certain 

criminal cases, a partially different 

development of the criminal trial from the 

usual procedure. The specialized literature 

classifies them into actual special 

procedures and auxiliary special 

procedures. Tracking and prosecuting 
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auxiliare. Urmărirea şi judecarea unor 

infracţiuni flagrante face parte, alături de 

procedura în cauzele cu infractori minori şi 

cea privind tragerea la răspundere penală 

a persoanei juridice, din procedurile 

speciale propriu-zise. Principala deosebire 

dintre acestea şi procedurile speciale 

auxiliare, constă tocmai în aceea că în 

cadrul lor sunt rezolvate aspecte privind 

tragerea la răspundere penală a celor care 

săvârşesc infracţiuni şi lămurirea 

problemelor legate de existenţa raportului 

juridic procesual principal, pe când 

procedurile auxiliare nu realizează 

sarcinile fundamentale ale procesului 

penal, ci rezolvă pe cale jurisdicţională 

anumite probleme legate de desfăşurarea 

cauzelor penale. Prin urmare, în cazul 

procedurilor speciale auxiliare, nu se va 

desfaşura un proces penal în scopul 

tragerii la răspundere penală, ci se vor 

înfăptui diferite sarcini, legate, direct sau 

indirect, de o cauză penală în curs de 

desfăşurare sau care a fost deja 

instrumentată. Prezenta lucrare 

analizează, din punct de vedere legislativ şi 

doctrinar, elementele de ordin general, 

specifice infracţiunilor flagrante, fără a 

aborda aspectele procedurale efective, dar 

prezentand, sintetic şi comparativ, 

reglementările în materie din legislaţia 

altor state. De asemenea, sunt prezentate şi 

analizate dispoziţiile de lege ferenda în 

materie, având în vedere iminenta intrare 

în vigoare a noului Cod de Procedură 

Penală. 

 

Cuvinte cheie: procedură specială; 

infracţiune flagrantă; urmărire penală; 

judecată; organe judiciare. 

 

 

 

 

some fragrant offenses, as the procedure in 

cases of juvenile offenders and as criminal 

liability of the legal entity, are part of the 

actual special procedures. The main 

difference between these and the auxiliary 

special procedures consists in the fact that 

within the actual ones issues, regarding the 

criminal liability of those who commit 

crimes and clarification of problems 

related to the existence of the main legal 

procedural report, are resolved while 

auxiliary procedures do not realize the 

fundamental tasks of the criminal process, 

but resolves through jurisdictional means 

certain issues related to the conduct of the 

criminal causes. Therefore, in the case of 

special auxiliary procedures a criminal 

trial with the purpose of criminal liability 

will not take place, but various tasks, 

directly or indirectly related to a criminal 

case in progress or which has already been 

instrumented, will be accomplished. This 

paper examines the legislative and 

doctrinal elements of general nature 

specific to flagrant crimes, without having 

to address the actual procedural aspects, 

but presenting, synthetically and 

comparatively, the regulations from the 

legislation of other States. Also the 

provisions of de lege ferenda in this field 

are presented and analyzed, taking into 

account the imminent entry into force of the 

new Code of Criminal Procedure.    

 

 

 

 

Keywords: special procedure; flagrant 

crime; prosecution; judgment; judicial 

organs. 
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Introducere 

 

Evoluţia fenomenului criminalităţii, 

la nivel naţional şi european, aflată în 

legătură de cauzalitate directă şi cu 

criza economică din ultimii ani, 

impune, în mod derizabil şi imperativ, 

adaptarea reglementărilor şi 

procedurilor în domeniu, la modalităţile 

şi formele tot mai evoluate ale 

fenomenului infracţional, astfel încât să 

se reuşească crearea efectivă a acelui 

spaţiu de securitate şi justiţie, necesar 

asigurării ordinii sociale în statele 

europene, plecând tocmai de la premisa 

că securitatea internă şi externă 

constituie două feţe ale aceleiaşi 

monede [1]. 

Săvârşirea oricărei infracţiuni 

activează dreptul şi obligaţia organelor 

judiciare - în calitate de reprezentanţi ai 

autorităţii – de a desfăşura toate 

activităţile şi de a lua toate măsurile 

legale, pentru a asigura restabilirea 

ordinii de drept încălcată, implicit 

pedepsirea autorului. Cu atât mai mult, 

comiterea unui act ilicit, în condiţii de 

flagranţă, justifică atât dreptul statului 

de a interveni prompt, cât şi necesitatea 

unei reglementări speciale a urmăririi şi 

judecării lor, având în vedere 

particularităţile specifice acestui gen de 

fapte, profundul impact social negativ, 

necesitatea restabilirii încrederii 

justiţiabililor şi descurajarea 

comportamentelor similare pe viitor. 

Din aceste considerente, în asemenea 

circumstanţe, regulile obişnuite de 

procedură trebuie înlocuite cu dispoziţii 

concrete, în scopul constatării de îndată 

şi strângerii imediate  a probelor, care 

Introduction 

 

The evolution of the criminal 

phenomenon at national and European 

level, found in a direct causal 

connection with the economic crisis of 

recent years, requires in a desirable and 

imperative way the adaptation of the 

regulations and procedures in the field 

to the more evolved methods and forms 

of the criminal phenomenon, so as to 

achieve the effective creation of that 

security and justice space necessary to 

ensure social order in the European 

States starting from the premise that 

internal and external security are two 

sides of the same coin [1]. 

Committing any crimes activates the 

right and obligation of judicial bodies - 

as representatives of authority – to 

carry out all the activities and to take 

all legal measures to ensure the 

restoration of the infringed rule of law, 

implicitly the punishment of the author. 

Even more so, committing an illegal act 

in flagrance justifies both the right of 

the state to promptly intervene, and the 

necessity of special rules for their 

prosecution and trial, taking into 

account the specific features of such 

facts, the profound negative social 

impact, the need to restore confidence 

to litigants and to discourage similar 

behaviors in the future. For these 

reasons, in such circumstances, the 

usual rules of procedure must be 

replaced by specific provisions, with 

the purpose of ascertaining and 

immediately gathering the evidence, 

which eventually could become 

inaccessible. In other words, in such 
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ulterior ar putea deveni greu accesibile. 

Altfel spus, în asemenea situaţii, 

circumstanţele în care a avut loc 

infracţiunea fac mai uşoară 

probaţiunea, excluzând aproape cu 

desăvârşire posibilitatea oricăror erori 

judiciare [2]. 

Regelementarea procedurii speciale 

pentru unele infracţiuni flagrante 

răspunde, în primul rând, unor interese 

de ordin procesual, deoarece în 

asemenea cazuri se întăresc condiţiile 

aplicării principiului celerităţii, a 

operativităţii în procesul penal. Pe de 

altă parte, această procedură grăbeşte 

restabilirea ordinii de drept care a fost 

încălcată şi contribuie la sporirea 

rolului educativ al procesului penal, cu 

condiţia ca scurtarea duratei activităţii 

judiciare să nu aducă atingere 

garanţiilor care asigură drepturile 

procesuale ale părţilor şi buna realizare 

a actului de justiţie, respectarea  

principiilor fundamentale a procesului 

penal, pe întreaga durată a desfăşurării 

sale, fiind obligatorie. 

Aşadar, necesitatea unei proceduri 

speciale de urmărire şi judecare a unor 

infracţiuni flagrante, se explică prin 

condiţiile în care se săvârşesc acest tip 

de acte ilicite, condiţii ce permit 

descoperirea rapidă a faptei şi a 

făptuitorului, stabilirea vinovăţiei 

acestuia pe bază de probe certe şi 

tragerea sa la răspundere într-un timp 

mai scurt, în comparaţie cu procedura 

obişnuită [3].  

Pe baza acestor elemente de fapt, se 

poate elimina, aproape complet, 

posibilitatea unor erori judiciare, ceea 

ce înlesneşte efectuarea unor activităţi 

situations, the circumstances in which 

the offence took place make the 

probation easier, almost thoroughly 

excluding any judicial errors [2].  

The regulation of the special 

procedure for some flagrant crimes 

responds, first and foremost, to the 

procedural interests, because in such 

cases the conditions for the application 

of the efficiency principle in criminal 

procedures can be found. On the other 

hand, this procedure quickens the 

restoration of the infringes rule of law 

and contributes to enhancing the 

educational role of the criminal trial, 

provided that the shortening of legal 

proceedings do not affect the 

guarantees that ensure the procedural 

rights of the parties and the proper 

implementation of the act of justice, 

observance of the fundamental 

principles of the criminal process 

throughout its entire development is 

required.   

Therefore, the need for a special 

procedure for the prosecution and trial 

of flagrant crimes is explained by the 

conditions under which this type of 

illicit acts are committed, which allow 

the quick discovery of the offence and 

perpetrator, establishing his guilt based 

on clear evidence and holding him 

liable in a shorter period of time 

compared with the ordinary procedure 

[3].   

Based on these elements, one can 

almost completely eliminate the 

possibility of juridical errors, which 

facilitates the carrying out of a quick 

and simplified criminal procedure 

activity.  
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procesual penale rapide şi simplificate. 

 

1. Noţiunea  de infracţiune flagrantă 

 

Din punct de vedere etimologic, 

termenul de „flagrant” derivă din 

verbul latin flagro, -are, care înseamnă 

„a arde”, sens în care noţiunea de 

„flagranţă” semnifică prinderea 

făptuitorului în ,,focul” acţiunii sale sau 

imediat după săvârşire [4].  

Multă vreme, în dreptul nostru, dar 

şi în limbajul juridic cel mai comun, 

noţiunea de infracţiune flagrantă era 

cunoscută sub denumirea de flagrant 

delict. Legislaţia penală românească 

actuală a înlocuit însă termenul „delict” 

cu cel de „infracţiune”, astfel că nu se 

mai justifică folosirea expresiei vechi. 

Potrivit articolului 465 din Codul de 

procedură penală, este flagrantă 

„infracţiunea descoperită în momentul 

săvârşirii sau imediat după săvârşire. 

Este de asemenea flagrantă şi 

infracţiunea al cărei făptuitor, imediat 

după săvârşire, este urmărit de 

persoana vătămată, de martorii oculari 

sau de strigătul public, ori este surprins 

aproape de locul comiterii infracţiunii 

cu arme, instrumente sau alte obiecte, 

de natură a-l presupune participant la 

infracţiune. În caz de infracţiune 

flagrantă, orice persoană are dreptul să 

prindă pe făptuitor şi să-l aducă 

înaintea autorităţii” [5]. 

Luând în considerare momentul în 

care a fost descoperită infracţiunea 

flagrantă, în literatura de specialitate se 

subliniază că aceste infracţiuni au 

forme tipice şi forme asimilate, prin 

raportare la dispoziţiile articolelor 465 

 

 

1. The notion of flagrant crime 

 

From the etymological point of 

view, the term "flagrant" derives from 

the Latin verb flagro, -are, which 

means "to burn"; in that sense, the term 

" flagrance" means catching the 

perpetrator in the heat of action or 

immediately after committing it [4].   

For a long time in our law but also 

in the legal and common language, the 

notion of flagrant crime was known as 

flagrante delicto. The current 

Romanian criminal law has replaced 

the term "delicto", with that of "crime" 

so that the use of the old expression is 

no longer justified.  

According to article 465 of the 

Criminal Procedure Code a crime is 

flagrant if "it is discovered during or 

after it was committed. A crime is also 

flagrant if the offender immediately 

after committing the crime is pursued 

by the injured party, eye witnesses or 

public cry or is surprised close to the 

place the crime was committed with 

weapons, tools or other objects likely to 

involve him in the offense. In the event 

of a flagrant crime any person has the 

right to catch the offender and bring 

him before the authorities" [5]. 

Taking into account the moment the 

flagrant crime was discovered, the 

specialized literature underlines that 

these offences have typical forms and 

assimilated forms, by reference to the 

provisions of article 465 and 466 of the 

Criminal Proccedure Code.  
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şi 466 din Codul de procedură penală. 

 

1.1. Infracţiunea flagrantă tipică 

 

Modul în care legea defineşte 

infracţiunea flagrantă, reliefează 

apropierea în timp, între momentul 

săvârşirii faptei şi momentul 

descoperirii acesteia. 

 Articolul 465 alin. 1 din Codul de 

procedură penală, prezintă două situaţii 

de infracţiune flagrantă tipică: 

infracţiunea descoperită în momentul 

săvârşirii şi infracţiunea descoperită 

imediat după săvârşire. 

Infracţiunea descoperită în 

momentul săvârşirii, presupune 

prinderea infractorului în timpul şi la 

locul comiterii acesteia. Termenul 

săvârşire se interpretează în sensul 

articolului 144 Cod penal, adică 

realizarea oricăreia din faptele care 

alcătuiesc conţinutul unei infracţiuni în 

formă consumată, tentativă 

sancţionabilă sau participaţie sub orice 

formă: autor, coautor, instigator sau 

complice. 

Infracţiunea descoperită imediat 

după săvârşire, este situaţia în care 

descoperirea faptei se stabileşte cât mai 

aproape de momentul săvârşirii ei. 

Legea nu fixeaza o limită strictă de 

timp, aceasta fiind lăsată la aprecierea 

organului judiciar. 

Pentru existenţa stării de flagranţă, 

nu este suficientă doar descoperirea 

faptei în momentul săvârşirii sau 

imediat după, fiind obligatorie şi 

prinderea făptuitorului în acele 

momente [6]. 

Această condiţie, deşi nu este în 

 

 

1.1. The typical flagrant crime  

 

The way in which the law defines 

flagrant offenses highlights the 

proximity in time between the moment 

the crime was committed and the 

moment of its discovery.   

Article 465 paragraph 1 of the 

Criminal Procedure Code provides two 

situations of flagrant crime: crime 

discovered the moment it was 

committed and discovered immediately 

after it was committed.  

The offence discovered the moment 

it is committed involves catching the 

offender during the offence and at the 

place it was committed. The term 

committing an offence is interpreted in 

the sense of the article 144 of the 

Criminal Code, meaning the 

accomplishment of any of the facts 

constituting the content of an offence in 

consumed form, sanctioned attempt or 

participation under any form: author, 

coauthor, instigator or accomplice.  

The offence discovered immediately 

after it has been committed is a 

situation where the committing is 

settled as close to the moment the 

crime was committed. The law does not 

set a strict time limit, which is left to 

the discretion of the judicial body.  

For the existence of the flagrance 

state it is not sufficient only to discover 

the offence the moment it is committed 

or shortly after, but also catching the 

perpetrator in those moments is 

mandatory [6].  

This condition, although it is not 
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mod expres prevăzută de lege, se 

subînţelege, în raport de justificarea 

procedurii urgente a infracţiunilor 

flagrante, dat fiind faptul că în situaţia 

în care nu se cunoaşte făptuitorul, nu 

poate exista dovada evidentă a 

vinovăţiei sale şi, deci, nu se justifică 

folosirea unei proceduri urgente şi 

simplificate. 

De asemenea, legea prevede că 

organul de urmărire penală trebuie să 

cuprindă în conţinutul procesului 

verbal întocmit şi declaraţiile 

învinuitului, dispunând ulterior 

reţinerea sa, ceea ce presupune, 

implicit, cunoaşterea făptuitorului din 

primul moment al descoperirii faptei 

sau imediat după săvârşirea acesteia 

[7]. 

 

1.2. Infracţiunea flagrantă 

asimilată 

 

Această formă a infracţiunii 

flagrante este denumită, în doctrină, şi 

cvasi-tipică sau cvasiflagrantă, articolul 

465 alineat (2) din Codul de procedură 

penală menţionand două situaţii de 

cvasiflagranţă [8]. 

În prima situaţie, făptuitorul, 

imediat după săvârşirea infracţiunii, 

este urmărit de persoana vătămată, de 

martorii oculari sau de strigătul public. 

Astfel, partea vătămată şi martorii 

oculari sunt cei care, constatând 

comiterea infracţiunii, trec imediat la 

urmărirea făptuitorului care încearcă să 

se îndepărteze de la locul faptei. De 

asemenea, cei prezenţi la comiterea 

faptei, văzând pe făptuitori, pot apela 

prin strigăte la ajutorul celorlalţi sau la 

expressly provided for by law, is 

understood in a justifying report for the 

urgent procedure of flagrant crimes, 

given the fact that if the perpetrator is 

not known, there can be no clear 

evidence of his guilt and hence there is 

no justification to use urgent and 

simplified procedures.  

The law also stipulates that the 

prosecution must include in the content 

of the official report drawn up 

statements of the accused and 

subsequently ask for his arrest, which 

means knowing the perpetrator since 

the discovery of the crime or 

immediately after its commission [7].  

 

1.2. Assimilated flagrant crime 

 

This form of flagrant crime is also 

called in the doctrine quasi-typical or 

quasi-flagrant. Article 465 paragraph 2 

of the Criminal Procedure Code 

mentions two situations of quasi-

flagrance [8].  

In the first case, the offender, 

immediately after committing the 

offence, is pursued by the injured party, 

eye witnesses or public cry. The injured 

party and the eye witnesses are the ones 

who after noticing the commission of 

an offense, immediately go right to the 

pursuit of the perpetrator who tries to 

depart from the crime scene. Those 

present at the commission of the 

offence, seeing the offenders, may call 

on the assistance of others through 

cries of help or to the authorities for 

pursuing and catching them. This fact 

represents in the specialist language - 

the public cry. 
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sprijinul autorităţilor, pentru urmărirea 

şi prinderea acestora, ceea ce 

reprezintă, în limbaj de specialitate - 

strigăt public. 

În cea de-a doua situaţie, făptuitorul 

este surprins aproape de locul comiterii 

infracţiunii cu arme, instrumente sau 

orice alte obiecte, de natură a-l 

presupune participant la infracţiune. 

Această stare stabileşte o prezumţie 

de flagranţă, datorită apropierii, în 

spaţiu şi timp, a făptuitorului faţă de 

locul şi momentul săvârşirii 

infracţiunii, având asupra sa orice 

obiect care face verosimilă şi probabilă 

participarea sa la comiterea delictului. 

Într-o asemenea situaţie, trebuie 

manifestată o foarte mare grijă în 

administrarea probelor în învinuire, 

deoarece simpla surprindere a unei 

persoane cu arme, instrumente sau alte 

obiecte, nu presupune, în mod 

obligatoriu, săvârşirea unei fapte 

penale. 

Şi în cazul infracţiunilor 

cvasiflagrante, starea de flagranţă este 

condiţionată, întotdeauna, de prezenţa 

făptuitorului, în lipsa acestuia 

neputându-se constata existenţa 

infracţiunii flagrante [9].  

 

2. Cazurile de aplicare a procedurii 

speciale privind infracţiunile 

flagrante 

 

Procedura specială privind 

infracţiunile flagrante se aplică, 

integral, doar dacă sunt îndeplinite şi 

condiţiile articolului 466 din Codul de 

procedură penală. 

Prima condiţie, infracţiunea să fie 

 In the second situation, the 

perpetrator is surprised close to the 

crime scene with weapons, tools or any 

other kind of objects that can implicate 

him in the crime.  

This state establishes a presumption 

of flagrance due to the proximity in 

space and time of the perpetrator to the 

place and time of the offence having on 

him any object which makes his 

participation in committing the crime 

more credible and probable. In such 

cases the administration of evidence 

should be handled with great care, 

because the mere capturing of a person 

with weapons, tools or other objects 

does not imply necessarily committing 

a criminal act.  

And in the case of quasi-flagrant, the 

flagrance state is always conditioned by 

the presence of the perpetrator. In his 

absence the flagrant crime does not 

exists [9]. 

 

2. Cases of application of the special 

procedure concerning the flagrant 

crimes 

 

The special procedure concerning 

the flagrant crimes is fully applied only 

if the conditions of article 466 of the 

code of criminal procedure are also 

met.  

The first condition - the crime must 

be flagrant, is an evident condition 

given that the analyzed special 

procedure precisely aims flagrant 

crimes.  

The second condition requires that 

the offence should be punishable by 

law with imprisonment for more than 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica                                     Volume 2. Issue 1/2013 

 

= ISSN 2285-0171                                   ISSN-L=2285-0171 

81 

flagrantă, este o condiţie evidentă, dat 

fiind faptul că procedura specială 

analizată vizează tocmai infracţiunile 

flagrante. 

Cea dea doua condiţie cere ca 

infracţiunea să fie pedepsită prin lege 

cu închisoare mai mare de un an şi cel 

mult 12 ani, fiind incluse în această 

categorie şi formele agravate ale 

acestor infracţiuni. 

 La stabilirea acestor limite, s-a 

considerat că aplicarea procedurii 

urgente nu se justifică în cazul unor 

infracţiuni de minimă importanţă, 

sancţionate cu amendă sau cu 

închisoare de până la 1 an.  

Astfel, prin dispoziţiile articolului 

466 din Codul de procedură penală, 

legiuitorul a limitat aplicarea procedurii 

speciale, strict la o anumita categorie 

de infracţiuni - cele sancţionate de lege 

cu închisoarea mai mare de un an şi de 

cel mult 12 ani, precum şi formele lor 

agravate - excluderea infracţiunilor 

sancţionate cu o pedeapsă mai mică de 

un an, având drept temei gradul scăzut 

de pericol social, ceea ce nu ar justifica 

aplicarea procedurii speciale. 

 Pe de altă parte, procedura specială 

nu se justifică nici pentru infracţiuni de 

o gravitate foarte mare, întrucât, dat 

fiind cuantumul sporit al pedepsei, 

trebuie asigurate garanţiile procedurii 

obişnuite, cu precădere evitarea erorilor 

judiciare, care pot apărea datorită 

ritmului accelerat al procedurii speciale 

[10].  

O altă condiţie impusă de normă, 

presupune ca infracţiunea să fie comisă 

în anumite locuri, şi anume: în 

municipii şi oraşe, în mijloacele de 

one year and not more than 12 years; 

the aggravated forms of such crimes 

are also included in this category.   

In establishing these limits it was 

considered that the application of the 

urgent procedure is not justified in the 

case of minimal significance offences 

punishable with fine or imprisonment 

up to 1 year.  

Thus, through the provisions of 

article 466 of the Code of Criminal 

Procedure, the legislature has limited 

the application of the special procedure 

to a certain category of crimes - those 

sanctioned by law with imprisonment 

of more than one year and not more 

than 12 years, as well as their 

aggravated forms – and the exclusion 

of offences sanctioned with 

punishments of less than a year having 

as a reason the low degree of social 

danger, which would not justify the 

application of special procedures.   

On the other hand, the special 

procedure is not justified for offences 

of a very high gravity, because, given 

the increasing amount of punishment, 

the usual procedure guarantees must be 

provided, in particular the avoidance of 

judicial errors which can occur due to 

the rapid pace of the special procedure 

[10].  

Another condition imposed by law, 

requires that the offence be committed 

in certain places, namely in 

municipalities and cities, means of 

transport as well as country fairs, fairs, 

ports, airports or train stations even if 

they don't belong to the territorial units 

referred to above, as well as in any 

busy place.   
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transport în comun, precum şi în 

bâlciuri, târguri, porturi, aeroporturi sau 

gări, chiar dacă nu aparţin unităţilor 

teritoriale arătate mai sus, precum şi în 

orice loc aglomerat. 

În ceea ce priveşte bâlciurile, 

târgurile, porturile, aeroporturile şi 

gările, nu este necesar să aparţină 

municipiilor sau oraşelor [11], iar în 

cazul mijloacelor de transport în 

comun, se consideră îndeplinită 

condiţia şi atunci când se constatată 

infracţiunea flagrantă, în contextul 

deplasării între două localităţi sau chiar 

într-o comună ori sat [12]. 

Condiţia de loc a săvârşirii 

infracţiunii, a fost formulată în sensul 

sublinierii posibilităţii constatării 

infracţiunii în stare flagrantă, premisa 

aglomeraţiei înlesnind identificarea 

unor martori oculari, urmărirea şi 

prinderea făptuitorului imediat după 

săvârşirea infracţiunii sau solicitarea, 

de îndată, a sprijinului organelor de 

urmărire penală [13].  

Aplicarea procedurii flagrante cu 

această condiţionare, poate fi  explicată 

şi de faptul că, asemenea locuri 

aglomerate constituie un cadru 

favorizant, care uşurează comiterea 

infracţiunii, situaţie demonstrată şi 

statistic, caz în care reacţia organului  

judiciar, precum şi aplicarea unei 

sancţiuni, trebuie să fie cât mai 

promptă. 

 

3. Cazuri de neaplicare a procedurii 

speciale privind infracţiunile 

flagrante 

 

Articolul 479 din Codul de 

It is not necessary for the funfairs, 

trade fairs, ports, airports and train 

stations to belong to municipalities or 

cities [11], and in the case of the means 

of transport the condition is also 

considered to be satisfied if the flagrant 

offence takes place in the context of 

movement between two localities or 

even between a commune and a village 

[12].  

The condition of the place of the 

offence has been formulated to 

underline the possibility of finding out 

whether the offence is flagrant, the 

agglomeration premise favors the 

identification of eyewitnesses, the 

pursuit and catch of the perpetrator 

immediately after committing the 

offence or immediately request for 

support from the criminal investigation 

organs [13].   

The application of the flagrant 

procedure with this condition can also 

be explained by the fact that such 

crowded places are favorable 

frameworks that facilitate the 

commission of crimes, situation 

demonstrated also statistically, in 

which case the reaction of the judiciary 

body as well as the application of 

sanctions, must be as prompt as 

possible. 

 

3. Cases of non-application of the 

special procedure concerning 

flagrant crimes 

 

Article 479 of the Criminal 

Procedure Code provides for two cases 

in which the offense, although flagrant 

and meeting all conditions of article 
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procedură penală, prevede două cazuri 

în care infracţiunea, deşi flagrantă şi 

întrunind toate condiţiile articolului 

466, este exonerată de la aplicarea 

procedurii speciale de urgenţă, 

respectiv: infracţiunile săvârşite de 

minori şi infracţiunile pentru care este 

necesară plângerea prealabilă a 

persoanei vătămate.  

În ceea ce priveşte infracţiunile 

săvârşite de minori, datorită situaţiei lor 

deosebite privind dezvoltarea psihică, 

aceştia sunt ocrotiţi de procedura 

penală, printr-o procedură specială 

aplicabilă numai minorilor, 

reglementată de articolele 480-493 din 

Codul de procedură penală.  

În cazul plângerii prealabile - 

infracţiunile reglementate de articolul 

279 din Codul de procedură penală, 

pentru a căror urmărire penală şi 

judecare este necesară plângerea 

prealabilă a persoanei vătămate, 

modificările recente aduse Codului de 

procedură penală au dus la o 

simplificare a procedurii.  

Din interpretarea, per a contrario, a 

actualelor prevederi ale articolului 479 

alineat 2 din Codul de procedură 

penală, rezultă că în cazul infracţiunilor 

flagrante, pentru care punerea în 

mişcare a acţiunii penale se face numai 

la plângerea prealabilă a persoanei 

vătămate, care nu sunt săvârşite în 

condiţiile articolului 466 din Codul de 

procedură penală, sau în situaţia în 

care, chiar dacă nu sunt îndeplinite 

condiţiile articolului 466,  persoana 

vătămată nu a introdus plângerea 

prealabilă la organul de urmărire 

penală, în termen de 24 de ore de la 

466, is exempted from the application 

of the special emergency procedure: 

crimes committed by minors and 

offences for which the prior complaint 

of the injured person is required.   

With regard to crimes committed by 

minors, because of their special 

situation concerning psychic 

development, they are protected from 

criminal proceedings through a special 

procedure applicable to them, regulated 

by articles 480-493 of the Criminal 

Procedure Code. 

In the case of prior complaint - the 

crimes regulated by article 279 of the 

Criminal Procedure Code, for whose 

prosecution and trial a prior complaint 

of the injured person is required - 

recent changes made to the Code of 

Criminal Procedure have resulted in a 

simplification of the procedure.   

From the interpretation, per a 

contrario, of the current provisions of 

article 479, paragraph 2 of the Criminal 

Procedure Code, it follows that in the 

case of flagrant crimes for which the 

setting in motion of the legal action is 

subjected to prior claim of the injured 

party, which are not committed under 

the terms of article 466 of the Criminal 

Procedure Code, or in a situation 

where, even if the conditions of article 

466 are not satisfied, the injured person 

has not made the prior complaint to the 

criminal investigation body within 24 

hours from the commission of a 

flagrant crime, the pursuit and trial will 

be held under the ordinary procedure. 
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săvârşirea infracţiunii flagrante, 

urmărirea penală şi judecata se vor 

desfăşura conform procedurii obişnuite.  

 

4. Infracţiunile concurente, 

indivizibile sau conexe 

  

Există şi situaţii în care, datorită 

legăturilor ce pot exista între anumite 

infracţiuni, procedura specială de 

urgenţă poate intra în concurs cu 

procedura obişnuită, fapt ce a 

determinat legiuitorul să reglementeze 

şi aceste situaţii. 

 Potrivit articolului 478 alineat (1) 

din Codul de procedură penală, în caz 

de concurs de infracţiuni, când 

procedura specială se aplică doar unora 

dintre infracţiunile concurente, se 

procedează la disjungerea acestora, 

urmărirea şi judecarea infracţiunilor 

făcându-se separat.  

Dacă disjungerea nu este posibilă, 

date fiind circumstanţele comiterii 

faptelor, se acordă prioritate procedurii 

obişnuite, de drept comun. 

În situaţia indivizibilităţii sau 

conexităţii unor infracţiuni flagrante, 

îndeplinind condiţiile prevăzute de lege 

pentru aplicarea procedurii urgente sau 

a unor infracţiuni neflagrante sau 

flagrante, dar care nu îndeplinesc 

aceste condiţii, pot exista două 

posibilităţi, respectiv: infracţiunea 

flagrantă poate fi disjunsă de celelalte 

infracţiuni, caz în care se vor urma 

două proceduri diferite - pentru 

infracţiunea flagrantă se va aplica 

procedura de urgenţă, iar pentru 

celelalte infracţiuni, indivizibile şi 

conexe, procedura de drept comun; sau 

4. Concurrent, indivisible and 

related offences  

 

There are also situations in which, 

because of the links that can exist 

between certain crimes, the special 

emergency procedure may enter into 

contest with the usual procedure, fact 

which prompted the legislature to also 

regulate these situations.   

According to article 478, paragraph 

1 of the Code of Criminal Procedure, in 

cases of competition between offences, 

when special procedure applies only to 

some of the concurrent crimes, we 

proceed to disjoin them, prosecution 

and trial of offenses being made 

separately.   

If it is not possible to disjoin them, 

given the circumstances the crime was 

committed in, priority is given to the 

common law procedure.  

In the situation of indivisibility or 

connection of some flagrant crimes 

fulfilling the conditions stipulated by 

law for the application of urgent 

procedure or of some non-flagrant or 

flagrant crimes but who do not meet 

these conditions, there can be two 

possibilities, namely: the flagrant crime 

can be disjoined from the other 

offences, in which case two different 

procedures can be followed - for 

flagrant crimes the urgency procedure 

can be applied and for the other 

indivisible and related crimes the 

common law procedure; or the disjoin 

is not possible in which case pursuit 

and prosecution are to be made for all 

offences after the common law 

procedure.  
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disjungerea nu este posibilă - urmărirea 

şi judecarea urmând a se face, pentru 

toate infracţiunile, după procedura 

obişnuită, de drept comun. 

Disjungerea poate fi dispusă, atât de 

către organul de urmărire penală, cât şi 

de către instanţa de judecată, cu 

precizarea că aceasta nu constituie o 

declinare de competenţă, ci o scindare 

în desfăşurarea procesului penal, care 

se derulează în continuare, dar separat, 

în faţa organului de urmărire penală sau 

a instanţei care a dispus disjungerea, 

aplicându-se pentru fiecare faptă 

procedura corespunzătoare, specială 

sau de drept comun. 

 

5. Reglementările din noul Cod de 

procedură penală 

 

Viitoarele dispoziţii procesual 

penale, estimate a intra în vigoare 

începând cu data de 01 februarie 2014, 

elimină din titlul destinat procedurilor 

speciale, urmărirea şi judecarea 

infracţiunilor flagrante [14]. Cu toate 

acestea, actul normativ în cauză conţine 

dispoziţii corespunzătoare referitoare la 

această instituţie, chiar dacă prevederile 

în materie sunt disipate, fiind cuprinse 

atât în cadrul unor instituţii din partea 

generală, cât şi în capitolul destinat 

sesizării organelor de urmărire penală. 

Prima trimitere, indirectă de altfel, 

la procedura subiect al prezentei 

lucrări, o întâlnim în art. 60 referitor la 

obligativitatea procurorului şi a 

organului de cercetare penală, de a 

efectua actele de cercetare care nu 

suferă amânare. Sub acest aspect, 

procesul verbal prin care se constată 

Disjoin may be ordered by both the 

prosecution and the Court, with the 

specification that it does not constitute 

a declination of competence, but a split 

in the development of the criminal 

process, which is still running, but 

separately, in front of the criminal 

pursuit body or the Court who ordered 

the disjoin; for each deed the 

appropriate procedure – special or 

common law - will be applied. 

 

5. The regulations of the New 

Criminal Procedure Code 

 

The future criminal procedural 

provisions, estimated to enter into force 

starting from 01 February 2014, 

remove from the title of special 

procedures, the pursuit and prosecution 

of flagrant crimes [14]. However, the 

normative act in question contains 

appropriate provisions relating to this 

institution, even if the provisions in 

matter are dissipated, being included in 

the general part within some 

institutions as well as in the chapter 

dedicated to referral of the criminal 

prosecution bodies. 

The first reference (indirect by the 

way) to the procedure which is the 

topic of this paper we find in the article 

60 with respect to the obligation of the 

prosecutor and criminal research body 

to conduct research documents that do 

not suffer any delay. In this respect, the 

official report through which the 

flagrant crime is noted represents both 

a referral and a means of proof (so an 

act of criminal investigation). Of 

course, the rule in question, having a 
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infracţiunea flagrantă, reprezintă atât 

un act de sesizare, cât şi un mijloc de 

probă (deci un act de cercetare penală). 

Desigur, norma în cauză, având 

caracter general, nu trebuie interpretată 

singular, ci prin coroborare cu art. 306 

alin. 2, care instituie, în mod concret, 

această obligaţie în sarcina organelor 

de urmărire penală. 

Menţionarea concretă a acestei 

instituţii o regăsim, pentru prima dată, 

în cuprinsul art. 62 alin. 3, care conferă 

dreptul comandanţilor de nave şi 

aeronave de a face percheziţii corporale 

şi asupra vehiculelor, de a-l prinde pe 

făptuitor şi a-l prezenta organelor de 

urmărire penală, în cazul comiterii unei 

infracţiuni în flagrant.  

Ulterior, în art. 92, este limitat 

dreptul avocatului de a participa la 

efectuarea oricărui act de urmărire 

penală, printre situaţiile de excepţie 

fiind menţionate şi cele referitoare la 

percheziţia corporală şi a vehiculelor, 

în cazul infracţiunilor flagrante. 

Specificul acestui gen de fapte, 

apreciem că impune reglementarea 

anterioară, care, din punct de vedere al 

respectării drepturilor procesuale 

acordate suspectului/inculpatului, nu 

aduce atingere acestora sub nicio 

formă. Garanţiile procesuale acordate 

categoriei de persoane mentionată 

anterior, prin normele instituite în 

viitoarea legislaţie, sunt suficiente 

pentru a asigura exercitarea drepturilor, 

respectiv controlul ierarhic al măsurilor 

dispuse şi actelor întocmite. În acest 

sens, controlul legalităţii probatoriului 

(cu referire concretă la procesul 

verbal), în acest prim stadiu procesual, 

general character, should not be singly 

interpreted, but in conjunction with art. 

306, paragraph 2 which particularly 

establishes that this obligation is to be 

carried out by the criminal pursuit 

bodies.  

The specific mentioning of this 

institution can be found, for the first 

time, within article 62, paragraph 3 

which gives the right to commanders of 

ships and aircraft to do body and 

vehicles searches, to catch the doer and 

turn him over to the criminal pursuit 

organs, in the case of committing a 

flagrant crime. 

 Later, in article 92 the right of a 

lawyer is limited to the participation in 

the carrying out of any criminal pursuit 

act; those relating to body and vehicles’ 

search in case of flagrant crimes are 

also mentioned among the exceptional 

situations. We believe that the 

specificity of this kind of facts requires 

the previous regulation, which, in terms 

of observance of the procedural rights 

given to the suspect/defendant, does 

not prejudice them in any form. The 

procedural guarantees granted to the 

category of persons mentioned above, 

through the rules established in the 

future legislation, are sufficient to 

ensure the exercise of rights, 

hierarchical control of the measures 

taken and prepared documents. In this 

sense, the control of the legality 

probation (with specific reference to 

the official rapport) in this first 

procedural stage will be achieved 

imperatively and in stages both, ex 

officio (originally by the supervising 

prosecutor - in accordance with article 
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se va realiza atât imperativ şi etapizat, 

din oficiu (iniţial de către procurorul de 

supraveghere - conform art. 293 alin. 3, 

iar ulterior cu ocazia verificării 

ordonanţei prin care s-a dispus 

începerea urmăririi penale - conform 

art. 305 alin. 3), cât şi dispozitiv, în 

sensul în care inculpatul va dori, fie să 

consulte dosarul (conform art. 94), fie 

să conteste actele întocmite (conform 

art. 336-339). 

În ordine cronologică, următorul 

articol ce conţine trimitere expresă la 

această instituţie, este art. 159 alin. 3. 

Astfel, percheziţia domiciliară poate fi 

începută şi în afara intervalului orar 

06.00 - 20.00, dacă ne aflăm în situaţia 

unei infracţiuni flagrante.  

Reglementarea implicită referitoare 

la constatarea infracţiunii flagrante, o 

regăsim în cuprinsul art. 293. Conform 

dispoziţiilor în cauză, o infracţiune se 

încadrează în această categorie, dacă 

este descoperită în momentul săvârşirii 

sau imediat după săvârşire. De 

asemenea, intră în această categorie şi 

infracţiunea al cărei făptuitor, imediat 

după săvârşire, este urmărit de organele 

de ordine publică şi siguranţă naţională, 

de persoana vătămată, de martorii 

oculari sau de strigătul public, ori 

prezintă urme care justifică suspiciunea 

rezonabilă că ar fi săvârşit infracţiunea 

sau este surprins aproape de locul 

comiterii infracţiunii cu arme, 

instrumente sau orice alte obiecte, de 

natură a-l presupune participant la 

infracţiune.  

Precizările anterioare definesc 

infracţiunea flagrantă şi subliniază 

trăsăturile acesteia. Conform art. 293 

293 paragraph 3, and later when 

checking the ordinance which ordered 

the commencement of criminal pursuit 

– according to article 3 paragraph 3), 

and at one’s disposal, in case the 

defendant will want to consult the file 

(under article 94), or to challenge the 

drawn up acts (in accordance with art. 

336-339).  

In chronological order, the following 

article that contains explicit reference 

to this institution is 159, paragraph 3. 

Thus, the domiciliary search can also 

begin outside the time frame 06.00 - 

20.00, if we are in a situation of 

flagrant crime.  

The default regulation relating to the 

determination of flagrant crime can be 

found in the content of art. 293. 

According to the provisions in 

question, an offense fits in this category 

if it's discovered the moment it is 

committed or immediately afterwards. 

Also it falls in this category the offence 

whose doer, immediately after 

committing it is chased by the organs 

of public order and national security, 

the injured person, eye witnesses or 

public cry or presents traces which 

justify the reasonable suspicion that he 

would have committed the crime or is 

surprised near the place where the 

offense was committed with weapons, 

tools or any other objects that could 

make the authorities assume he is a 

participant in the crime.  

The previous specifications define 

flagrant crimes and emphasize its 

features. According to article 293, 

paragraph 3 (identical to the regulations 

in force) the ascertainment of flagrant 
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alin. 3 (identic reglementărilor în 

vigoare), constatarea infracţiunilor 

flagrante se face printr-un proces 

verbal, în care se consemnează toate 

aspectele stabilite la faţa locului şi 

activităţile desfăşurate, şi care trebuie 

trimis de îndată procuroului de 

supraveghere. De asemenea, sui 

generis, actul în cauză trebuie să 

conţină menţiunile prevăzute de art. 

199. Împreună cu procesul verbal 

trebuie înaintate procurorului şi 

plângerile sau cererile scrise, corpul 

delict sau obiectele şi înscrisurile 

ridicate. Sub aspectul garanţiilor 

procesuale, dispoziţiile art. 293 

instituie, imperativ, după cum am 

menţionat anterior, prima formă de 

control a legalităţii activităţilor 

desfăşurate cu ocazia constatării 

infracţiunilor flagrante.  

În cadrul secţiunii referitoare la 

plângerea prealabilă - ca mod de 

sesizare a organelor de urmărire penală, 

întâlnim la art. 298, dispoziţii speciale 

privind procedura de urmat în cazul în 

care infracţiunea flagrantă face parte 

din categoria celor pentru care legea 

prevede că este necesară o astfel de 

plângere. Astfel, dispoziţiile instituite 

sunt imperative pentru organele de 

urmărire penală, sub aspectul 

constatării faptei, chiar şi în lipsa 

plângerii prealabile. Ulterior, trebuie 

chemată persoana vătămată, şi dacă 

aceasta depune plângere, urmărirea 

penală continuă, în caz contrar dosarul 

va fi înaintat procurorului cu 

propunerea de clasare. 

Ţinând cont de indignarea, oprobriul 

şi chiar temerea create prin comiterea 

crimes is done through a written report, 

which shall record all the aspects 

established at the place of crime and 

the activities carried out, and which 

must be sent as soon as possible to the 

supervising prosecutor. Also, sui 

generis, the document in question must 

contain the mentions required by article 

199. Together with the official report, 

the complaints or written claims, the 

corpus delicti or objects and writings 

recorded shall be forwarded to the 

Prosecutor. As regards the procedural 

guarantees, the provisions of article 

293 imperatively establishes, as 

mentioned previously, the first form of 

control of legality of activities 

developed on the occasion of finding a 

flagrant crime.  

In the section relating to the prior 

complaint – as a way of referral of the 

criminal prosecution bodies, we find in 

article 298 the special provisions 

relating to the procedure that is to be 

followed in case the flagrant crime 

belongs to the category for whom the 

law requires that such a complaint is 

necessary. Thus, the instituted 

provisions are imperative for the 

criminal prosecution bodies in terms of 

an infringement act even in the absence 

of prior complaint. Subsequently, the 

injured person must be called in and if 

he submits a complaint, the criminal 

pursuit continues, otherwise the file 

will be forwarded to the prosecutor 

with the proposal to be closed.  

Taking into account the outrage, 

opprobrium and even fear created by 

committing a flagrant crime, the 

legislature has established a form of 
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unei infracţiuni în stare de flagranţă, 

legiuitorul a instituit şi o formă de 

responsabilizare socială, în scopul 

descurajării unor asemenea fapte, în 

sensul în care a recunoscut dreptul 

oricărei persoane de a-l prinde şi preda 

organelor de urmărire penală pe autor. 

În asemenea situaţii, corpurile delicte, 

împreună cu obiectele şi înscrisurile 

ridicate, vor trebui încredinţate 

organelor de urmărire penală, urmând a 

fi consemnate într-un proces verbal 

(conform art. 310). 

Nu în ultimul rând, din conţinutul 

reglementărilor de lega ferenda şi în 

legătură indirectă cu tema lucrării, 

preşedintele completului de judecată 

are obligaţia constatării infracţiunilor 

de audienţă (care din punctul nostru de 

vedere reprezintă tot o formă de 

flagranţă), şi, după identificarea 

făptuitorului, întocmeşte o încheiere de 

şedinţă, pe care o trimite procurorului 

competent. Acesta din urmă, când 

participă la judecată, poate declara că 

pune în mişcare acţiunea penală, având 

şi prerogativa reţinerii inculpatului, 

dacă sunt întrunite condiţiile legale (art. 

360). 

 

6. Aspecte de drept comparat 

 

Procedura specială privind 

infracţiunile flagrante, nu este 

prevăzută doar în legislaţia României, 

reglementări analogice întâlnind şi în 

Codurile de procedură penală din alte 

state ( Marea Britanie, Franţa sau SUA 

- care au o practică îndelungată şi 

eficientă în domeniu).  

Instrumentarea cauzelor penale 

social accountability in the 

discouragement of such facts in the 

sense in which it recognized the right 

of any person to catch the author and 

turn him over to the criminal pursuit 

bodies. In such cases, the corpus delicti 

together with the objects and writings 

recorded shall be turned over to the 

criminal pursuit bodies and are going to 

be recorded in an official report (in 

accordance with article 310).  

Last but not least, from the content 

of the regulations de lege ferenda and 

in indirect relation with the theme of 

the paper, the Presiding Judge has the 

obligation to establish the audience 

offenses (which in our view represent a 

form of flagrance), and, after 

identifying the perpetrator, draws up a 

concluding session that is afterwards 

sent to the competent prosecutor. The 

latter, when attending the trial can 

declare that he sets in motion the 

criminal action, with the prerogative of 

withholding the accused if the legal 

conditions are met (art. 360).   

  

6. Aspects of comparative law 

 

The special procedure concerning 

the flagrant crimes is not provided only 

in the Romanian legislation; analogical 

regulations can also be found in the 

Codes of Criminal Procedure of other 

countries (United Kingdom, France and 

the United States - who have a long and 

effective practice in this domain).   

Investigation of criminal cases 

concerning the flagrant crimes is 

regulated in the national legislation as 

early as 1864. The evolution in time of 
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privind infracţiunile flagrante, este 

reglementată în legislaţia naţională încă 

din 1864, evoluţia în timp a normelor 

în materie resimţind influenţa 

legislaţiilor franceză şi italiană, chiar 

dacă, în esenţă, specificul propriu a fost 

păstrat. Prevăzută de Titlul IV, 

capitolul I al Codului de procedură 

penală român în vigoare, şi 

nereglementată în noul Cod de 

procedură penală în cuprinsul titlului 

dedicat procedurilor speciale (având în 

vedere modificările de ansamblu ale 

viitoarei legislaţii în privinţa celerităţii 

procesului penal, coroborate şi cu 

dificultăţile practice actuale de aplicare 

efectivă a acestei proceduri - datorate 

raportului dintre volumul mare al 

cauzelor aflate în instrumentare şi 

numărul redus de magistraţi, respectiv 

termenele foarte scurte prevăzute 

pentru aplicare), actuala reglementare 

este derogatorie de la normele comune 

de desfăşurare a procesului penal, doar 

dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute 

de lege cu privire la infracţiune. 

Astfel, prima condiţie imperativă o 

constituie caracterul flagrant al 

infracţiunii (aşa cum este definit de art. 

465), care trebuie aplicat doar la 

cazurile expres reglementate de art. 

466. Constatarea faptei se face prin 

proces verbal ce trebuie să cuprindă, pe 

lângă datele prevăzute de art. 91, şi 

elementele concrete dispuse de art. 467. 

Ca reguli generale, asupra învinuitului 

se ia măsura reţinerii, iar cercetarea 

trebuie finalizată în 24 ore sau cel mult 

3 zile, de la data emiterii ordonanţei de 

reţinere (în caz de arestare după 

reţinere), per a contrario urmărirea 

the rules in matter has felt the influence 

of French and Italian legislation, even 

if, in essence, its specificity was 

maintained. Provided for in title IV, 

chapter I of the Romanian Criminal 

Procedure Code in force and not 

regulated in the new Criminal 

Procedure Code within the title 

dedicated to special procedures (taking 

into consideration the overall changes 

of the future legislation concerning the 

celerity of criminal process, in 

conjunction with the current practical 

difficulties of effectively implementing 

this procedure – due to the ratio 

between the volume of cases under 

investigation and the low number of 

magistrates, respectively very short 

timescales for application) the current 

regulation is derogatory from the 

common rules of the criminal process 

only if the conditions provided by law 

with regard to offences are met.  

Thus, the first imperative condition 

is the flagrant character of the crime (as 

defined in article 465), which must be 

applied only to cases expressly covered 

by article 466. The ascertainment of the 

deed is done through official report 

which must contain, in addition to the 

data provided by article 91, the 

concrete elements presented in article 

467. As general rules, the accused shall 

be taken in detention and the 

investigation must be completed within 

24 hours or up to 3 days from the date 

of issue of the retaining ordinance (in 

case of arrest after retention), per a 

contrario the prosecution will be 

carried out in accordance with common 

law.    
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penală urmând a fi efectuată conform 

procedurii de drept comun.  

 Trimiterea în judecată se face prin 

rechizitoriul procurorului, care 

participă în mod obligatoriu la 

dezbateri, judecata făcându-se cu 

respectarea principiului competenţei 

materiale şi teritoriale. Hotărârea 

instanţei este supusă apelului sau 

recursului, după caz, termenul fiind de 

3 zile [15], înaintarea dosarului la 

instanţă fiind imperativ a se face în 24 

ore de la declararea căii de atac.  

În Franţa, pentru infracţiunile 

flagrante, încă din evul mediu, a fost 

prevăzută o sancţiune mai aspră prin 

raportare la celelalte categorii de 

infracţiuni, având în vedere oprobriul 

public creat prin comitere. 

Cu toate acestea, nu trebuie 

confundată procedura urgentă, 

prevăzută de articolul 550 din Codul de 

procedură penală francez, pentru 

cazurile de pericol social redus, cu 

ancheta în cazurile flagrante, prevăzută 

în articolul 53 din acelaşi cod.  

Similar procedurii penale române, în 

cazul infracţiunilor flagrante, ancheta, 

într-adevăr, decurge rapid, dar 

procedura se referă la crime (infracţiuni 

de un pericol social sporit) şi la delicte, 

care aparent sunt crime. Cercetarea se 

face de lucrătorii mai bine calificaţi ai 

poliţiei criminale, abilitaţi în aceste 

cazuri cu împuterniciri suplimentare 

(ex: de a face percheziţii fără 

sancţiunea procurorului) [16]. 

Procedura specială de urmărire şi 

judecată, însă, se aplică la infracţiunile 

simple, de un pericol redus (delicte şi 

contravenţii, inclusiv cele comise în 

Indictment is done through the bill 

of indictment of the prosecutor, who 

mandatory participates in the debate 

and the judgment which is made in 

compliance with the principle of 

material and territorial competence. 

The decision of the Court is subjected 

to appeal or recourse, as the case may 

be, within 3 days [15]. Referring the 

dossier to the Court is imperative to be 

done within 24 hours after declaring 

which is the way of attack.  

In France, for flagrant crimes, since 

the middle ages a harsher penalty has 

been provided in relation to the other 

categories of crimes, taking into 

account the public opprobrium created 

by the commission. 

However, we should not confuse the 

urgent procedure provided for in article 

520 of the French Code of criminal 

procedure for the events of the law with 

low social danger, with the 

investigation in cases of flagrance, 

referred to in article 53 of the same 

code.  

Similar to criminal proceedings, in 

the case of flagrant crimes, the 

investigation, indeed, goes fast, but the 

procedure refers to crimes (crimes of 

high social danger) and misdemeanors 

which apparently are crimes. Research 

is done by the better qualified workers 

of the criminal police, empowered in 

these cases with additional powers (e.g. 

to make searches without the sanction 

of the Prosecutor) [16]. Special pursuit 

procedure and judgment, however, 

applies to simpler offences, of a low 

risk (crimes and misdemeanors 

including those committed in 
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condiţii de flagranţă), care se pedepsesc 

cu privaţiune de libertate până la 2 luni 

sau cu amendă, spre deosebire de 

limitele reglementate în ţara noastră 

(infracţiunile flagrante pedepsite prin 

lege cu închisoarea mai mare de un an 

şi de cel mult 12 ani - art. 466 din 

Codul de procedură penală român).  

Actul procesual principal este, şi în 

acest caz, tot un proces verbal. Cazurile 

simple se examinează de un singur 

judecător, cele de o gravitate medie - 

de trei judecători, judecata având loc cu 

participarea obligatorie a procurorului 

şi a apărătorului, procedura fiind orală, 

formală şi în contradictoriu. Sentinţele  

instanţei judecătoreşti pot fi atacate, fie 

la Tribunalul de poliţie, fie la 

Tribunalul corecţional [17].  

Spre deosebire de Franţa, în Marea 

Britanie, procedura în cauzele flagrante 

şi de un pericol mediu sunt cercetate şi 

judecate printr-o metodologie 

simplificată. Aceste cazuri au 

aplicabilitate în situaţia încălcării 

regulilor de conducere a mijloacelor de 

transport, provocarea leziunilor 

corporale, furtul prin efracţie, răpirea 

copiilor şi violul. 

În acest sistem de drept, nu se 

prevede necesitatea întocmirii 

concluziilor de învinuire, predarea 

învinuitului instanţei şi alte garanţii. 

Fiind maximal simplificate, aceste 

componente sunt examinate personal 

de judecători, fără juraţi, iar sentinţa se 

poate baza chiar şi pe datele incomplet 

sau insuficient verificate. Examinarea 

în instanţă durează doar cîteva minute, 

iar judecătorul, de regulă, acceptă 

concluziile poliţiştilor, care în acest caz 

flagrance), which is punishable with 

imprisonment up to 2 months or with a 

fine, unlike the limits regulated in our 

country (flagrant offences are 

punishable by law with imprisonment 

with more than one year and not more 

than 12 years – article 466 the 

Romanian Criminal Procedure Code).  

The main procedural act also is in 

this case an official report. Simple 

cases are examined by a single judge, 

the ones with an average severity by 

three judges. The trial takes place with 

the participation of the Prosecutor and 

the defense. The procedure is oral, 

formal and in contradiction. Court 

sentences may be appealed either at the 

Police Court, or Tribunal correctional 

[17].   

Unlike France, in the United 

Kingdom the proceedings in the 

flagrant cases with medium danger are 

investigated and prosecuted by means 

of a simplified methodology. This 

happens in cases like: violation of the 

rules governing the means of transport, 

causing bodily injury, theft by burglary, 

kidnapping and rape.  

In this system of law it is not 

necessary to draw up the accusation 

conclusions, to hand over the accused 

to the Court and other guarantees. 

Being fully simplified, these 

components are personally examined 

by judges, without jury, and the 

sentence may be based on incomplete 

or insufficiently verified data. 

Examination in court only takes a few 

minutes and the judge usually accepts 

the conclusions of the police officers, 

which in this case have the quality of 
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au calitatea de martor.  

Statele Unite ale Americii aplică 

procedura pentru cazurile flagrante, în 

privinţa infracţiunilor de un pericol 

social redus. Aceste cazuri se 

soluţionează în instanţe de un nivel 

inferior, deseori, când persoana este 

adusă în judecată pentru a i se decide 

măsura preventivă i se aplică şi 

sentinţa.  

Dacă inculpatul este de acord cu 

procedura, judecătorul stabileşte 

raportul de implicare în ceea ce 

priveşte învinuirea ce i se aduce. În 

cazul în care inculpatul pledează 

vinovat, judecătorul hotărăşte pedeapsa 

în cel mai scurt timp. În situaţia în care 

acesta pledează nevinovat, infractorului 

i se acordă 30 zile pentru pregătirea 

apărării, urmând apoi examinarea 

judiciară prin toate fazele (ancheta 

judiciară, dezbateri, etc.) [18].  

În unele cazuri, avocaţii, cu acordul 

clienţilor, optează pentru recunoaşterea 

săvârşirii infracţiunii mai puţin grave, 

lăsând astfel cazul în procedura unui 

anumit judecător, cu care este mai 

simplu a încheia o înţelegere asupra 

pedepselor. 

Procedura în cazul unor infracţiuni 

flagrante în legislaţia Republicii 

Moldova, a cunoscut o evoluţie 

identică transformărilor social-politice 

din societatea post comunistă. 

Modificările esenţiale apar începînd 

cu anul 1995, după constituirea 

Republicii Moldova ca stat 

independent, cea mai importantă 

inovaţie referitoare la instituţia tratată 

fiind introducerea termenului de 

flagrant (articolul 370 „procedura 

witness.   

United States of America applies the 

procedure for flagrant cases, in respect 

to offences with low social danger. 

These cases are settled in the lower 

level courts. Often when a person is 

brought to court in order to decide on 

his preventive measure the sentence is 

also applied.  

If the defendant agrees with the 

procedure, the judge determines the 

ratio of involvement in terms of the 

charges what are brought. If the 

defendant pleads guilty, the judge 

decides the punishment in no time. If 

the defendant pleads guilty, the judge 

decides the punishment in no time. In 

the event that he pleads not guilty, the 

offender is given 30 days to prepare his 

defense, fallowed then by all the phases 

of the judicial examination (judicial 

inquiry, debate, etc.) [18].   

In some cases, lawyers, with the 

client's consent, opt for the recognition 

of the less serious offence, thus leaving 

the case in the procedure of a particular 

judge, with which it is easier to 

conclude a deal on the sentences.   

Procedure in the case of flagrant 

crimes in the legislation of the 

Republic of Moldova has experienced 

an evolution identical to the socio-

political transformations in the post-

communist society.  

Essential changes occur since 1995, 

after the establishment of the Republic 

of Moldova as an independent State 

and the most important innovation 

regarding the discussed institution is 

the introduction of the term flagrant 

(article 370 "judicial proceedings" 
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judiciară” începe prin: „procedura 

judiciară în cauzele penale flagrante...”. 

Prin Codul de procedură penală din 

2003, procedura delictului flagrant a 

fost inclusă oficial în categoria 

procedurilor speciale, alături de cea 

privind cauzele cu minori, urmărirea şi 

judecarea persoanelor juridice sau 

procedura recunoaşterii vinovăţiei [19].  

Asemenea legislaţiei din ţara 

noastră, actul procesual de bază este tot 

procesul verbal, care trebuie prezentat 

procurorului în maxim 24 de ore de la 

constatare, iar punerea sub învinuire 

este făcută doar de către procuror, care, 

poate dispune trimiterea în judecată. În 

situaţia în care procurorul consideră că 

nu există suficiente temeiuri pentru a 

pune persoana sub învinuire, dispune 

continuarea urmăririi penale cu 

indicarea acţiunilor care urmează să fie 

efectuate şi fixarea termenelor reduse 

necesare pentru aceasta. 

Făptuitorul poate fi examinat 

corporal, percheziţionat (în baza 

ordonanţei procurorului sau cu 

consimţământul său), reţinut sau îi pot 

fi puse bunurile sub sechestru. În aceste 

situaţii, trebuie informat judecătorul de 

instrucţie, în maxim 24 de ore de la 

dispunerea măsurii. Termenele sunt 

scurte - 10 zile pentru administrarea de 

noi probe, dacă se impune, respectiv 

maxim 5 zile de la înregistrarea 

dosarului la instanţă, pentru punerea 

cauzei pe rol.  

Modul în care legea defineşte 

infracţiunea flagrantă în legislaţia 

acestei ţări este, de asemenea, similar 

celei din România, prin condiţionarea 

dată de apropierea în timp între 

begin with: "judicial proceedings in 

flagrant criminal cases ...".  

Through the Code of Criminal 

Procedure of 2003, the procedure of 

flagrant crime was included in the 

category of special procedures along 

other cases regarding minors, pursuit 

and prosecution of legal persons or 

guilt recognition procedure [19].   

Similar to the laws of our country, 

the basic procedural document is also 

the official report, which must be 

submitted to the prosecutor within 24 

hours from the ascertainment and the 

indictment is made only by the public 

prosecutor, who may order the 

commencement of the trial. In the 

situation where the prosecutor 

considers that there aren’t sufficient 

grounds to put the person under 

accusation, he disposes the continuance 

of the criminal prosecution specifying 

the actions that are to be carried out 

and establishes the deadlines necessary 

for this.  

The perpetrator may be corporally 

examined, searched (under the 

ordinance of the prosecutor or with his 

consent), detained or his assets can be 

put under seizure. In these cases the 

investigating judge must be informed 

within 24 hours from the arrangement 

of the measure. The deadlines are short 

- 10 days for delivery of new evidence, 

if it is necessary, respectively 

maximum 5 days from the moment the 

dossier is registered to court, for the 

purposes of the case.  

The way the law defines the flagrant 

crimes in the legislation of this country 

is also similar to the one in Romania, 
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momentul săvârşirii infracţiunii şi 

momentul descoperirii ei, luându-se în 

considerare momentul în care a fost 

descoperită infracţiunea flagrantă. 

 În literatura de specialitate, se arată 

că asemenea infracţiuni au forme tipice 

şi forme asimilate (cvasiflagranţă - 

urmărirea făptuitorului, imediat după 

săvârşirea infracţiunii de către persoana 

vătămată, de martori oculari sau de 

strigătul public). În acelaşi regim se 

include şi definirea stării de flagranţă, 

condiţionată întotdeauna şi de prezenţa 

făptuitorului, în lipsa acestuia 

infracţiunea nefiind considerată 

flagrantă. De asemenea, infractorului i 

se acordă aceleaşi drepturi ca şi 

învinuitului, în ceea ce priveşte 

cunoaşterea materialelor dosarului.  

Particularităţile urmăririi şi judecării 

în cazurile flagrante, în toate aceste 

state, demonstrează varietatea de 

reglementări, dar în acelaşi timp şi 

faptul că procedura în cazurile flagrante 

are o aplicare destul de largă şi 

eficientă, ceea ce justifică întru totul 

aplicarea ei.  

Făcând o analiză a diferitor opinii şi 

prezentând procedurile analogice din 

alte state, se poate afirma că procedura 

în cauzele flagrante este o formă 

procesuală independentă, utilizată în 

multe ţări, capabilă să asigure, în 

domeniul de aplicabilitate, înfăptuirea 

corectă a justiţiei.   

 

Concluzii 

 

Comparând evoluţia în timp a 

normelor referitoare la procedurile 

speciale, în principal dispoziţiile în 

through the conditioning given by the 

time proximity between the moment 

the crime is committed and its 

discovery. It is taken into account the 

time that the flagrant infringement was 

discovered.   

In the specialty literature, it is shown 

that such offences have assimilated 

forms and typical forms (quasi-

flagrance - the pursuit of the 

perpetrator immediately after 

committing the offence by the person 

injured, eyewitnesses or public cry). 

The same regime also includes the 

definition of the state of flagrance, 

always conditioned by the presence of 

the perpetrator, in whose absence the 

offence is not deemed flagrant. In 

addition, the offender shall be granted 

the same rights as the defendant, in 

terms of knowledge of the dossier’s 

materials.  

The peculiarities of criminal 

prosecutions and trials in the flagrant 

cases in all these States, demonstrate 

the variety of regulations, but at the 

same time the fact that the procedure in 

flagrant cases has a fairly wide and 

effective applicability altogether 

justifies its implementation.   

Making an analysis of the various 

opinions and presenting the analog 

procedures of other countries, it can be 

asserted that the procedure in flagrant 

cases is an independent procedural 

form, used in many countries, able to 

ensure, in the field of applicability, the 

correct realization of justice.  
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materie dinainte de 1 ianuarie 1969  

(care cuprindeau un număr considerabil 

mai mare de norme derogatorii - 

exemplul procedurilor speciale 

aplicabile infracţiunilor contra avutului 

obştesc şi a celor privitoare la 

infracţiunile contra securităţii statului, 

eliminate ulterior), cu cele în vigoare şi 

de lege ferenda, putem afirma că 

procedura în cazul unor infracţiuni 

flagrante, reprezintă o formă 

independentă de activitate procesuală, 

desfăşurată de organele de urmărire 

penală, în cazul infracţiunilor de un 

pericol social redus, săvârşite în 

condiţii de flagranţă, al cărei scop 

principal este apropierea maximă a 

momentului aplicării pedepsei de 

momentul comiterii infracţiunii. 

Sub acest aspect, achiesăm ideii 

esenţiale exprimată de doctrină, că 

procedura în cauzele flagrante asigură 

soluţia cea mai eficientă, calitativă şi de 

impact imediat, în realizarea scopului 

procesului penal. 

Necesitatea existenţei unei 

proceduri derogatorii, în cazul unor 

infracţiuni flagrante, este dovedită şi de 

eficienţa înregistrată, în majoritatea 

cazurilor, în privinţa soluţionării 

dosarelor. Mai mult chiar, aşa cum am 

prezentat anterior, proceduri 

asemănătoare există şi în alte state, 

ceea ce demonstrează că această formă 

procesuală trebuie să existe şi să fie în 

permanentă perfecţionare, pentru a 

asigura o combatere cât mai eficientă a 

criminalităţii. 

Pornind de la premisa că, este mai 

mult decât cert faptul că procedura în 

cazul unor infracţiuni flagrante 

Conclusion 

 

Comparing the evolution in time of 

the rules relating to special procedures, 

mainly the provisions  in question 

before 1 January 1969 (which included 

a considerable number of derogating 

rules - the example of the specific 

procedures applicable to offences 

against public property and those 

relating to offences against State 

security, later removed), with those in 

force and de lege ferenda, it can be said 

that the procedure in cases of flagrant 

crimes represents an independent form 

of procedural activity conducted by the 

prosecution in the case of 

infringements with low social danger 

caused in conditions of flagrance, 

whose primary purpose is to bring 

closer the penalty to the time of the 

offense.  

In this respect the essential idea 

expressed by the doctrine is that the 

procedure in flagrant cases provides the 

most efficient, qualitative and of 

immediate impact solution, on the 

attainment of the criminal process.    

The necessity of the existence of a 

derogation procedure in the case of 

flagrant offences is proven by the 

effectiveness recorded, in most cases, 

in terms of resolving the files. 

Moreover, as I have shown above, 

there are also similar procedures in 

other countries, which show that this 

procedural form must exist and must be 

constantly improving, in order to 

provide the most effective combat of 

criminality.  

Starting from the premise that it is 
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reprezintă o ordine procesuală, capabilă 

să asigure o combatere eficientă a 

fenomenului infracţional, în etapa 

actuală, aplicarea dispoziţiilor din 

procedura specială nu elimină, ci 

completează normele comune din codul 

de procedură penală, orice cauză 

soluţionată, doar pe baza elementelor 

derogatorii, neputând fi considerată ca 

instrumentată corect şi complet. 

În legătură cu modalitatea de 

codificare a aceastei instituţii, în noul 

Cod de procedură penală, chiar dacă nu 

mai este inclusă în titlul dedicat 

procedurilor speciale (probabil din 

considerentele expuse anterior), 

suficienţa reglementărilor ne face să 

fim optimişti în ceea ce priveşte 

eficienţa practică.   
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Abstract: Prezenta lucrare se aliniază 

unor preocupări importante din literatura 

de specialitate, cu privire la rolul 

instituţiilor de detenţie în procesul de 

reeducare a persoanelor încarcerate şi 

efectul regimului penitenciar aplicabil. În 

acest sens, sunt analizate o serie de 

reglementări internaţionale, europene şi 

naţionale, precum şi măsurile şi practicile 

statornicite în penitenciare pentru 

reducerea riscului de recidivă. 
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recidivă;  penitenciar. 

 

 

Introducere 

 

Reducerea riscului de recidivă 

impune o politică socială şi penală la 

nivel nivelul terțiar de intervenție, 

respectiv după comiterea faptei și 

aplicarea pedepsei privative de 

libertate. Astfel, în funcție de anumite 

contexte, se adoptă programe de 

coeziune socială, sub aspect preventiv, 

în general, cuprinzând programe de 

intervenţie directă în ameliorarea 

comportamentelor celor violenţi, 

 

Some considerations on 

reducing the risk of 

recidivism in the institutional 

system 
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Abstract: The paper is in line with some 

concerns in the specialty literature 

regarding the role of the detention 

institutions in the re-education of people 

confined and effect of the applicable prison 

regime. In this sense, a series of 

international, European and national 

regulations, as well as the measures and 

practices in prisons built to reduce the risk 

of relapse are explored.   

  

 

Keywords: detention; detainee; risk; 
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Introduction 

 

Reducing the risk of relapse imposes 

a social and criminal policy at the 

tertiary level of intervention, 

respectively after committing the act 

and applying the custodial sentence. 

So, depending on specific contexts, 

social cohesion programs are adopted, 

under the preventive aspect, including, 

in general, direct intervention programs 

in improving the behavior of the 

violent, drug addicts and alcoholics, 
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toxicomanilor şi alcooliştilor, programe 

specializate în tratamentul persoanelor 

victimizate, a delincvenţilor în  timpul 

detenţiei, precum  şi o politică, la nivel 

post-penal, de sprijin în reintegrarea 

directă în societate. 

De asemenea, legea prevede o serie 

de măsuri de constrângere și restrîngere 

a drepturilor și libertăților persoanelor, 

în scopul asigurării siguranței și 

protecției instituțiilor, grupurilor, 

colectivității și bunurilor.  

Prevenirea criminalității se 

materializează prin intervenţia statului 

în configuraţia proceselor sociale 

caracteristice societăţii, din perspectiva 

fenomenului criminal şi intervenţia 

comunităţii carcerale, pentru atingerea 

nivelului societal de dezirabilitate. 

Astfel, prevenirea postdelictum se 

desfăşoară în cadrul instituţionalizat 

(penitenciar), și constă în reducerea 

riscului recidivei, punând accentul pe 

personalitatea delincventului şi 

caracteristicile delictului.  

În acest sens, alegerea măsurii de 

prevenire a recidivei, la nivelul 

condamnării, revine instanţei de 

judecată, iar pe timpul executării 

pedepsei, autorităţii însărcinate cu 

executarea sancţiunii. 

 

1. Cadrul juridic de reducere a 

riscului de recidivă în sistem 

instituțional 

 

Executarea pedepselor se realizează 

în conformitate cu următoarele 

reglementări internaționale, comunitare 

și interne: 

 a. Declarația Universală Drepturilor 

programs specialized in the treatment 

of victimized persons, offenders while 

in custody, as well as a policy, at the 

post criminal level, of support in the 

direct reintegration in society.  

The law also provides for a series of 

coercion and restraint measures of the 

rights and freedoms of individuals, in 

order to ensure the safety and 

protection of the institutions, groups, 

communities and properties.    

Crime prevention is materialized 

through the intervention of the State in 

pursuing the social processes 

characteristic of society, from the 

perspective of the killer phenomenon 

and prison community intervention to 

achieve the societal level of 

desirability. 

Thus, the postdelictum prevention 

takes place within an institutionalized 

environment (prison), and consists in 

reducing the risk of recidivism, with 

emphasis on the offender's personality 

and offense’ characteristics.   

In this sense, choosing the measure 

of preventing a relapse, at the level of 

sentencing, rests with the Court, and 

during the execution of the criminal 

sentences, with the authority 

responsible for the enforcement of the 

sanction. 

    

1. The legal framework for reducing 

the risk of recidivism in the 

institutional system  

 

The execution of punishments is 

carried out in accordance with the 

following international, community and 

domestic regulations:  



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica                                     Volume 2. Issue 1/2013 

 

= ISSN 2285-0171                                   ISSN-L=2285-0171 

101 

Omului a ONU, din decembrie 1948, 

care afirmă: interdicția torturii, a 

pedepselor sau tratamentelor crude, 

inumane și degradante (art. 5); 

egalitatea în drepturi a indivizilor în 

fața legii (art. 7); dreptul de a fi judecat 

de o instanță imparțială și independentă 

(art. 10). 

b. Pactul internațional  relativ la 

drepturile civile și politice adoptat de 

ONU, în decembrie 1966, prin care au 

fost reglementate dispoziții referitoare 

la interzicerea torturii, tratamentelor 

inumane și degradante, interzicerea 

experimentelor medicale sau științifice 

fără consimțământul liber al persoanei 

(art. 70), permisiunea muncii pentru 

deținuți, regimul sancționator special 

pentru tinerii condamnați, în scopul 

reinserției lor sociale.  

c. Convenția Europeană a 

Drepturilor Omului, care  prin art. 3 

interzice tortura, pedepsele și 

tratamentele inumane și degradante. În 

acest sens, Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului este competentă să 

examineze nu numai condițiile de 

arestare sau detenție, durata acestor 

măsuri, procedura de judecată, ci și 

regimul și tratamentul penitenciar la 

care sunt supuși deținuții, îndeosebi 

problemele care țin de cauze 

disciplinare, condiții de executare a 

pedepselor, măsuri de siguranță, etc. 

d. De asemenea, Regulile europene 

în materie penitenciară, aprobate de 

Consiliul Europei în 1987,  stabilesc o 

serie de principii comune în materie de 

politică penală. În acest sens, 

Recomandarea (87) 3 cuprinde 100 de 

dispoziții referitoare la principiile 

a. The Universal Declaration of 

Human Rights of the ONU, in 

December 1948, affirms the prohibition 

of torture, cruel, inhuman and 

degrading punishments or treatments, 

(article 5); equality of individuals 

before the law (article 7); the right to 

be judged by a impartial and 

independent court (article 10). 

b. The International Pact in relation 

to the civil and political rights adopted 

by the ONU, in December 1966, wich 

were regulated some provisions. They 

regarded the prohibition of torture, 

degrading and inhumane treatment, 

prohibition of medical or scientific 

experiments without the consent of the 

person (article 70), permission to work 

for the prisoners, special sanctioning 

regime for young people sentenced, 

with the purpose of social reinsertion.   

c. The European Convention on 

Human Rights, which in article 3 

prohibits torture, and inhuman and 

degrading treatments or punishments. 

In this respect, the European Court of 

Human Rights is competent to examine 

not only the conditions of arrest or 

detention, the duration of these 

measures, the procedure of law, but 

also the prison and the treatment to 

which the detainees are subjected to, in 

particular the issues that held in 

disciplinary cases, conditions of 

punishment execution, safety measures, 

etc. 

d. Also, European penitentiary rules 

approved by the European Council in 

1987, establish a series of common 

principles in the field of criminal 

policy. In this respect, the 
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fundamentale al administrării 

așezămintelor penitenciare, personalul, 

obiectivele regimului și tratamentelor 

peniteciare, reguli aplicabile 

categoriilor de condamnați. Consacrând 

principiile fundamentale în această 

materie, Recomandarea (2006) 2 

prevede că în penitenciar  trebuie să fie 

asigurate: respectarea demnității 

umane, egalitatea și imparțialitatea 

tratamentului penitenciar, iar regimul 

penitenciar trebuie să aibă drept scop 

reintegrarea socială a condamnatului. 

De asemenea,  așezămintele 

penitenciare trebuie să se supună 

inspecției efectuate de către autoritățile 

independente și să permită 

accesibilitatea și publicitatea normelor 

penitenciare. 

e. Documentul de lucru, întocmit de 

Secretariatul celui de al VI-lea Congres 

al Naţiunilor Unite, referitor la 

prevenirea crimelor şi tratamentul 

delicvenţilor (Caracas, Venezuela, 

1980), constata că ,,întemniţarea nu 

este în stare să îmbunătăţească şansele 

ca un delicvent să urmeze calea cea 

dreaptă şi faptul că instituţiile 

penitenciare nu au reuşit să facă să 

scadă criminalitatea”. 

Închisoarea tinde să accentueze 

tendinţele criminale ale delincventului 

condamnat, iar  din analizele 

comparative a raportului cost/utilitate, 

rezultă că internarea în penitenciare 

este costisitoare şi constituie o risipă de 

resurse umane şi sociale. 

În contextul orientărilor menţionate, 

Comitetul pentru prevenirea 

criminalităţii şi lupta împotriva 

delincvenţei a recomandat următoarele: 

recommendation 3 (87) contains 100 

provisions relating to the fundamental 

principles of the administration of 

prison establishments, staff, the 

objectives of the regime and prison 

treatments, the rules applicable to the 

category of convicted. Enshrining the 

fundamental principles in this regard, 

the Recommendation 2 (2006) provides 

that in prisons the fallowing must be 

assured: respect for human dignity, 

equality and impartiality of prison 

treatment; the prison regime must be 

aimed at social reintegration of the 

convict. Also, the prisons’ settlements 

must undergo inspection conducted by 

the independent authorities and permit 

accessibility and publicity of 

penitentiary rules. 

e. The working document, prepared 

by the Secretariat of the VI Congress of 

the United Nations with respect to the 

prevention of crimes and the treatment 

of offenders (Caracas, Venezuela, 

1980) finds that, “imprisonment is not 

able to improve the chances that a 

delinquent follows the right path and 

that the prison institutions have failed 

to decrease crime”. 

Prison tends to accentuate the 

criminal trends of the convicted 

offender and from the comparative 

analysis of the cost/benefit ratio, it 

follows that being in prison is 

expensive and represents a waste of 

human and social resources.  

In the context of the mentioned 

guidelines, the Committee for crime 

prevention and the fight against 

delinquency has recommended the 

following:  
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a) trebuie să se recurgă la alte soluţii 

decât închisoarea (libertatea 

supravegheată, probaţiunea sau 

eliberarea condiţionată); 

b) trebuie militat pentru trimiterea la 

închisoare a celui mai mic număr de 

delincvenţi, după epuizarea tuturor 

mijloacelor şi soluţiilor de reeducare; 

Principiul fundamental al acţiunii 

de resocializare şi tratament al 

delincvenţilor îl reprezintă 

normalizarea, prin apropierea 

condiţiilor vieţii din penitenciar de 

condiţiile lumii exterioare. 

Ca regulă generală, normalizarea 

presupune că în timpul executării 

pedepsei, deţinutul îşi păstrează şi 

exercită marea majoritate a drepturilor 

civile şi politice (dreptul la vot, la 

libera conştiinţă religioasă, dreptul de 

proprietate, etc.). 

În vederea diminuării riscurilor 

efectelor negative ale detenţiei, 

normalizarea presupune realizarea a 

două deziderate: 

a) internarea în stabilimente 

deschise, deschidere ce asigură 

deţinuţilor condiţii de viaţă aproape sau 

identice cu cele din afara locului de 

detenţie (dreptul la corespondenţă 

nelimitată, contact permanent cu 

familia, vizionarea de programe TV şi 

radio, dreptul la vizite conjugale sau 

dreptul de a vizita familia de sărbători, 

singurele restricţii fiind cele referitoare 

la libera deplasare în afara 

stabilimentelor; 

b) responsabilizarea, prin întărirea 

simţului răspunderii şi încrederii 

personale a deţinuţilor, implicându-i în 

activităţi zilnice la locul de detenţie, 

a) other solutions should be found 

than prison (supervised freedom, 

probation or parole); 

b) we should militate for sending to 

prison the smallest number of 

offenders, after exhausting all means 

and rehabilitation solutions; 

The underlying principle of re-

socialization action and treatment of 

offenders is represented by 

normalization, by approximating the 

conditions of life in prison to the 

conditions of the outside world.  

As a general rule, normalization 

requires that, during the execution of 

the sentence, the prisoner retains and 

exercises most of the civil and political 

rights (the right to vote, freedom of 

religious conscience, the right to 

property).  

In order to diminish the risks of 

adverse effects of detention, 

normalization implies the realization of 

two desiderata: 

a) by internment in open 

establishments, the opening provides 

inmates with living conditions close or 

identical to those outside the place of 

detention (the right to unlimited 

correspondence, constant contact with 

the family, watching TV and radio 

programs, the right to conjugal visits, 

or the right to visit the family during 

holidays, the only restrictions being 

those relating to free movement outside 

the establishments); 

b) empowering, by strengthening the 

sense of responsibility and personal 

confidence of the detainees by 

involving them in daily activities at the 

place of detention, re-adjusting them 
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reobişnuindu-i cu viaţa din afara 

închisorii; 

Detenţia şi privarea de libertate 

trebuie folosite ca o ultimă soluţie 

(ultimo ratio), astfel încât, înainte ca 

instanţele judecătoreşti să hotărască 

privarea de libertate, ele trebuie să ia în 

consideraţie toate celelalte sancţiuni 

posibile, mai puţin radicale.  

Decizia privind privarea de libertate 

trebuie adoptată, când se consideră că 

celelalte măsuri posibile, pe care 

instanţa ar putea să le ia, nu duc la 

corijarea delincventului. 

În conformitate cu Regulile 

penitenciarelor europene, adoptate de 

Consiliul Europei în domeniul 

penitenciar, resocializarea şi 

tratamentul delincvenţilor trebuie 

subordonate unor finalităţi precise, 

menite să asigure menţinerea stării de 

sănătate şi respectului deţinuţilor, prin 

asigurarea unor condiţii de viaţă, 

compatibile cu demnitatea umană şi 

standardelor acceptate în cadrul 

comunităţii. 

Scopul detenţiei trebuie să reducă, 

pe cât posibil, traumatizarea psihică a 

persoanei condamnate, prevenind 

apariţia unor perturbări emoţionale, idei 

obsesive, infantilism, idei de 

sinucidere, comportamente violente, 

agresive, încurajând ideile întemeiate 

pe individualizarea tratamentului 

penitenciar, acesta fiind înţeles ca 

ansamblu de măsuri şi activităţi, 

executate şi derulate sub 

supravegherea, asistarea şi consilierea 

personalului penitenciar sau altor 

specialişti voluntari. Astfel, 

condamnatul este observat, îndrumat şi 

with life outside jail;  

Detention and deprivation of liberty 

must be used as a last resort (ultimo 

ratio), so that, before the national 

courts decide on deprivation of liberty, 

they must take into consideration all 

the other, less radical possible 

penalties. 

The decision regarding the 

deprivation of liberty must be adopted, 

when it is considered that the other 

possible measures, that the Court might 

take, do not lead to correcting the 

offender.  

In accordance with the Rules of the 

European prisons adopted by the 

European Council in the field of prison, 

re-socialization and the treatment of 

offenders must be subordinated to some 

specific outcomes, intended to ensure 

the maintenance of the health status 

and respect of the detainees, by 

ensuring some living conditions 

compatible with human dignity and 

standards accepted within the 

community. 

The purpose of detention should 

reduce as far as possible, the 

psychological trauma of the convicted 

person, thus preventing the emergence 

of emotional disturbance, obsessive 

ideas, infantilism, suicidal ideas, 

violent, aggressive behavior, 

encouraging those based on 

individualization of prison treatment, 

this being understood as a series of 

measures, activities performed and 

conducted under the supervision, 

assistance and advisement of the prison 

staff or other volunteer specialists. 

Thus, the sentenced person is observed, 
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supravegheat pe toată durata detenţiei, 

cu respectarea drepturilor fundamentale 

ale omului şi regulilor privind 

tratamentul deţinuţilor. 

În acest sens, a fost instituit cadrul 

juridic și instituțional intern, 

corespunzător legislației internaţionale 

şi a Uniunii Europene, care 

reglementează următoarele drepturi și 

activități: dreptul la informare; dreptul 

de petiţie; dreptul de a trăi după un 

program ordonat; dreptul de a întreţine 

legătura cu familia; desfăşurarea unor 

activităţi ce vizează viaţa în detenţie şi 

postdetenţie. 

Astfel, Constituția României, la art. 

23, consacrând libertatea individuală și 

siguranța persoanei, stabilește două 

princiipii fundamentale al noului sistem 

juridic: prezumția de nevinovăție și 

legalitatea pedepsei. 

De asemenea, Codul penal și Codul 

de procedură penală cuprind o serie 

importantă de norme, între care și cele 

referitoare la executarea sancțiunilor 

penale. 

Legea nr. 275/2006 privind 

executarea pedepselor, cuprinde 

dispoziții referitoare la executarea 

pedepselor principale, în funcție de 

regimurile de detenție, precum și 

reglementări privind executarea măsurii 

arestării preventive. 

 

2. Politici şi măsuri de reducere a 

riscului de recidivă 

 

Potrivit tuturor reglementărilor 

internaționale, comunitare şi naţionale, 

obiectivele politicii penale românești 

sunt: 

guided and supervised throughout the 

duration of detention, in compliance 

with the fundamental human rights and 

the rules governing the treatment of 

detainees.  

In this regard, the legal internal and 

international framework, suitable to the 

European Union and international 

legislation, has been set up. It regulates 

the fallowing rights and activities: the 

right to information; the right to 

petition; the right to live after an 

orderly program; the right to maintain 

contact with the family; development 

of activities related to life in prison and 

post-detention.  

Thus, the Romanian Constitution in 

article 23 by enshrining the individual 

freedom and safety of the person, 

establishes two fundamental principles 

of the new legal system: the 

presumption of innocence and the 

legality of penalty.  

In addition, The Criminal Code and 

The Code of Criminal Procedure 

contain a number of rules among 

which, those relating to the 

enforcement of criminal penalties.  

Law no. 275/2006 concerning the 

enforcement of sentences, includes 

provisions relating to the execution of 

main punishments, according to 

detention regimes and regulations 

regarding the implementation of the 

preventive arrest measure.   

  

2. Policies and measures to reduce 

the risk of relapse 

 

According to all international, 

community and national rules, the 
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- eficienţa programelor şi practicilor 

corecţionale;  

- îmbunătăţirea condiţiilor de 

detenţie; 

- respectarea drepturilor 

condamnaţilor;  

- îmbunătăţirea şi diversificarea 

metodelor de prevenire, în cadrul şi în 

afara mediului carceral;  

În sensul acestei politici, aplicarea 

pedepsei privative de libertate 

urmăreşte [1]: 

- retribuirea;  

- prevenţia individuală, generală sau 

intimidarea;  

- protecţia populaţiei (apărarea 

socială);  

- ameliorarea, redresarea sau 

îndreptarea socială a infractorului; 

Activitatea de prevenire a recidivei 

vizează îndreptarea, corijarea şi 

reeducarea condamnaţilor, pentru 

uşurarea reintegrării în societatea 

deschisă. În acest sens, sunt 

reglementate o serie de măsuri şi 

activităţi, din care menţionăm: 

desfăşurarea unei activităţi utile în 

cadrul colectivităţii; prevenirea 

psihologică; probaţiunea; liberarea 

condiţionată; programe de prevenire în 

colectivitate, etc. 

Astfel, regimul penitenciar se aplică 

diferit, în funcţie de o serie de 

particularităţi, ca: 

- circumstanţele personale ale 

condamnatului;  

- natura şi gravitatea faptei comise;   

- durata pedepsei, etc.;  

De asemenea, în penitenciare se 

derulează o serie programe, ce vizează: 

- activităţi cultural-educative;  

objectives of the Romanian criminal 

policy are: 

- effectiveness of correctional 

programs and practices;   

- improvement of detention 

conditions;  

- respect for the rights of convicts;   

- improvement and diversification of 

prevention methods, within and outside 

the prison environment.  

 For the purposes of this policy, the 

application of the imprisonment 

penalty is aimed at [1]:  

- remuneration; 

- the individual, general prevention 

or intimidation; 

- protection of the public (social 

protection); 

- social improvement, recovery or 

correction of the offender; 

Relapse prevention activities aim at 

straightening, correcting and re-

educating the convicted, in order to 

ease the reintegration into the opened 

society. In this sense, a series of 

measures and activities are regulated. I 

mention: development of a useful 

activity within the community; 

psychological prevention; probation; 

parole; prevention programs within 

collectivity, etc. 

 Thus, the prison regime is 

differently applied, depending on a 

number of features such as:  

- the personal circumstances of the 

detainee; 

- the nature and gravity of the 

offence committed; 

- the duration of punishment, etc.; 

The prison also runs several 

programs aiming at:  
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- instruire şcolară, calificare şi 

recalificare profesională; 

- asistenţă socială specială; 

- terapii de specialitate individuale 

sau în grup; 

- activităţi de formare şi stimulare a 

capacităţii de comunicare; 

- alte programe; 

Scopul acestor programe este, de a 

dezvolta abilităţile mentale şi sociale 

ale deţinuţilor şi de a-i pregăti pentru 

viaţa post-detenţie.  

Corecţia condamnatului nu poate fi 

realizată decât prin educaţie, asistenţă 

psihologică şi socială, muncă şi 

desfăşurarea de activităţi culturale, 

sportive, recreative, etc. 

Educaţia şcolară şi pregătirea 

profesională, sunt componente 

esenţiale ale procesului de corecţie şi 

de prevenire a recidivei, ce se 

desfăşoară în instituţiile de detenţie. În 

unele ţări europene, aceasta prezintă 

anumite particularităţi, astfel:  

- în Lituania, toţi deţinuţii ce nu au 

studii liceale, sunt obligaţi să urmeze 

aceste studii în perioada de detenţie;  

- în Danemarca, circa 40% din cei 

aflaţi în închisori, în special cele cu 

regim deschis, pot beneficia de 

educaţie în afara mediului carceral;  

- în Belarus, toţi deţinuţii cu vârste 

sub 30 ani, trebuie să urmeze cursurile 

şcolii generale, cele liceale sunt 

facultative;  

- în Ungaria, deţinuţii romi au un 

liceu special; 

- în România, deţinuţii urmează 

diferite forme de învăţământ. Astfel, în 

anul de învăţământ 2012 -2013, au fost 

înscrişi la cursuri de instruire şcolară şi 

- cultural and educational activities; 

- training, professional qualification 

and retraining; 

- special social assistance; 

- individual or group specialized 

therapies; 

- activities of training and 

stimulating the communication ability; 

- other programs;  

The purpose of these programs is to 

develop the mental and social skills of 

prisoners and prepare them for life after 

prison. 

Convict’s correction can only be 

achieved through education, 

psychological and social assistance, 

work and the development of cultural, 

sporting, recreational activities, etc.  

School education and professional 

training are essential components of 

the process of correction, which take 

place in the detention institutions. In 

some European countries, it has certain 

features, such as: 

- in Lithuania, all prisoners who 

have no high school education, are 

obliged to follow these studies during 

the period of detention;   

- in Denmark, about 40% of those in 

prisons, in particular those within an 

open regime may receive education 

outside the prison environment;   

- in Belarus, all prisoners aged under 

30 years, must follow the general 

school courses, the secondary school is 

optional;  

- in Hungary, the Roma prisoners 

have a specialty high school; 

- in Romania, the prisoners fallow 

different forms of education. Thus, in 

the education year 2012 - 2013, a 
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universitară un număr de 2696 deţinuţi. 

De asemenea, un număr de 1465 de 

deţinuţi, au participat la cursurile de 

iniţiere profesională în domeniile: 

operator calculatoare, artă tehnică 

fotografică, construcţii, prelucrarea 

lemnului, zidărie, servicii.  

Asistenţa psihologică şi cea socială, 

sunt alte componente ale procesului de 

corecţie al deţinuţilor, constând în 

derularea unor programe de consiliere, 

organizate în penitenciar. În unele ţări, 

precum Norvegia, asistenţa psihologică 

şi socială continuă şi după punerea în 

libertate a condamnatului. Aceste 

programe au menirea de a ajuta 

deţinuţii să păstreze legătura cu familia, 

să se integreze în societate după 

ispăşirea pedepsei şi să prevină recidiva 

post-condamnatorie. Alte programe, 

specializate, sunt destinate 

consumatorilor de droguri, autorilor 

infracţiunilor sexuale, etc. 

Educaţia religioasă, se realizează de 

preoţi, de regulă angajaţi ai 

penitenciarului, prin rugăciuni, prin 

studiul cărţilor religioase, etc. 

De asemenea, munca în penitenciare 

este o activitate utilă social, fiind, de 

regulă, obligatorie şi retribuită, din care 

se reţine un anumit procent. În unele 

state, cum ar fi şi Slovacia, deţinuţii 

care muncesc cu norma întreagă şi 

obţin rezultate bune, sunt plătiţi, 

asiguraţi împotriva accidentelor şi, în 

acelaşi timp, beneficiază de asigurări 

de pensie. 

Diferenţierea şi repartizarea 

delincvenţilor în penitenciare, se face 

după criterii ca: sexul, vârsta, natura şi 

gravitatea delictului săvârşit, nevoile 

number of 2696 detainees were 

enrolled in school and University 

training courses. A number of 1465 

also attended courses of professional 

initiation in the fields: computer 

operator, technical photographic art, 

construction, woodworking, brickwork, 

services.   

Psychological and social assistance 

are other components of the prisoners’ 

correction process, consisting in 

carrying out counseling programs, 

organized in prisons. In some countries 

such as Norway, they continue even 

after the release of the detainee. These 

programs are meant to help the inmates 

keep in touch with family, to integrate 

into society after serving criminal 

sentences and prevent post-

condemnatory relapse. Other programs 

are intended for consumers of drugs, 

sexual crime authors, etc.  

Religious education is carried out by 

the priests, who usually are employees 

of the prisons, through prayers, study 

of religious books, etc.  

Also, work in prisons is a useful 

social activity and it usually is 

compulsory and remunerated, from it a 

certain percentage is being retained. In 

some States, such as Slovakia, 

prisoners who work full-time and get 

good results are paid, ensured against 

accidents and benefit from pension 

insurance.  

The differentiation and division of 

delinquents in prisons is done after 

criteria such as: gender, age, nature and 

severity of the committed act, special 

treatment needs (medical care, 

psychiatric treatment, continuing 
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speciale de tratament (îngrijire 

medicală, tratament psihiatric, 

continuarea pregătirii şcolare sau 

profesionale). 

O categorie specială este cea a 

deţinuţilor cu vârste cuprinse între 18 şi 

21 ani, ce necesită o abordare specială, 

deoarece au mai puţină experienţă de 

viaţă, o parte nu au reuşit să se 

integreze suficient în societate, nu au 

studiile terminate, nu au calificare 

profesională sau nu sunt dezvoltaţi 

normal psihic şi moral. Aceștia pot fi 

resocializaţi şi reintegraţi social, prin 

participarea la diverse programe, pe 

categorii de vârstă şi nivel de 

şcolarizare, avându-se în vedere 

comportamentul lor din mediul 

carceral.  

În cadrul programului psiho-social, 

se desfăşoară acţiuni de consiliere 

individuală, juridică şi de sprijin, iar în 

funcţie de necesităţile personale şi 

sociale, se stabilesc şi relaţii cu diferite 

servicii sociale. 

Prin programul de învăţământ şi 

pregătire profesională, se are în vedere 

alfabetizarea şi completarea studiilor, 

obţinerea unei calificări profesionale, 

dezvoltarea unor calităţi şi aptitudini 

pozitive ale tânărului deţinut. 

Alt program, menit să conducă la 

resocializarea tânărului deţinut, este 

programul de activităţi culturale, 

sportive şi recreative. Tinerii 

dependenţi de droguri, cei cu probleme 

psihiatrice deosebite, beneficiază de 

alte programe speciale.  

 După cum observăm 

activitățile din penitenciar sunt multiple 

și diverse, ce necesită un personal 

school or professional training).  

A special category is that of inmates 

aged between 18 and 21 years, which 

require a special approach, because 

they have less life experience, some 

have failed to integrate into society, 

haven’t completed their studies, have 

no professional qualification or are not 

normally, mentally and morally, 

developed. They can be re-socialized 

and socially reintegrated, through 

participation in programs based on age 

category, level of education, taking into 

account the behavior in the prison 

environment.   

As part of the psycho-social 

program certain actions are conducted. 

They involve individual counseling, 

legal support, personal and social 

needs, establishing relationships with 

social services.  

Within the education and 

professional training program it is 

envisaged the literacy and completion 

of studies, achieving professional 

qualifications, developing positive 

qualities and skills of the young 

prisoner.  

Another program meant to lead to 

the re-socialization of young inmate is 

the program of cultural, sporting, 

recreation activities. Young drug 

addicts with special psychiatric 

problems also benefit from special 

programs.  

As I observe the activities in prison 

are multiple and diverse which needs a 

competent and specialized personnel 

(sociologists, psychologists, doctors, 

teachers, educators, theologians, etc.), 

but in addition to this there is the need 
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compentent și specializat (sociologi, 

psihologi, medici, profesori, educatori, 

teologi, etc.), dar pe lângă aceasta este 

nevoie de voință politică și de manageri 

capabili să inițieze și să implementeze 

programe și măsuri în acest sens. 

Astfel, este foarte important să se poată 

renunţa la angajările şi promovările pe 

baze ideologice, de „înlocuitori”, 

bazate pe „nepotism şi clientelă”, al 

căror unic criteriu, este faptul de a 

pretinde că sunt loiali unei anumite 

formaţiuni politice, dar care, în fapt, 

numai cât extrag din „seva” economiei 

româneşti, făcând din politică una din 

cele mai profitabile profesiuni din 

România [2]. 

 

3. Principalele controverse privind 

reducerea riscului de recidivă 

 

Instituţia penitenciarului este un 

mediu specific închis. Chiar dacă se 

vorbeşte de transparenţă la nivel de 

teorie, aici domneşte tăcerea, în 

privinţa unor comportamente şi practici 

ale gardienilor şi deţinuţilor, raportate 

la diferite caracteristici ale persoanelor 

aflate în detenţie.  

În baza observaţiilor şi datelor 

obţinute, am reţinut câteva aspecte 

relevante privind caracteristicile 

persoanelor aflate în detenţie. 

Deşi, aproape toţi au studii şi 

calificare, în momentul arestării nici 

unul nu avea ocupaţie. 

Majoritatea sunt recidivişti, cei mai 

mulţi fiind condamnaţi pentru furturi şi 

tâlhării repetate, ceea ce denotă că, 

pentru ei, infracţiunea este unicul mod 

de viaţă, o condiţie a existenţei lor.  

of political will and managers capable 

of initiating and implementing 

programs and measures in this regard. 

Thus, it is important to be able to waive 

the hiring and promotion on ideological 

bases of "substitutes" based on 

"nepotism and patronage", whose sole 

criterion is the fact that they claim to be 

loyal to a particular political party, but 

in fact, this is the case only as they 

extract from the "lifeblood" of the 

Romanian economy, making the politic 

field one of the most lucrative 

professions in Romania [2].  

 

3. The main controversy on reducing 

the risk of relapse 

 

The penitentiary institution is a 

closed environment. Even though it 

speaks of transparency at the level of 

theory, here reins the silence in respect 

to certain behaviors and practices of 

wardens and inmates, reported at 

various characteristics of persons in 

detention.   

Based on the observations and data 

obtained, I have noted a few relevant 

issues relating to the characteristics of 

persons in detention.  

Though almost all of them had 

studies and qualifications at the time of 

the arrest, none have occupations.  

Most are repeat offenders, most of 

them convicted of repeated thefts and 

robberies, which shows that, for them, 

crime is the only way of life, a 

condition of existence. 

The criminal history of the family of 

origin and the social conditions in 

orphanages, can explain to a large 
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Antecedentele penale ale familiei de 

origine şi condiţiile de socializare din 

centrele de plasament, pot explica, în 

mare măsură, acest tip de 

comportament. 

În ceea ce priveşte activităţile 

desfăşurate în timpul detenţiei, 

majoritatea declară că aceste activităţi 

nu le va ajuta prea mult după liberare.  

Într-adevăr, integrarea în muncă, 

după liberarea din închisoare a foştilor 

deţinuţi, constituie o problemă 

deosebită, întrucât, în condiții de criză, 

unele societăți comerciale și-au 

restructurat și închis activitatea, pe de o 

parte, iar pe de altă parte, aceștia sunt 

acceptați cu greu  sau respinși atunci 

când declară că au suferit o 

condamnare. La toate acestea se adaugă 

sărăcia, alcoolismul, șomajul, traficul 

de droguri, promovarea violenței în 

mass-media, a abuzurilor și 

discriminărilor, care sunt marile 

flageluri ale României [3], şi totodată o 

parte din factorii de risc ai 

criminalității. 

Din investigaţiile noastre rezultă, de 

asemenea, faptul că instituţia 

penitenciarului realizează reintegrarea 

socială doar a unei părţi din numărul 

total al delincvenţilor, având în vedere 

că numai un procent de aproximativ 

44% din deţinuţi au confirmat acest 

lucru. 

Prin urmare, negăsind locuri de 

muncă, foștii deținuți sunt „nevoiți” să 

comită, din nou, „infracțiuni de 

necesitate” (furturi, spargeri, tâlhării, 

etc.), pentru a-şi asigura existența şi, 

astfel, nu după mult timp, să ajungă din 

nou după gratii. 

extent, this type of behavior.  

As regards the activities undertaken 

during the period of detention, the 

majority declare that these activities 

will not help them too much after their 

release.  

Indeed, the integration into the 

workplace, after the release from prison 

of former detainees, constitutes a 

special problem, whereas in the 

conditions of crisis some companies 

have restructured and closed the 

activity, on the one hand, and on the 

other hand, they are hardly accepted or 

they are rejected when they declare that 

they have suffered a conviction. To 

this, add poverty, alcoholism, 

unemployment, drug trafficking, 

promoting violence in the media, abuse 

and discriminations, which are the 

major scourges of Romania [3], and 

also some of the risk factors of crime. 

From our investigations show also 

that social reintegration penitentiary 

achieved only a portion of all 

offenders. We should bear in mind that 

a percentage of approximately 44% of 

inmates have confirmed this.  

Therefore, without finding jobs, the 

former prisoners are "forced" to 

commit "offences of necessity" (theft, 

robberies, etc.) in order to ensure their 

existence, and not long after, they end 

up behind bars again.   

Statistics show that over 60% of the 

men released, after having been 

convicted and having served their 

punishment in the United Kingdom, are 

re-incarcerated within four years from 

the commission of the original crime. 

The actual rate is much higher, as some 
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Statisticile arată că peste 60% dintre 

bărbaţii liberaţi, după ce au fost 

condamnaţi şi şi-au ispăşit pedeapsa, în 

Marea Britanie, sunt reîncarceraţi pe 

parcursul a patru ani de la săvârşirea 

delictelor iniţiale.  Rata reală este mult 

mai mare, întrucât unii dintre ei nu sunt 

prinşi sau sunt prinşi mai târziu.  

În România, la sfârşitul anului 2012, 

un procent de 45,78% reprezintă 

ponderea deţinuţilor recidivişti, raportat 

la efectivul total (31817 deţinuţi), 

aceasta reprezentând o creştere uşoară, 

faţă de anii precedenţi: 2009 - 44,82%, 

2010 - 44,93%, precum şi o scădere 

nesemnificativă faţă de anul 2011 - 

45,87% [4]. 

Pentru a veni în sprijinul celor 

eliberați din penitenciar este necesar 

constituirea unui parteneriat cu 

societatea civilă şi comunitatea. 

Aceasta  implică, în mod imperios şi 

necesar, o acţiune conjugată, între toate 

instituţiile publice guvernamentale şi 

ONG-urile care au atribuţii şi 

preocupări legale, în domeniul 

prevenirii şi combaterii faptelor 

antisociale, cauză pentru care, această 

activitate deosebit de importantă, 

necesită o coordonare de la nivelul 

managerilor [2]. Suntem de acord, în 

acelaşi timp, cu specialiştii care, 

menţionând că “indicatorii stării 

infracţionale din România 

demonstrează, de asemenea, că pentru a 

stăvili valul de ameninţări la adresa 

statului de drept, a ordinii şi siguranţei 

publice, produse de infracţiunile de 

mare violenţă, de marea criminalitate 

economico-financiară, de criminalitatea 

organizată şi de criminalitatea 

of them are not trapped or are caught 

up later.   

In Romania, at the end of 2012, a 

rate of 45.78% is the share of recidivist 

detainees, based on the total number 

(31817 prisoners), this representing a 

slight increase to previous years: 2009 

– 44.82%, 2010 to 44.93%, and a slight 

decrease compared to the year 2011 - 

45.87% [4].  

To help those released from prison a 

partnership with the civil society and 

the community is necessary to be 

established. It involves, in an imperious 

and necessary way, a joint action, 

among all the public Government 

institutions and NGOs that have powers 

and legal concerns in the field of 

preventing and combating antisocial 

acts, cause for which this very 

important task requires coordination at 

the level of managers [2]. We agree, at 

the same time, specialists, noting that 

“criminal status indicators in Romania 

also shows that to stem the tide of 

threats to the rule of law, public order 

and safety, produced by crimes of great 

violence, by the economic and financial 

crime, organized crime and 

transnational crime, all associated with 

a strong bureaucracy and endemic 

corruption” [5], believes that “require a 

new approach, much more complex 

and flexible, in an integrated system, 

with responsible participation of all 

national and international decision-

makers” [5], aspect that I think applies 

to activities aimed on reducing the risk 

of relapse. 

 

In addition, a number of companies 
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transnaţională, toate asociate cu 

birocraţia şi o puternică corupţie 

endemică” [5], consideră că “este 

necesară o nouă abordare, mult mai 

complexă şi flexibilă, în sistem 

integrat, cu participarea tuturor 

factorilor responsabili naţionali şi 

internaţionali” [5], aspect pe care îl 

considerăm valabil şi în activităţile care 

privesc reducerea riscului de recidivă.  

În condiţiile menţionate mai sus, în 

concepţia moastră, o serie de societăți 

comerciale ar putea oferi locuri de 

muncă, potrivit calificării 

postcondamnaților, fără a fi reticente, 

dacă ar exista și o înlesnire fiscală în 

acest sens. 

 Reducerea nesemnificativă a 

riscului de recidivă și ineficiența unor 

măsuri dau naștere la numeroase 

controverse, între specialiştii şi 

practicienii din domeniul criminologiei, 

sociologiei şi psihologiei, cu privire la 

închisoare ca instrument de control 

social. În acest sens, unii specialişti 

consideră că reeducarea din închisori, 

nu duce la rezultate bune, dimpotrivă, 

are un efect dezumanizant asupra 

personalităţii umane. 

Astfel, Petre Pandrea critică 

instituţia penitenciarului [6], din 

următoarele considerente: 

- dispariţia sentimentului de onoare 

în penitenciar, datorită promiscuităţii în 

care trăieşte, ce scade nivelul moral;  

- apariţia complexelor antisociale;  

- capacitatea de adaptare la mediu se 

diminuează în penitenciare, din cauza 

atmosferei artificiale;  

- penitenciarul se transformă uşor în 

„şcoala crimei”; 

could provide jobs, according to the 

qualification of the ex-detainees, 

without being apprehensive, if there 

were a tax relief in this respect.   

The small reduction of relapse risk 

and inefficiency of some measures 

give rise to many controversies 

between the specialists and 

practitioners in the field of 

criminology, sociology and psychology 

with respect to the prison as an 

instrument of social control. In this 

respect, some specialists consider that 

the reeducation in prisons does not lead 

to good results, by contrast, has a 

dehumanizing effect on human 

personality.  

Thus, Petre Pandrea [6] criticizes the 

prison institution for the following 

reasons: 

- the disappearance of the feeling of 

honor in prison, due to the promiscuity 

in which they live in, which lowers 

morale; 

- emergence of antisocial 

complexes;   

- the ability to adapt to the 

environment diminishes in prisons 

because of the artificial atmosphere;   

- the prison easily turns in the 

“School of crime”; 

The convict is not a passive being. 

He develops cooperative or conflicting 

relations with the ones around him 

(inmate-inmate, personnel-inmate). So, 

Harbourdt has identified among the 

inmates, the following types of 

relations: pro-social; pseudo-social; 

antisocial; social.  

The nature of these relationships 

should be the basis for the process of 
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Condamnatul nu e o fiinţă pasivă. El 

dezvoltă relaţii de cooperare sau 

conflictuale cu cei din jur (deţinut-

deţinut,  personal-deţinut). Astfel, 

Harbourdt a identificat în rândul 

deţinuţilor, următoarele tipuri de relaţii: 

prosociale; pseudo-sociale; antisociale; 

sociale. 

Natura acestor relaţii trebuie să 

reprezinte fundamentul procesului de 

resocializare, a cărei reuşită depinde de 

felul şi tratamentul penitenciar. 

Atmosfera în penitenciar nu e 

blândă, aşa cum o prezintă 

responsabilii acestor instituţii. Sunt 

semnalate cazuri de maltratare a 

deţinuţilor de gardieni, rele tratamente 

aplicate între deţinuţi, cărora le cad 

victime cei cu constituţie fizică mai 

puţin robustă şi noii veniţi, „botezaţi” 

în modul specific puşcăriaşilor.   

Aceste stări de lucruri nu conduc la 

reeducarea condamnatului, ci 

dimpotrivă la înrăirea acestuia, 

devenind astfel un potențial recidivist. 

Un rol important în disciplinizarea 

condamnatului, îl are sistemul de 

măsuri disciplinare instituit în mediul 

carceral, însă credem că acest sistem 

are unele neajunsuri. Astfel, din 

bilanţul Administraţiei Naţionale a 

Penitenciarului rezultă că în anul 2012, 

un număr de 1192 deţinuţi au fost 

sancţionaţi cu suspendarea dreptului de 

a participa la activităţi culturale, 

artistice şi sportive, pe o perioadă de 

cel mult o lună, iar 288 de deţinuţi au 

fos sancţionaţi cu suspendarea 

dreptului de a presta o muncă, pe o 

perioadă de cel mult o lună.  

În opinia noastră, aceste  măsuri 

re-socialization, whose success 

depends on the nature and treatment of 

the prison.  

The atmosphere in the prison is not 

gentle, as the representatives of these 

institutions present it. Various cases are 

reported: cases of mistreatment of 

prisoners by wardens, mistreatment 

applied between inmates, to who fall 

victim those with less robust physical 

training and newcomers "baptized" in 

the particular way of the inmates. 

 These things do not lead to the 

reeducation of the inmate, but on the 

contrary they make him become worse 

than he is, thus becoming a potential 

recidivist.   

The system of disciplinary measures 

instituted in the prison environment has 

an important role in the discipline of 

the convict, but we believe that it has 

some shortcomings. Thus, the balance 

sheet of the National Penitentiary 

Administration shows that in the year 

2012, a number of 1192 inmates were 

punished with the suspension of the 

right to participate in cultural, artistic 

and sports activities for a period not 

exceeding one month, and 288 

prisoners have been sanctioned with the 

suspension of the right to work for a 

period not exceeding one month.  

In our opinion, these disciplinary 

actions come into conflict with the 

mission of prison to reeducate the 

convicts. On the contrary the 

attendance at such activities should be 

mandatory; against the prisoner other 

disciplinary measures should be taken. 

 A specific problem of this system is 

the amplification of small-scale 
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disciplinare vin în contradicţie cu 

misiunea penitenciarului, aceea de 

reeducare a condamnatului. 

Dimpotrivă, participarea la astfel de 

activităţi trebuie să fie obligatorie, 

împotriva deţinutului putând fi luate 

alte măsuri disciplinare, prevăzute de 

reglementările legale. 

O problemă specifică acestui sistem, 

este şi amplificarea micii corupții în 

penitenciar, în sensul că unor  deținuți 

li se conferă unele avantaje nepermise 

în penitenciar (deținerea de telefoane 

mobile, droguri, învoiri etc.), în 

schimbul unor sume de bani și alte 

foloase materiale. Referindu-ne la mica 

corupţie din penitenciare, suntem de 

acord cu unul dintre autori, care arată 

că aceasta corespunde corupţiei 

birocratice şi administrative, întâlnită la 

nivelul instituţiilor din cadrul 

administraţiei publice centrale şi locale  

(a penitenciarelor, s. n.), unde cetăţenii 

(deținuții s.n.) au contact direct cu 

funcţionarii, care trebuie să aplice 

politicile, strategiile şi legile, corupţie 

care se manifestă, prin cele mai subtile 

metode, referitoare la pretinderea şi 

acceptarea de bani sau alte foloase 

materiale, în scopul de a îndeplini, a nu 

îndeplini ori a întârzia îndeplinirea unui 

act, privitor la îndatoririle lor de 

serviciu [3]. 

Deţinuţii suferă o serie de 

privaţiuni: sunt lipsiţi de libertate, de 

venit adecvat, absenţa anturajului 

familiei şi prietenilor, etc., la care se 

adaugă unele cutume specifice 

mediului carceral. Astfel, „noii veniţi”, 

iau la cunoștință de șeful lor de cameră, 

căruia trebuie să i se supună 

corruption in the prison, in the sense 

that some prisoners are given some 

advantages that are not allowed to in 

prison (possession of mobile phones, 

drugs, leave, etc.), in exchange for 

money and other material benefits. 

Referring us to petty corruption in 

prisons, I agree with one of  the 

authors, which shows that it 

corresponds to the bureaucratic and 

administrative corruption, common to 

the institutions of the central and local 

public administration bodies (prisons), 

where the citizens (inmates) have direct 

contact with the officials who have to 

implement the policies, strategies and 

laws of corruption which manifests 

itself in the most subtle ways, relating 

to claiming and accepting money or 

other material benefits in order to 

perform, not perform or delay the 

performance of an act, with respect to 

their work duties [3]. 

Prisoners suffer from a number of 

privations: are deprived of freedom, 

absence of family and friend’s 

entourage etc., plus some customs 

specific to the prison environment. 

Thus, the "newcomers", take note of 

the head of the room to whom they 

must unconditionally obey, comply 

with any of his requirements or those of 

the other convicts and rapists, 

pedophiles and incestuous, become 

victims of rape in the prison 

environment. 

 The small, overcrowded prisons, the 

unconditional execution of orders 

coming from the guard personnel, the 

strict adherence of order and discipline, 

the inadequate behavior, at times, of 
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necondiționat, să satisfacă orice cerințe 

ale acestuia sau a altor condamnați, iar 

violatorii, pedofilii, incestioșii, devin 

victime ale violului în mediul carceral. 

Închisorile neîncăpătoare,  

supraaglomerate, executarea 

necondiționată a ordinelor personalului 

de pază, respectarea strictă a ordinii şi 

disciplinei, comportamentul uneori 

inadecvat al personalului 

penitenciarului, încălcarea drepturilor 

omului, mica corupție, traficul de 

influență, precum și alți factori de risc, 

conduc la crearea artificială a unui 

„zid” între deţinuţi şi comunitatea 

umană din afara închisorii. 

Din investigaţiile noastre rezultă că 

41% din deţinuţi consideră, că o vină 

parţială pentru atmosfera conflictuală le 

revine, dar aceasta este datorată şi 

supraaglomerării, stresului şi 

condiţiilor de detenţie (circa 12%). 

Încălcarea drepturilor omului 

continuă să fie o problemă pentru statul 

român. Astfel, ca urmare a procesului 

de monitorizare în privinţa respectării 

acestor drepturi, statul român a fost 

condamnat de către CEDO, pentru 

încălcarea drepturilor deţinuţilor, prin 

10 hotărâri pronunţate în 2012, faţă de 

19 în anul 2011 şi a fost obligat la plata 

unor despăgubiri în cuantum de 119950 

euro, comparativ cu suma de 278615 

euro în anul 2011.  

La acestea, mai adăugăm şi costul 

întreţinerii deţinuţilor aflaţi în reţeaua 

penitenciarelor, având în vedere că 

pentru întreţinerea unui deţinut se alocă 

lunar, în medie 417 lei şi 77 lei 

contribuţie CASS. 

Cifrele sunt grăitoare, în sensul că 

the prison staff, abuses of human 

rights, corruption, trafficking in 

influence, as well as other risk factors, 

lead to the creation of an artificial 

"wall" between the detainees and the 

human community located outside of 

the prison.  

Our investigations show that 41% of 

inmates deem that a partial blame for 

the confrontational atmosphere belongs 

to them, but also it is due to 

overcrowding, stress and conditions of 

detention (about 12%).  

Human rights violations continues to 

be a problem for the Romanian state. 

Thus, as a result of the monitoring 

process regarding respect for these 

rights, the Romanian state was 

sentenced by ECHR for violating 

inmates' rights in 10 judgments in 

2012, compared with 19 in 2011 and 

was obliged to pay compensation in the 

amount of 119950 euro, compared to 

the amount of 278615 euro in 2011.    

We also should add the cost of 

maintenance of the inmates found in 

the prison network, considering that for 

the maintenance of a prisoner it is 

allocated on a monthly basis, an 

average of 417 Ron and 77 Ron CASS 

contribution.  

The numbers are indicative in the 

sense that the state supports both the 

cost of maintenance of a prisoner, as 

well as the damage caused as a result of 

miscarriages of Justice.  

In relation to the allocated sums, the 

risk of relapse is high, the prison has 

rather become a "school" where the 

detainee "specializes" in committing 

other offences than that for which he 
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statul  suportă atât costul întreţinerii 

unui deţinut, cât şi prejudiciul cauzat 

acestuia ca urmare a unor erori 

judiciare.  

În raport cu sumele alocate, riscul 

de recidivă este mare, penitenciarul 

devenind, mai degrabă, o „școală” unde 

deținutul se „specializează” în 

comiterea altor infracțiuni, decât aceea 

pentru care a fost condamnat sau, după 

caz, își completează cunoștințele cu noi 

tehnici de comitere a acesteia. 

Dacă scopul detenţiei este prevenţia, 

iar numărul recidiviştilor internaţi în 

penitenciar este mai mare de 30%, se 

pune problema cât de eficientă este 

activitatea acestei instituţii ? 

În România, în anul 2012, ponderea 

deţinuţilor recidivişti reprezenta 

45,78%. Raportat la efectivul total, 

aceasta reprezentând o uşoară creştere, 

comparativ cu anii precedenţi: 2009 - 

44,82%, 2010 - 44,93% şi o scădere 

nesemnificativă faţă de anul 2011. 

Pentru a pune capăt acestor stări de 

lucruri, cel ce comite astfel de erori, 

trebuie să suporte şi prejudiciul. Prin 

urmare, trebuie instituită măsura 

răspunderii juridice a tuturor agenţilor 

statului care se fac vinovaţi de 

încălcarea drepturilor omului, începând 

de la cel care cercetează, 

instrumentează sau soluţionează cazul, 

administrează probe, judecă şi 

terminând cu lucrătorii de penitenciare. 

Referindu-se la rolul pe care îl joacă 

închisoarea, Daniel Glaser [7] arăta: 

„accentuând tendinţele de criminalitate 

la delincvenţi, reunind în acelaşi loc 

delincvenţi primari şi recidivişti înrăiţi, 

mici delincvenţi şi profesionişti ai 

was sentenced or, as the case may be, 

completes the knowledge with new 

techniques to commit it.   

If the goal of detention is prevention 

and the number of imprisoned 

recidivists is higher than 30%, the 

question which arises is if this 

institution is efficient ?  

In Romania, in 2012, the share of 

recidivist inmates represented 45,78%. 

Reported to the overall number, this 

represents a slight increase compared to 

previous years: 2009 - 44,82%, 2010 - 

44,93% and insignificant compared to 

the year 2011.  

To put an end to this state of things, 

the one who commits such errors, must 

also bear the prejudice. Therefore, the 

legal liability measure should be 

established for all state officials who 

are guilty of human rights violations, 

ranging from the one who does the 

research, institutes and solves the case, 

administers evidence, judges and 

finishing with the prison workers.  

Referring to the role the prison 

plays, Daniel Glaser [7] showed that: 

"emphasizing the criminal trends in 

offenders, bringing together in the 

same place primary offenders and 

hardcore recidivists, small offenders 

and professional criminals, often leads 

to the transmission of the values of the 

criminal society to the newcomers but 

also propagates the values and 

techniques of criminal activity".  

As an institution, prison has a 

discouraging effect for the potential 

offenders. In this sense, Wrightsman 

[8] asserted that the holding of 

particularly dangerous offenders in 
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crimei, duc adesea nu numai la 

transmiterea valorilor societăţii 

criminale noilor veniţi, dar încă 

propagă valorile şi tehnicile activităţii 

criminale”. 

Ca instituţie, închisoarea are efect 

descurajator pentru potenţialii 

delincvenţi. În acest sens, Wrightsman 

[8] afirma că, deţinerea infractorilor 

deosebit de periculoşi în instituţiile 

speciale, asigură un înalt nivel de 

securizare psihologică a cetăţenilor. 

 

Concluzii 

 

Penitenciarul continuă să fie, alături 

de alte mecanisme şi pârghii juridice, 

principala instituţie în măsură să reducă 

riscul de recidivă. Prin urmare nu poate 

fi pusă în discuţie problema desfiinţării 

acestuia.   

Misiunea penitenciarului este, în 

primul rând, de reeducare a 

condamnatului, de pregătire a acestuia 

pentru a fi integrat în viaţa socială.   

Pentru îndeplinirea acestei misiuni, 

se impune adoptarea unor politici 

sociale, care să conducă la 

implementarea unor măsuri eficiente în 

activitatea de reeducare a persoanelor 

private de libertate, precum şi de 

reintegrare socială a acestora, după 

executarea pedepsei.  

 În acest sens, suspendarea 

dreptului de a participa la activităţi 

culturale, artistice şi sportive, precum şi 

suspendarea dreptului de a presta o 

muncă, nu sunt de natură să ducă la 

disciplinalizarea şi reeducarea 

condamnatului. Prin urmare, 

considerăm că acestea ar trebui scoase 

special institutions, ensures a high level 

of psychological security for the 

citizens. 

 

Conclusion 

 

The prison continues to be, 

alongside other legal mechanisms and 

levers, the main institution in a position 

to reduce the risk of recidivism. 

Therefore cannot be put into discussion 

the issue of abolishing them.    

The prison's mission is primarily to 

rehabilitate the convict, to prepare him 

to be integrated into social life. 

To accomplish this mission, the 

adoption of a social policy is imposed. 

It will lead to the implementation of 

effective measures in the reeducation 

activity of persons deprived of liberty 

and reintegration after serving the 

sentence.  

Accordingly, the suspension of the 

right to participate in cultural, artistic 

and sports activities and the suspension 

of the right to perform work are not 

likely to ensure the discipline and 

reeducation of the convict; therefore 

they should be removed from the range 

of disciplinary measures.  

At the same time, I consider that the 

work done by inmates must be 

regulated so that different carried out 

activities to be considered work 

experience, so when leaving the prison, 

the person can enjoy the rights 

conferred by law in this regard: 

pension, unemployment allowance, etc. 
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din gama de măsuri disciplinare. 

Totodată, considerăm că munca 

prestată de deţinuţi, ar trebui astfel 

reglementată, încât diferite activităţi 

efectuate să constituie vechime în 

muncă. În acest fel avem în vedere ca, 

la ieşirea din penitenciar, persoana să 

se bucure de drepturile conferite de 

lege în acest sens, respectiv: pensie, 

indemnizaţie de şomaj etc. 
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Abstract: Consumul de droguri 

reprezintă una dintre marile provocări ale 

umanităţii, în cadrul procesului amplu al 

globalizării, în condiţiile în care efectele 

sale directe şi indirecte îl relevă ca pe un 

fenomen extrem de îngrijorător. Este 

cunoscut că în prezent, în lume, peste 220 

milioane de persoane sunt dependente de 

droguri, că o persoană dependentă 

afectează alte cinci persoane, astfel încât 

se apreciază că unul din şase locuitori ai 

planetei este afectat de flagelul drogurilor. 

După anul 1990 România a început să 

reprezinte în principal o zonă de tranzit, 

condiţii în care doar o  parte din cantitatea 

de droguri tranzitată rămânea în România 

pentru consum. În acelaşi timp, România a 

devenit şi teritoriu de depozitare, în care 

drogurile, introduse în special prin 

frontiera de sud, erau stocate pe diferite 

perioade de timp, iar în final erau 

direcţionate spre ţările cu consum ridicat 

din vestul Europei. Ca urmare a tranzitului 

şi depozitării temporare a drogurilor, 

ritmul accelerat de creştere a criminalităţii 

din România, în legătură cu fenomenul 

drogurilor a început să fie evident după 

anii '90 şi din ce în ce mai îngrijorător 

după anul 2001. 
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Abstract: Drug use is one of the great 

challenges of humanity, within the ample 

process of globalization, given that its 

direct and indirect effects reveal it as a 

highly disturbing phenomenon. It is known 

that in the present world over 220 million 

people are drug addicts as that an addicted 

person affects other five people, so it is 

considered that one of the six inhabitants of 

the planet is affected by the scourge of 

drugs. After 1990, Romania began to 

primarily represent a transit country, 

meaning that only a part of the quantity of 

drugs remained in Romania for 

consumption. At the same time, Romania 

has become a storage area in which drugs, 

introduced mainly through the southern 

border, were stored in different time 

periods, and finally directed towards the 

high consuming countries in the Western 

Europe. As a result of the transit and the 

temporary storage of drugs, the 

accelerated growth pace of crime in 

Romania, in connection with the drug 

phenomenon began to be apparent after the 

1990s and increasingly more troubling 

after 2001.   
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Cuvinte cheie: droguri; substanţe noi 

cu proprietăţi psihoactive; trafic de 

droguri; consum ilicit de droguri; 

prevenire; strategie naţională antidrog. 

 

Introducere 

 

Drogurile, sub feluritele lor 

înfăţişări, au constituit încă din cele 

mai vechi timpuri un însoţitor 

permanent al spiritualităţii umane. 

Astfel, ele au constituit un fenomen 

transcedental a cărui origine se pierde 

în negura timpului, apariţia lor fiind 

învăluită, chiar şi până în zilele noastre, 

într-un adevărat nimb de legende şi 

superstiţii. În acest sens, Jean-Marie 

Pelt, un reputat botanist şi ecologist 

francez, aprecia că „în afara 

comunităţii de viaţă şi de limbă, 

popoarele se exprimă prin tradiţii, 

ritualuri şi credinţe proprii, astfel încât 

şi utilizarea drogului constituie un 

element esenţial al culturilor 

ancestrale, la fel ca şi versul ori 

formula magică ce conferă sens 

misterios şi sacru diferitelor culturi” 

[1]. Deşi sunt puţine informaţii 

referitoare la primele contacte istorice 

dintre om şi drog, totuşi se apreciază că 

acestea ar fi avut loc în jurul anului 

7000 î.e.n., încă din paleolitic [2]. La 

nivel european însă, primele dovezi 

certe privind utilizarea opiului “urcă cu 

adevărat până în neolitic, fiind găsite 

dovezi grăitoare în acest sens, în 

locuinţele lacustre de la Neuchâtel, din 

Elveţia”, situaţie care este acceptată ca 

fiind valabilă şi pentru spaţiul străvechi 

carpato-danubiano-pontic, leagănul 

istoric al civilizaţiei României de astăzi 

Keywords: drugs; new substances with 

psychoactive properties; drug trafficking; 

illicit drug consumption; prevention; the 

national anti-drug strategy.  

 

Introduction  

 

Drugs, under their various looks, 

have constantly been a companion of 

human spirituality since ancient times. 

Thus, they constituted a transcendental 

phenomenon whose origin is lost in the 

mists of time, their appearance being 

shrouded, even to nowadays, in a true 

halo of legends and superstitions. In 

this respect, Jean-Marie Pelt, a famous 

French botanist and ecologist, 

appreciates that "outside the community 

of life and language, the peoples 

express through their own traditions, 

rituals and beliefs, so the use of the 

drugs is an essential element of 

ancestral cultures, as well as the verse 

or magic formula that gives a 

mysterious and sacred meaning to the 

diverse cultures" [1]. Although little 

information pertaining to the first 

historical contact between human and 

drugs exists, it is considered to have 

happened around 7000 BC, since the 

Paleolithic [2]. At the European level, 

however, the first clear evidence of the 

use of opium "is found in the Neolithic 

period, in the lake dwellings at 

Neuchâtel in Switzerland". This 

situation is also accepted as being valid 

for the ancient Carpathian-Danubian-

pontic space, the historic cradle of 

contemporary Romanian civilization 

[3]. During the meeting of the human 

with drug, the universe has fed, 
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[3]. În cadrul întâlnirii omului cu 

drogul, universul dendoflorical a hrănit, 

a fascinat şi a trezit interesul aparte al 

omului ca urmare a însuşirilor acestuia, 

în acelaşi timp alintătoare şi malefice, 

seducătoare şi înspăimântătoare, dar şi 

perturbatoare a psihicului uman. 

Expansiunea lumii romanice, cu 

legile ei precise şi drumurile 

comerciale apărate şi sigure, a legat 

politic, economic şi cultural entităţi 

statale cu grade diferite de dezvoltare, 

asigurându-le în acelaşi timp şi accesul 

la medicina populară tradiţională a 

imperiului, ceea ce a inclus şi o 

cunoaştere mai profundă a drogurilor 

specifice medicinii practicate. 

Concluziile referitoare la consumul 

de droguri în perioada Evului Mediu, 

pe teritoriile locuite de români, pun în 

evidenţă că în acea perioadă de maximă 

influenţă orientală, “consumul de 

droguri era limitat la cerinţele 

terapeutice, abuzurile erau rare, iar 

toxicomania nu avea caracter de 

fenomen”, ceea ce spune multe despre 

sănătatea poporului român de la acea 

vreme [3]. 

În secolele al XVIII-lea şi al XIX-

lea, pentru a ţine sub control fenomenul 

drogurilor în teritoriile româneşti de 

atunci, Transilvania, Moldova şi 

Muntenia, domnitorii acestora au 

reglementat în mod expres regulile de 

preparare şi eliberare a drogurilor şi 

substanţelor toxice din “spiţerii”, 

sancţionând sever nerespectarea lor. Cu 

toate acestea, dimensiunile activităţii de 

trafic şi consum ilicit de droguri din 

această perioadă, nu sunt cunoscute în 

toată complexitatea lor. 

fascinated and aroused the interest of 

man as a result of its properties at the 

same time spoiled and evil, seductive 

and terrifying but also disruptive to the 

human psyche. 

The expansion of the roman world, 

with its precise laws and its secured 

and safeguarded commercial roads, 

politically, economically and culturally 

linked the State entities with varying 

degrees of development, assuring them 

at the same time the access to the 

traditional folk medicine of the Empire, 

which included a deeper knowledge of 

the drugs specific for the medicine 

practiced.  

The findings on drug use during the 

middle ages, in the territories inhabited 

by Romanians, highlight that during 

this period of extreme eastern 

influence, "the drug use was limited to 

therapeutic requirements, abuses were 

rare and toxicomania did not have the 

character of a phenomenon" which 

says a lot about the health of the 

Romanian people at that time [3].  

In the 18th century and 19th century, 

in order to keep under control the drug 

phenomenon in the Romanian 

territories of then, Transylvania, 

Moldavia and Walachia, their rulers 

have regulated the rules of preparation 

and release of drugs and toxic 

substances from “apothecary shops”, 

by severely sanctioning their 

noncompliance. However, the 

dimensions of trafficking and illicit 

drug consumption in that period are not 

known in all their complexity.  

In the 20th century, during the 

period of Communist domination until 
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În secolul XX, în perioada 

dominaţiei comuniste până în anul 

1989, informaţiile existente sunt de 

natură a confirma ţinerea sub control 

strict a traficului şi consumului ilicit de 

droguri din România, de către 

autorităţile statale.  

După anii '90, ca urmare a libertăţii 

şi democraţiei greşit înţelese în 

România, precum şi a erodării 

autorităţii instituţiilor statului român, 

domenii precum: politica acordării 

vizelor, controlul frontierelor, politica 

în domeniul migraţiei, problemele 

legate de azil, protecţia datelor cu 

caracter personal, cooperarea 

poliţienească şi lupta împotriva crimei 

organizate, lupta împotriva fraudei şi 

corupţiei, combaterea drogurilor, lupta 

împotriva spălării banilor, cooperarea 

vamală, cooperarea juridică, etc., s-au 

constituit în puncte de reper pentru 

ceea ce ulterior avea să devină noua 

ordine juridică naţională, raportată la 

ordinea juridică europeană [4]. De 

altfel, aşa cum arată şi Delia 

Magherescu, alături de lupta împotriva 

traficului şi consumului ilicit de 

droguri, toate aceste domenii au avut 

un rol semnificativ în procesul de 

aderare a României la Uniunea 

Europeană [4]. 

 

1. Conceptul de drog şi consecinţele 

consumului ilicit al acestuia 

 

Din punct de vedere etimologic, 

denumirea de drog este de origine 

olandeză „droog” [3], drogul 

reprezentând „acea substanţă de 

origine vegetală, animală sau 

1989, the existing information is likely 

to confirm that the State authorities 

kept under strict control the drug traffic 

and illegal drugs consumption in 

Romania.  

After the 90s, as a result of 

misunderstood freedom and democracy 

in Romania, as well as the erosion of 

the Romanian State, institutions in the 

fields such as: visas granting policy, 

border controls, immigration policy, 

asylum issues, personal data protection, 

police cooperation and fight against 

organized crime, the fight against fraud 

and corruption, fight against drugs, 

combating money laundering, customs 

cooperation, judicial cooperation, etc., 

were established in points of interests 

for what was later to emerge as the new 

national legal orders in relation to the 

European legal order [4]. Moreover, as 

it is also stated by Delia Magherescu, 

along with the fight against trafficking 

and illicit consumption of drugs, all of 

these fields have had a significant role 

in the process of Romania’s accession 

to the European Union [4].  

 

1. The concept of drugs and the 

consequences of their illicit 

consumption  

 

Etymologically, the name drug 

comes from the Dutch term "droog" [3] 

and it represents "that substance of 

vegetal, animal or mineral origin, 

which is mainly used in the preparation 

of drugs or as narcotics" [5]. 

Pharmacologically, the drug is that 

substance used in medicine and whose 

improper administration or 
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minerală, care se întrebuinţează la 

prepararea unor medicamente sau ca 

stupefiant” [5]. În sens farmacologic, 

drogul este acea substanţă utilizată în 

medicină şi a cărei administrare sau 

consum realizate în mod abuziv, poate 

crea dependenţă fizică şi/sau psihică, 

ori tulburări grave ale activităţii 

mentale, cunoştinţei, percepţiei şi 

comportamentului uman. 

Conform definiţiei date de 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii, 

„drogul este acea substanţă care, odată 

absorbită de un organism viu, poate 

modifica una sau mai multe funcţii ale 

acestuia”, iar potrivit unor documente 

internaţionale drogurile sunt 

„stupefiante supuse controlului 

internaţional prin Convenţia Unică 

privind Stupefiantele, din 1961 

(tablourile I şi II)” precum şi 

„substanţe psihotrope al căror control 

internaţional este prevăzut de 

Convenţia privind Substanţele 

Psihotrope, încheiată în anul 1971 

(tablourile I, II, III şi IV)” [6]. 

În literatura de specialitate şi în 

practica instituţiilor antidrog, există 

numeroase clasificări ale drogurilor, 

care au la bază diferite criterii, cele mai 

cunoscute fiind: 

a. după efectul asupra sistemului 

nervos central (SNC), drogurile se 

clasifică în: substanţe stimulente, 

substanţe depresoare şi substanţe 

perturbatoare (halucinogene); 

b. după  originea lor, dogurile sunt: 

naturale, de semisinteză şi de sinteză 

(sintetice); 

c. după gradul de dependenţă 

generată, drogurile sunt: droguri care 

consumption can create physical and/or 

mental dependency or serious 

disturbances of mental activity, 

knowledge, perception and human 

behavior.  

According to the definition given by 

the World Health Organization, "the 

drug is that substance that, once 

absorbed by a living organism, can 

alter one or more of its functions" and, 

according to some international 

documents the drugs are "narcotics 

subjected to international control 

through the Single Convention on 

Narcotic Drugs, of 1961 (the paintings 

I and II)" as well as "psychotropic 

substances whose international control 

is referred to in the Convention on 

Psychotropic Substances, completed in 

1971 (the paintings I, II, III and IV) 

"[6].  

In doctrine and in the practice of 

anti-drug institutions, there are 

numerous classifications of drugs, 

which are based on different criteria. 

The best known ones are:  

a. depending on the effect they have 

on the central nervous system (CNS), 

drugs are classified into: stimulant 

substances, depressor substances and 

disruptive substances (hallucinogens); 

b. depending on their origin, drugs 

are: natural, semi-synthesis and 

synthesis (synthetic); 

c. depending on the degree of 

dependence generated, drugs are: drugs 

that create physical dependency, drugs 

that create psychiatric addiction and 

drugs that create mixt dependency; 

most of the narcotic drugs fit in the 

latter case;  
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creează dependenţă fizică, droguri care 

creează dependenţă psihică şi droguri 

care creează dependenţă mixtă, în 

acest ultim caz încadrându-se cele mai 

multe stupefiante; 

d. după regimul juridic al 

substanţelor din conţinutul drogurilor, 

sunt: substanţe a căror fabricare şi 

administrare este supusă controlului, 

acestea fiind morfina şi barbituricele, 

care sunt folosite în tratamentele 

medicale şi substanţe total interzise, 

acestea fiind Lyserg-Saure Diethylamid 

(LSD), heroina, ecstasy, cocaina, etc.; 

e. după plasarea în tablourile 

Convenţiei unice privind stupefiantele 

din 1961, drogurile sunt: substanţe 

stupefiante şi substanţe psihotrope; 

f. după modul de administrare şi 

consum, drogurile sunt clasificate în: 

injectabile, ingerabile, de prizare, de 

masticare, de fumare şi de inhalare; 

g. după puterea drogurilor, acestea 

sunt clasificate în: droguri uşoare: 

haşiş, halucinogene, etc., şi droguri 

tari: cocaina şi heroina, etc. Această 

distincţie făcută între droguri, 

considerăm că este eronată şi arbitrară, 

fiind făcută doar pentru a se motiva 

subiectiv începerea consumului de 

droguri, deoarece drogurile uşoare 

reprezintă întotdeauna cu certitudine 

„poarta de intrare” a drogurilor tari, iar 

efectele consumului îndelungat şi a 

supradozei de droguri uşoare sunt şi ele 

devastatoare asupra sănătăţii umane; 

Drogurile care creează dependenţă 

fizică şi psihică sunt considerate 

droguri de risc şi de mare risc, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 

143/2000 privind traficul şi consumul 

d. depending on the legal regime of 

the substances contained, drugs are: 

substances whose production and 

administration is subject to control, 

these being morphine and barbiturates, 

that are used in medical treatments and 

substances totally prohibited, these 

being Lyserg-Saure Damoury (LSD), 

heroin, ecstasy, cocaine, etc.;  

e. depending on their placing in the 

paintings of the Unique Convention on 

Narcotic Drugs of 1961, the drugs are: 

narcotic substances and psychotropic 

substances;  

f. depending on the way of 

administration and consumption, drugs 

are classified into: injecting, ingesting, 

sniffing, masticating, smoking and 

inhalation;  

g. depending on the power of drugs, 

they are categorized under: soft drugs: 

hashish, hallucinogenic, etc., and hard 

drugs: cocaine and heroin, etc. I believe 

that this distinction made between 

drugs is flawed and arbitrary and is 

made only to subjectively motivate the 

starting of the drug use because light 

drugs are always the "entry gate" of the 

hard drugs, and the effects of long term 

consumption and overdose on light 

drugs are also devastating on human 

health;  

Drugs that create physical and 

psychological dependence are 

considered drugs of risk and high risk, 

in accordance with the provisions of 

Law No. 143/2000 on trafficking and 

illicit consumption of drugs which are: 

a. risk drugs: cannabis, cannabis 

resin, cannabis oil, diazepam, 

meprobamate, etc.; 
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ilicit de droguri acestea fiind:  

a. drogurile de risc: cannabis, rezina 

de cannabis, ulei de cannabis, 

diazepam, meprobamate, etc.; 

b. drogurile de mare risc: heroina, 

mescalina, morfina, amfetamina, 

cocaina, codeina, opium, 

phencyclidina, etc.; 

Efectele la nivel individual ale 

consumului de droguri, sunt legate de 

dependenţa fizică şi psihică, precum şi 

de supradoza în consum. Dependenţa 

fizică este dată de reacţia organismului 

uman la consumul de droguri. Astfel, 

substanţele chimice din drog se 

integrează în organism, chiar dacă ele 

sunt toxice, iar atunci când corpul 

uman simte nevoia de aceste substanţe 

şi nu le primeşte la timp, corpul intră în 

alertă violentă, exprimată prin stare 

generală alterată, greţuri, vomă, diaree, 

transpiraţie, tahicardie, dureri, spasme, 

tremurături, etc. Dependenţa psihică se 

manifestă prin nevoia irezistibilă a 

persoanelor consumatoare de droguri, 

de a folosi drogul pentru a influenţa, a 

schimba sau a controla dispoziţia 

sufletească, sentimentele sau chiar 

conştiinţa de sine. Supradoza 

reprezintă un consum în exces de 

droguri, care afectează în mod 

periculos starea de sănătate fizică şi 

mentală, putând conduce la comă sau 

deces. În condiţiile supradozei, 

drogurile acţionează asupra creierului, 

controlând astfel celelalte părţi ale 

corpului şi funcţiile lor. 

Principalele consecinţe ale 

dependenţei fizice şi psihice, precum şi 

ale supradozei de droguri, sunt de 

ordin medical, psihologic şi social [7], 

b. high risk drugs: heroin, 

mescaline, morphine, amphetamine, 

cocaine, codeine, opium, 

phencyclidine, etc.; 

The effects of drug consumption on 

the individual are related to physical 

and psychological dependence and 

overdose in consumption. Physical 

dependence is given by the human 

body's reaction to the drug 

consumption. Thus, the chemical 

substances from the drug are integrated 

in the body, even though they are toxic, 

and when the human body feels the 

need for these substances and does not 

receive them in time, the body enters 

into a violent alert, expressed by an 

altered general state, nausea, vomiting, 

diarrhea, sweating, tachycardia, 

headaches, spasms, tremors, etc. 

Psychological dependence is 

manifested by the irresistible urge of 

people consuming drugs to use drugs in 

order to influence, change or control 

the disposition of mind, feelings or 

even their self awareness. Overdose is 

an excessive consumption of drugs, 

which dangerously affects the physical 

and mental health and can lead to coma 

or death. In terms of drug overdose, 

drugs act on the brain, thus controlling 

the other body parts and their functions.  

The main consequences of physical 

and psychological dependence and of 

drug overdose are of a medical, 

psychological and social order [7], as 

follows:  

a. the medical consequences of drug 

use refer to the major health problems 

such as: hepatitis, tuberculosis, 

syphilis, cardio-respiratory diseases, 
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astfel: 

a. consecinţele de ordin medical ale 

consumului de droguri, se referă la 

importante afecţiuni ale sănătăţii cum 

ar fi: hepatită, tuberculoză, sifilis, 

afecţiuni cardio-respiratorii, tulburări 

endocrine, insuficienţă renală, infecţii 

şi afecţiuni ale pielii, SIDA, complicaţii 

psihiatrice constând în iluzii, 

halucinaţii terifiante, percepţia alterată 

a timpului şi a distanţei, etc., precum şi 

moartea în cazul consumului prelungit 

şi al supradozei; 

b. consecinţele de ordin psihologic 

ale consumului de droguri, conduc la 

toxicomanie prin absorţia necesară şi 

regulată a drogurilor şi constă în: 

panică, anxietate, depresie, suspiciune 

şi tendinţe paranoice, agresivitate, 

labilitate emoţională, tulburări de 

comportament, înstrăinare de propria 

persoană şi afectarea imaginii de sine, 

modificări de personalitate care pot 

conduce la suicid sau omor, scăderea 

performanţelor intelectuale, etc. În 

acest sens, suntem de acord cu 

specialiştii care afirmă că 

„toxicomaniile par să fie cancerul care 

suprimă nu numai organismul 

consumatorului de droguri, dar mai 

ales psihicul acestuia, prin 

dezorganizarea tragică a personalităţii 

umane” [8]. Astfel, nimic nu poate fi 

mai convingător, mai relevant şi mai 

îngrijorător, în acelaşi timp, decât cazul 

din 28 mai 2013 din judeţul Mehedinţi, 

când la marginea localităţii Meriş, într-

un loc mlăştinos şi greu de pătruns, a 

fost găsit un autoturism incendiat, în 

care se aflau cadavrele carbonizate a 

două persoane, un bărbat de 28 de ani, 

endocrine disturbances, renal disorders, 

infections and skin disorders, AIDS, 

psychiatric complications consisting of 

illusions, terrifying hallucinations, 

altered perception of time and distance, 

etc., as well as death in the case of 

prolonged consumption or drug 

overdose;  

b. the psychological consequences of 

drug use, lead to toxicomania through 

the regularly and necessary absorption 

of drugs and consist of: panic, anxiety, 

depression, suspiciousness and 

paranoid tendencies, aggression, 

emotional liability, behavioral 

disorders, alienation from his own 

person and damage to self-image, 

personality changes that can lead to 

suicide or murder, decreased 

intellectual performance, etc. In this 

sense, I agree with the experts who say 

that "toxicomania appears to be the 

cancer who suppresses not only the 

body of the consumer drugs, but also 

its psyche through the tragic disruption 

of human personality" [8]. Thus, 

nothing can be more convincingly, 

more relevant and worrying at the same 

time, than the case the May 28, 2013 

Mehedinti County, when on the 

outskirts of Meris, in a marshy and 

hard to break, been found a car fire, 

which charred corpses were two 

people, a man of 28 years, 

ethnobotanical substance trafficker, and 

a woman of 25 years. Research 

conducted up to this moment have led 

to the identification and arrest of the 

four suspects, young people aged 

between 17 and 22 years. In fact, the 

cause of this horrible crime it is the 
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traficant de substanţe etnobotanice, şi o 

femeie de 25 de ani. Cercetările 

efectuate până în acest moment, au 

condus la identificarea şi arestarea 

preventivă a patru suspecţi, tineri cu 

vârste cuprinse între 17 şi 22 de ani. În 

fapt, cauza acestei oribile crime o 

constituie traficul şi consumul de 

droguri. Astfel, uciderea şi incendierea 

victimelor găsite carbonizate în 

autoturism, s-a stabilit că a avut loc ca 

urmare a unui conflict spontan între 

una dintre victime, traficant de 

etnobotanice şi cei patru tineri 

consumatori de astfel de substanţe, 

fiecare dintre părţi nefiind mulţumite, 

după caz, de cantitatea şi preţul 

tranzacţiei cu substanţe etnobotanice. 

Anchetatorii nu au exclus în acest caz, 

posibilitatea ca şi victimele să se fi aflat 

sub influenţa drogurilor; 

c. consecinţele de ordin social ale 

consumului de droguri, sunt 

reprezentate de: deteriorarea progresivă 

a relaţiilor sociale, creşterea riscului de 

excludere socială, diminuarea şanselor 

de reintegrare socială şi profesională, 

suferinţa familiei şi a adevăraţilor 

prieteni, dezinteres în relaţionarea cu 

alte persoane, implicarea în activităţi 

infracţionale atunci când se află sub 

influenţa drogului, inclusiv pentru a-şi 

procura doza de stupefiante, etc. Mai 

mult de atât, în opinia noastră, este cert 

faptul că efectele traficului şi 

consumului abuziv de droguri sunt 

cunoscute şi resimţite de toată lumea, 

deoarece sume uriaşe de bani sunt 

„investite” în acestea, iar beneficiile 

sunt direcţionate, de cele mai multe ori, 

spre săvârşirea de infracţiuni de crimă 

trafficking and drug consumption. 

Thus, murder and arson victims found 

charred car, it was established that 

occurred as a result of spontaneous 

conflict between one of the victims, 

trafficked ethnobotanical and the four 

young men consumers of these 

substances, each party not being 

satisfied, as appropriate, the quantity 

and transaction price ethnobotanical 

substances. Investigators have not ruled 

out in this case, the possibility that the 

victims may have been under the 

influence of drugs; 

c. social consequences of drug use, 

are represented by: progressive 

deterioration of social relations, 

increasing the risk of social exclusion, 

diminish the chances of social and 

professional reintegration, the suffering 

of family and true friends, disinterest in 

dealing with others, involvement in 

criminal activity when they are under 

the influence of drugs, including to 

provide a dose of drugs, etc. 

Furthermore, in my opinion, it is 

certain that the effects of trafficking 

and abusive consumption of drugs are 

known and felt by everyone, because 

huge sums of money are "invested" in 

them and the benefits are targeted, most 

of the time, towards dealing with 

offences of organized crime and 

terrorist acts. Also, the traffic and 

consumption of drugs generates and 

reinforces corruption, poverty and the 

worst social problems. Nowadays 

specialists consider that traffic and 

illicit drug consumption have exceeded 

any imaginable boundaries a few years 

ago [9]. Because we agree with this 
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organizată şi acte teroriste. De 

asemenea, traficul şi consumul de 

droguri generează şi consolidează 

corupţia, sărăcia, precum şi probleme 

sociale dintre cele mai grave. În prezent 

specialiştii apreciază că, traficul şi 

consumul ilicit de droguri au depăşit 

orice limite imaginabile în urmă cu 

câţiva ani [9]. Fiind de acord cu această 

constatare, considerăm că în prezent, 

alături de corupţie şi crimă organizată, 

traficul şi consumul de droguri 

reprezintă în acelaşi timp un adevărat 

inamic al democraţiei şi al Statului de 

drept, deoarece persoanele care sunt 

implicate activ şi trag foloase de pe 

urma acestui flagel, se intercalează în 

sferele înalte ale puterii politice şi 

publice, pe care le influenţează şi le 

controlează într-o mare măsură, în 

raport cu interesele personale şi de grup 

ale momentului. 

Toxicomania este definită de către 

Comisia de Experţi a Organizaţiei 

Mondiale a Sănătăţii, ca „o stare 

psihică şi uneori fizică, care rezultă 

dintr-o interacţiune între un organism 

viu şi un produs psihoafectiv, 

caracterizată prin modificările 

comportamentului, prin alte reacţii 

care conţin întotdeauna o dorinţă 

invincibilă de a utiliza drogul în mod 

permanent sau periodic, cu scopul de a 

simţi efectele psihice şi de a scăpa de 

izolare”. 

Toxicomanul, persoana dependentă 

de consumul de droguri, este în mod 

cert o victimă a societăţii, care are 

probleme serioase în relaţia sa cu 

familia, cu societatea şi chiar cu propria 

sa viaţă, astfel încât socializarea, 

finding, we consider that nowadays, 

along with corruption and organized 

crime, trafficking and drug 

consumption is at the same time a true 

enemy of democracy and of the rule of 

law, because the people who are 

actively involved and draw benefits 

from this scourge, fall in the high 

spheres of political and public power 

whom they influence and control to a 

large extent, in relation to the personal 

and group interests of the moment. 

Toxicomania is defined by the 

Committee of experts of the World 

Health Organization as "a 

psychological and sometimes physical 

state that results from an interaction 

between a living organism and a 

psycho-affective product, characterized 

by changes in behavior, through other 

reactions that always contain an 

invincible desire to use the drug on a 

permanent or periodically basis, in 

order to feel the psychological effects 

and get rid of isolation". 

The drug addict, the person 

dependent on the consumption of 

drugs, is clearly a victim of society, 

who has serious problems in his 

relationship with family, society and 

even his own life, so that socialization, 

integration in society and at work is 

extremely difficult, if not impossible to 

achieve over time, even with huge 

costs. In circumstances where such a 

person gets to commit offences, 

depending on their social danger, 

society treats him, as it is normal, as an 

offender who must be held under 

liability in accordance with the law for 

the acts committed, risking social 
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integrarea în societate şi în muncă a 

acesteia este extrem de dificilă, dacă nu 

devine în timp imposibil de realizat, 

chiar cu preţul unor costuri imense. În 

condiţiile în care o asemenea persoană 

ajunge să comită infracţiuni, în funcţie 

de pericolul social al acestora, 

societatea o tratează, cum este şi 

normal, ca pe un infractor care trebuie 

să răspundă conform legii pentru 

faptele comise, riscând excluderea 

socială şi izolarea sa definitivă. 

Conduita toxicomană, pentru 

căutarea plăcerii şi evitarea suferinţei, 

prin absorţia regulată şi imperioasă a 

drogurilor, implică o schemă în 

evoluţia consumului de droguri, care 

cuprinde mai multe faze, faze care 

considerăm că trebuie să fie cunoscute 

şi evitate de către orice persoană, având 

în vedere efectele şi consecinţele 

nefaste ale drogurilor. De asemenea, 

considerăm că este util ca aceste faze să 

fie cunoscute şi luate în considerare de 

către autorităţile şi persoanele care 

trebuie să ţină sub control pe potenţialii 

consumatorii de droguri, în funcţie de 

riscurile asociate diferitelor grupe de 

vârstă, pentru a împiedica defintiv 

debutul în consumul de droguri. Cele 

mai importante faze în evoluţia 

consumului de droguri, la care fac 

referire frecvent specialiştii în materie, 

sunt următoarele: 

a. faza de căutare a „bunei 

dispoziţii”, denumită euforie, prin care 

se caută senzaţii noi, imitând 

persoanele care asigură că „merită să 

încerci”; 

b. faza „uzului recreaţional”, 

constând în consumarea drogurilor 

exclusion and definitive isolation. 

The conduct of an addict, for 

seeking pleasure and avoiding pain, 

through regular and intensified 

absorption of drugs, involves a scheme 

in the evolution of drug consumption, 

which comprises several phases that I 

believe they must be known and 

avoided by any person when taking 

into account the effects of the adverse 

consequences of drug use. Also, I 

consider that it is appropriate that these 

phases to be known and taken into 

account by the authorities and persons 

who have to keep under control the 

potential drug users, depending on the 

risks associated with different age 

groups, in order to definitively prevent 

the onset of drug use. The most 

important phases in the evolution of 

drug consumption, to which the 

specialists in the matter often refer to, 

are as follows:  

a. the stage when the person 

searches for a "good mood", called 

euphoria, through which he is looking 

for new sensations, by imitating the 

people who ensure them that "it is 

worth trying";  

b. The "recreational use" phase, 

consisting of the consumption of drugs 

in order to obtain the expected 

emotions, as they were described by 

people who invited to try the onset in 

the consumption of various kinds of 

narcotic substances;  

c. The phase when different risks, 

personal and social, are entrained due 

to the constant administration of the 

drug, from those considered to be mild 

to the hard ones, or in quantitative 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica                                     Volume 2. Issue 1/2013 

 

= ISSN 2285-0171                                   ISSN-L=2285-0171 

132 

pentru obţinerea trăirilor aşteptate, aşa 

cum au fost descrise de persoanele care 

au îndemnat să încerci debutul în 

consumul diverselor tipuri de substanţe 

stupefiante; 

c. faza antrenării diferitelor riscuri, 

personale şi sociale, ca urmare a 

administrării constante a drogurilor, de 

la cele considerate uşoare până la cele 

tari, sau în supradoze cantitative; 

d. faza adaptării organismului la 

droguri, datorită cantităţilor de 

substanţe toxice consumate sau 

administrate, ceea ce face necesară 

consumarea unor cantităţi şi mai mari 

de drog, pentru a obţine efectele 

similare aşteptate; 

e. faza dependenţei de droguri, 

constând în incapacitatea persoanei 

consumatoare de a mai întrerupe 

consumul de droguri, voinţa proprie 

fiind anihilată de necesitatea imperativă 

a organismului de a primi la timp 

cantitatea de droguri de care are 

nevoie; 

f. faza de „sevraj”, însoţită de mari 

suferinţe fizice şi psihice, în cazul în 

care administrarea de droguri este 

întreruptă brusc; 

Cauzele consumului de droguri 

sunt extrem de numeroase şi ţin de o 

multitudine de factori, dintre care în 

opinia specialiştilor [10], cu care 

suntem de acord, cei mai importanţi 

factori se referă la factorii socio-

culturali, respectiv: căutarea unei 

plăceri insolite prin transgresarea 

interdicţiei şi gustului riscului, 

apartenenţa la un grup favorabil 

utilizării drogului, căutarea unei 

spiritualităţi în izolarea de lume, 

overdose;  

d. the phase when the body is 

adapting to the drugs, because of the 

quantities of toxic substances 

consumed or administered, which 

requires the consumption of a larger 

quantity of drugs, to get the similar 

expected effects;  

e. drug addiction phase, consisting 

of the inability of the person 

consuming drugs to discontinue the 

drug use, his own will being 

annihilated by the imperative need of 

the organism to receive on time the 

quantity of drugs he needs;  

f. "withdrawal" phase, accompanied 

by great physical and mental suffering, 

if the administration of the drug is 

suddenly interrupted;  

The causes of drug use are 

extremely numerous and related to a 

multitude of factors, of which in the 

opinion of specialists [10], agree with, 

the most important ones relate to socio-

cultural factors, such as: seeking an 

unusual pleasure through the 

transgression of prohibition the taste of 

risk, belonging to a group who is in 

favor of using drugs, searching for 

spirituality in retirement from the 

society, searching for a way to protest, 

precariousness, social isolation, non-

integration, living exclusively in the 

present, etc., and individual factors, 

such as: intolerance to frustration, 

urgent need for satisfaction, 

pathological aggression, inadequacy 

which can go up to the most deviant 

behaviors, parent-child relations 

disturbed extremely precocious, 

psychopathological disorders of 
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căutarea unui mod de a protesta, 

precaritatea, izolarea socială, 

neintegrarea, trăirea exclusiv în 

prezent, etc., şi factorii individuali, 

respectiv: intoleranţa la frustrare, 

nevoia imperioasă de satisfacţie, 

agresivitatea patologică, inadaptarea ce 

poate merge până la cele mai deviante 

comportamente, relaţii părinte-copil 

perturbate extrem de precoce, tulburări 

psihopatologice de gravitate variabilă 

care ţin de crize ale adolescenţei, de 

psihopatie şi de schizofrenie, etc.  

De asemenea, considerăm că este 

extrem de important de luat în 

considerare şi faptul că, presiunea 

grupului social din care face parte o 

persoană, precum şi disponibilitatea şi 

uşurinţa de procurare a drogurilor, 

constituie factori determinanţi în 

iniţierea şi menţinerea consumului de 

droguri. 

Printre numeroasele victime ale 

consumului de droguri, adolescenţii din 

grupa de vârstă 10-20 de ani, care este 

vârsta de risc maxim, formează un  

grup aparte datorită vulnerabilităţilor 

pe care le manifestă în faţa drogurilor. 

Problematica extrem de importantă a 

consumului drogurilor, precum şi 

perspectivele grave menţionate mai sus, 

implică necesitatea abordării complexe 

a activităţilor de prevenire şi de ţinere 

sub control a acestui fenomen, precum 

şi preocupări constante ale autorităţilor 

pentru a monitoriza traficul şi 

consumul de droguri. Este necesar să 

fie identificate cele mai eficace şi 

eficiente soluţii preventive, din mai 

multe perspective, respectiv: juridică, 

economică, socială, educaţională, etc. 

variable severity related to adolescent 

crises, psychopathy and schizophrenia, 

etc. 

I also consider that it is extremely 

important to take into account the fact 

that the pressure of the social group in 

which a person participates, as well as 

the availability and ease of purchasing 

drugs, are determinant factors of 

initiating and maintaining drug use.  

 

Among the many victims of drug 

consumption, adolescents in the age 

group of 10 to 20 years, which is the 

age of maximum risk, form a different 

particular group due to the 

vulnerabilities they manifest in the face 

of drugs. The extremely important 

issues of drug consumption, as well as 

the serious prospects mentioned above, 

involve the necessity of a complex 

approach of the prevention activities 

and those of keeping under control this 

phenomenon, as well as the constant 

concern of the authorities to monitor 

the traffic and consumption of drugs. It 

is necessary to identify the most 

effective and efficient preventative 

solutions, from multiple perspectives, 

such as: legal, economic, social, 

educational, etc.  

The prevention of drug use should 

be an integral part of the policies 

implemented in order to concomitantly 

combat trafficking and the use of drugs. 

Thus, the process of prevention 

pursued by the state authorities in 

cooperation with various social 

partners should first include any 

activity aimed at modifying, reducing 

or delaying the initiation of drug use, in 
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Prevenirea consumului de droguri 

trebuie să fie parte integrantă a 

politicilor promovate, pentru 

combaterea concomitentă a traficului şi 

consumului de droguri. Astfel, procesul 

de prevenire desfăşurat de către 

autorităţile statului în cooperare cu 

diferiţi parteneri sociali, trebuie să 

includă în primul rând, orice activitate 

care vizează modificarea, reducerea sau 

întârzierea iniţierii consumului de 

droguri, într-o anumită perioadă de 

timp. 

În România, specialiştii în prevenire 

operează şi în ceea ce priveşte traficul 

şi consumul de droguri, din punct de 

vedere teoretic şi practic, cu cele trei 

niveluri ale prevenţiei, respectiv: 

prevenţia primară, prevenţia 

secundară şi prevenţia terţiară [11]. 

Prevenţia primară, are ca obiective 

principale: diminuarea accesibilităţii la 

droguri, diminuarea motivaţiei iniţierii 

consumului la adolescenţi şi tineri, 

diseminarea spre opinia publică a celor 

mai relevante informaţii privind 

consecinţele devastatoare ale 

consumului de droguri, promovarea 

alternativelor sănătoase non-drog, etc. 

Prevenţia secundară, are ca scop 

reducerea utilizării nocive de droguri şi 

integrarea socială a consumatorilor de 

droguri. Prevenţia terţiară, este strâns 

legată de intervenţiile terapeutice şi 

implică prevenirea reluării consumului 

de droguri de către persoanele tratate în 

acest sens, precum şi limitarea efectelor 

nocive ale consumului de droguri într-o 

fază precoce a acestuia, când persoana 

poate renunţa mai uşor la consumul de 

droguri, înainte de a produce 

a specific period of time.  

In Romania, specialists in drug 

prevention also operate with regard to 

the traffic and consumption of drugs, 

from a theoretical and practical point of 

view, with the three levels of 

prevention, namely: primary 

prevention, secondary prevention and 

tertiary prevention [11]. Primary 

prevention has as its main objectives: 

reducing accessibility to drugs, 

dampening the initiation consumption 

in adolescents and young adults, the 

dissemination towards the public 

opinion of the most relevant 

information regarding the devastating 

consequences of drug consumption, 

promoting healthy non-drug 

alternatives, etc. Secondary prevention 

aims at reducing novice drug use and 

the social integration of drug users. 

Tertiary prevention is closely linked to 

therapeutic interventions and involves 

preventing the resumption of drug 

consumption by the persons treated in 

this regard, as well as limiting the 

novice effects of drug use in an early 

phase, when the person can more easily 

give up the consumption of drugs, 

before causing serious consequences.  

Considering the extreme gravity of 

the drug use consequences, according 

to the Reports of the European 

Monitoring Centre for drugs and drug 

addiction (EMCDDA) [12], in order to 

prevent it, at the European level, the 

authorities operate with other levels of 

prevention, these being: general 

prevention, selective prevention and 

indicated prevention. General 

prevention addresses to all persons of 
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consecinţe grave. 

Având în vedere gravitatea extremă 

a consecinţelor consumului de droguri, 

conform Rapoartelor Observatorului 

European pentru Droguri şi 

Toxicomanie (OEDT) [12], pentru 

prevenirea acestuia, la nivel european 

se operează cu alte niveluri de 

prevenţie, acestea fiind: prevenirea 

universală, prevenirea selectivă şi 

prevenirea indicată. Prevenirea 

universală, se adresează tuturor 

persoanelor din diferite medii sociale şi 

în special celor cu risc ridicat de a 

consuma droguri, persoanelor 

vulnerabile şi cu dificultăţi materiale şi 

financiare deosebite, în special la 

nivelul şcolilor şi al comunităţilor. 

Scopul acestui tip de prevenire, este de 

a reduce comportamentele riscante 

asociate consumului de substanţe, 

oferind tinerilor competenţele necesare 

pentru a evita sau întârzia să înceapă să 

consume diferite substanţe nocive. 

Prevenirea selectivă, este orientată de 

indicatori sociali şi demografici 

referitori la rata şomajului, delincvenţă, 

absenteism, etc., şi constă în intervenţia 

timpurie împotriva consumului de 

droguri fiind centrată pe anumite 

grupuri vulnerabile, cu risc ridicat de 

consum. Acest tip de prevenire 

intervine asupra unor grupuri, familii 

sau comunităţi specifice care, ca 

urmare a legăturilor sociale şi a 

resurselor reduse, pot fi mai expuse 

riscului consumului de droguri sau al 

instaurării dependenţei. Prevenirea 

indicată, vizează intervenţia specială 

asupra persoanelor identificate cu 

diferite probleme comportamentale sau 

different social backgrounds and 

especially those with high risk of 

consuming drugs, vulnerable people 

and those with material and financial 

difficulties, especially at the level of 

schools and communities. The purpose 

of this type of prevention is to reduce 

risky behaviors associated with the 

consumption of substances, providing 

young people with the skills necessary 

to avoid or delay starting to consume 

various novice substances. Selective 

prevention is focused on social and 

demographic indicators relating to 

unemployment, crime, absenteeism, 

etc., and consists in the early 

intervention against drug use centered 

on certain vulnerable groups with high 

risk of consumption. This type of 

prevention intervenes in the cases of 

groups, families or specific 

communities who, as a result of social 

relations and low resources, may be 

more likely exposed to drug abuse or 

instauration of drug addiction. 

Indicated prevention, targets the 

special intervention on persons 

identified with different behavioral or 

psychological problems, such as those 

relating to school absenteeism, mental 

disorders, different antisocial 

behaviors, the early signs of drug use, 

etc., issues that may as well have a 

predictive role on the emergence of 

problematic consumption of drugs as 

well.   
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psihologice, cum ar fi cele referitoare la 

abandonul şcolar, la tulburările psihice, 

la diferite comportamente antisociale, 

la semnele timpurii ale consumului de 

droguri, etc., probleme care pot avea şi 

un rol predictiv privind apariţia 

consumului problematic de droguri. 

 

2. Evoluţia consumului ilicit de 

droguri din România 

 

2.1. Evoluţia consumului de 

droguri în perioada 1990-2004. 

Conform Strategiei naţionale antidrog 

pentru perioada 2005-2012 [13], 

începând cu anul 1990, factori precum 

poziţia geografică, deschiderea 

frontierei de stat şi, nu  în ultimul rând, 

conflictele militare din Irak, Afganistan 

şi fosta Iugoslavie, au făcut ca România 

să devină un segment activ al „Rutei 

Balcanice” de traficare a stupefiantelor 

şi precursorilor, iar în ultimii ani şi o 

piaţă de desfacere a drogurilor. 

România reprezenta şi principalul 

tronson al celei de-a doua „Rute 

Balcanice” de transport al drogurilor 

către Europa Occidentală, care porneşte 

din Turcia, traversează Bulgaria, 

România, Ungaria, Slovacia şi Cehia, 

până în Germania şi Olanda [19]. 

Din evaluările efectuate până la 

sfărşitul anului 2004, rezulta că 

România reprezenta în principal o zonă 

de tranzit, condiţii în care doar o  parte 

din cantitatea de droguri tranzitată 

rămânea în România pentru consum. În 

acelaşi timp, România devenise până la 

acea dată şi teritoriu de depozitare, în 

care drogurile, introduse în special prin 

frontiera de sud, erau stocate pe diferite 

2. The evolution of the illicit drug 

consumption in Romania 

 

2.1. The evolution in the drug 

consumption during the period 1990-

2004. According to the National Drug 

Strategy for the period 2005-2012 [13] 

since 1990, factors such as 

geographical location, opening of the 

state border and, last but not least, the 

military conflicts in Iraq, Afghanistan 

and the former Yugoslavia, have made 

Romania to become an active part of 

the "Balkan Route" of trafficking of 

narcotic and precursors, and in recent 

years as well as a market for drugs. 

Romania represented the main section 

of the second "Balkan Route" of drugs 

towards Western Europe, which starts 

from Turkey crosses Romania, 

Bulgaria, Hungary, Slovakia, and the 

Czech Republic towards Germany and 

the Netherlands [19].  

From the assessments made until the 

end of 2004, it resulted that Romania 

was mainly a transit zone, in which 

conditions only a part of the quantity of 

the drugs remained in Romania for its 

consumption. At the same time, 

Romania also became up to that time a 

storage territory, where drugs, mainly 

introduced through the southern border, 

were stored for different time periods, 

and finally were directed towards 

countries with high level of 

consumption in the Western Europe. 

As a result of transit and temporary 

storage of drugs, the accelerated rate of 

increasing crime in Romania, in 

connection with the drug phenomenon 

began to be apparent after the 1990s 
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perioade de timp, iar în final erau 

direcţionate spre ţările cu consum 

ridicat din vestul Europei. Ca urmare a 

tranzitului şi depozitării temporare a 

drogurilor, ritmul accelerat de creştere 

a criminalităţii din România, în 

legătură cu fenomenul drogurilor a 

început să fie evident după anii '90 şi 

din ce în ce mai îngrijorător după anul 

2001. Anul 2003 se  caracteriza deja 

printr-o creştere cu 13,2% a 

infracţiunilor constatate în domeniul 

drogurilor, faţă de anul 2002, şi o 

creştere de 118% faţă de anul 2001. 

Principalele tendinţe privind 

evoluţia fenomenului criminalităţii în 

domeniul drogurilor din România, în 

perioada 1990-2004, au fost cele 

referitoare: la amplificarea şi 

diversificarea fenomenului infracţional 

transfrontalier, la modificarea continuă 

a rutelor utilizate şi a tipurilor de 

droguri traficate, în funcţie de cerinţele 

pieţei ilicite, la extinderea fenomenului 

infracţional din acest domeniu pe 

întregul teritoriu al României, la 

amplificarea şi diversificarea 

criminalităţii asociate consumului de 

droguri, la diversificarea modalităţilor 

de spălare a banilor rezultaţi din 

operaţiunile ilicite cu droguri [19], prin 

racolarea unor specialişti din domeniul 

financiar-bancar şi coruperea unor 

funcţionari publici, precum şi la 

creşterea numărului de consumatori de 

droguri şi, în special, al celor care 

preferau amfetaminele şi canabisul. 

Conform studiului efectuat în anul 

2004 în România [14], prevalenţa 

consumului de droguri ilegale de-a 

lungul vieţii, în funcţie de tipul de drog, 

and more alarmingly after 2001. The 

year 2003 is characterized by an 

increase of 13,2% of the prosecuted 

offences in the area of drugs, compared 

to 2002, with an increase of 11,8% 

compared to 2001. 

The main trends concerning the 

evolution of the phenomenon of crime 

in the area of drugs in Romania, during 

the period of 1990-2004, were those 

relating to: the enhancement and 

diversification of the criminal cross-

border phenomenon, the continuous 

change of the routes used and the types 

of drugs trafficked depending on the 

illicit market requirements, the 

extension of the criminal phenomenon 

in this area throughout Romania, 

amplification and diversification of 

drug-related crime [19], the 

diversification of methods of money 

laundering resulting from illicit drug 

operations, through the recruitment of 

specialists in the field of banking and 

finance and the corruption of civil 

servants as well as the increase in the 

number of drug users and, in particular, 

of those who preferred amphetamines 

and cannabis.  

According to a study carried out in 

2004 in Romania [14], the prevalence 

of illegal drug use throughout life, 

depending on the type of drug, was 

1.7% for cannabis, 0.4% for cocaine, 

0.3% for ecstasy and 0.2% for heroin. 

Depending on the regions of the 

country, the consumption of different 

drugs records the following 

percentages: cannabis was consumed 

in all regions of the country, the highest 

percentage was registered in Bucharest 
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era de 1,7% pentru cannabis, de 0,4% 

pentru cocaină, de 0,3% pentru ecstasy 

şi de 0,2% pentru heroină. În funcţie de 

regiunile ţării, consumul diferitelor 

droguri înregistra următoarele procente: 

cannabisul se consuma în toate 

regiunile ţării, cele mai ridicate 

procente înregistrându-se în Bucureşti 

(3,8%), Transilvania (2,8%) şi Oltenia 

(2,1%). Consumul de ecstasy era 

prezent în Bucureşti (1,3%), Oltenia 

(0,6%), Transilvania (0,2%). 

Amfetaminele erau consumate doar de 

locuitorii din Transilvania (0,9%) şi 

Bucureşti (0,3%). Prevalenţa 

consumului de cocaină, în funcţie de 

regiune, înregistra valori de 1,9% în 

Bucureşti, 0,7% în Muntenia, 0,3% în 

Oltenia şi 0,2% în Transilvania. 

Populaţia din Bucureşti prezenta o 

prevalenţă a consumului de heroină de-

a lungul vieţii de 1%, urmat de 

Moldova cu 0,3% şi Muntenia cu 0,1%. 

Singura regiune în care se consuma 

LSD era Transilvania (0,8%). 

În funcţie de grupa de vârstă, 

conform aceluiaşi studiu, drogurile 

ilegale erau consumate predominant de 

populaţia tânără. Astfel, în condiţiile în 

care populaţia în vârstă de peste 55 de 

ani nu a raportat experimentarea 

vreunuia dintre drogurile ilegale, 

prevalenţa consumului diferitelor 

droguri de-a lungul vieţii înregistra cele 

mai ridicate procente în rândul 

populaţiei cu vârsta cuprinsă între 25 şi 

34 de ani, iar în rândul populaţiei de 

15-24 de ani prevala consumul de 

cannabis şi ecstasy. 

Debutul în consumul de droguri 

până la vârsta de 16 ani, în România, la 

(3.8%), Transylvania (2.8%) and 

Oltenia (2.1%). The consumption of 

ecstasy was present in Bucharest 

(1.3%), Oltenia (0.6%), Transylvania 

(0.2%). Amphetamines were consumed 

only by the inhabitants of Transylvania 

(0.9%) and Bucharest (0.3%). The 

prevalence of cocaine consumption, 

depending on the region, records the 

values of 1.9 percent in Bucharest, 

0.7% in Muntenia, 0.3% in Oltenia and 

0.2% in Transylvania. The population 

of Bucharest presents prevalence for 

heroin of 1%, followed by Moldova 

0.3% and Muntenia with 0.1%. The 

only region in which LSD was 

consumed was Transylvania (0.8%).  

Depending on the age group, 

according to the same study, illegal 

drugs were consumed predominantly 

by the young population. Thus, the 

population aged over 55 years did not 

report experiencing any of the illegal 

drugs, the prevalence of use of various 

drugs throughout life registered the 

highest percentage among the 

population aged between 25 and 34 

years old, and the population of 15-24 

years preferred the consumption of 

cannabis and ecstasy. 

The onset of the drug use up to the 

age of 16 years, in Romania, at the 

level of 2004, registered the highest 

prevalence for alcohol together with 

pills (1.3%), followed by tranquilizers 

or sedatives (1.1%) and inhalant 

substances (0.5%). Illegal drugs 

registered a percentage of 0.2 percent 

for heroin, cocaine, ecstasy, 

marijuana/hashish, and 0.1% for 

amphetamines or LSD. In 2004, 
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nivelul anului 2004, înregistra cea mai 

ridicată prevalenţă pentru alcool 

împreună cu medicamente (1,3%), 

urmată de tranchilizante sau sedative 

(1,1%) şi substanţe inhalante (0,5%). 

Drogurile ilegale înregistrau procente 

de 0,2% pentru heroină, cocaină, 

ecstasy, marihuana/haşiş, şi de 0,1% 

pentru amfetamine sau LSD.  În anul 

2004, comparativ cu anul 1999, s-a pus 

în evidenţă o descreştere în prevalenţa 

debutului precoce de cocaină, heroină, 

amfetamine, marijuana şi haşiş, în timp 

ce la ecstasy, substanţe inhalante, 

steroizi anabolizanţi sau alcool au fost 

înregistrate sporuri de creştere ale 

prevalenţei debutului precoce până la 

vârsta de 16 ani. 

 

2.2. Liniile de acţiune pentru 

prevenirea consumului ilicit de 

droguri în perioada 2005-2012 

 

În contextul general al concentrării 

comunităţii internaţionale asupra 

criminalităţii organizate în legătură cu 

drogurile, Guvernul României şi-a 

asumat lupta împotriva traficului şi 

consumului ilicit de droguri ca o 

prioritate, adoptând o abordare 

coordonată şi multisectorială a acesteia, 

concretizată în Strategia naţională 

antidrog în perioada 2005-2012 [13]. 

Această strategie a fost elaborată în 

concordanţă cu prevederile strategiei 

europene în domeniu şi a stabilit 

obiectivele generale şi specifice pentru 

reducerea cererii şi ofertei de droguri, 

pentru întărirea cooperării 

internaţionale şi dezvoltarea unui 

sistem global integrat de informare, 

compared to 1999, a decline in the 

prevalence of early onset of cocaine, 

heroin, amphetamines, marijuana and 

hashish was highlighted, while ecstasy, 

inhalant substances, anabolic steroid or 

alcohol recorded increases in 

prevalence of premature debut up to the 

age of 16 years.  

 

2.2. The action plans for the 

prevention of illicit drug 

consumption in the period 2005-2012  

 

In the general context of the 

international community's focus on 

organized crime in connection with 

drugs, the Romanian Government has 

taken the fight against trafficking and 

illicit consumption of drugs as a 

priority by adopting a coordinated and 

multisectoral approach, materialized in 

the National anti-drug strategy during 

the period 2005-2012 [13]. This 

strategy has been drawn up in 

accordance with the provisions of the 

European strategy in this field and 

established the general and specific 

objectives for reducing drug demand 

and supply, for strengthening 

international cooperation and the 

development of a global integrated 

information system, evaluation and 

coordination concerning drugs. 

The national anti-drug strategy's 

vision lies in the fact that, at the end of 

the period 2005-2012, in Romania it 

should be operative an integrated 

system of institutions and public 

services, that will ensure reducing the 

incidence and prevalence of drug use 

among the general population, medical, 
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evaluare şi coordonare privind 

fenomenul drogurilor. 

Viziunea Strategiei naţionale 

antidrog consta în aceea că, la sfârşitul 

perioadei 2005-2012, în România să 

funcţioneze un sistem integrat de 

instituţii şi servicii publice, care să 

asigure reducerea incidenţei şi 

prevalenţei consumului de droguri în 

rândul populaţiei generale, asistenţa 

medicală, psihologică şi socială a 

consumatorilor de droguri şi 

eficientizarea activităţilor de prevenire 

şi combatere a producţiei şi traficului 

ilicit de droguri şi precursori. Scopul 

acestei strategii l-a constituit, 

menţinerea la un nivel scăzut a 

consumului de droguri în rândul 

populaţiei din România, reducerea 

cazurilor de noi consumatori, precum şi 

reducerea criminalităţii organizate în 

legătură cu drogurile. 

Principalele linii de acţiune în 

prevenirea consumului ilicit de 

droguri, menţionate în Strategia 

naţională antidrog sunt: reducerea 

cererii, reducerea ofertei şi reducerea 

consecinţelor negative ale consumului 

de droguri. 

a. Reducerea cererii de droguri. 

Obiectivul general al Strategiei în 

materia reducerii cererii de droguri, îl 

reprezintă menţinerea la un nivel 

scăzut, comparativ cu cel de la data 

adoptării strategiei, al prevalenţei 

consumului ilicit de droguri şi 

reducerea, într-un mod corelat, al 

prevalenţei consumului de alcool şi 

tutun în rândul populaţiei generale, prin 

consolidarea măsurilor de prevenire şi 

prin dezvoltarea sistemului public şi 

psychological and social care of the 

consumer of drugs as well as 

streamline the activities of preventing 

and combating the production and 

trafficking of drugs and precursors. The 

aim of this strategy was to maintain at a 

low level the drug use among the 

population of Romania, to reduce the 

cases of new consumers as well as to 

reduce organized crime in connection 

with drugs. 

The main lines of action in the 

prevention of illicit drug consumption, 

mentioned in the National anti-drug 

strategy are: reducing drug demand, 

reducing supply and reducing the 

negative consequences of drug use.  

a. Reducing drug demand. The 

overall objective of the strategy in the 

field of reducing the drug demand, is 

represented by the maintenance at a 

low level, compared to the one at the 

date of adoption of the strategy, of the 

prevalence of illicit drug consumption 

and reduction in a correlated way, of 

the prevalence of alcohol and tobacco 

consumption among the general 

population, by strengthening the 

prevention measures and by developing 

the public and private system of 

medical, psychological and social 

assistance. Of the measures established 

for reducing drug demand I mention: 

carrying out projects of local interest in 

public-private partnership to protect 

communities against drugs, the 

development and implementation of 

programs financed from the public 

budget, differentiated according to the 

local parameters, the stimulation of 

mass-media participation in supporting 
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privat de asistenţă medicală, 

psihologică şi socială. Dintre măsurile 

stabilite pentru reducerea cererii de 

droguri, fac parte: derularea unor 

proiecte de interes local în parteneriat 

public-privat pentru protecţia antidrog 

a comunităţilor, elaborarea şi derularea 

unor programe finanţate de la buget 

diferenţiate în funcţie de parametrii 

locali, stimularea participării mass-

media la susţinerea proiectelor 

antidrog, derularea unor programe prin 

care să se dezvolte la populaţie o 

atitudine de responsabilitate în 

prevenirea consumului de droguri şi de 

evitare a stigmatizării consumatorilor, 

dezvoltarea în rândul tineretului a unei 

atitudini favorabile faţă de stilul de 

viaţă sănătos, fără alcool, tutun şi 

droguri, sensibilizarea şi educarea 

populaţiei şcolare pentru a evita 

consumul experimental de droguri, 

dezvoltarea unor programe de formare 

a părinţilor pentru sensibilizarea, 

motivarea şi implicarea acestora în 

activităţile de prevenţie. 

b. Reducerea ofertei de droguri. 

Dintre măsurile stabilite pentru 

reducerea ofertei de droguri, fac parte: 

documentarea activităţii infracţionale a 

grupurilor de traficanţi, a legăturilor şi 

rudelor utilizate de aceştia în comiterea 

faptelor infracţionale, precum şi a 

metodelor şi mijloacelor folosite în 

acest scop, colectarea datelor în sistem 

informatic, dezvoltarea formelor de 

analiză operativă a acestora, fluidizarea 

schimbului de informaţii on-line pe 

plan intern şi internaţional, asigurarea 

frontierei la standarde europene, 

inclusiv pe linia antidrog, îmbunătăţirea 

the anti-drug projects, carrying out 

programs to develop inside the 

population an attitude of responsibility 

in the prevention of drug consumption 

and avoidance in stigmatizing the 

consumers, the development of a 

favorable attitude among youth towards 

healthy lifestyle choices, without 

alcohol, tobacco and drugs, raising 

awareness and educating the school 

population to avoid experimental drug 

consumption, development of training 

programs for parents to sensitize, 

motivate and involve them in the 

activities of prevention. 

b. Reducing the drug supply. Of the 

measures provided for the reduction of 

drug supply, we mention: documenting 

the criminal activity of traffickers’ 

groups, of links and routes used by 

them in committing criminal acts, as 

well as the methods and means used for 

this purpose, the collection of data in a 

computer system, the development of 

their operative analysis forms, 

streamlining the exchange of online 

information domestically and 

internationally, ensuring the borders at 

European standards including the anti-

drug field, improving the quality of 

customs control, the extensive use of 

modern means of investigation, 

identification and annihilation of 

international traffic networks operating 

in Romania, through operative actions 

of international cooperation and 

through the cooptation of Romanian 

experts in international teams which are 

acting for the annihilation of networks 

of traffickers.  

c. Reducing the negative 
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calităţii controlului vamal, folosirea pe 

scară largă a mijloacelor moderne de 

investigare, identificarea şi anihilarea 

reţelelor internaţionale de trafic ce 

activează în România, prin acţiuni 

operative de cooperare internaţională şi 

prin includerea experţilor români în 

echipele internaţionale care acţionează 

pentru anihilarea unor reţele de 

traficanţi. 

c. Reducerea consecinţelor 

negative ale consumului de droguri. 

Pentru reducerea consecinţelor 

consumului de droguri a fost instituit 

un „Program de substituţie în 

ambulatoriu”. Potrivit acestui program, 

substituţia în ambulatoriu reprezintă 

înlocuirea drogului consumat de 

toxicomani cu metadona sau cu alte 

substanţe specifice adecvate, de la caz 

la caz, pe o perioada îndelungată, în 

vederea reducerii consecinţelor asociate 

consumului de droguri. 

Una dintre cele mai importante 

măsuri ale acestei perioade, a 

constituit-o adoptarea Hotărârii  de 

Guvern nr. 461/2011 privind 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale Antidrog (A.N.A.), instituţie 

cu personalitate juridică, mandatată să 

asigure coordonarea, la nivel naţional, a 

elaborării şi implementării politicilor 

de răspuns la fenomenul drogurilor. 

Odată cu repoziţionarea Agenţiei 

Naţionale Antidrog în cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne, s-a 

elaborat şi un nou concept de 

monitorizare a problematicii drogurilor, 

printr-un sistem instituţional eficient, 

atât structural, cât şi legislativ, printr-o 

abordare modernă a ameninţărilor 

consequences of drug use. To reduce 

the consequences of drug consumption 

the "Substitution program in the 

ambulatory" was established. 

According to this program, substitution 

in the ambulatory is the replacement of 

the drugs consumed by addicts with 

methadone or other appropriate specific 

substances on a case by case basis, for 

a long period, in order to reduce the 

consequences associated with drug use. 

One of the most important measures 

of this period was the adoption of the 

Government Decision no. 461/2011 

concerning the organization and 

functioning of the National Anti-drug 

Agency (A.N.A.), an institution with 

legal personality, mandated to ensure 

the coordination, at national level, of 

the development and implementation of 

policy responses to the drug 

phenomenon. With the repositioning of 

the Anti-Drug National Agency within 

the Ministry of Internal Affairs, a new 

concept for monitoring drug problems 

was developed. This was achieved 

through an effective institutional 

system, both structurally and 

legislatively, through a modern 

approach to the current threat in the 

area, by opening up towards civil 

society and by continuing programs to 

prevent, support and combat, all 

subsumed to the provisions of the 

National Anti-Drug Strategy.  

 

2.3. The evolution of drug 

consumption in the period 2005-2012 

in Romania. According to the National 

Report on the drug situation in 2012 

[15], the latest study on the assessment 
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actuale în domeniu, prin deschidere 

către societatea civilă şi prin 

continuarea programelor de prevenire, 

asistenţă şi combatere, toate subsumate 

prevederilor Strategiei naţionale 

antidrog. 

 

2.3. Evoluţia consumului de 

droguri în perioada 2005-2012 din 

România. Conform Raportului 

naţional privind situaţia drogurilor 

2012 [15], ultimul studiu privind 

evaluarea cunoştinţelor, atitudinilor, 

practicilor de consum de droguri în 

populaţia generală, s-a derulat pe baza 

metodologiei ESPAD în anul 2010, 

rezultatele fiind publicate în Raportul 

Naţional din 2011 privind situaţia 

drogurilor în România. 

Rapoartele naţionale anuale privind 

situaţia drogurilor, pun în evidenţă că 

în perioada 2009-2011, principalele 

tendinţe manifestate au fost de 

creştere a interesului populaţiei faţă 

de consumul de substanţe noi cu 

proprietăţi psihoactive (SNPP), aşa-

numitele „etnobotanice”. 

 

Din studiul efectuat în anul 2010 

[16], rezultă că prevalenţa consumului 

de droguri în rândul populaţiei de 15-

64 ani de-a lungul vieţii a fost de 4,3%, 

pentru toate tipurile de droguri ilegale, 

dar şi pentru substanţele psihoactive 

comercializate sub numele de „droguri 

legale sau plante etnobotanice”, în 

creştere faţă de anul 2007 când 

prevalenţa consumului de-a lungul 

vieţii în rândul populaţiei de 15-64 de 

ani era de 1,7%. Dacă se iau în 

considerare şi medicamentele 

of knowledge, attitudes, practices of 

drug use in the general population, was 

carried out on the basis of the ESPAD 

methodology in the year 2010 and the 

results were published in the national 

report on the situation of drug use in 

Romania.  

Annual national reports on the drug 

situation highlight that during 2009-

2011, the main trends manifested 

point out an increase in the interests 

of the population towards the 

consumption of new substances with 

psychoactive properties (SNPP), so-

called " ethnobotanical".   

 

The study conducted in 2010 [16] 

shows that the prevalence of drug use 

among the population aged 15-64 was 

of 4.3%, for all types of illegal drugs as 

well as psychoactive substances 

marketed under the name "legal drugs 

or ethnobotanical”, growing from 2007 

when prevalence of life-long among the 

population aged 15-64 was 1.7%. If it 

will also be taken into account the 

medicines (tranquilizers, sedatives, 

antidepressants) administered without 

medical indication that percentage 

reaches 8.3%, compared with 8.6% in 

2007. The most consumed illegal drug 

was cannabis, at a rate of 1.6%, 

followed by ecstasy - 0.7%, heroin - 

0.3% and cocaine – 0.3%.  

The psychoactive substances, 

marketed under the name of "legal 

drugs" or "ethnobotanical” were 

consumed in all regions of the country. 

The region Bucharest/Ilfov came first 

with 6.0%, followed by the Southern 

region with 2.5%, Central with 1.6%, 
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(tranchilizante, sedative, antidepresive) 

administrate fără indicaţia medicului 

acest procent ajunge la 8,3%, faţă de 

8,6% în anul 2007. Dintre drogurile 

ilegale, cel mai consumat a fost 

canabisul, într-un procent de 1,6%, 

urmat de ecstasy – 0,7%, heroina – 

0,3%, şi cocaina – 0,3%. 

În funcţie de regiune, substanţele 

psihoactive comercializate sub numele 

de „droguri legale” sau „plante 

etnobotanice” s-au consumat în toate 

regiunile ţării. Pe primul loc s-a situat 

regiunea Bucureşti/Ilfov cu 6,0%, 

urmată de regiunea Sud cu 2,5%, 

Centru cu 1,6%, Vest cu 1,5%, Nord-

Est cu 1,4%, Sud-Est cu 1,4%, Sud-

Vest cu 0,9% şi Nord-Vest cu 0,7%. 

Canabisul s-a consumat în toate 

regiunile ţării, înregistrându-se 

următoarele procente: 6% în 

Bucureşti/Ilfov, 2% în Centru, 1,5% în 

regiunea Vest, 1,4% în Sud-Est, 0,9% 

în Sud-Vest, 0,8% în Nord-Est, 0,6% în 

Sud şi 0,4% în Nord-Vest. Ecstasy s-a 

consumat, de asemenea, în majoritatea 

regiunilor ţării, cu excepţia regiunilor 

Sud-Vest, Sud-Est şi Nord-Vest. În 

Bucureşti/Ilfov şi în regiunea Vest se 

înregistra un consum de 2,6%, 0,4% în 

Centru şi câte 0,3% în Nord-Est şi în 

Sud. Heroina a fost consumată cel mai 

frecvent în Bucureşti-Ilfov (1,7%), 

urmată de Vest (0,5%) şi Centru 

(0,4%), iar cocaina a fost prezentă în 

mai multe regiuni ale ţării: Bucureşti/ 

Ilfov (0,9%); Vest (0,5%), Centru şi 

respectiv Nord-Vest cu 0,4%, iar în 

Nord-Est cu 0,3%. 

Cea mai mică vârstă declarată de un 

respondent pentru debutul în consumul 

West with 1.5%, North-East with 1,4%, 

South-East with 1,4%, South-West - 

0.9 % and Northwest with 0.7%. 

Cannabis was consumed in all regions 

of the country, with the following 

percentages: 6% in Bucharest/Ilfov, 2% 

in the Central, 1.5% in the West region, 

1.4% in the South-East, 0.9% in the 

Southwest, 0.8 percent in the 

Northeast, 0,6% in the South and 0,4% 

in the Northwest. Ecstasy was also 

consumed, in most regions of the 

country, with the exception of 

Southwest, Southeast and Northwest. 

In Bucharest/Ilfov and West region a 

2.6% consumption is registered, 0.4% 

in the Centre and 0.3% in the Northeast 

and in the South. Heroin was 

consumed more frequently in 

Bucharest-Ilfov (1.7%), followed by 

West (0.5%) and Central (0.4%), and 

the cocaine was present in several 

regions of the country: Romania/Ilfov 

(0.9%); West (0.5%), Central and 

respectively North-West 0.4% and in 

the Northeast 0.3%. 

The lowest age declared by a 

respondent for the onset of cannabis 

consumption was 14 years old and the 

average age of onset was 22 years old. 

In the case of ecstasy, the lowest 

declared age of onset was sixteen years 

old, and the average age of onset is 23 

years old.  

 

In 2011, it was deployed for the 

fourth time in Romania the national 

component of the European ESPAD 

study, study carried out at an 

international level from 4 to 4 years, 

starting in 1995 [14]. According to this 
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de canabis a fost de 14 ani, media 

vârstei de debut fiind 22 de ani. În 

cazul ecstasy, cea mai mică vârstă de 

debut declarată a fost 16 ani, iar media 

vârstei de debut este de 23 de ani.  

În anul 2011, a fost implementată 

pentru a patra oară în România 

componenta naţională a studiului 

european ESPAD, studiu derulat la 

nivel internaţional din 4 în 4 ani, 

începând cu anul 1995 [14]. Conform 

acestui studiu, prevalenţa consumului 

oricărui tip de drog ilicit cel puţin o 

dată în viaţă în rândul adolescenţilor de 

16 ani din România a fost de 15,6%. În 

funcţie de sexul respondentului, se 

remarcă o prevalenţă a consumului 

experimental, pentru orice tip de drog 

ilegal, de 17,8% în cazul băieţilor şi 

13,8% în cazul fetelor. Mai mult de 

atât, incluzând în cadrul studiului şi 

substanţele noi cu proprietăţi 

psihoactive (SNPP) consumate cel 

puţin o dată în viaţă, s-a obţinut o 

prevalenţă a consumului experimental 

de droguri ilicite şi SNPP de 19,2%, 

diferenţiată în funcţie de sexul 

respondentului, respectiv de 22,1% în 

rândul băieţilor şi 16,8% în rândul 

fetelor. Adăugându-se la aceste 

categorii de substanţe şi 

tranchilizantele, sedativele, steroizii 

anabolizanţi sau alte medicamente, 

inclusiv cele din categoria opioidelor, 

consumate fără prescripţie medicală, s-

a obţinut o prevalenţă a consumului 

experimental de 21,7%, distribuit pe 

sexe, astfel: 24,6% pentru băieţi şi 

19,4%  pentru fete. Cele mai 

experimentate droguri în rândul 

tinerilor de 16 ani din România sunt 

study, the prevalence of consumption 

of any illicit drug at least once in your 

lifetime among the adolescents of 16 

years of age in Romania was of 15.6%. 

Depending on the sex of the 

respondent, we notice a prevalence of 

experimental consumption, for any type 

of illegal drug, of 17.8% for boys and 

13.8% for girls. Moreover, by 

including in the framework of the study 

the new substances with psychoactive 

properties (SNPP) consumed at least 

once in your lifetime, it has achieved a 

prevalence of experimental illicit drugs 

consumption and SNPP of 19.2%, 

differentiated according to the sex of 

the respondent: 22.1% among boys and 

16.8% among girls. By adding to these 

categories of substances the 

tranquillizers, sedatives, anabolic 

steroids or other drugs, including 

opioids, consumed without a 

prescription, an experimental 

consumption prevalence of 21.7% is 

achieved (24.6% for boys and 19.4% 

for girls). The most experienced drugs 

used among young people of 16 years 

of age from Romania are cannabis and 

inhalant substances with a prevalence 

of 7.2%. In regards to consumption 

throughout life, in the young people's 

preferences are SNPP with 5.3%, 

tranquillizers and sedatives 

administered without prescription with 

3.1%, LSD and other hallucinogens 

with 2.1%, ecstasy with 2.0%, cocaine 

with 2.0%, amphetamines with 1.7% 

heroin with 1.1%, etc.  

The highest percentage of teenagers, 

who have started using drugs at age 13 

or earlier, was recorded to have used 
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canabisul şi substanţele inhalante cu o 

prevalenţă de 7,2%. În ceea ce priveşte 

consumul de-a lungul vieţii, în cadrul 

preferinţelor tinerilor urmează SNPP cu 

5,3%, tranchilizantele şi sedativele 

administrate fără prescripţie medicală 

cu 3,1%, LSD şi alte halucinogene cu 

2,1%, ecstasy cu 2,0%, cocaina cu 

2,0%, amfetaminele cu 1,7%, heroina 

cu 1,1%, etc.  

Cel mai mare procent de adolescenţi 

care au debutat în consum la vârsta de 

13 ani sau mai devreme, s-a înregistrat 

în cazul consumului de inhalante, 

respectiv 1,8% din totalul 

respondenţilor. Pe locul al doilea s-a 

situat debutul în consumul de 

tranchilizante/sedative, iar pe locul al 

treilea s-a plasat debutul înainte de 

vârsta de 13 ani în consumul de 

canabis, respectiv în consumul de 

SNPP, 0,8%. 

Dintre cei care au consumat droguri 

precum canabis/haşiş, amfetamine sau 

ectasy, 69,1% au indicat ca principală 

motivaţie curiozitatea, 21,6% au 

menţionat drept pretext al consumului 

dorinţa de a-şi schimba 

dispoziţia/starea de spirit, în timp ce 

17,0% au declarat că „doreau să uite 

de problemele lor”. Acelaşi 

„clasament” se evidenţiază şi în cazul 

consumului de SNPP: curiozitatea 

(74,2%), urmată de intenţia de a-şi 

modifica dipoziţia/starea (23,1%), 

respectiv de dorinţa de a uita de 

probleme (16,4%). 

Locurile preferate pentru consumul 

drogurilor, sunt: locurile de petrecere a 

timpului liber, (64,1%), respectiv: 

petrecerile private, discotecile, barurile 

inhalant substances (1.8% of the total 

respondents). In the second place was 

the debut of tranquilizers/sedatives, and 

thirdly the onset before the age of 13 

years of cannabis consumption as well 

as SNPP, 0.8%. 

Among those who consumed drugs 

like cannabis/hashish, amphetamines, 

ecstasy 69.1% indicated as the main 

motivation, curiosity, 21.6% mentioned 

the pretext of wanting to change the 

mood/disposition, while 17.0% said 

they "wanted to forget their problems". 

The same "rank" is also highlighted in 

the case of SNPP consumption: 

curiosity (74.2%), followed by the 

intention to change the 

mood/disposition (23.1%), respectively 

the desire to forget problems (16.4%). 

Favorite places for drug 

consumption, are: places of leisure, 

(64.1%), respectively: private parties, 

discos, bars and outdoor concerts, 

friends‟ home, or their own home, 

(17.6%) respectively: friends’ home, 

student hostels, rented apartment, their 

own home also deserted buildings and 

parks (12.3%) and the dealer's House 

(5.1%). 

The comparative analysis of the 

results of ESPAD surveys carried out 

in Romania among students of 16 

years, in the years 1999, 2003, 2007 

and 2011, has identified the following 

patterns: Decreasing trends: in 

comparison with the results of the 

study conducted in 2007, we can 

observe a decrease in the prevalence of 

lifelong consumption of tranquilizers or 

sedatives administered without 

prescription, from 4.1% in 2007 to 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica                                     Volume 2. Issue 1/2013 

 

= ISSN 2285-0171                                   ISSN-L=2285-0171 

147 

şi concertele în aer liber, domiciliul 

prietenilor sau cel propriu, (17,6%) 

respectiv: acasă la prieteni, căminul 

studenţesc, apartament închiriat, 

propria casă, de asemenea, imobile 

părăsite şi parcuri (12,3%) şi casa 

dealerului (5,1%). 

Analiza comparativă a rezultatelor 

studiilor ESPAD efectuate în România 

în rândul elevilor de 16 ani, în anii 

1999, 2003, 2007 şi 2011, a permis 

identificarea următoarelor modele 

(pattern-uri): Tendinţe de scădere: 

Comparativ cu rezultatele studiului 

realizat în anul 2007, se observă o 

scădere a prevalenţei de-a lungul vieţii 

a consumului de tranchilizante sau 

sedative, administrate fără prescripţie 

medicală, de la 4,1% în 2007, la 3,1% 

în 2011. De asemenea, scade consumul 

de alcool cu pastile, de la 4,4% în 2007, 

la 3,2% în 2011. Tendinţe de creştere: 

Faţă de studiul anterior, se remarcă o 

creştere a prevalenţei consumului de 

droguri ilicite, tranchilizante şi sedative 

de-a lungul vieţii, respectiv 15,6% în 

2011, comparativ cu 14,5% în anul 

2007. 

Conform aceluiaşi studiu, 

prevalenţa consumului oricărui tip de 

drog de-a lungul vieţii, în rândul 

studenţilor din România a fost de 

23,2%, aici fiind incluse toate tipurile 

de droguri ilegale, dar şi tranchilizante, 

administrate fără prescripţie medicală, 

şi substanţele noi cu proprietăţi 

psihoactive (SNPP) comercializate sub 

numele de „droguri legale sau plante 

etnobotanice”. Conform datelor 

prezentate, dintre drogurile ilegale cel 

mai consumat a fost canabisul (20,9%), 

3.1% in 2011. Also the consumption of 

alcohol with pills decreases from 4.4% 

in 2007 to 3.2% in 2011. Increasing 

trends: In comparison to the previous 

study, there is an increased prevalence 

of consumption of illicit drugs, 

tranquilizers and sedatives throughout 

life, respectively 15.6% in 2011, 

compared to 14.5% in 2007. 

According to the same study, the 

prevalence for the consumption of any 

type of drug throughout life, among 

students in Romania was of 23.2%. 

This number includes all types of 

illegal drugs as well as tranquilizers 

administered without a prescription, 

and new substances with psychoactive 

properties (SNPP) marketed under the 

name "legal drugs or ethnobotanic 

plants". According to the data 

presented, the most consumed illegal 

drug was cannabis (20.9%), followed 

by ecstasy, hallucinogenic mushrooms, 

ketamine, cocaine, LSD and 

amphetamines. Heroin has recorded 

values of less than 1%. SNPP had 

prevalence for the consumption 

throughout life of 9.5%, while 

consumption of tranquilizers without a 

prescription recorded values of 3.6%.  

 

By analyzing the treatment 

admissions for heroin consumption 

using injections and for SNPP from 

Romania during 2009-2011, I find out 

that the number of treatment 

admissions for heroin consumption has 

dropped to less than half during these 

years, from 1228 to 543. The largest 

decrease was registered in the case of 

male consumers, from 1040 to 432. 
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urmat de ecstasy, ciuperci 

halucinogene, ketamină, cocaină, LSD 

şi amfetamine. Heroina a înregistrat 

valori sub 1%. SNPP au avut o 

prevalenţă pentru consumul de-a lungul 

vieţii de 9,5%, iar consumul de 

tranchilizante fără prescripţie medicală 

a înregistrat valori de 3,6%. 

Analizând admiterile la tratament 

pentru consumul de heroină pe cale 

injectabilă şi de SNPP din România, în 

perioada 2009-2011, se constată că 

numărul admiterilor la tratament pentru 

consumul de heroină a scăzut la mai 

puţin de jumătate în aceşti ani, de la 

1228 la 543. Cea mai mare scădere s-a 

înregistrat în cazul consumatorilor de 

sex masculin, de la 1040 la 432. De 

asemenea, s-a constatat că injectarea s-

a menţinut în toată această perioadă ca 

principală cale de administrare a 

heroinei, între 93% şi 96% din cazuri. 

În acelaşi timp s-a pus în evidenţă 

faptul că, concomitent cu scăderea 

prezentată în cazul heroinei, creşte 

numărul admiterilor la tratament pentru 

consum de SNPP în România, cea mai 

mare creştere s-a înregistrat în anul 

2010, pentru ambele sexe, de la 6 la 

375 cazuri de bărbaţi şi de la 0 la 95 de 

cazuri de femei admise la tratament. În 

ceea ce priveşte calea de administrare, 

aproximativ jumătate dintre beneficiarii 

care au solicitat asistenţă în perioada 

2009-2011 au declarat un consum pe 

cale injectabilă, între 20% şi 30% au 

fumat, iar aproximativ 14% au prizat 

SNPP. 

 

 

 

Also, it has been found that the 

injections were maintained throughout 

this period as the main route of 

administration of heroin, in between 

93% and 96% of the cases. At the same 

time it was highlighted the fact that, 

along with the decrease presented in 

the heroin case, increases the number 

of admissions to treatment for 

consumption by the SNPP in Romania. 

The highest increase was registered in 

the year 2010, for both sexes, from 6 to 

375 in the case of males and from 0 to 

95 in the case of women admitted to 

treatment. In terms of route of 

administration, about half of those who 

have requested assistance in the period 

2009-2011 have declared as 

consumption path injection, between 

20% and 30% had smoked, and almost 

14% snuffed SNPP. 

 

3. Considerations on achievements 

and failures of the National Anti-

Drug Strategy  

 

The National Anti-drugs Strategy 

2005-2012, have been the main 

coordination instrument of the 

activities preventing trafficking and the 

consumption of drugs in Romania. The 

necessary measures to comply with the 

objectives that are to be achieved are 

contained in the action plan for the 

period 2005-2008.  

In line with similar documents of the 

Member States, the activities in the 

field of prevention of drug use, 

subsumed to the National Anti-drug 

Strategy 2005-2012 and the Plan of 

Action for its implementation, aimed at 
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3. Consideraţii privind realizările şi 

nerealizările Strategiei Naţionale 

Antidrog 

 

Strategia naţională antidrog 2005-

2012, a constituit principalul 

instrument de coordonare a activităţilor 

de prevenire a traficului şi consumului 

de droguri în România, măsurile 

necesare îndeplinirii obiectivelor 

prevăzute a fi realizate, fiind cuprinse 

în Planul de acţiune pe perioada 2005-

2008. 

În concordanţă cu documentele 

similare ale statelor membre, 

activităţile din domeniul prevenirii 

consumului de droguri, subsumate 

Strategiei Naţionale Antidrog 2005-

2012 şi Planului de Acţiune pentru 

implementarea acesteia, au avut ca 

scop consolidarea influenţei factorilor 

de protecţie şi reducerea influenţei 

factorilor de risc, prin implementarea 

unor intervenţii şi măsuri specifice de 

conştientizare a populaţiei generale, în 

special a copiilor şi tinerilor, şi de 

implicare a acestora în programe 

universale, selective şi indicate de 

prevenire a consumului de droguri, 

programe derulate conform 

standardelor europene şi naţionale în 

domeniu. 

Majoritatea programelor de 

prevenire universală, au avut ca 

obiectiv informarea, educarea şi 

conştientizarea populaţiei privind 

consumul de alcool, tutun, droguri şi al 

noilor substanţe cu proprietăţi 

psihoactive, precum şi dezvoltarea unor 

atitudini şi practici în rândul populaţiei 

generale, prin orientarea către activităţi 

strengthening the influence of the 

protective factors and reducing the 

influence of risk factors by 

implementing interventions and 

specific measures for the awareness of 

the general population, especially 

children and young people, and to 

involve them in general, selective and 

indicated programs of drug 

consumption prevention, programs 

developed in accordance with the 

national and European standards in this 

field. 

Most general prevention programs 

have had as objective the information, 

education and awareness of the 

population regarding the consumption 

of alcohol, tobacco, drugs and new 

substances with psychoactive 

properties, as well as the development 

of attitudes and practices among the 

entire population, by targeting the 

cultural, artistic and sport activities as 

an alternative to drug use. Also, it is 

distinguished the development of 

preventive programs directed towards 

the formation and strengthening of 

personal skills, which have the role of 

protective factors in preventing drug 

consumption (assertive communication 

skills, managing emotions, managing 

stress and aggressiveness, problem 

solving, ability to cope with the 

pressure in a group, decision-making, 

etc.). The information programs 

continued to play a central role in the 

prevention of drug consumption.  

On the other hand, the latest trend in 

line with that of the EU Member States, 

proven as having a higher efficiency 

than that of the information programs 
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cultural-artistice şi sportive, ca 

alternativă la consumul de droguri. De 

asemenea, se remarcă dezvoltarea 

programelor de prevenire orientate spre 

formarea şi consolidarea abilităţilor 

personale, care au rol de factor de 

protecţie în prevenirea consumului de 

droguri (abilităţi de comunicare 

asertivă, gestionarea emoţiilor, 

gestionarea stresului şi agresivităţii, 

rezolvarea de probleme, abilitatea de a 

face faţă presiunii grupului, de adoptare 

a deciziilor, etc). Programele tip 

informare au continuat să joace un rol 

central în prevenirea consumului de 

droguri.  

Pe de altă parte, cea mai recentă 

tendinţă, în concordanţă cu cea din 

statele membre ale spaţiului comunitar, 

dovedită ca având o eficienţă 

superioară programelor tip informare, a 

fost centrată pe reducerea consecinţelor 

negative ale consumului de droguri, 

bazat pe convingerea că abilităţile 

cognitive sunt mai importante decât 

abordările comportamentale, pentru a-i 

învăţa pe tineri să ia decizii şi să facă 

alegeri informate în viaţă. Prevenirea 

selectivă s-a limitat însă la furnizarea 

de informaţii personalizate, consiliere 

individuală şi la oferirea de alternative 

bazate pe creativitate sau pe sport. 

Activităţile şi proiectele derulate în 

baza Strategiei Naţionale Antidrog, în 

domeniul prevenirii consumului de 

droguri, au fost influenţate negativ în 

perioada 2005-2012 de proliferarea, la 

nivel naţional, a fenomenului noilor 

substanţe cu proprietăţi psihoactive 

(SNPP). Acest fenomen a condus la 

întârzieri în adaptarea intervenţiilor 

has been centered on reducing the 

negative consequences of drug use, 

based on the belief that cognitive skills 

are more important than behavioral 

approaches, in order to teach young 

people to make decisions and informed 

choices in life. The selective prevention 

is limited, however, to the provision of 

personalized information, giving 

individual advice and the provision of 

alternatives based on creativity and 

sport.  

The activities and projects 

developed under the National Anti-

drug Strategy in the domain of 

prevention of drug consumption were 

negatively affected during the period 

2005-2012 by the proliferation, at the 

national level, of the phenomenon of 

new substances with psychoactive 

properties (SNPP). This phenomenon 

has led to delays in the adoption of 

preventive interventions, undertaken 

within the framework of programs and 

projects, in guiding the efforts and 

specific approaches towards the 

implementation of selective prevention 

projects that have pursued both the 

information component and the 

development of skills in order to reduce 

the influence of risk factors and 

increase the protective factors. 

 

4. The dimensions of drug 

consumption in Romania compared 

to EU countries  

 

The annual report of 2012, on the 

situation of drug use in Europe [17], 

presents estimates about the adult 

population in Europe, between the ages 
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preventive, realizate în cadrul 

programelor şi proiectelor, în orientarea 

eforturilor şi demersurilor specifice 

către implementarea proiectelor de 

prevenire selectivă, ce au urmărit atât 

componenta de informare, cât şi 

dezvoltarea de abilităţi în vederea 

reducerii influenţei factorilor de risc şi 

a creşterii factorilor de protecţie.   

 

4. Dimensiunile consumului de 

droguri în România comparativ cu 

statele Uniunii Europene 

 

Raportul anual 2012, privind 

situaţia drogurilor în Europa [17], 

prezintă estimările referitoare la 

populaţia adultă din Europa, cu vârsta 

cuprinsă între 15-64 de ani, bazându-se 

pe anchetele realizate între anii 2004-

2011. Din acest raport rezultă că 

prevalenţa pe parcursul vieţii privind 

consumul de cannabis este de 80,5 

milioane persoane, respectiv 23,7% 

dintre adulţii din Europa. Media 

europeană a consumului de cannabis 

este de 23,7%, România făcând parte 

din rândul ţărilor cu prevalenţa cea mai 

mică, repsectiv de 1,6%. Cea mai mare 

prevalenţă la consumul de cannabis 

este între 30,7% şi 32,5% în 

Danemarca, Spania, Franţa, Italia şi 

Regatul Unit. Prevalenţa pe parcursul 

vieţii privind consumul de  cocaină în 

Europa este de 15,5 milioane persoane, 

respectiv 4,6% din adulţii Europei. 

Media europeană a consumului de 

cocaină este de 4,6%, România făcând 

parte din rândul ţărilor cu prevalenţa 

cea mai mică, repsectiv de 0,3%. Cea 

mai mare prevalenţă la consumul de 

of 15-64 years, based on surveys 

conducted between 2004-2011. In this 

report, it appears that the lifetime 

prevalence regarding the cannabis 

consumption is of 80.5 million people, 

respectively 23.7% of the adults in 

Europe. The European average 

cannabis consumption is of 23.7%. 

Romania is among the countries with 

the lowest prevalence, respectively 

1.6%. The highest prevalence of 

cannabis consumption is between 30% 

and 32.5% in Denmark, Spain, France, 

Italy and the United Kingdom. Lifetime 

prevalence of cocaine consumption in 

Europe is of 15.5 million people, 

respectively 4.6% of the adults in 

Europe. The European average cocaine 

consumption is of 4.6%. Romania is 

among the countries with the lowest 

prevalence, respective of 0.3%. The 

highest cocaine prevalence is between 

6.8% and 10.2% in Spain, UK, Italy 

and Ireland. European lifetime 

prevalence regarding ecstasy 

consumption is of 11.5 million people 

respectively 3.4% and the 

amphetamines consumption is of 13 

million people, respectively 3.8%. The 

European average consumption of 

ecstasy is 3.4%, Romania being the 

lowest prevalence (0.4%).  The highest 

prevalence of amphetamine 

consumption is between 4.9% and 

8.3% in the United Kingdom, Ireland, 

the Netherlands and Spain. The 

European average consumption of 

amphetamines is 3.8%, Romania 

having the lowest prevalence, 

respectively 0.1%. The highest 

prevalence of amphetamine 
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cocaină este între 6,8 şi 10,2% în 

Spania, Regatul Unit, Italia şi Irlanda. 

Prevalenţa europeană pe parcursul 

vieţii privind consumul de  ecstasy este 

de 11,5 milioane persoane, respectiv 

3,4%, iar la consumul de amfetamine 

este de 13 milioane persoane, respectiv 

3,8%. Media europeană a consumului 

de ecstasy este de 3,4%, în România 

fiind prevalenţa cea mai mică, respectiv 

de 0,4%.  Cea mai mare prevalenţă la 

consumul de amfetamine este între 4,9 

şi 8,3% în Regatul Unit, Irlanda, Ţările 

de jos şi Spania. Media europeană a 

consumului de amfetamine este de 

3,8%, în România fiind prevalenţa cea 

mai mică, respectiv de 0,1%. Cea mai 

mare prevalenţă la consumul de 

amfetamine este între 4,5 şi 11,6% în 

Regatul Unit, Danemarca, Suedia şi 

Irlanda. Decesele induse de droguri 

reprezintă aproximativ 4% din totalul 

deceselor în rândul europenilor cu 

vârste cuprinse între 15 şi 39 de ani, 

fiind constatată prezenţa opiaceelor în 

aproximativ trei sferturi dintre cazuri. 

Conform studiului ESPAD 2011 

[18], proporţia medie a elevilor care au 

încercat droguri ilegale în ţările din 

Europa, a crescut de la 11% în 1995, la 

17% în 1999, la 20% în 2003 şi a 

cunoscut o uşoară scădere la 18% în 

2007 şi 2011, când a rămas la acelaşi 

nivel. Niveluri ridicate în prevalenţa 

consumului de droguri în rândul 

elevilor şi studenţilor, s-au raportat în 

Republica Cehă, Franţa, Monaco, 

Republica Slovacă, Belgia, Bulgaria, 

Slovenia, Estonia, Italia, Germania, etc. 

În România nu s-au raportat niveluri 

semnificative de prevalenţă în 

consumption is between 4.5% and 

11.6% in the United Kingdom, 

Denmark, Sweden and Ireland. Drug-

induced deaths account for about 4% of 

all deaths among Europeans aged 

between 15 and 39 years old. The 

presence of opiates in about three-

quarters of the cases has been observed. 

According to the ESPAD study of 

2011 [18], the average proportion of 

pupils who have tried illegal drugs in 

the countries of Europe, has increased 

from 11% in 1995, to 17% in 1999, to 

20% in 2003 and has experienced a 

slight decrease to 18% in 2007 and 

2011, when the level remained the 

same. Elevated levels in the prevalence 

of drug use among pupils and students 

were reported in the Czech Republic, 

France, Monaco, the Slovak Republic, 

Belgium, Bulgaria, Slovenia, Estonia, 

Italy, Germany, etc. In Romania 

significant levels of prevalence in drug 

use were not reported. On the contrary, 

Romania is located below the average 

consumption prevalence of the 

different types of drugs, compared to 

the average for all countries. The 

general impression is that Romania is a 

country with "low prevalence" in terms 

of drug use and narcotic substances. 

The results of the national study of 

the ESPAD 2011, places Romania 

between the last 10 European countries, 

when taking into account the level of 

consumption prevalence of any type of 

illicit drug at least once in a lifetime 

among the students of 16 years. This 

country is 8 percent below the 

European average. The highest 

increases were recorded in the 
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consumul de droguri. Dimpotrivă, 

România este situată sub media 

prevalenţei de consum a diferitelor 

categorii de droguri, comparativ cu 

media pentru toate ţările. Impresia 

generală este aceea că România este o 

ţară “lowprevalence” în ceea ce 

priveşte consumul de droguri şi 

substanţe stupefiante. 

Rezultatele studiului naţional din 

cadrul ESPAD 2011, plasează România 

între ultimele 10 state europene, ca 

nivel al prevalenţei  consumului 

oricărui tip de drog ilicit cel puţin o 

dată în viaţă în rândul elevilor de 16 

ani, ţara noastră situându-se cu 8 

procente sub media europeană 

înregistrată. Cele mai mari creşteri au 

fost înregistrate în cazul prevalenţei 

consumului de canabis/haşiş, de 

substanţe inhalante şi amfetamine. 

Prevalenţele consumului de SNPP cel 

puţin o dată în viaţă, în ultimul an şi în 

ultima lună plasează aceste substanţe 

printre cele mai consumate droguri în 

rândul elevilor de 16 ani din România, 

alături de canabis/haşiş şi substanţe 

inhalante. Pentru prima dată în cadrul 

studiilor ESPAD, se înregistrează debut 

precoce al consumului de canabis/haşiş 

în rândul elevelor de 16 ani din 

România. Din punct de vedere al 

distribuţiei pe sexe, România se află 

printre puţinele state cuprinse în studiu 

care nu mai înregistrează diferenţe între 

fete şi băieţi în ceea ce priveşte 

prevalenţa consumului de 

canabis/haşiş, atât de-a lungul vieţii cât 

şi în ultima lună, alături de Franţa şi 

Bulgaria. 

 

prevalence of consumption of 

cannabis/hashish, inhalant substances 

and amphetamines. Prevalence of 

SNPP consumption at least once in a 

lifetime, in the last year and in the last 

month places these substances among 

the most consumed drugs among 

students of 16 years in Romania, 

alongside cannabis/hashish and 

inhalant substances. For the first time 

within the ESPAD surveys, Romania 

records the early onset of 

cannabis/hashish consumption amongst 

the 16 year old student. In terms of 

distribution by gender, Romania is 

among the few countries included in 

the study that does not record the 

differences between girls and boys in 

terms of prevalence of 

cannabis/hashish, throughout life as 

well as in the last month, alongside 

France and Bulgaria. 

 

Conclusion 

 

From the analysis of the studies 

carried out, it appears that national 

information systems differ in Europe, 

especially in relation to reporting and 

recording practices [17]. For this 

reason it is difficult to make valid 

comparisons between countries. The 

best method practically consists in 

comparing the gravity of different 

crime situations and trends without 

including absolute numbers.  

As regards Romania, until the year 

1989 drug use was limited to 

therapeutic requirements, abuses were 

rare and toxicomania did not have the 

character of a phenomenon, all of 
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Concluzii 

 

Din analiza studiilor efectuate, 

rezultă că sistemele informaţionale 

naţionale diferă în Europa, în special în 

ceea ce priveşte practicile de 

înregistrare şi raportare [17]. Din acest 

motiv este dificil să se realizeze 

comparaţii valabile între ţări, cea mai 

bună metodă constând practic în 

compararea gravităţii diferitelor situaţii 

infracţionale şi a tendinţelor, fără a 

cuprinde şi cifre absolute. 

În ceea ce priveşte România, până în 

anul 1989 consumul de droguri era 

limitat la cerinţele terapeutice, 

abuzurile erau rare, iar toxicomania nu 

avea caracter de fenomen, toate acestea 

fiind sub un control strict al instituţiilor 

autoritare ale statului român. După anul 

1990, România a devenit un segment 

activ al Rutei Balcanice de traficare a 

stupefiantelor şi precursorilor, iar în 

ultimii ani şi o piaţă de desfacere a 

drogurilor. Din evaluările efectuate 

rezultă că România reprezintă, în 

principal, o zonă de tranzit pentru 

droguri, condiţii în care doar o parte 

din cantitatea de droguri tranzitată 

rămâne în România pentru consum. În 

acelaşi timp, România a devenit 

teritoriu de depozitare, în care 

drogurile, introduse în special prin 

frontiera de sud, sunt stocate pe diferite 

perioade de timp, iar în final sunt 

direcţionate spre ţările cu consum 

ridicat din vestul Europei [19]. Ca 

urmare a tranzitului şi depozitării 

temporare a drogurilor, ritmul accelerat 

de creştere a criminalităţii din 

România, în legătură cu fenomenul 

which were under the strict control of 

authoritarian institutions of the 

Romanian State. After 1990, Romania 

has become a segment of the Balkan 

Route for smuggling drugs and 

precursors, and in recent years it has 

became a market for drugs. From the 

assessments made it results that 

Romania is mainly a transit area for 

drugs, only part of the transited drugs 

quantity remains in Romania for 

consumption. At the same time, 

Romania has become a storage 

territory, where drugs, introduced 

mainly through the southern border, are 

stored in different time periods, and 

finally are directed towards countries 

with high consumption in Western 

Europe [19]. As a result of transit and 

temporary storage of drugs, the 

accelerated rate of increasing crime in 

Romania, in connection with the drug 

phenomenon, began to be apparent 

after the 1990s and increasingly more 

alarming after 2001. 

Although it highlights an increase in 

drug consumption in the period 2005-

2012, over the period 1990-2004, 

which would mean that the National 

Anti-drug Strategy did not carry out its 

role, it must be stressed, however, the 

most important fact, which is that for 

all types of illicit drugs, Romania is 

below the European average values. 

From this point of view the National 

Anti-drug Strategy has reached its 

intended purpose. Thus, the results of 

the national study of the ESPAD 2011, 

places Romania between the last 10 

European countries, when taking into 

account the level of consumption 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica                                     Volume 2. Issue 1/2013 

 

= ISSN 2285-0171                                   ISSN-L=2285-0171 

155 

drogurilor, a început să fie evident după 

anii '90 şi din ce în ce mai îngrijorător 

după anul 2001. 

Deşi se pune în evidenţă o creştere a 

consumului de droguri în perioada 

2005-2012, faţă de perioada 1990-

2004, ceea ce ar reprezenta o 

nerealizare a Strategiei Naţionale 

Antidrog, totuşi trebuie subliniat faptul, 

extrem de important că, pentru toate 

tipurile de droguri ilicite, România se 

situează sub valorile medii europene, 

din acest punct de vedere Strategia 

Naţională Antidrog atingându-şi scopul 

propus. Astfel, rezultatele studiului 

naţional din cadrul ESPAD 2011, 

plasează România între ultimele 10 

state europene, ca nivel al prevalenţei 

consumului oricărui tip de drog ilicit 

cel puţin o dată în viaţă în rândul 

elevilor de 16 ani, ţara noastră 

situându-se cu 8 procente sub media 

europeană înregistrată (18%). Cele mai 

mari şi evidente creşteri au fost 

înregistrate în cazul prevalenţei 

consumului de canabis/haşiş, de 

substanţe inhalante şi amfetamine. 

Prevalenţele consumului de SNPP cel 

puţin o dată în viaţă, în ultimul an şi în 

ultima lună, plasează aceste substanţe 

printre cele mai consumate droguri în 

rândul elevilor de 16 ani din România, 

alături de canabis/haşiş şi substanţe 

inhalante. Se remarcă o diferenţă foarte 

mică între consumul de SNPP de-a 

lungul vieţii, consumul actual şi cel 

recent. 

Cu toate că în România prevalenţa 

consumului de droguri şi etnobotanice 

este printre cele mai mici din Europa, 

ca tendinţă, în opinia noastră, fapte 

prevalence of any type of illicit drug at 

least once in a lifetime among the 

students of 16 years. This country is 8 

percent below the European average 

(18%). The highest and evident 

increases were recorded in the 

prevalence of consumption of 

cannabis/hashish, inhalant substances 

and amphetamines. Prevalence of 

SNPP consumption at least once in a 

lifetime, in the last year and in the last 

month places these substances among 

the most consumed drugs among 

students of 16 years in Romania, 

alongside cannabis/hashish and 

inhalant substances. There is a very 

small difference between the SNPP 

consumption throughout life, the 

present and the recent one. 

Although in Romania the prevalence 

of drug and ethnobotanical is among 

the lowest in Europe, as trend, in my 

view, particularly serious of crime 

offenses, such as the horrific murder of 

Mehedinti County may still be 

committed in Romania. This requires 

high responsibility and consistent 

action, perseverance and the large scale 

of the state institutions, on the three 

levels of operational prevention in 

Europe: universal prevention, selective 

prevention and indicated prevention. 

The meaning of the above is 

important to note that studies of the 

impact concerning the illicit drugs use 

in Romania and other countries of the 

European Community area, indicate the 

need for intensifying the selective 

interventions in the school 

environment. Are envisaged, in 

particularly, interventions in crisis 
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infracţionale de o gravitate deosebită, 

cum este şi oribila crimă din judeţul 

Mehedinţi, pot fi comise în continuare 

în România. Aceasta impune o înaltă 

responsabilitate şi  acţiuni consecvente, 

perseverente şi de mai mare amploare, 

din partea instituţiilor abilitate ale 

statului, pe cele trei niveluri ale 

prevenţiei care sunt operaţionale la 

nivel european: prevenţia universală, 

prevenţia selectivă şi prevenţia 

indicată.  

În sensul celor menţionate mai sus 

este important de reţinut faptul că, 

studiile de impact privind consumul 

ilicit de droguri, din România şi din 

alte ţări ale spaţiului comunitar 

european, indică nevoia intensificării 

intervenţiilor selective în mediul şcolar. 

Sunt avute în vedere, în special, 

intervenţii în situaţii de criză 

psihologică şi/sau familială, corelată cu 

identificarea elevilor ce prezintă 

importanţi factori de risc pentru 

consumul de droguri, în scopul 

identificării şi aplicării celor mai 

optime soluţii comprehensive de 

prevenire a abandonului şcolar, a 

absenteismului şi abuzului, ceea ce şi 

România şi-a propus să facă în 

următorii ani. În aceste condiţii, 

preluată ca prioritate în cadrul 

documentelor programatice de politici 

publice antidrog din România, 

prevenirea consumului de droguri 

trebuie să vizeze, ca şi rezultat concret, 

conform prevederilor Strategiei 

Europene în domeniu, „reducerea 

măsurabilă, în toate statele membre ale 

Uniunii Europene, a consumului de 

droguri, a dependenţei şi a riscurilor 

situations of psychological and/or 

family status, in relation to identifying 

students with major risk factors for 

drug use, in order to identify and 

implement the most optimal 

comprehensive solutions for preventing 

dropouts, absenteeism and abuse, 

which Romania has set out to do in the 

coming years. Under these 

circumstances, taken as a priority in the 

programmatic documents for public 

policy in Romania, prevention of drug 

use should aim, as a concrete result, 

according to the provisions of the 

European strategy in this area, at "the 

measurable reduction in all Member 

States of the European Union, of the 

drug use, addiction and medical and 

social risks through the development 

and improvement of a system of 

reducing the drug demand which 

should be effective and integrated, 

based on scientific results that include 

prevention, quick intervention, 

treatment, risk prevention and social 

reintegration of those affected". 

It is extremely important at the same 

time that the measures of reducing the 

drugs demand and the SNPP in 

Romania, to take into consideration all 

social and medical problems produced 

by the consumption and drug abuse, 

accompanied by the polydrug use of 

some "legal", psychoactive substances 

such as alcohol and tobacco. 
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medicale şi sociale, prin dezvoltarea şi 

îmbunătăţirea unui sistem de reducere 

a cererii de droguri, care să fie efectiv 

şi integrat, bazat pe rezultate ştiinţifice, 

care să includă prevenirea, intervenţia 

rapidă, tratamentul, prevenirea 

riscurilor şi reintegrarea socială a 

celor afectaţi”.  

Este extrem de important, în acelaşi 

timp, ca măsurile de reducere a cererii 

de droguri şi SNPP în România, să ia în 

considerare şi toate problemele sociale 

şi medicale produse de consumul şi 

abuzul de droguri, însoţit de 

policonsumul unor substanţe 

psihoactive „legale”, cum sunt alcoolul 

şi tutunul. 
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Abstract: Este pentru prima oară în 

legislaţia naţională din România, când, 

prin intrarea în vigoare a Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr. 20/2013, 

activităţile de autorizare, monitorizare şi 

control în domeniul jocurilor de noroc sunt 

coordonate de către o singură instituţie – 

Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc. 

Această instituţie se află în subordinea 

Secretariatului General al Guvernului 

României, fapt ce va permite o mai bună 

gestionare a problemelor reale ale 

organizatorilor legali, dar şi o mai bună 

implicare a statului în activitatea de 

protecţie a minorilor sau a altor grupuri 

vulnerabile, din punct de vedere social şi 

economic, în vederea evitării dependenţei 

acestora de jocurile de noroc. 
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Abstract: For the first time in the 

national legislation of Romania, when the 

coming into force of the Government 

Emergency Ordinance no. 20/2013, 

licensing, monitoring and control gambling 

are coordinated by a single institution - the 

National Office for Gambling. This 

institution is under the General Secretariat 

of the Romanian Government, which will 

allow a better management of the real 

problems of legal organizers, and a better 

involvement of the state in the activity of 

protecting minors and other vulnerable 

groups from the point of socially and 

economically, to prevent their gambling 

addiction.  
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Introducere 

 

Prin intrarea în vigoare a 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 20  din 27 martie 2013, 

privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Oficiului Naţional pentru 

Jocuri de Noroc şi pentru modificarea 

şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 77/2009 privind 

organizarea şi exploatarea jocurilor de 

noroc, s-a înfiinţat în România Oficiul 

Naţional pentru Jocuri de Noroc 

(O.N.J.N.). Acest Oficiu este constituit 

ca organ de specialitate al 

administraţiei publice centrale, în 

subordinea Secretariatului General al 

Guvernului României, cu personalitate 

juridică, responsabil cu supravegherea 

activităţilor din domeniul jocurilor de 

noroc, cu exercitarea controlului, 

precum şi cu monitorizarea jocurilor de 

noroc on-line.  

Scopul principal al înfiinţării acestui 

Oficiu a fost dat de necesitatea aplicării 

unitare a legislaţiei specifice, în 

contextul schimbărilor din domeniul 

jocurilor de noroc, urmând astfel 

modelul instituţional implementat cu 

succes de alte state din Uniunea 

Europeană. 

Înfiinţarea Oficiului Naţional pentru 

Jocuri de Noroc, permite: 

a. creşterea veniturilor bugetului 

de stat, în special prin prevenirea şi 

combaterea jocurilor de noroc 

neautorizate şi prin crearea cadrului 

necesar autorizării operatorilor de 

jocuri de noroc on-line; 

b. îmbunătăţirea coordonării, 

colaborării şi a schimbului de 

Introduction 

 

With the entry into force of the 

Government Emergency Ordinance no. 

20 of 27 March 2013 on the 

establishment, organization and 

functioning of the National Office for 

Gambling, and amending and 

supplementing Government Emergency 

Ordinance no. 77/2009 on the 

organization and operation of 

gambling, was set up in Romania The 

National Office for Gambling 

(O.N.J.N.). This office is constituted as 

a specialized body of the central public 

administration, subordinated to the 

General Secretariat of the Romanian 

Government with legal personality, 

responsible for supervising gambling 

activities with the exercise control and 

monitoring of gambling online. 

The main purpose of setting up of 

this Office was given by the need for 

uniform application of specific 

legislation, in the context of changing 

gambling, thereby following 

institutional model successfully 

implemented by other EU countries. 

Setting up of the National Office for 

Gambling, allows the: 

a. increase revenues of the state 

budget, in particular by preventing and 

combating unauthorized gambling and 

designing the necessary authorization 

gambling operators online; 

b. improving the coordination, 

collaboration and exchange of 

information between institutions with 

competences in the field of gambling, 

respectively to reduce tax evasion in 

the reference area; 
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informaţii între instituţiile cu 

competenţe în domeniul jocurilor de 

noroc, respectiv pentru diminuarea 

evaziunii fiscale în domeniul de 

referinţă; 

c. o mai bună coordonare şi 

gestionare a supravegherii şi 

controlului în domeniul jocurilor de 

noroc; 

Este pentru prima oară în România, 

când activităţile de autorizare, 

monitorizare şi control în domeniul 

jocurilor de noroc sunt coordonate de 

către o singură instituţie – Oficiul 

Naţional pentru Jocuri de Noroc. Acest 

fapt este de natură a permite o mai 

bună gestionare a problemelor reale ale 

organizatorilor legali, dar şi o mai bună 

implicare a statului în activitatea de 

protecţie a minorilor sau a altor grupuri 

vulnerabile, din punct de vedere social 

şi economic, în vederea evitării 

dependenţei acestora de jocurile de 

noroc. 

Obiectivul principal al Oficiului 

Naţional pentru Jocuri de Noroc, îl 

constituie, aplicarea unitară, corectă şi 

nediscriminatorie a dispoziţiilor legale 

în vigoare în domeniul jocurilor de 

noroc, alături de prevenirea unor 

posibile ingerinţe în rezultatele 

sportive, pentru protejarea mişcării 

sportive. În acest sens, conform OUG 

nr. 20/2013, Oficiul Naţional pentru 

Jocuri de Noroc va îndeplini 

următoarele atribuţii: 

a. coordonează aplicarea unitară, 

corectă şi nediscriminatorie a 

dispoziţiilor legale în vigoare în 

domeniul jocurilor de noroc; 

b. analizează şi soluţionează 

c. better coordination and 

management of surveillance and 

control in gambling; 

It's the first time in Romania, when 

the licensing activities, monitoring and 

control gambling are coordinated by a 

single institution - the National Office 

for Gambling. This fact is likely to 

allow a better management of the real 

problems of legal organizers, and a 

better state involvement in child 

protection activity and other vulnerable 

groups in social and economic terms a 

view to avoiding their dependency of 

the gambling. 

The main objective of the National 

Office for Gambling, is the unitary, 

correct and non-discriminatory 

application to the legal provisions in 

force in the field of gambling, and 

prevent possible intromissions in the 

sporting results to protect the sport 

movement. In this respect, according to 

OUG no. 20/2013, the National Office 

for Gambling will perform the 

following tasks: 

a. coordinate the unitary, correct and 

non-discriminatory implementation a 

legal provisions in force in the field of 

gambling; 

b. analyzes and solves the requests 

of filed by operators who wish to 

conduct gambling, according to the 

legal provisions in force;  

c. supervises gambling activities, 

directly or in conjunction with other 

institutions of the state, under the law; 

d. controls the application of 

specific legislation, ensuring his 

uniform application, the finding minor 

offenses and apply the sanctions 
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cererile depuse de operatorii care 

doresc să desfăşoare activităţi de jocuri 

de noroc, potrivit dispoziţiilor legale în 

vigoare; 

c. supraveghează activităţile din 

domeniul jocurilor de noroc, direct sau 

împreună cu alte instituţii ale statului, 

în condiţiile legii; 

d. controlează aplicarea 

legislaţiei specifice, asigurând aplicarea 

unitară a acesteia, constată fapte 

contravenţionale şi aplică sancţiunile 

prevăzute de lege sau sesizează 

organele abilitate; 

e. analizează sesizările primite, 

verifică aspectele semnalate şi le 

soluţionează sau sesizează organele 

abilitate; 

f. soluţionează plângerile 

prealabile formulate de operatori 

asupra măsurilor dispuse în exercitarea 

atribuţiilor, conform competenţelor şi 

prevederilor legale în vigoare; 

g. analizează şi soluţionează 

solicitările formulate de alte autorităţi, 

operatori şi alte părţi interesate, 

conform competenţelor şi prevederilor 

legale în vigoare care reglementează 

domeniul jocurilor de noroc; 

 

1. Componenţa şi structura de 

conducere a O.N.J.N. 

 

Comitetul de Supraveghere este 

organul de conducere al O.N.J.N., 

structură deliberativă şi decizională, 

format din 9 membri, din care 2 

executivi şi 7 neexecutivi, astfel: 

1. Preşedinte - membru executiv; 

2. Vicepreşedinte - membru 

executiv, numit la propunerea 

provided by law or notifies competent 

authorities; 

e. analyzes complaints received, 

verifies issues reported and solves them 

or notify competent authorities; 

f. resolves prior complaints 

formulated by gambling operators, 

about measures arranged in the exercise 

of the tasks, under according the 

competences and legal provisions in 

force; 

g. analyzes and resolves requests 

from the other authorities, operators 

and other stakeholders, under according 

to the competences and provisions of 

the law governing gambling; 

 

1. The composition and the 

management structure of National 

Office for Gambling (O.N.J.N.) 

 

The Supervisory Committee is the 

leading body of ONJN, as deliberative 

and decision-making structure, and is 

consisting of nine members, of which 

two executive and seven non-executive 

directors, as follows: 

1. President - Executive Member; 

2. Vice President - Executive 

Member, appointed on the proposal of 

the Minister of Public Finance; 

3. Member - non-executive member, 

called the proposal the President of the 

National Office for Prevention and 

Control of Money Laundering; 

4. Member - non-executive member, 

called the proposal of the Minister of 

Internal Affairs; 

5. Member - non-executive member, 

called the proposal of the Minister of 

Youth and Sports; 
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ministrului finanţelor publice; 

3. Membru - membru 

neexecutiv, numit la propunerea 

Preşedintelui Oficiului Naţional de 

Prevenire şi Combatere a Spălării 

Banilor; 

4. Membru - membru 

neexecutiv, numit la propunerea 

ministrului afacerilor interne; 

5. Membru - membru 

neexecutiv, numit la propunerea 

ministrului tineretului şi sportului; 

6. Membru - membru 

neexecutiv, numit la propunerea 

preşedintelui Agenţiei Naţionale de 

Administrare Fiscală; 

7. Membru - membru 

neexecutiv, numit la propunerea 

secretarului general al  Guvernului; 

8. Membru - membru 

neexecutiv, numit la propunerea 

ministrului culturii (asociaţiilor 

Organizatorilor de jocuri de noroc din 

România); 

9. Membru - membru 

neexecutiv, numit la propunerea şefului 

Cancelariei Primului-Ministru; 

Toţi membrii Comitetului de 

Supraveghere al O.N.J.N. sunt numiţi 

prin decizie a Primului-ministru. 

În opinia noastră, reprezentantul 

numit de ministrul afacerilor interne, 

trebuie să fie un ofiţer operativ din 

cadrul Direcţiei de Investigare a 

Fraudelor, la propunerea 

Inspectoratului General al Poliţiei 

Române, care să aibă experienţă de cel 

puţin 3 ani în domeniul jocurilor de 

noroc. 

De asemenea, considerăm utilă 

desemnarea membrilor din Comitetul 

6. Member - non-executive member, 

named the proposal the National 

Agency for Fiscal Administration; 

7. Member - non-executive member, 

called the proposal the Secretary 

General of the Government; 

8. Member - non-executive member, 

called the proposal of the Minister of 

Culture (joint organizers of gambling in 

Romania); 

9. Member - non-executive member, 

called the proposal of the chief of the 

chancellery of Prime Minister; 

All members of the Supervisory 

Committee of O.N.J.N. are appointed 

by decision of the Prime Minister. 

In our opinion, the representative 

appointed by the Minister of Internal 

Affairs shall be an operative officer 

within the Fraud Investigation 

Directorate, the proposal of the General 

Inspectorate of Romanian Police, who 

to have at least 3 years experience in 

the field of gambling. 

Also, I consider that is useful that 

appointment of members of the 

Supervisory Committee for a clear 

mandate established, for a period of 4 

years, that would allow better 

coordination of activities in the field of 

gambling. 

 

The Chairman of the Supervisory 

Committee represents O.N.J.N. in 

relations with other authorities and 

public institutions, with the natural or 

legal persons romanian or foreign, as 

well in justice, and in his duties may 

issue orders, decisions and instructions. 

Vice President is the legal substitute 

and which coordinate the inspection 
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de Supraveghere pentru un mandat clar 

stabilit, pentru o perioadă de 4 ani, care 

ar permite o mai bună coordonare a 

activităţilor din domeniul jocurilor de 

noroc. 

 

Preşedintele Comitetului de 

Supraveghere reprezintă O.N.J.N., în 

relaţiile cu alte autorităţi şi instituţii 

publice, cu persoane fizice sau juridice 

române ori străine, precum şi în justiţie, 

iar în exercitarea atribuţiilor sale poate 

emite ordine, decizii şi instrucţiuni. 

Vicepreşedintele este înlocuitorul de 

drept al preşedintelui şi coordonează 

activitatea de verificare şi control în 

domeniul jocurilor de noroc. 

Membrii Comitetului de 

Supraveghere participă la şedinţele 

organizate de Oficiu, la convocarea 

preşedintelui. Şedinţele comitetului 

sunt bilunare şi sunt remunerate, numai 

pentru membrii neexecutivi, cu 20% 

din indemnizaţia preşedintelui, pentru 

fiecare sedinţă. Indemnizaţia se suportă 

din bugetul statului, prin bugetul 

Oficiului. Preşedintele poate convoca şi 

şedinţe extraordinare, ori de câte ori 

este necesar, acestea nefiind 

remunerate.  

 

În exercitarea atribuţiilor sale, 

Comitetul de Supraveghere emite acte 

administrative sub formă de decizii, 

care pot fi contestate în condiţiile legii. 

Comitetul ia decizii în prezenţa a cel 

puţin 7 membri. În exercitarea 

atribuţiilor sale, comitetul adoptă 

decizii cu votul majorităţii membrilor 

prezenţi. În cazul în care unul dintre 

membri nu poate participa la şedinţele 

and control in gambling. 

Supervisory Committee members 

participate in meetings organized by 

the Office, when convened by the 

President. The Committee meetings are 

bimonthly and are remunerated only 

non-executive members, with 20% of 

the salary the President, for each 

meeting. The allowance is paid from 

the state budget through the budget of 

the Office. The President may convene 

Extraordinary meetings whenever 

necessary, they are not paid. 

 

In exercising its attributions, 

Supervisory Committee issue 

administrative acts in the form of 

decisions, that may be contested in the 

law. Committee takes decisions in the 

presence of at least 7 members. In 

exercising its duties, the Committee 

shall take decisions by a majority vote 

of the members present. Where the one 

member can not attend the meetings of 

the Committee, it shall delegate in 

writing skills, one of the other 

members. 

 

Duties of the Supervisory 

Committee, conferred by legal norms 

in force are: 

a. granting of the right of 

organization and functioning, of the 

opinions and / or approvals necessary 

for the organization and operation of 

gambling in Romania, according to the 

legal provisions in force; 

b. cancellation, revocation, 

suspension of the documents on the 

right to organize and operation in the 

gambling and decisions issued under 
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comitetului, acesta va delega în scris 

competenţele, unuia dintre ceilalţi 

membri. 

 

Atribuţiile Comitetului de 

Supraveghere, conferite de norma 

legală în vigoare sunt: 

a. acordarea dreptului de 

organizare şi funcţionare, a avizelor 

şi/sau aprobărilor necesare organizării 

şi funcţionării jocurilor de noroc în 

România, conform prevederilor legale 

în vigoare; 

b. anularea, revocarea, 

suspendarea documentelor privind 

dreptul de organizare şi funcţionare în 

domeniul jocurilor de noroc şi a 

deciziilor emise, potrivit legislaţiei în 

vigoare; 

c. soluţionarea plângerilor 

prealabile (sesizărilor sau a 

contestaţiilor) formulate de 

organizatorii de jocuri de noroc 

împotriva deciziilor Comitetului de 

Supraveghere; 

d. încadrarea din punct de vedere 

al legislaţiei jocurilor de noroc, a 

activităţii desfăşurate sau propuse a fi 

desfăşurată de către un operator, în 

categoriile de jocuri de noroc prevăzute 

de lege sau în afara acestora, după caz, 

în urma constatărilor proprii sau a 

sesizărilor ori cererilor primite; 

 

Opiniem că ar fi fost utilă 

introducerea în norma legală şi 

desemnarea reprezentanţilor oficiului, 

care să participe la comisiile de 

supraveghere a jocurilor de noroc, 

precum şi a reprezentanţilor oficiului 

care să supravegheze activitatea de 

the law in force; 

c. prior complaint  handling 

(complaints or appeals) formulated by 

the organizers of gambling against 

decisions of the Supervisory 

Committee; 

d. the framing in terms of gambling 

legislation, of the activity carried out or 

proposed to be undertaken by an 

operator, in the categories of gaming 

provided by law or outside their, as 

appropriate, as a result its own 

findings, or of the complaints or 

applications received; 

 

In my view, consider that would 

have been useful to include in the legal 

norm and designation of the Office 

representatives, which to participate to 

the supervisory commissions to 

gambling, as well as the Office 

representatives which to supervise 

gambling in the casino, after the French 

model. 

 

The Supervisory Committee 

members must meet on the time of 

appointment, all the following 

conditions: 

a. to have the quality of licentiate of 

a higher education institution, with the 

duration set by law, accredited, with an 

age of at least 10 years in higher 

studies in the case of the President and 

Vice President, and at least 5 years in 

higher studies in the case of other 

members; 

b. to be resident in Romania; 

c. to have Romanian citizenship; 

d. to have the right to exercise civil 

and political rights; 
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jocuri de noroc în cazinou, după 

modelul francez. 

 

Membrii Comitetului de 

Supraveghere trebuie să îndeplinească, 

la data numirii, cumulativ, următoarele 

condiţii: 

a. să aibă calitatea de licenţiat al 

unei instituţii de învăţământ superior, 

cu durata stabilită de lege, acreditată, 

cu o vechime de cel puţin 10 ani în 

studii superioare în cazul preşedintelui 

şi vicepreşedintelui, şi de cel puţin 5 

ani în studii superioare în cazul 

celorlalţi membri; 

b. să aibă domiciliul în România; 

c. să aibă cetăţenia română; 

d. să aibă exerciţiul drepturilor 

civile şi politice; 

e. să nu aibă fapte înscrise în 

cazierul judiciar; 

 

Opiniem că ar fi fost utilă 

introducerea în norma legală, a unei 

condiţii de tipul „să fi activat în 

domeniul jocurilor de noroc o perioadă 

de minim 3 ani”, pentru a oferi 

posibilitatea exprimării unor opinii 

pertinente în activitatea de reglemetare 

a jocurilor de noroc din ţara noastră. 

 

Membrilor comitetului le este 

interzis să ocupe funcţii în structurile 

sau organele de conducere, alese sau 

numite, ale partidelor politice, definite 

conform statutului acestora, în 

structurile sau organele de conducere 

ale organizaţiilor cărora le este 

aplicabil acelaşi regim juridic ca şi 

partidelor politice, sau ale fundaţiilor 

ori asociaţiilor care funcţionează pe 

e. not to have facts registered into 

judicial record; 

 

In my opinion, consider that would 

have been useful to include in the legal 

norm of a requirement such as "to be 

activated in the field of gambling a 

period of minimum three years" to 

enable expression of relevant opinions 

in the activity regulating of gambling in 

our country. 

 

Members of Committee are not 

allowed to occupy positions in the 

political parties structures or in the 

their bodies elected or appointed, as 

defined by their status, in the 

organizations to whom it applies the 

same legal status as well as political 

parties, as well in the foundations or 

associations operating beside political 

parties.   

 

According to the legal provisions in 

force, the quality of member of the 

Supervisory Committee shall cease in 

the following situations: 

a. by revoking by the Prime 

Minister, at the suggestion of the head 

the authority which named him; 

b. by resignation; 

c. through death; 

d. through the impossibility to 

exercise membership quality for a 

period exceeding 3 months; 

e. in the case a finding of 

incompatibility situations above 

provided; 

f. at the time of arrest or sent to trial 

for an offense in connection with / or in 

performing duties; 
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lângă partidele politice. De asemenea, 

membrii comitetului nu pot fi angajaţi 

ai unor societăţi care au ca obiect de 

activitate jocurile de noroc, nu pot 

ocupa funcţii în organele de conducere 

ale acestora, nu pot deţine acţiuni sau 

părţi sociale la societăţi care au ca 

obiect de activitate jocurile de noroc, 

ori au un drept de natură patrimonială 

asupra unei societăţi care are ca obiect 

de activitate jocurile de noroc, pe 

durata deţinerii calităţii de membru în 

comitet. 

Conform prevederilor legale în 

vigoare, calitatea de membru al 

Comitetului de Supraveghere încetează, 

în următoarele situaţii: 

a. prin revocarea de către 

Primul-ministru, la propunerea 

conducătorului autorităţii care l-a 

desemnat; 

b. prin demisie; 

c. prin deces; 

d. prin imposibilitatea de 

exercitare a calităţii de membru pe o 

perioadă mai mare de 3 luni; 

e. în cazul constatării uneia din 

situaţiile de incompatibilitate mai sus 

prevăzute; 

f. la momentul arestării sau 

trimiterii în judecată pentru o 

infracţiune în legatură cu/sau în 

exercitarea atribuţiilor de serviciu; 

g. la data rămânerii definitive a 

unei hotărâri de condamnare; 

 

În ceea ce priveşte dispoziţia de la 

litera (f), opiniem că era utilă 

introducerea sintagmei de „începere a 

urmăririi penale” în locul „arestării”, 

fapt ce ar permite înlocuirea unui 

g. at the date of a final judgment of 

conviction; 

 

With regard to the provisions of 

paragraph (f), the my view is that 

would have been useful to introduce 

the collocation "initiation of 

prosecution" instead of "arrest", fact 

which would allow the replacement of 

a member against whom the criminal 

investigation bodies have ordered such 

a measure. It is known that pre-trial 

detention is an exceptional measure, 

but the prosecution, for example, for 

corruption facts, constitutes a due cause 

to suspend a member of the committee. 

 

In case of liberation of a place of 

member in the Supervisory Committee, 

the head of the competent authority 

shall designate the appointment of a 

new person, but no later than 10 days 

from the date of the liberation of the 

post. 

 

2. Powers conferred by the law in 

force of National Office for 

Gambling (O.N.J.N.) 

 

The main tasks conferred by the law 

in force, of National Office for 

Gambling (O.N.J.N.), are following: 

a) coordinate the unitary, correct and 

non-discriminatory application of legal 

provisions in force in gambling; 

b) analyzes and deal with requests 

submitted by operators who wish to 

conduct activities gambling, according 

to the legal provisions in force; 

c) supervises gambling activities 

directly or in conjunction with other 
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membru împotriva căruia organele de 

cercetare penală au dispus o astfel de 

măsură. Se cunoaşte faptul că măsura 

arestării preventive este o măsură de 

excepţie, dar urmărirea penală, spre 

exemplu, pentru fapte de corupţie, 

constituie un motiv întemeiat pentru a 

suspenda un membru al comisiei. 

 

În caz de eliberare a unui post de 

membru în cadrul Comitetului de 

Supraveghere, conducătorul autorităţii 

competente va desemna, în vederea 

numirii, o nouă persoană, în termen de 

cel mult 10 zile de la data eliberării 

postului. 

 

2. Atribuţiile conferite de normele 

legale în vigoare O.N.J.N. 

 

Principalele atribuții conferite de 

legea în vigoare, Oficiului Național 

pentru jocuri de noroc (ONJN), sunt 

următoarele: 

a) coordonează aplicarea unitară, 

corectă şi nediscriminatorie, a 

dispoziţiilor legale în vigoare în 

domeniul jocurilor de noroc; 

b) analizează şi soluţionează cererile 

depuse de operatorii care doresc să 

desfăşoare activităţi de jocuri de noroc, 

potrivit dispoziţiilor legale în vigoare; 

c) supraveghează activităţile din 

domeniul jocurilor de noroc, direct sau 

împreună cu alte instituţii ale statului, 

în condiţiile legii; 

d) exercită controlul tehnic, 

monitorizarea şi supravegherea pentru 

jocurile de noroc de tip: pariuri on-

line, organizate prin intermediul 

sistemelor de comunicaţii de tip 

state institutions, under the law; 

d) exercises the technical control, 

monitoring and supervision for 

gambling of type: online betting, 

organized through communication 

systems such as internet, mobile and 

fixed telephone systems, bingo games 

organized  through internet type 

communication systems, fixed or 

mobile telephone systems, online 

gambling organized through 

communication systems such as 

internet, mobile or fixed telephone 

systems, as the these activities are 

regulated by Government Emergency 

Ordinance no.77/2009 on the 

organization and operation of games 

gambling, as amended and 

supplemented;  

e) controls application of specific 

legislation, ensuring its uniform 

application, finds minor offenses and 

apply the penalties provided by law or 

notifies the competent bodies, as 

appropriate;  

f) analizes the complaints received, 

verifies issues raised and resolve or 

notifies competent bodies, as 

appropriate; 

g) resolves prior complaints 

(contestations) formulated by operators 

on measures ordered in the exercise of 

the tasks, according to the powers and 

provisions of the law; 

h) analyzes and resolves requests 

made by other authorities, operators 

and other stakeholders in accordance 

with the powers and legal provisions 

governing gambling; 

i) emits the acts administrative 

provisions afferent of work carried out 
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internet, sisteme de telefonie fixă sau 

mobilă, jocurile bingo organizate prin 

intermediul sistemelor de comunicaţii 

de tip internet, sisteme de telefonie fixă 

sau mobilă, jocuri de noroc on-line 

organizate prin intermediul sistemelor 

de comunicaţii de tip internet, sisteme 

de telefonie fixă ori mobilă, astfel cum 

aceste activităţi sunt reglementate de 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.77/2009 privind organizarea şi 

exploatarea jocurilor de noroc, cu  

modificările şi completările ulterioare; 

e) controlează aplicarea legislaţiei 

specifice, asigurând aplicarea unitară a 

acesteia, constată fapte 

contravenţionale şi aplică sancţiunile 

prevăzute de lege sau sesizează 

organele abilitate, după caz; 

f) analizează sesizările primite, 

verifică aspectele semnalate şi 

soluţionează sau sesizează organele 

abilitate, după caz; 

g) soluţionează plângerile prealabile 

(contestaţiile) formulate de operatori 

asupra măsurilor dispuse în exercitarea 

atribuţiilor, conform competenţelor şi 

prevederilor legale în vigoare; 

h) analizează şi soluţionează 

solicitările formulate de alte autorităţi, 

operatori şi alte părţi interesate 

conform competenţelor şi prevederilor 

legale în vigoare, care reglementează 

domeniul jocurilor de noroc; 

i) emite actele administrative 

aferente activităţii desfăşurate şi 

conduce evidenţa documentelor 

necesare acordării dreptului de 

organizare şi funcţionare şi a deciziilor 

emise; 

j) asigură gestiunea bazei de date 

and leading the evidence of the 

documents necessary to grant the right 

of organization and functioning and 

decisions issued; 

j) ensures database management 

related activities and ensures publish 

information at own website; 

k) carry out risk analysis for 

conducting action to verify and control 

in gambling field, for each license 

holder and permit, and establishing the 

risk associated with each one; 

l) ensure the archiving of the 

documentation afferent activities to 

work, according to law; 

m) can participate in activities 

specialized international bodies and 

may be their membership, based on the 

mandate received from the Government 

of Romania; 

n) ensures the collaborating, sharing 

information and representation in 

gambling field. In the exercise of his 

duties the Office may conclude 

cooperation agreements or partnerships 

with similar institutions, profile 

associations or with other authorities 

and institutions; 

o) concludes contracts for 

monitoring gambling; 

  

For more efficient activity of 

National Office for Gambling I 

consider that is useful and opportune to 

introduce the following tasks: 

"paragraph: p) participates through 

representatives of the Office in 

supervisory commissions gambling, 

and paragraph: q) designate official 

representatives for oversee gambling in 

the casino (after the French model)".  
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aferentă activităţii şi asigură publicarea 

informaţiilor pe site-ul propriu; 

k) realizează analiza de risc pentru 

efectuarea acţiunilor de verificare şi 

control în domeniul jocurilor de noroc, 

pentru fiecare deţinător de licenţă şi 

autorizaţie, stabilindu-se şi riscul 

asociat fiecăruia în parte; 

l) asigură arhivarea documentaţiei 

aferente activităţii, conform 

prevederilor legale în vigoare; 

m) poate participa la activităţile 

organismelor internaţionale de 

specialitate şi poate fi membru al 

acestora, pe baza mandatului primit de 

la Guvernul României; 

n) asigură colaborarea, schimbul de 

informaţii şi reprezentarea în domeniul 

jocurilor de noroc. În exercitarea 

atribuţiilor sale Oficiul poate încheia 

protocoale de colaborare sau de 

parteneriat, cu instituţii similare, 

asociaţii de profil sau cu alte autorităţi 

şi instituţii; 

o) încheie contracte în vederea 

monitorizării jocurilor de noroc; 

  

Pentru o mai eficientă activitate a 

O.N.J.N., considerăm utilă şi oportună 

introducerea următoarelor atribuţii: „lit. 

p) participă prin reprezentanţi ai 

oficiului la comisiile de supraveghere a 

jocurilor de noroc. 

şi lit. q) desemnează reprezentanţii 

oficiului care supraveghează activitatea 

de jocuri de noroc în cazinou (după 

modelul francez)”. 

 

 

 

 

 

Conclusion 

 

The new body created, the National 

Office for Gambling, will need to make 

all efforts to restart gambling activity in 

our country. Economic and financial 

crime, specifies of the gambling, is 

manifested in an activity sector where 

for several years been a continuous 

dynamic, characterized by decreasing 

certain types of gambling and growth, 

sometimes explosive, other genres. 

Thus, although the number bingo game 

operators relatively well regulated and 

controlled, the declined, has grown the 

number of permits for betting and other 

forms of gambling, less traditional, 

summary regulated and therefore 

difficult to monitor and control, as and 

that one of the casinos. However, in 

last years is has been found an increase 

in the number of licenses the assigning 

devices gains.  

Must mentioned the insistence of 

some economic agents to obtain, for the 

first time, license to organize gambling 

online. It can be appreciated that their 

appearance, in this moment, allowed 

explicitly in the new normative acts, 

was rejected in the past by the 

authorization for ambiguity and lack of 

guarantees of fairness and game 

security regulations set "Endorsement 

Commission of the Games Gambling" 

because it is thought that they may 

have a negative impact on crime in this 

area and a decline in the share of 

traditional gambling, more controllable 

and more well regulated. 
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Concluzii 

 

Noul organism creat, O.N.J.N., va 

trebui să depună toate diligenţele 

pentru a reporni activitatea de jocuri de 

noroc din ţara noastră. Criminalitatea 

economico-financiară, specifică 

jocurilor de noroc, se manifestă într-un 

sector de activitate aflat de câţiva ani 

într-o dinamică continuă, caracterizată 

prin scăderea unor genuri de jocuri de 

noroc şi creşterea, uneori explozivă, a 

altor genuri. Astfel, deşi a scăzut 

numărul operatorilor de jocuri tip 

bingo, relativ bine reglementate şi 

controlate, a crescut numărul 

autorizaţiilor pentru pariuri şi alte 

forme de jocuri de noroc, mai puţin 

tradiţionale, reglementate sumar şi, 

deci, mai greu de supravegheat şi 

controlat, ca şi acela al cazinourilor. 

Totodată, în ultimii ani s-a constatat o 

creştere continuă a numărului de licenţe 

de aparate atribuitoare de câştiguri. 

Trebuie menţionată insistenţa unor 

agenţi economici de a obţine, în 

premieră, licenţe pentru organizarea 

jocurilor de noroc on-line. Se poate 

aprecia că apariţia acestora, în 

momentul de faţă, permisă în mod 

explicit în actele normative, a fost 

respinsă în trecut de la autorizare, 

pentru ambiguitatea şi lipsa unor 

garanţii de corectitudine şi securitate în 

regulamentele de joc prezentate 

„Comisiei de Avizare a Jocurilor de 

Noroc”, deoarece se considera că pot 

avea un impact negativ asupra 

criminalităţii din acest domeniu şi o 

scădere a ponderii jocurilor de noroc 

tradiţionale, mai controlabile şi mai 
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Abstract: Misiunea prioritară şi 

asumată a Şcolii, este aceea de a răspunde 

nevoilor specifice de formare şi de 

pregătire profesională, a individului care a 

ales să urmeze o carieră în domeniul 

execuţional penal, precum şi nevoilor de 

funcţionare, dezvoltare şi profesionalizare 

ale instituţiilor penitenciare din sistem. 

Scopul Școlii Naționale de Pregătire a 

Agenților de Penitenciare este să dezvolte 

un sistem de pregătire, care să răspundă 

nevoilor reale de muncă şi de dezvoltare a 

aptitudinilor şi competenţelor profesionale 

ale personalului sistemului penitenciar 

românesc, care urmează un proces de 

pregătire în cadrul instituţiei. De 

asemenea, școala are ca prioritate 

profesionalizarea personalului din sistemul 

penitenciar, prin creşterea calităţii, 

eficacităţii şi eficienţei activităţii de 

pregătire în cadrul ei și atingerea 

 

Administrative issues 
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Abstract: The priority and assumed 

mission of the school is to respond to the 

specific needs of training and professional 

education of the individual who has chosen 

to pursue a career in the Criminal 

Executive field as well as the operational, 

development and professionalization needs 

of the prison institutions of the system. The 

purpose of the National Training School for 

Prison Agents is to develop an education 

system that meets the real work and 

development needs of skills and 

professional competence of the staff of the 

Romanian prison system that follows a 

preparation process within the institution. 

Also the school has as a priority the 

professionalization of personnel within the 

prison system by raising the quality, 

effectiveness and efficiency of training 

activity within it and achieving the peak 

performance, in accordance with the 
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maximului de performanță, în concordanță 

cu standardele de management al 

excelenței. 

 

Cuvinte cheie: învățământ; sistem 

penitenciar; performanță. 

 

Introducere 

 

În cursul scurtei, dar controversatei 

sale istorii, care începe odată cu anul 

1997, anul înfiinţării, „Şcoala de la 

Tîrgu Ocna” a încercat să răspundă 

nevoilor sistemului penitenciar, în 

domeniul pregătirii şi perfecţionării 

personalului de penitenciare. 

Începând cu luna iulie 2001, în 

aceeaşi locaţie, a fost reînfiinţat Centrul 

de Reeducare pentru Minori, care a 

funcţionat, timp de nouă ani, în spaţii 

comune cu Şcoala, situaţie generată şi 

susţinută în cadrul unui proiect 

îndrăzneţ şi novator, dar a cărui 

oportunitate, eficienţă şi rezultate nu se 

cunosc a fi fost stabilite vreodată. 

 Şcoala, este instituţie publică de 

interes naţional, cu personalitate 

juridică, în subordinea A.N.P., face 

parte din instituţiile publice de apărare, 

ordine publică şi siguranţă naţională 

ale statului, şi are ca principal obiect de 

activitate formarea iniţială a agenţilor 

de penitenciare.  

Începând cu anul 2011, Şcoala a 

demarat procedurile legale pentru 

acreditare, ca instituţie de învăţământ, 

de către Ministerul Educaţiei 

Naţionale, procedură care se află în 

curs de finalizare, având în vedere 

faptul că, după procedura de evaluare 

externă a şcolii, efectuată de către 

standards of management excellence. 

 

 

 

Keywords: education; prison system; 

performance. 

 

Introduction 

 

During its short but controversial 

history, beginning with the 1997 - year 

of establishment, "The school from Tg. 

Ocna" tried to meet the needs of the 

prison system in the field of training 

and improvement of personnel of 

penitentiaries.  

Since July 2001, in the same 

location, it was reestablished the 

Minors Rehabilitation Center that 

functioned for nine years, in common 

premises with the school, situation 

generated and sustained through a bold 

and innovative project, but whose 

opportunity, efficiency and results is 

not known to have ever been 

established.   

The school is a public institution of 

national interest, with legal personality, 

subordinated to the A.N.P, part of the 

public institutions of defense, public 

order and national security of the State 

and has as its main activity the initial 

formation of the prison agents.  

Beginning with the year 2011, the 

school started the legal procedures for 

accreditation as an educational 

institution by the Ministry of National 

Education, which is in the course of 

completion, given the fact that after the 

external evaluation procedure of the 

school, carried out by experts of 
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experţii ARACIP, a fost emisă 

Hotărârea nr. 3 din 13.03.2013, prin 

care Şcoala devine instituţie de 

învăţământ de nivel „postliceal”, 

profilul „militar”, specializarea „agent 

de penitenciare”, învăţământ „de zi”, 

parte a sistemului naţional de educaţie. 

Acesta poate fi considerat unul din 

momentele importante din existenţa 

acestei instituţii, întrucât, aşa cum 

prevede şi legislaţia actuală, obţinerea 

acreditării unei instituţii de învăţământ 

reprezintă actul de naştere al acesteia. 

Deşi, prima impresie faţă de 

noţiunea de „şcoală”, poate duce la 

imaginea unei instituţii de învăţământ, 

în sensul simplu al cuvântului, 

realitatea este că această instituţie, atât 

prin structură, cât şi prin patrimoniu şi 

funcţionare, reprezintă un „organism” 

mult mai complex şi interesant, 

realitate argumentată de următoarele 

date semnificative [1]: 

 

a. suprafaţa şcolii, aproximativ 6 ha; 

b. numărul mare de clădiri (cu 

suprafaţă construită mare); 

c. un pavilion „Şcoală” cu: 

 - 11 săli de clasă; 

 - 3 săli de curs;  

 - o sală de consiliu; 

 - Centrul de documentare / 

informare; 

 - bibliotecă cu sală de lectură; 

 - 2 pavilioane de cazare pentru 

elevi; 

 - bloc alimentar/bucătărie proprie;  

 - sală de mese; 

d. sală de spectacole, expuneri şi 

prezentări; 

e. sală de conferinţe; 

ARACIP, it was issued the Decree No. 

3 of 13.03.2013, through which the 

school becomes a “post-secondary” 

institution, “military” profile, "prison 

officer " specialization, daily education, 

part of the national system of 

education.  

The moment the institution obtained 

accreditation can be considered one of 

the highlights of the existence of this 

institution, because, as the current 

legislation provides, this moment 

represents its birth certificate.  

Although the first impression 

towards the concept of "school" can 

lead to an educational institution, as 

defined in simple, the reality is that this 

institution, in structure as well as in 

functioning and heritage, represents a 

"body" much more complex and 

interesting, reality proved by the 

following [1]: 

 

a. surface area of about 6 ha; 

b. the large number of buildings 

(with a great built-up area);  

c. a "school" pavilion, with:   

- 11 classrooms;  

- 3 lecture rooms;   

- council rooms;  

- information / documentation 

Centre;  

- Library with reading room;  

- 2 custodial buildings for 

students; 

- food unit / its own kitchen; 

- dining room;  

d. performance hall / exhibits / 

presentations; 

e. Conference room; 

f. gym; 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica                                     Volume 2. Issue 1/2013 

 

= ISSN 2285-0171                                   ISSN-L=2285-0171 

178 

f. sală de sport; 

g. teren de fotbal, cu gazon/pistă de 

atletism; 

h. două terenuri de minifotbal cu 

gazon; 

i. teren cu zgură pentru minifotbal/ 

baschet/handbal/volei; 

j. poligon de antrenament/simulator; 

k. parcuri/zone de agrement; 

l. hotel propriu, cu 8 camere; 

m. sector auto; 

n. sală de mese pentru personal; 

o. sală de protocol; 

p. sector agrozootehnic (suprafaţă 6 

ha); 

 

1. Prezentarea problemei 

 

Societatea contemporană se află 

într-un proces accelerat de schimbare. 

Şi, parcă mai mult ca niciodată, 

schimbările de structură ating toate 

componentele vieţii sociale şi 

economice, dar şi mentalităţile, 

practicile sociale, comportamentele 

umane, etc.  

Nu putem afirma cu certitudine că, 

la nivel formal, sarcina asumării, 

promovării şi susţinerii schimbării la 

nivelul concepţiilor şi mentalităţilor 

umane, revine primordial instituţiilor 

de învăţământ, care susţin educarea, 

formarea şi pregătirea tinerilor, însă ne 

putem pronunţa cu certitudine că, astfel 

de instituţii au menirea de a crea 

mediul prielnic, pentru ca aceşti vectori 

ai schimbării să se dezvolte sănătos, să-

şi construiască corect un sistem de 

valori morale, civice şi ideologice, care 

să favorizeze schimbarea. Nouă nu ne 

rămâne decât să conştientizăm 

g. football field with synthetic 

grass/jogging track;  

h. two mini-soccer pitches with 

lawn; 

i. clay court for mini-

football/basketball/handball/hockey; 

j. polygon training/simulator; 

k. Parks/Recreation areas; 

l. it’s own hotel with 8 rooms; 

m. auto sector; 

n. dining hall for the staff; 

o. protocol room; 

p. agro-zootechnical sector (size of 

about 6 ha); 

 

1. Presenting the issue 

 

Contemporary society is in an 

accelerated process of change. And, 

even more than ever, the structure 

changes touch all the components of 

social and economic life, but also the 

mentalities, social practices, human 

behaviors.   

We cannot say with certainty that, 

formally, the task of assuming, 

promoting and sustaining change in 

concepts and human mentalities falls 

primarily under the responsibility of the 

educational institutions, which supports 

the education, training and preparation 

of young people, but we can say with 

certainty that such institutions are 

meant to create a favorable 

environment so that these vectors of 

change could develop healthily and 

build a fair system of moral, civic and 

ideological values, favoring change. 

We are left only to acknowledge the 

reality that we have brave young 

enthusiasts in which we need to have 
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realitatea, că avem alături tineri 

entuziaşti şi curajoşi, în care trebuie să 

avem încredere că  vor fi capabili să 

ducă la bun sfârşit ceea ce predecesorii 

au început sau ar fi dorit cândva să 

înceapă, ori nu au reuşit să ducă până la 

capăt. 

Sistemul penitenciar, asemenea 

majorităţii sistemelor de administraţie 

publică şi nu numai, a intrat, cu mult 

timp în urmă, în acest mecanism 

ireversibil al schimbării, al 

modernizării, al reformării şi, prin 

urmare, este, mai mult sau mai puţin, 

tributar aceloraşi instincte şi 

prejudecăţi. Însă, mai mult ca 

niciodată, în prezent este resimţită şi 

încurajată tendinţa de deschidere a 

sistemului penitenciar românesc, spre 

societate, spre orizonturi şi viziuni 

europene, spre schimbare. 

Atingerea şi menţinerea unui stan-

dard ridicat în formarea şi pregătirea 

personalului, este posibilă numai 

în condiţiile orientării spre performanţă 

a activităţii educaţionale, prin 

îmbunătăţirea continuă a metodelor 

didactice şi a rezultatelor, un 

management performant, o politică 

financiară adecvată utilizării raţionale a 

resurselor alocate şi atragerii de noi 

resurse, prin angajarea unei atitudini 

participative şi responsabile din partea 

întregului personal, dar şi prin 

implicarea directă a administraţiei 

centrale şi a personalului din sistemul 

penitenciar, în general [2]. 

Asigurarea ordinii şi siguranţei 

publice reprezintă o cerinţă esenţială a 

stabilităţii interne, care garantează 

asigurarea condiţiilor corespunzătoare 

confidence that they will be able to 

carry out what its predecessors had 

started, would have desired to start or 

have failed to lead to the end.  

The prison system, like most public 

administration systems have started, a 

long time ago, this irreversible 

mechanism of change, modernization, 

reform and, therefore, is, more or less, 

tributary to the same instincts and 

prejudices. But, more than ever, 

Romanian prison system is encouraged 

to be more open towards society, 

European horizons and visions, towards 

change.  

Achieving and maintaining a high 

standard in the training and preparation 

of personnel is possible only in 

conditions of orientation towards 

performance of the educational activity, 

through the continuous improvement of 

teaching methods and outcomes, an 

efficient management, a financial 

policy appropriate to the rational use of 

the resources allocated and attracting 

new resources, by committing to a 

participatory and responsible attitude 

on the part of all personnel, as well as 

through the direct involvement of the 

Central Administration and staff of the 

prison system in general [2].  

Ensuring order and public security is 

an essential requirement of internal 

stability, which guarantees the adequate 

conditions for building a state of law. 

National interest in the line of public 

order and safety, is aimed at keeping 

Romania's status as a stable area and 

safety factor in the area of geographical 

proximity, by strengthening the 

authority of the State and its 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica                                     Volume 2. Issue 1/2013 

 

= ISSN 2285-0171                                   ISSN-L=2285-0171 

180 

edificării unui stat de drept. Interesul 

naţional pe linia ordinii şi siguranţei 

publice, vizează menţinerea statutului 

României de zonă stabilă şi factor 

generator de securitate în aria de 

proximitate geografică, prin întărirea 

autorităţii statului şi a instituţiilor sale, 

combaterea eficientă a corupţiei şi a 

criminalităţii, restructurarea şi 

modernizarea sistemului de ordine şi 

siguranţă publică, în care Ministerul 

Justiției, pe lângă celelalte ministere de 

resort trebuie să devină o instituţie aptă 

să-şi exercite, pe deplin, funcţiile de 

asigurare a ordinii publice şi siguranţei 

cetăţeanului, precum şi îndeplinirea 

integrală a obligaţiilor asumate pe plan 

naţional, european şi internaţional, 

condiţii esenţiale pentru obţinerea 

succesului în îndeplinirea obiectivului 

de integrare definitivă şi irevocabilă în 

structurile europene. Într-un spaţiu 

european comun, pentru fiecare 

cetăţean trebuie să existe un mediu de 

securitate, în care libertatea, securitatea 

şi justiţia, să fie garantate pe deplin. În 

acest scop, este necesar să se 

construiască un sistem integrat de 

ordine şi siguranţă publică, orientat 

proactiv către nevoile de securitate şi în 

serviciul cetăţenilor. Mai mult ca 

oricând, la nivelul sistemului de ordine 

publică trebuie să se cristalizeze o 

cultură strategică de învățământ, bazată 

pe cunoaşterea în profunzime a 

realităţilor din România şi a tendinţelor 

majore desprinse din evoluţia globală a 

ameninţărilor criminalităţii. Pentru 

aceasta este necesar însă să se 

proiecteze o nouă arhitectură a 

instituţiilor de ordine şi siguranţă 

institutions, efficiently fighting 

corruption and crime, restructuring and 

modernizing the system of public order 

and security, in which the Ministry of 

Justice, in addition to the other relevant 

ministries, should become an institution 

capable to exercise in full the functions 

of ensuring public order and safety of 

citizens, as well as carrying out all 

obligations assumed on the national, 

European and international levels, 

essential conditions for achieving 

success in fulfilling the objective of 

final and irrevocable integration into 

European structures. In a common 

European space for every citizen there 

must be a security environment in 

which freedom, security and justice, 

should be fully guaranteed. More than 

ever, at the level of the public order 

system a strategic educational culture 

needs to be crystallized. It should be 

based on the in-depth knowledge of the 

realities in Romania and the major 

trends detached from the global 

evolution of crime threats. However, 

for this, it is necessary to design a new 

architecture of institutions of public 

order and security, which, through the 

implementation, maintenance and 

improvement of a quality management 

system based on compliance with the 

requirements of international quality 

standards, allows the use of the entire 

institutional capabilities, promoting 

standards and operational procedures as 

well as prioritization of efforts in law 

enforcement, ensuring at the same time 

performance of institutional 

improvements and increasing the 

satisfaction of citizens and society in 
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publică, care prin implementarea, 

menţinerea şi îmbunătăţirea unui sistem 

de management al calităţii bazat pe 

respectarea cerinţelor standardelor 

internaţionale de calitate, să permită 

valorificarea integrată a capabilităţilor 

instituţionale, promovarea de standarde 

şi proceduri operaţionale, precum şi 

prioritizarea eforturilor în aplicarea 

legii, care să asigure în acelaşi timp 

îmbunătăţirea performanţelor 

instituţionale şi creşterea satisfacţiei 

cetăţenilor şi a societăţii în general. 

Implementarea şi îmbunătăţirea 

sistemului de management al calităţii în 

instituţiile din domeniul siguranţei şi 

ordinii publice, ca principală direcţie de 

acţiune pentru realizarea 

managementului instituţional şi pentru 

îmbunătăţirea calităţii serviciilor 

publice, reprezintă obiective prioritare 

ale Programelor de guvernare în 

domeniul ordinii publice şi a siguranţei 

cetăţeanului, ale Strategiei sistemului 

penitenciar în perioada 2013-2016, 

precum şi ale Planului Strategic al 

Ministerului Justiției pentru aceeaşi 

perioadă. De asemenea, dimensiunea 

asigurării calităţii în instituţiile de 

ordine şi siguranţă publică capătă şi 

valenţe europene, având în vedere 

necesitatea creşterii încrederii reciproce 

între autorităţile şi serviciile din statele 

membre, precum şi între factorii de 

decizie, care trebuie să stea la baza unei 

cooperări eficace şi eficiente în acest 

domeniu [3]. 

Școala Națională de Pregătire a 

Agenților de Penitenciare din Tîrgu 

Ocna are acest potenţial, are această 

disponibilitate şi, mai mult decât atât, 

general. The implementation and 

improvement of the quality 

management system in institutions in 

the field of public security and order, as 

the main direction of action for the 

achievement of institutional 

management to improve the quality of 

public services, are priority objectives 

of the Government Programs of in the 

field of public order and safety of 

citizens, of the strategy of the prison 

system in the period 2013-2016 as well 

as the Strategic Plan of the Ministry of 

Justice for the same period. Also the 

dimension of quality insurance in the 

institutions of public order and security 

also gains European values, taking into 

account the need to increase mutual 

trust between the authorities and 

services in the Member States, as well 

as between the decision factors who 

must provide the basis for an effective 

and efficient cooperation in this area 

[3]. 

The National Training School for 

Prison Agents has this potential, this 

availability and, moreover, has the 

assumed responsibility for trying to 

reach the modern standards of 

performance and educational and 

professional quality. 

 

2. Solutions to resolve the problem 

 

In light of these guiding principles, 

the school has developed a 

management project that will be put 

into practice as a continuation of the 

strategies of modernization and 

efficiency of the institution, initiated 

and conducted at its level in the period 
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are responsabilitatea, asumată deja, de 

a încerca să atingă standardele moderne 

de performanţă şi calitate educaţională 

şi profesională. 

 

2. Soluții de rezolvare a problemei 

 

În lumina acestor principii 

directoare, la nivelul școlii s-a realizat 

un proiect de management ce va fi pus 

în practică, ca o continuare a 

strategiilor de modernizare şi 

eficientizare a instituţiei, iniţiate şi 

derulate la nivelul acesteia, în perioada 

2009-2012, şi care corespunde 

standardelor naţionale şi europene 

moderne în domeniul pregătirii 

personalului de penitenciare. 

Astfel că, în decursul ultimilor patru 

ani de activitate, Şcoala a iniţiat şi dus 

la îndeplinire obiective care au asigurat 

o evoluţie pozitivă constantă a 

instituţiei, constând în [4]: 

a. reorganizarea teritorială a Şcolii, 

prin separarea patrimoniului şi a 

activităţilor faţă de Centrul de 

Reeducare, realizare care a creat 

oportunitatea demarării unor proiecte 

importante de dezvoltare şi 

modernizare a Şcolii; 

b. începând cu anul 2010, a fost 

dublată cifra de şcolarizare, de la 100 la 

200 locuri, concomitent cu crearea 

condiţiilor optime pentru cazarea şi 

şcolarizarea elevilor; 

c. au fost promovate proiectele 

metodologiei de organizare şi 

desfăşurare a concursului de admitere 

şi a celei pentru examenul de absolvire, 

reglementări prin intermediul cărora a 

fost creat un cadru normativ modern, 

2009-2012 and which corresponds to 

the modern European and national 

standards in the field of prison staff.  

So, during the past four years of 

activity, the school has initiated and 

carried out objectives that have ensured 

a constant evolution of the institution, 

consisting of [4]:  

a. The territorial reorganization of 

the school through the separation of 

assets and activities towards the 

Rehabilitation Center, which created 

the opportunity for starting some 

important projects of development and 

modernization of the school; 

b. Since 2010, the number of 

students doubled from 100 to 200 seats, 

while creating optimal conditions for 

accommodation and schooling of 

pupils;  

c. Projects of the methodology for 

organizing and conducting the 

competition for admission and 

graduation exam, regulations through 

which it was created a modern, fair and 

transparent legal framework, regarding 

the two defining elements concerning 

the work of the school have been 

promoted;  

d. In the year 2011 the procedure of 

accreditation of the school by the 

Ministry of national education has 

begun, and the procedure was 

successfully completed at the begging 

of the year 2013; 

e. Starting in 2011 the structure of 

the school year has been changed; it 

was switched to a modern educational 

system, thus, currently students’ 

schooling is carried out on the structure 

of three specialty modules;  
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corect şi transparent, privind cele două 

elemente definitorii privind activitatea 

şcolii; 

d. în anul 2011 a fost demarată 

procedura de acreditare a Şcolii de 

către Ministerul Educaţiei Naţionale, 

procedură în curs de a fi finalizată cu 

succes în anul 2013; 

e. începând cu anul 2011, a fost 

modificată structura anului şcolar, 

trecându-se la un sistem modern de 

învăţământ, astfel, în prezent, 

şcolarizarea elevilor se realizează pe 

structura a trei module de specialitate; 

f. a fost iniţiată şi finalizată 

procedura legală privind schimbarea 

denumirii ocupaţiei „gardian de 

închisoare”, existentă în Clasificarea 

ocupaţiilor din România, cu denumirea 

„agent de penitenciare” [5]; 

g. în anul 2010 au fost iniţiate două 

obiective de reparaţii capitale, 

importante pentru instituţie şi pentru 

modernizarea procesului de şcolarizare, 

respectiv  pentru Pavilionul „Şcoală” şi 

„Pavilionul B - Cazare elevi”, obiective 

aflate în fază de execuţie/proiectare; 

h. au fost iniţiate şi puse în practică 

numeroase parteneriate, cu instituţii din 

ţară şi din străinătate; 

 

Plus-valoarea administrativă, care 

rezidă din proiectul de management, 

aplicat la nivelul școlii, vizează 

următoarele direcţii de acţiune: 

 

a. promovarea noului Stat de 

organizare al Şcolii, adaptat la 

specificul activităţii; 

b. finalizarea procesului de 

acreditare a instituţiei de către 

f. It has been initiated and finalized 

the legal procedure for the change of 

the name "prison warden", existent in 

the Classification of occupations in 

Romania, with the name "prison agent" 

[5];  

g. In 2010 two major overhauls 

goals for the institution and for the 

modernization of the schooling process, 

respectively, for the "School" Pavilion 

and “Pavilion B- pupils’ 

accommodation” were initiated. The 

objectives are in the execution phase; 

h. Numerous partnerships with 

institutions in the country and abroad 

have been initiated and implemented. 

 

Plus the administrative value that 

resides in the management project, 

applied at the level of the school covers 

the following areas of action:  

 

a. The promotion of the new state of 

school organization, adapted to the 

specifics of the activity;  

b. Completion of the accreditation 

process of the institution by the 

Ministry of National Education and the 

implementation of the measures 

necessary for the maintenance of the 

school's activity to the accreditation 

standards [6];  

c. Design / promotion of strategies 

concerning the approval and 

implementation of a new structure of 

the training process of prison agents, 

through which to pass from schooling 

lasting one year to the schooling lasting 

one year and six months; 

d. Modernization of the material 

base and arranging the spaces intended 
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Ministerul Educaţiei Naţionale şi 

implementarea măsurilor necesare 

pentru menţinerea activităţii şcolii la 

standardele de acreditare [6]; 

c. conceperea / promovarea unei 

strategii privind aprobarea şi 

implementarea unei noi structuri a 

procesului de pregătire a agenţilor de 

penitenciare, prin intermediul căreia să 

se treacă de la şcolarizarea cu durata de 

un an, la şcolarizarea cu durata de un 

an şi şase luni; 

d. modernizarea bazei materiale şi 

amenajarea tuturor spaţiilor destinate 

şcolarizării, prin continuarea 

obiectivelor de reparaţie capitală, a 

celor de reparaţii curente şi alte 

amenajări; 

e. monitorizarea, eficientizarea şi 

reducerea consumurilor/cheltuielilor;  

f. accesarea de fonduri europene 

pentru pregătirea profesională a 

personalului şcolii, dezvoltarea de 

parteneriate şi modernizarea bazei 

materiale a şcolii; 

g. dezvoltarea continuă a pregătirii 

profesionale a personalului propriu (în 

special personalul didactic); 

h. cultivarea imaginii instituţiei şi 

dezvoltarea relaţiilor externe; 

 

Prin urmare, vom prezenta în 

continuare, principalele orientări, 

propuneri, acţiuni şi măsuri pe care 

conducerea Școlii Naționale de 

Pregătire a Agenților de Penitenciare le 

aplică, în vederea perfecţionării 

managementului instituției, în vederea 

asigurării unei evoluţii instituţionale 

constante. 

În conformitate cu Strategia 

for schooling, by continuing the 

renovation objectives, current repairs 

and other arrangements; 

e. Monitoring, efficiency and 

reducing consumption / expenditure;  

f. Accessing European funds for the 

professional training of the school staff, 

developing partnerships and upgrading 

the material basis of the school; 

g. The development of vocational 

training of its staff (particularly 

teaching staff);  

h. Cultivating the institution’s image 

and the development of foreign 

relations; 

 

Therefore, we will now present the 

main guidelines, proposals, actions and 

measures that the National Training 

School for Prison agents applies in 

order to improve the management of 

the institution in order to ensure a 

constant institutional development. 

 In accordance with the Prison 

System Strategy 2013-2016 and the 

Action plan of A.N.P. for the year 

2013, as well as the Management plan 

for the development and modernization 

of the school for the period 2011-2014 

with the no. D3 

16709/SNTOBC/30.03.2011, approved 

by the General Director of the A.N.P, 

considering the specifics of the 

activities conducted within the 

institution, the school has established 

the following strategic objectives and 

targets:   
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sistemului penitenciar 2013-2016 , cu 

Planul de acţiune al A.N.P. pentru anul 

2013, precum şi cu Planul de 

management privind dezvoltarea şi 

modernizarea Şcolii pentru perioada 

2011-2014, cu nr. D3 

16709/SNTOBC/30.03.2011, aprobat 

de către Directorul General al A.N.P., 

având în vedere specificul activităţilor 

derulate în cadrul instituţiei, Şcoala şi-a 

stabilit următoarele obiective strategice 

şi specifice: 

 

Obiectiv strategic I: Management 

instituţional performant  

 

Faptul că Şcoala reprezintă o 

instituţie, care prin natura sa presupune 

un consum foarte mare de resurse 

financiare şi cu posibilităţi foarte 

reduse de autofinanţare sau atragere de 

fonduri extrabugetare, poate reprezenta 

un obstacol aproape insurmontabil. 

Însă, experienţa a dovedit faptul că, 

printr-un management responsabil şi 

interesat această instituţie poate 

funcţiona la parametri acceptabili, 

utilizând judicios şi eficient fondurile 

alocate, exploatarea oportunităţilor 

pentru obţinerea de venituri din 

activităţile colaterale şcolii şi prin 

instituirea unor măsuri de reducere a 

cheltuielilor. Acest obiectiv strategic 

are următoarele obiective specifice: 

a. elaborarea şi implementarea 

unor planuri anuale de activităţi şi 

măsuri, prin care să se asigure 

continuitatea proiectelor, precum şi 

buna funcţionare a instituţiei; 

b. gestionarea adecvată şi 

eficientă a resurselor umane şi 

Strategic objective I: Efficient 

institutional management 

  

The fact that the school is an 

institution that by its nature involves a 

very high consumption of financial 

resources and with very low 

possibilities of self-financing or raising 

of extra-budgetary funds, may 

represent an almost insurmountable 

obstacle.  

However, experience has proven 

that through a responsible and 

interested management this institution 

can operate at acceptable parameters, 

using efficiently and judiciously the 

funds allocated, exploiting 

opportunities for obtaining income 

from collateral school activities and 

through the establishment of measures 

to reduce costs. This strategic objective 

has the following specific objectives: 

a. Development/implement of 

annual plans of activities and measures 

to ensure the continuity of projects, as 

well as the proper functioning of the 

institution; 

b. The appropriate and effective 

management of human and financial 

resources; 

c. The initiation of legislative 

proposals regarding the amendment of 

the legal framework governing the 

school activity; 

d. Ensuring, developing and 

improving internal organizational 

communication; 
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financiare; 

c. iniţierea unor proiecte 

legislative privind modificarea cadrului 

legal care reglementează activitatea 

Şcolii; 

d. asigurarea, dezvoltarea şi 

îmbunătăţirea comunicării interne 

organizaţionale; 

 

Obiectiv strategic II: Proces 

instructiv educativ modern şi 

performant pentru pregătirea 

agenţilor de penitenciare 

 

Îmbunătăţirea calităţii actului 

didactic este o parte a managementului 

calităţii procesului de învăţământ, 

concentrată pe creşterea abilităţii de a 

îndeplini cerinţele beneficiarilor 

(elevi/cursanţi şi sistem penitenciar). 

Acest lucru presupune un proces de 

îmbunătăţire a activităţilor şi proceselor 

legate de calitatea actului didactic, 

având ca instrument un control mai 

eficient al calităţii, iar ca rezultat, 

reducerea variaţiei [7]. 

Se conştientizează în acest fel faptul 

că, focusarea excesivă pe latura 

instructiv-educativă a procesului de 

şcolarizare, care este aproape cazon, 

poate deveni nocivă pentru elevi, dacă 

nu este acoperită la un nivel acceptabil 

de  interesul pentru componenta 

extradidactică, pentru asigurarea unor 

condiţii optime de agrement şi 

posibilităţi constructive şi socio-

educative, pentru ocuparea timpului 

liber de către aceştia, pentru 

identificarea şi punerea în valoare a 

abilităţilor lor creative. Acest obiectiv 

strategic are următoarele obiective 

 Strategic objective II: Modern 

and efficient instructive educational 

process for the training of prison 

agents 

 

Improving the teaching quality is 

part of the quality management of the 

educational process, focused on 

increasing the ability to fulfill the 

beneficiaries’ requirements 

(students/trainees and prison system). 

This involves a process of 

improvement of the activities and 

processes related to the quality of 

teaching, having as a tool a more 

effective control of quality, and as a 

result, reduction of variation [7].   

We are aware that excessive focus 

on the instructive-educational 

schooling process, which is almost 

military, can become harmful to 

students if it is not covered at an 

acceptable level of interest with the 

extra-didactic component, in order to 

ensure the optimal recreational 

conditions and constructive and socio-

educational possibilities to occupy their 

free time, to identify and exploit their 

creative abilities. This strategic 

objective has the following specific 

objectives: 

a. Modernization and efficiency of 

the teaching process; 

b. Development of students' interest 

for their own preparation; 

c. The control and evaluation of the 

instructive-educative process; 

d. Management of extra-didactic 

activities; 
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specifice: 

a. modernizarea şi eficientizarea 

procesului didactic; 

b. dezvoltarea interesului elevilor 

pentru pregătirea proprie; 

c. controlul şi evaluarea procesului 

instructiv–educativ; 

d. managementul  activităţilor 

extradidactice; 

 

Obiectiv strategic III: 

Promovarea şi consolidarea imaginii 

instituţiei şi a relaţiilor externe 

 

Pe termen mediu, strategia de 

modernizare şi dezvoltare a şcolii,  se 

bazează pe necesitatea cunoaşterii şi 

comparării diferitelor modele de 

organizare şi desfăşurare a activităţilor 

de recrutare, selecţionare, formare şi 

perfecţionare a personalului pentru 

sistemul penitenciar, similar şcolilor 

din Europa.  

 În acest sens, este promovată o 

politică continuă de deschidere către 

cooperare şi de cultivare a imaginii 

instituţiei, prin atragerea interesului 

mass-media faţă de activităţile şcolii 

(evenimente/acţiuni deosebite). Acest 

obiectiv strategic are următoarele 

obiective specifice: 

a. asigurarea transparenţei 

instituţionale şi dezvoltarea relaţilor cu 

publicul; 

b. promovarea în mass-media a 

activităţilor derulate de  către 

S.N.P.A.P; 

c. dezvoltarea cooperării şi 

relaţiilor externe; 

 

 

Strategic objectives III: 

Promotion and enhancement of the 

image and external relations of the 

institution 

 

On a medium term the strategy for 

modernization and development of the 

school, will be based on the need for 

knowledge and comparison of different 

models of organization and 

development of recruitment activities, 

selection, training, and staff perfection 

for the prison system in similar schools 

in Europe.  

A policy of cooperation and 

openness of the institution's image by 

attracting the interest of media towards 

the school activities (special 

events/actions) will be promoted. This 

strategic objective has the following 

specific objectives: 

a. Ensuring institutional 

transparency and development of 

public relations; 

b. Promotion in the media of the 

activities carried out by the S.N.P.A.P; 

c. Developing cooperation and 

external relations; 

 

Strategic objective IV: 

Modernization and development of 

the institution’s infrastructure, with 

the following specific objectives: 

a. Achieving the objective 

“Modernization of the sludge trap and 

waste water treatment plant” SNPAP 

Tg. Ocna headquarters for connection 

to sewerage network of the city”; 

b. Rehabilitation, through current 

repairs, of the objectives “Laundry” 

and “Administrative control Pavilion”; 
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Obiectiv strategic IV: 

Modernizarea şi dezvoltarea 

infrastructurii instituţiei, cu 

următoarele obiective specifice: 

a. realizarea  obiectivului  

„Modernizare decantor şi staţie de 

epurare” sediu S.N.P.A.P. Tîrgu Ocna, 

în vederea racordării la reţeaua de 

canalizare a oraşului; 

b. reabilitarea, prin reparaţii 

curente, a obiectivelor  „Spălătorie” şi a 

„Pavilionului Administrativ de 

comandă”; 

c. realizarea investiţiei 

„Reabilitarea reţelei de alimentare cu 

apă potabilă şi agent termic a clădirilor 

şcolii”; 

d. modernizarea sălii de sport; 

e. realizare obiectiv „Amenajare 

Poligon de tragere cu armamentul”; 

f. finalizarea obiectivul de 

reparaţii capitale „Pavilion B - cazare 

elevi”; 

g. modernizarea obiectivului 

„Pavilion Şcoală”;   

 

Concluzii 

 

Pregătirea viitorilor specialişti în 

domeniul execuțional penal, 

considerăm că reprezintă o etapă 

esenţială şi strict necesară, pentru 

elaborarea şi executarea proiectului de 

implementare a sistemului de 

management al calităţii în 

Administrația Națională a 

Penitenciarelor din România. Numai 

printr-o riguroasă pregătire şi 

perfecţionare în domeniul specific 

sistemului penitenciar, viitorii 

specialişti desemnaţi, după caz, 

c. Making the investment 

“Rehabilitation of drinking water 

supply and heating of the school 

buildings”; 

d. Modernization of the gym; 

e. Achievement of objective 

“Arrangement of shooting range with 

arms”; 

f. Finalizing the objective 

concerning the capital repairs “Pavilion 

B – pupils’ accommodation”; 

g. Modernizing the objective 

“School Pavilion”; 

 

Conclusion 

 

We consider that the preparation of 

future specialists in the field of 

criminal execution law is an essential 

and necessary step for the elaboration 

and execution of the project 

implementing the quality management 

system in the National Prison 

Administration in Romania. Only 

through a rigorous training and 

improvement in the specific area of the 

prison system, the future specialists 

designated, where appropriate, 

representative of quality management, 

quality manager, in charge of the 

process, member in the working teams, 

etc. can ensure the success of the 

project implementing the quality 

management system. It is also essential 

to maintain and further improve the 

effectiveness and efficiency of this 

system, which is vital for ensuring the 

growth of trust of all customers and 

parties interested in the prison system. 

The main purpose of implementing the 

quality management system, based on 
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reprezentant al managementului pentru 

calitate, responsabil calitate, 

responsabil de proces, membru în 

echipele de lucru, etc., pot asigura 

succesul proiectului de implementare a 

sistemului de management al calităţii 

şi, ceea ce este esenţial, menţinerea şi 

îmbunătăţirea ulterioară continuă a 

eficacităţii şi eficienţei acestui sistem, 

ceea ce este vital pentru asigurarea 

creşterii încrederii tuturor clienţilor şi 

părţilor interesate de sistemul 

penitenciar. Obiectivul esenţial al 

implementării sistemului de 

management al calităţii bazat pe 

standarde internaţionale în A.N.P., 

trebuie să îl reprezinte calitatea totală, 

astfel încât, printr-un management 

participativ, activitatea A.N.P. să fie 

condusă spre excelenţă. În aceste 

condiţii, conformitatea cu standardul 

SR EN ISO 9001:2008 nu trebuie să fie 

privită ca un obiectiv final, în sine. 

Odată ce A.N.P.  în general, și 

S.N.P.A.P. în special, a atins un nivel al 

calităţii care îi permite să ofere 

clienţilor, părţilor interesate şi 

comunităţii, în mod consecvent, 

servicii conforme şi de calitate, trebuie 

să se privească dincolo de 

conformitate, către performanţă. Pentru 

aceasta este însă necesar să se ia în 

considerare utilizarea standardului SR 

EN ISO 9004:2010, precum şi alte 

modele proprii de excelenţă, în vederea 

îmbunătăţirii sectoriale şi globale a 

eficacităţii şi eficienţei. Îndeplinirea 

consecventă a acestor premise de către 

sistemul penitenciar şi de către toate 

instituţiile statului, în concepţia 

noastră, constituie o necesitate 

the international A.N.P. standards must 

be represented by total quality, so that, 

through a participatory management, 

the A.N.P activity to be headed towards 

excellence. In these circumstances, 

compliance with the standard SR EN 

ISO 9001:2008 should not be seen as 

an ultimate goal in itself. Once the 

A.N.P. in general, and S.N.P.A.P. in 

particular, has reached a level of 

quality that enables them to 

consistently offer the customers, 

interested parties and the community 

satisfying and quality services, we need 

to look beyond compliance and towards 

performance. It is, however, necessary 

to take into consideration the use of 

standard SR EN ISO 9004:2010 as well 

as other models of excellence, in order 

to improve the sector and global 

effectiveness and efficiency. In our 

conception, the consistent performance 

of these premises by the prison system 

and by all the state’s institutions is an 

objective necessity for the continuous 

improvement of the institutional 

performance of quality management 

system based on implemented 

international standards, systems, whose 

performances certainly form the basis 

of sustainable and modern development 

of a truly State of law in Romania, 

strong, balanced and harmonious. The 

ultimate effect is clearly the sustainable 

and continuous improvement on all 

levels of the quality of life for the 

citizens of Romania, at the level of the 

European standards [8].  

Success in the development of the 

Romanian prison education system 

towards achieving total quality and 
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obiectivă pentru îmbunătăţirea continuă 

a performanţelor instituţionale, în 

cadrul sistemelor de management al 

calităţii bazate pe standarde 

internaţionale implementate, sisteme 

ale căror performanţe, la rândul lor, cu 

siguranţă stau la baza dezvoltării 

durabile şi moderne a unui adevărat stat 

de drept în România, puternic, 

echilibrat şi armonios, iar efectul 

suprem îl constituie în mod cert 

îmbunătăţirea continuă şi durabilă pe 

toate planurile a calităţii vieţii 

cetăţenilor din România, la nivelul 

standardelor Europene [8]. 

Succesul în evoluţia sistemului de 

învățământ penitenciar românesc, spre 

obţinerea calităţii totale şi a excelenţei, 

este determinat, în cea mai mare 

măsură, de voinţa şi implicarea 

puternică şi activă a managementului 

de la cel mai înalt nivel, a directorului 

general şi a conducerii A.N.P. în 

ansamblul său, pentru înţelegerea, 

aplicarea şi îmbunătăţirea 

managementului calităţii din această 

intituţie. În acelaşi timp, un factor 

important îl reprezintă formarea, 

educarea şi implicarea consecventă a 

întregului personal din A.N.P., pe 

principiile fundamentale implementate 

ale sistemului de management al 

calităţii [9]. 

Concluzionând, putem afirma că  

Școala Națională de Pregătire a 

Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna, 

la momentul actual, asigură, prin 

cursuri postliceale „de zi”, cu durata de 

un an şcolar, pregătirea tinerilor în 

calificarea profesională de „agent de 

penitenciare”, nivel 3, în concordanţă 

excellence is determined, for the most 

part, strong and active will and 

involvement of the management at the 

highest level, of the general director 

and leadership of A.N.P., as a hole, for 

the understanding, application and 

improvement of the quality 

management in this institution. At the 

same time, an important factor is the 

training, education and consistent 

involvement of all the staff of A.N.P., 

on the implemented fundamental 

principles of the quality management 

system [9].  

In conclusion, we may state that, at 

the present time, the National Training 

School for Prison Agents from Tîrgu 

Ocna ensures the daily post-secondary 

courses, with the duration of a school 

year, for the professional qualification 

of young people as “prison agents”, 

level 3, in accordance with the 

provisions of the Law of national 

education no. 1/2011 essentially 

contributing to the development of the 

prison education system. 
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Abstract: Comparativ cu vechea 

reglementare a Codului civil din 1864, 

noul Cod civil [1], prin reglementările sale 

în materia răspunderii civile delictuale, 

reformulează o serie de enunţuri normative 

şi actualizează terminologia juridică, 

folosind un  limbaj juridic modern. 

Actualmente fundamentul răspunderii civile 

delictuale nu mai are la bază exclusiv 

culpa, iar imperativul reparării se 

detaşează tot mai mult de sancţionarea 

celui „vinovat” de producerea 

prejudiciului, apărând noi fundamente cum 

ar fi cel de garanţie sau riscul. „Această 

reconstrucţie a răspunderii civile axată pe 

prejudiciu este resimţită şi în dreptul 

românesc, în plin proces de armonizare cu 

dreptul european” [2]. Totodată remarcăm 

opinia potrivit căreia „această orientare 

demonstrează faptul că ideea centrală a 

răspunderii civile delictuale o constituie 

repararea integrală a prejudiciului, fiind 

lăsată pe planul secund sancţionarea 

făptuitorului. Condamnarea faptei 

prejudiciabile, legată indisolubil de 

culpabilitatea autorului sau a persoanei 

responsabile civilmente, a devenit o idee 

neadecvată condiţiilor societăţii moderne” 

[3]. Concluzia ce se desprinde, din cele 

câteva idei prezentate mai sus, constă în 

aceea că este mult mai corect să folosim 
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Abstract: Compared to the old 

regulations of the Civil Code of 1864, the 

new Civil Code [1], through its regulations 

on tort liability, replaces a number of 

normative statements and updates the legal 

terminology, using a modern legal 

language. Currently guilt is no longer the 

sole base of the foundation of tort liability 

and the imperative of repairing 

increasingly detaches from the sanctioning 

of the person “guilty” of committing 

prejudice. It prompts new fundamentals 

such as warranty or risk. “This 

reconstruction of civil liability based on the 

prejudice is also felt in the Romanian law, 

in full harmonization with European law” 

[2]. Also we note the opinion according to 

which, “this guideline demonstrates that 

the central idea of tort liability is the full 

compensation of the damage and the 

punishment of the perpetrator is left on a 

second plan. The conviction of the tort 

crime indissolubly related to the author‟s 

culpability or to the person civilly 

responsible became an inadequate idea for 

the conditions of the modern society” [3]. 

The conclusion that emerges from those 

few ideas presented above, is that it is more 

correct to use the phrase, “liability for 

damages caused by its own act” or 

“liability for damages caused by others” 
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sintagma „răspunderea pentru prejudiciile 

cauzate prin fapta proprie” sau 

„răspunderea pentru prejudiciile cauzate 

de alţii” decât „răspunderea pentru fapta 

proprie” sau „răspunderea pentru fapta 

altuia” [4], aspect pe care autorii noului 

Cod civil nu l-au avut în vedere la 

redactarea acestuia. 

 

Cuvinte cheie: noul Cod civil; 

răspundere civilă delictuală; prejudiciu; 

faptă ilicită; garanţie; risc. 

 

Introducere  

 

Aspecte privind răspunderea civilă 

delictuală pentru fapta proprie, cât şi 

condiţiile generale în care se poate 

angaja această răspundere, se regăsesc 

în art. 1349 alin. (1) - (2) şi art. 1357-

1371 din noul Cod civil. În acelaşi timp 

remarcăm faptul că, în analiza 

răspunderii civile delictuale pentru 

prejudiciile cauzate prin fapta proprie, 

trebuie avute în vedere şi prevederile 

conţinute în art. 1381-1395 din noul 

Cod civil, care reglementează regulile 

aplicabile reparării prejudiciului cauzat 

în condiţiile răspunderii civile 

delictuale în totalitatea cazurilor. 

Astfel, potrivit prevederilor art. 

1357 din noul Cod civil, „(1) Cel care 

cauzează altuia un prejudiciu printr-o 

faptă ilicită, săvârşită cu vinovăţie, este 

obligat să îl repare. (2) Autorul 

prejudiciului răspunde pentru cea mai 

uşoară culpă”, iar potrivit prevederilor 

art. 1349, „(1) Orice persoană are 

îndatorirea să respecte regulile de 

conduită pe care legea sau obiceiul 

locului le impune şi să nu aducă 

atingere, prin acţiunile ori inacţiunile 

than, “responsibility for its own actions” 

or “responsibility for others actions” [4]. 

This aspect was not taken into 

consideration by the writers of the new 

Civil Code. 

 

 

 
 

Keywords: new Civil Code; tort 

liability; prejudice; illicit act; warranty; 

risk.  

 

Introduction 

 

Aspects relating to tort liability for 

its own actions and general conditions 

in which this liability can occur can be 

found in art 1349 par. 1 - 2 and articles 

1357 - 1371 of the new Civil Code. At 

the same time it should be noted that in 

the analysis of tort liability for damages 

caused by its own actins the provisions 

contained in article 1381-1395 of the 

new Civil Code, which govern the rules 

applicable for repairing damages 

caused by tort liability in all cases, 

must also be taken into consideration.  

Thus, according to the provisions of 

article 1357 of the new Civil Code, “(1) 

The one who causes harm to another 

through an illicit act, committed with 

guilt, is obliged to repair it. (2) The 

author of the prejudice shall be 

responsible for even the easiest guilt”, 

and according to the provisions of art. 

1349, “(1) Everyone has the duty to 

respect the rules of conduct imposed by 

the law or custom of the place and to 

not harm, through its actions or 

inactions, the rights or legitimate 

interests of other persons. (2) Whoever, 
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sale, drepturilor sau intereselor legitime 

ale altor persoane. (2) Cel care, având 

discernământ, încalcă această îndatorire 

răspunde de toate prejudiciile cauzate, 

fiind obligat să le repare integral”. 

În tratarea problemei răspunderii 

civile delictuale, am avut în vedere şi 

prevederile cuprinse în art. 219-224 din 

noul Cod civil, referitoare la 

răspunderea persoanelor juridice de 

drept privat şi persoanelor juridice de 

drept public, pentru faptele licite şi 

ilicite ale organelor de conducere în 

funcţiile încredinţate. De asemenea, au 

fost luate în considerare şi prevederile 

art. 630 din noul Cod civil, privind 

răspunderea civilă pentru prejudiciile 

cauzate prin „depăşirea 

inconvenientelor normale ale 

vecinătăţii”. 

Din conţinutul prevederilor legale, 

rezultă că pentru a exista o răspundere 

civilă delictuală, este necesară 

întrunirea cumulată a următoarelor 

condiţii: prejudiciul, fapta ilicită, 

raportul de cauzalitate între fapta 

ilicită şi prejudiciu, vinovăţia autorului 

faptei ilicite şi prejudiciabile. De 

reţinut că aceste condiţii erau necesare 

şi sub imperiul reglementării art. 998-

999 Codul civil din 1864. 

 

1. Prejudiciul - condiţie esenţială a 

răspunderii civil delictuale 

 

În afara existenţei unei fapte ilicite, 

pentru a putea angaja răspunderea 

delictuală pentru fapta proprie, aşa cum 

este reglementată în art. 1349 coroborat 

cu art. 1357-1371 din noul Cod civil, 

mai este necesară şi producerea unei 

with discernment, breaches this duty 

shall be responsible for all prejudices 

caused and shall be forced to fully 

compensate”.  

In addressing tort liability, I also had 

in mind the provisions contained in art. 

219-224 of the new Civil Code 

regarding the liability of legal persons 

of private law and of public law for 

lawful and unlawful actions of 

management in the functions entrusted. 

The provisions of article 630 of the 

new Civil Code on civil liability for 

damage caused by “exceeding the 

normal inconveniences of 

neighborhood” were also taken into 

account. 

It results from the content of the 

legal provisions that for a civil tort 

liability to exist the following 

cumulative conditions must be met: the 

prejudice, illicit act, causal link 

between the illicit act and the 

prejudice, the guilt of the author of the 

illicit and prejudicial acts. Note that 

these conditions were also necessary 

under regulations of article 998-999 

Civil Code of 1864.  

 

1. The prejudice - essential condition 

of tort liability 

 

As it is regulated in article 1349 in 

conjunction with article 1357-1371 of 

the new Civil Code, in order to engage 

tort liability for its own deeds, besides 

the existence of an illicit act, damage to 

the victim must occur. 

The essence of tort liability lies in 

the existence of prejudice caused by 

infringement of subjective or legitimate 
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pagube victimei. 

Esenţa răspunderii civile delictuale 

constă în existenţa unui prejudiciu, 

cauzat prin încălcarea drepturilor 

subiective sau a unor interese legitime 

ale unei persoane, condiţii obiective în 

lipsa cărora nu se poate stabili obligaţia 

de reparare ce se naşte în sarcina 

persoanei responsabile [5]. 

O definiţie legală a prejudiciului nu 

a fost formulată explicit în Codul civil 

din 1864, sarcina fiind preluată de 

doctrină. Nici în noul Cod civil nu se 

dă o definiţie legală prejudiciului, dar 

aceasta se poate deduce din analiza 

textelor care reglementează 

răspunderea civilă delictuală în 

ansamblu şi în mod deosebit cele 

cuprinse în art. 1381-1395 din noul 

Cod civil, privind „Repararea 

prejudiciului în cazul răspunderi 

delictuale”. 

Astfel, în alin. 1 al art. 1349 din 

noul Cod civil, care reglementează 

obligaţia generală a oricărei persoane 

de a nu vătăma sau prejudicia o altă 

persoană, se dispune că orice atingere 

adusă drepturilor sau intereselor 

legitime ale altor persoane atrage, 

pentru cel vinovat, răspunderea pentru 

toate prejudiciile cauzate, fiind obligat 

la repararea integrală acestora. 

Conţinutul articolului citat dezvăluie 

faptul că, autorii noului Cod civil au 

preluat definiţia  formulată în literatura 

juridică tradiţională, potrivit căreia 

prejudiciul, paguba, nu reprezintă 

altceva decât acele „efecte negative 

patrimoniale … şi morale pe care le 

încearcă o persoană ca urmare, fie a 

conduitei ilicite a altei persoane, fie a 

interests of a person. These are 

objective conditions without which the 

obligation of the guilty person to fully 

repair cannot be established [5]. 

A legal definition of prejudice hasn’t 

been explicitly formulated in the Civil 

Code of 1864, so the task was taken 

over by doctrine. Neither the new Civil 

Code does not give a legal definition to 

prejudice but it can be inferred from the 

analysis of texts governing tort liability 

in general and especially those in the 

art. 1381-1395 of the new Civil Code 

regarding “compensation for damage in 

the case of tort liability”.  

Thus, paragraphs 1 of article 1349 of 

the new Civil Code, which regulates 

the obligation of any person to not 

harm or bring prejudice to another 

person, provides that any infringement 

brought to the rights or legitimate 

interests of other persons entails, for 

the guilty one, the responsibility for all 

the damages caused, being forced to 

fully compensate for them.  

The content of the cited article 

reveals that the authors of the new Civil 

Code took over the definition 

formulated in the traditional legal 

literature, according to which the 

prejudice, the damage, represents those 

“negative economic and moral effects 

that a person goes through as a result 

of the wrongful conduct of another 

person, whether of a human fact, an 

animal, a thing or an event that 

removes the tort liability of the agent” 

[6]. 

Recently, the prejudice has been 

defined as representing “the harmful 

results of patrimonial or moral nature, 
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unei fapte omeneşti, a unui animal, a 

unui lucru sau a unui eveniment care 

înlătură răspunderea delictuală a 

agentului” [6]. 

Recent, prejudiciul a fost definit ca 

reprezentând „rezultatele dăunătoare, 

de natură patrimonială sau morală, 

consecinţe ale încălcării sau vătămării 

drepturilor şi intereselor legitime ale 

unei persoane” [7]. 

Prejudiciul a mai fost definit, în 

doctrină, ca fiind un „element esenţial 

al răspunderii delictuale” şi care 

„constă în rezultatul, în efectul negativ 

suferit de o anumită persoană, ca 

urmare a faptei ilicite săvârşită de o 

altă persoană, ori ca urmare a acţiunii 

unui animal sau lucru aflat sub paza 

juridică a altei persoane” [8]. 

În literatura de specialitate s-a 

formulat ideea potrivit căreia 

„prejudiciul este cel mai important 

element al răspunderii civile”, „piatra 

unghiulară a întregii construcţii 

juridice”, fiind o condiţie esenţială şi 

necesară a acesteia, „prejudiciul este nu 

numai condiţia răspunderii reparatorii, 

ci şi măsura ei, în sensul că ea se 

angajează doar în limita prejudiciului 

injust cauzat” [9]. 

De reţinut că termenii de prejudiciu, 

pagubă şi daună sunt sinonimi, un 

astfel de sens regăsindu-se atât în 

literatura de specialitate, cât şi în 

practica judiciară. 

Constituie prejudiciu, în sensul 

celor de mai sus, distrugerea sau 

degradarea unui bun, vătămarea 

integrităţii corporale sau a sănătăţii 

unei persoane; simple interese de fapt 

care nu sunt recunoscute de legiuitor ca 

consequences of breach or damage to 

the rights and legitimate interests of an 

individual” [7]. 

The prejudice has also been defined, 

in the doctrine, as being an “essential 

element of tort liability” “consisting in 

the negative effect suffered by an 

individual as a result of illicit acts 

committed by another person, or as a 

result of the action of an animal or 

thing under the protection of another 

person” [8]. 

The idea according to which, “the 

prejudice is the most important element 

of civil liability”, “cornerstone of all 

legal constructions” as a essential and 

necessary condition of it has been 

formulated in the specialty literature. 

“The prejudice is not only the repair 

liability condition, but also its measure, 

in the sense that it undertakes only in 

the extent of the damage caused” [9]. 

We must note that the terms 

prejudice, injury, damage are 

synonymous. Such a sense can be 

found both in the specialty literature 

and in judicial practice.  

It constitutes material injury within 

the meaning of the above, the 

destruction or degradation of a good, 

bodily injury or health of a person; 

simple fact interests that are not 

recognized by the legislature as being 

subjective civil rights, etc. 

Worthy of note is the contribution 

made by the judicial practice, prior to 

the emergence of the new Civil Code, 

in the sense of obliging the author of 

the prejudice to pay damages even in 

some situations in which the loss 

suffered was devoted to violating a 
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fiind drepturi subiective civile, etc. 

Demn de reţinut este contribuţia 

adusă de practica judiciară, anterioară 

apariţiei noului Cod civil,  în sensul 

obligării autorului prejudiciului de a 

plăti despăgubiri, chiar şi în unele 

situaţii în care pierderea suferită era 

consacrată încălcării unui simplu 

interes, care nu alcătuia un drept 

subiectiv [10]. 

În doctrina contemporană, 

prejudiciile sunt clasificate în: 

prejudicii patrimoniale, prejudicii 

corporale şi prejudicii sau daune 

morale [11]. 

Prejudiciile patrimoniale sunt cele 

care au o valoare economică şi pot fi 

evaluate în bani şi care rezultă din 

încălcarea drepturilor şi intereselor 

economice. 

Prejudiciile corporale [12] sunt cele 

cauzate prin încălcarea drepturilor 

personale nepatrimoniale, cum ar fi 

dreptul la viaţă, dreptul la sănătate, 

dreptul la integritate corporală şi, în 

general, acele drepturi care definesc 

personalitatea persoanei fizice. 

Prejudiciile morale sau daunele 

morale sunt cele cauzate prin atingerile 

aduse personalităţii afective sau sociale 

a unei persoane, cum ar fi moartea unei 

rude apropiate, atingerile aduse vieţii 

private  sau intime, atentatele la 

onoarea, demnitatea şi cinstea victimei, 

etc. 

Din conţinutul art. 1381-1395,  

rezultă că această clasificare a fost 

agreată şi de autorii noului Cod civil, în 

tratarea instituţiei privind repararea 

prejudiciului în cazul răspunderii 

delictuale. 

simple interest that was not a subjective 

right [10].  

In the contemporary doctrine the 

damages are classified into: property 

damage, bodily harm and moral 

prejudices or damages [11]. 

Property damages are those which 

have an economic value, can be valued 

in money and which arise from the 

violation of the economic rights and 

interests.  

Bodily harm [12] are those caused 

by violation of personal non-

patrimonial rights such as the right to 

life, the right to health, the right to 

bodily integrity, and generally those 

rights that define the physic personality 

of the individual.  

Moral harm or moral damages are 

those caused through the infringements 

brought to the emotional or social 

personality of a person, such as the 

death of a close relative, infringements 

of privacy or intimate life, attacks on 

the honor and dignity of the victim, etc.  

The content of the article 1381-

1395, tells us that this classification 

was also approved by the authors of the 

new Civil Code in treating the 

institution relating to compensation for 

damage in case of tort liability.  

In order to determine the extent of 

the prejudice the expenses that the 

lender has done, of course, within a 

reasonable limit, in order to avoid or 

limit the prejudice will be taken into 

account. In this sense the article 1534 

paragraph 2 of the new Civil Code 

provides that the debtor will not be due 

compensation for the damage which the 

creditor could have avoided with a little 
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În vederea stabilirii întinderii 

prejudiciului, se va ţine seama şi de 

cheltuielile pe care creditorul le-a 

făcut, desigur, într-o limită rezonabilă, 

pentru evitarea sau limitarea 

prejudiciului. În acest sens art. 1534 

alin. 2 din noul Cod civil prevede că, 

debitorul nu va datora despăgubiri 

pentru prejudiciile pe care creditorul le-

ar fi putut evita cu o minimă diligenţă. 

2. Condiţiile necesare pentru a se 

putea cere repararea prejudiciului 

 

Pentru a se putea repara prejudiciul 

cauzat victimei, acesta trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii: să 

fie cert, să nu fi fost reparat încă, să fie 

direct, să fie personal şi să rezulte din 

încălcarea sau atingerea unui interes 

legitim. 

a. Caracterul cert al prejudiciului 

Prejudiciul este sigur atunci când 

existenţa sa se poate constata cu 

certitudine şi atunci când acesta se 

poate evalua. 

Sintagma prejudiciul sigur cuprinde 

în conţinutul său, atât prejudiciul 

actual, prezent, cât şi prejudiciul viitor. 

Prejudiciul actual, prezent, este 

acea daună care s-a produs deja la data 

când se pretinde repararea lui. 

Prejudiciul viitor este acela care, 

deşi nu s-a produs încă, există 

certitudinea că acesta se va produce în 

viitor, fiind astfel susceptibil de 

evaluare, (un exemplu de astfel de 

prejudiciu poate fi acela rezultat în 

cazul decesului unei persoane, când 

despăgubirile sunt datorate persoanelor 

pe care aceasta le avea în întreţinere, cu 

diligence. 

 

2. The conditions necessary to be 

able to ask for compensation of 

damages  

 

In order to repair the damage caused 

to the victim, the victim must meet the 

following conditions: to be sure, to not 

have been repaired, to be  directly, to 

be personally and to result from the 

violation of a legitimate interest.  

a. The certain character of the 

harm  

The harm is sure when its existence 

can be established with certainty, and 

when it can be evaluated. 

The phrase sure damage includes in 

its contents both the present and future 

damage.  

The current, present damage is the 

damage that already occurred at the 

time when claiming compensation.  

The future damage is that which has 

not yet occurred, but there is still the 

certainty that it will occur in the future 

and it is thus susceptible to evaluation, 

(an example of such a harm may be the 

one resulting in the event of the death 

of a person, when compensation is 

owed to the persons which it had 

dependent, with the possibility of 

updating them, in relation to changes in 

health status or according to the need of 

the people entitled to compensation).   

According to the principles of 

UNIDROIT 2004 future damage is 

certain when it refers to its existence 

and its extent [13]. 

We note that the eventual harm is 

not included in the future damage 
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posibilitatea actualizării lor, în raport 

cu evoluţia stării de sănătate sau în 

funcţie de starea de nevoie în care se 

află cei îndreptăţiţi la despăgubire). 

Potrivit Principiilor UNIDROIT 

2004, un prejudiciu viitor este cert 

atunci când se referă, atât la existenţa, 

cât şi la întinderea sa [13]. 

Precizăm că prejudiciul eventual nu 

este cuprins în prejudiciul viitor, 

întrucât producerea acestuia nu este 

sigură şi nici nu poate fi evaluat. 

O noutate a Codului civil actual, o 

reprezintă reglementarea în art. 1385 

alin. 4, a „prejudiciilor  cauzate prin 

pierderea şansei de a obţine un avantaj 

sau de a evita o pagubă”. 

Această problemă a fost şi continuă 

să fie obiectul unor aprige dispute 

doctrinare [14] şi jurisprudenţiale [15]  

în Franţa, de unde s-au inspirat şi 

autorii noului Cod civil. 

Exemplele care se întâlnesc frecvent 

în literatura de specialitate franceză 

[16], sunt cele care se referă la 

pierderea şansei proprietarului unui cal 

de a câştiga un concurs hipic, datorită 

faptului că transportatorul a întârziat  

sau, datorită unui accident, animalul nu 

a putut lua startul; atitudinea neglijentă 

a unui avocat de a nu îndeplini un 

anumit act de procedură, care a 

determinat pierderea şansei clientului 

de a câştiga procesul; ratarea ocaziei de 

a încheia o afacere imobiliară, pentru 

proprietarul al cărui imobil a fost 

deteriorat sau datorită poluării fonice, 

etc. 

În literatura noastră de specialitate,  

problema prejudiciilor prin pierderea 

şansei de a obţine un avantaj, a intrat în 

because its production is not secure nor 

can be evaluated.  

A novelty of the Current Civil Code 

is the regulation in article 1385 of 

paragraph 4, “the harm caused by the 

loss of the opportunity to obtain a 

benefit or avoid a loss”.   

This issue has been and continues to 

be the subject of fierce doctrinal [14] 

and jurisprudential [15] disputes in 

France from where the authors of the 

new Civil Code have inspired from.  

The examples that may be often 

encountered in the French literature 

[16] are those that relate to the loss of a 

horse owner's chances of winning a 

horse contest because the carrier 

arrived late or due to an accident, the 

animal could not start the race; the 

careless attitude of a lawyer to not 

perform a certain act of the proceedings 

which resulted in the loss of client's 

chances of winning the process; 

missing the opportunity to conclude a 

deal for real estate owner whose 

property has been damaged or due to 

noise, etc.   

In our specialty literature, the issue 

of compensation for the loss of 

opportunity to obtain an advantage 

began to concern some doctrinal, after 

the emergence of the new Civil Code 

[17].   

The judicial practice [18] prior to 

the new Civil Code, especially since 

1989, acknowledged such prejudices by 

ordering compensation for damage 

even in the cases when the damaged 

person was not employed at the time of 

damage, but there were clear evidences 

that proved that the delay of 
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preocupările unor doctrinari, după 

apariţia noului Cod civil [17].  

Practica judiciară [18], anterioară 

noului Cod civil, mai ales după 1989, a 

recunoscut asemenea prejudicii, 

dispunând repararea prejudiciului chiar 

şi în cazul în care persoana vătămată nu 

era încadrată în muncă la data 

vătămării, dar existau probe certe că 

urma să se angajeze, întârzierea 

angajării fiind datorată faptei ilicite. 

De asemenea, s-au acordat 

despăgubiri chiar şi în situaţia în care 

partea vătămată era un minor 

neîncadrat în muncă, deoarece 

pierderea ori diminuarea capacităţii 

sale de muncă duce, cu certitudine, la 

constatarea că persoana respectivă nu 

va fi aptă să se încadreze în muncă, la 

data când va împlini vârsta prevăzută 

de Codul muncii. 

Referitor la posibilitatea reparării 

prejudiciilor cauzate prin pierderea 

unei şanse, pe calea răspunderii 

delictuale,  este necesar ca şansa să 

îndeplinească următoarele condiţii 

cumulative: şansa să fie reală şi 

serioasă [19]; pierderea şansei să fie 

determinată direct de fapta ilicită sau 

de o altă împrejurare  pentru care se 

angajează răspunderea delictuală. 

În concluzie, pentru a obţine  

despăgubiri într-o astfel de situaţie, 

victima va trebui să probeze că a ratat 

obţinerea unui avantaj sau o anumită 

favoare, care era, pentru ea, aproape o 

certitudine, dacă nu ar fi intervenit 

fapta ilicită a autorului. 

Potrivit prevederilor alin. 4 al art. 

1385 din noul Cod civil „reparaţia va fi 

proporţională cu probabilitatea obţinerii 

employment was due to the illicit act.  

Also damages have been awarded 

even in the event when the damaged 

party was a minor unemployable in the 

work field, because the loss or decrease 

of its ability to work certainly leads to 

the finding that the person concerned 

will not be able to be fit for work at the 

time when he will reach the age laid 

down by the Labor Code.  

With regard to the possibility of 

repairing the damage caused by the loss 

of a chance by means of tort liability, 

the chance must meet the following 

cumulative conditions: the chance 

should be real and serious [19]; the loss 

of opportunity should be directly 

determined by the illicit act or another 

circumstance that engages tort liability; 

In conclusion, in order to obtain 

compensation in such a case, the victim 

will have to prove that he missed 

getting an advantage or a certain favor 

that was almost a certainty, if the illicit 

act of the author hadn’t intervened. 

According to the provisions of 

paragraphs 4 of article 1385 of the new 

Civil Code, “the reparation will be 

proportional to the probability of 

obtaining the benefit, or, where 

appropriate, to avoid damage, taking 

into account the circumstances and 

particular situation of the victim”.  

The analysis of the legal provisions 

above stated lead us to the conclusion 

that the remedy in such a case, will be 

lower than the profit that the victim 

would have made by exploiting the 

opportunity because it would be done 

taking into account the extent to which 

that chance could have been achieved.   
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avantajului, ori după caz, a evitării 

pagubei, ţinând seama de împrejurări şi 

de situaţia concretă a victimei”.  

Analiza prevederii legale de mai sus 

ne conduce la concluzia că reparaţia, 

într-un asemenea caz, va fi inferioară 

profitului pe care l-ar fi realizat victima 

prin valorificarea şansei, deoarece 

aceasta se va face ţinând cont de 

procentul în care acea şansă s-ar fi 

putut realiza.  

b. Prejudiciul să nu fi fost reparat 

încă 

În situaţia în care, victima faptei 

ilicite a fost despăgubită, raportul 

obligaţional delictual a fost stins şi, pe 

cale de consecinţă, şi dreptul la acţiune 

al acesteia s-a stins, prin executare. 

De regulă, repararea prejudiciului 

prin plată, se face de către cel care a 

cauzat paguba prin fapta sa ilicită, 

situaţie în care plata făcută este directă. 

Într-un asemenea caz, distingem 

două situaţii: 

- autorul faptei ilicite execută 

obligaţia de plată în mod voluntar, ca 

urmare a înţelegerii în acest sens cu 

victima; 

- în lipsa unei învoieli, părţile 

raportului obligaţional se pot adresa 

instanţelor judecătoreşti, în procese 

civile sau penale, care se vor pronunţa 

şi asupra prejudiciului material; 

Dreptul victimei de a pretinde 

despăgubiri, se poate stinge şi în 

situaţia în care acoperirea prejudiciului 

s-a făcut de un terţ, printr-un act cu titlu 

oneros sau cu titlu gratuit. 

În cazul terţului care a făcut plata 

prejudiciului cu titlu oneros, acesta se 

va subroga în drepturile creditorului-

b. The damage had not yet been 

repaired 

In the event that the victim of the 

illicit act was compensated, tort 

mandatory report was extinguished and 

consequently the right to its action died 

by execution. 

As a rule, compensation of the 

damage through payment shall be made 

by the one who has caused the damage 

through its illicit act, in which case the 

payment made is direct.  

In such a case, there are two 

situations: 

- the author of illicit acts performs 

the obligation to voluntarily pay as a 

result of the understanding between 

him and the victim;  

-in the absence of a deal, the parties 

of the mandatory report may address 

the courts in civil trail suits or criminal 

proceedings which will also decide on 

the material prejudice.  

The victim’s right to claim damages 

can also be extinguished in the 

situation when the coverage of the 

damage was done by a third party 

through an act against payment or free 

of charge.   

In the case of the third party who 

has made the payment of damages for 

consideration, he will be subrogated to 

the creditor's rights-victim and will 

take action against the debtor’s 

setback-author of the deed. If the 

payment has been made free of charge 

then the mandatory reports will be 

extinguished.  

When the third party has paid only a 

part of the damage, the creditor-victim 

will be able to watch it on the debtor-
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victimă, şi va avea o acţiune în regres 

împotriva debitorului-autor al faptei 

ilicite. În situaţia în care plata s-a făcut 

cu titlu gratuit, atunci raporturile 

obligaţionale se vor stinge. 

Atunci când  terţul a plătit numai o 

parte din prejudiciu, creditorul-victimă 

îl va putea urmări pe debitorul-autor al 

faptei ilicite cauzatoare de prejudicii 

pentru diferenţa neplătită. 

De asemenea, în cazul contractelor 

de asigurări, când plata a fost făcută de 

societatea de asigurări, dreptul victimei 

la acţiune în despăgubire se stinge [20]. 

c. Caracterul direct al prejudiciului 

este dat de raportul de cauzalitate între 

fapta ilicită şi acel prejudiciu injust, 

care a cauzat victimei o pagubă. Acest 

caracter are în vedere un element 

obiectiv, adică raportul de cauzalitate şi 

nu unul subiectiv. 

În literatura de specialitate [21], s-a 

subliniat, justificat, că sintagma 

prejudiciu direct nu se confundă cu 

noţiunea de prejudiciu cauzat în mod 

direct, în sensul că sfera noţiunii de 

prejudiciu direct este mai largă, 

cuprinzând atât prejudiciul cauzat 

printr-o legătură cauzală directă, cât şi 

prin una indirectă. Prejudiciul este 

indirect, atunci când între fapta ilicită şi 

acel prejudiciu nu există nici un raport 

de cauzalitate. 

Noul Cod civil nu defineşte expres 

caracterul direct al prejudiciului 

reparabil, deşi ar fi fost benefică o 

astfel precizare, dar acest lucru se poate 

desprinde din prevederile art. 1533, 

ultima parte, potrivit căruia „… 

daunele interese nu cuprind decât ceea 

ce este consecinţa directă şi necesară a 

the author of the illicit act that caused 

harm for the unpaid difference.  

Also, in the case of insurance 

contracts, when the payment was made 

by the insurance company, the right of 

the victim to compensation action is 

extinguished [20]. 

c. The direct nature of the prejudice 

is given by the ratio of the causal link 

between the illicit act and the unjust 

harm that caused the victim’s damage. 

This character has in mind an objective 

element, meaning the causation link 

and not a subjective one.  

In the specialty literature [21], it was 

pointed out and then justified the fact 

that the phrase, direct prejudice is not 

identical with the notion of prejudice 

directly caused, in the sense that the 

sphere of the notion direct prejudice is 

wider, encompassing both the prejudice 

caused by a direct causal and indirect 

one. The prejudice is indirect when 

between the illicit act and that damage 

there is no causal link.  

The new Civil Code does not define 

explicitly the direct nature of the 

reparable prejudice, although such a 

clarification would have been 

beneficial, but this can understood from 

the provisions of article 1533, last part, 

according to which, “... interest 

damages include only what is the 

needed and direct consequence of the 

non-executed obligation”. 

d. The personal character of the 

prejudice stems from the fact that the 

right to claim compensation belongs 

only to the person who suffered the 

unjustly damage. Of course that the 

group of people who suffered an injury, 
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neexecutării obligaţiei”. 

d. Caracterul personal al 

prejudiciului rezultă din faptul că, 

dreptul de a pretinde repararea acestuia 

aparţine numai persoanei care a suferit 

un prejudiciu injust. Desigur că acelaşi 

drept, de a cere repararea unui 

prejudiciu injust, îl va avea nu numai 

persoana privită individual, ci şi grupul 

de persoane, colectivul de persoane 

care a suferit un prejudiciu injust, dar şi 

victimele indirecte, persoanele care au 

fost prejudiciate prin ricoşeu. 

Caracterul personal al prejudiciului nu 

este de natură a impieta repararea 

prejudiciilor colective [22], care rezultă 

din încălcarea unor interese colective, 

ce aparţin unor categorii întregi de 

persoane şi nici a prejudiciilor prin 

ricoşeu [23]. 

e. Prejudiciul să rezulte din  

încălcarea ori atingerea unui drept 

sau a unui interes legitim 

Doctrina de specialitate, 

interpretând  dispoziţiile Codului civil 

din 1864, a ajuns la concluzia că, 

răspunderea civilă va fi angajată în 

acele situaţii în care prejudiciul a fost 

cauzat victimei, prin încălcarea 

drepturilor subiective patrimoniale sau 

nepatrimoniale, (dreptul la proprietate, 

dreptul la întreţinere, dreptul la viaţa 

privată, dreptul la sănătate, dreptul la 

integritate fizică, dreptul la onoare, 

etc.) [24].  

Viaţa de zi cu zi a demonstrat că, 

prejudicii se produc şi ca urmare a 

încălcării unui interes al unei persoane 

sau al unor persoane, care nu are un 

corespondent într-un drept subiectiv. 

Literatura de specialitate a ajuns la 

indirect victims or people who have 

been harmed by ricochet have the same 

right as an individual, to claim 

compensation for an unjust damage. 

The personal character of the damage is 

not likely to impede the collective 

compensation for damage [22] 

resulting from infringement of 

collective interests belonging to certain 

categories of persons and any injury by 

Ricochet [23].  

e. The prejudice should result from 

the violation of a right or a legitimate 

interest 

The specialty doctrine, by 

interpreting the provisions of the Civil 

Code of 1864, came to the conclusion 

that civil liability will be employed in 

those situations in which damage was 

caused to the victim by infringement of 

subjective property or non-patrimonial 

rights, (the right to property, the right 

to maintenance, the right to privacy, the 

right to health, the right to physical 

integrity, the right to honor, etc.) [24].  

Daily life has demonstrated that 

prejudices also occur as a result of the 

infringement of the interests of a 

person or a group of person, which 

doesn’t have a correspondent in a 

subjective right. The specialty literature 

has come to the conclusion that 

achieving a simple interest resulting 

from a situation actually entitles the 

compensation for the damage caused. 

The culpable person will be liable to 

compensate for the harm done, if it 

meets the conditions: a) is legitimate, 

meaning that if it meets the 

requirements of the material law; b) is 

serious, meaning if it is reasonable and 
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concluzia că, atingerea unui simplu 

interes rezultat dintr-o situaţie de fapt 

dă dreptul la repararea prejudiciului 

cauzat. Persoana culpabilă va fi 

obligată la repararea prejudiciului prin 

vătămarea unui interes, dacă acesta 

îndeplineşte condiţiile: a) este legitim, 

adică este corespunzător cerinţelor legii 

materiale; b) este serios, adică 

rezonabil şi în acord cu bunele 

moravuri; c) creează aparenţa unui 

drept subiectiv civil [25]. 

Jurisprudenţa anterioară noului Cod 

civil a statuat, în mod constant, că în 

principiu există obligaţia de reparare a 

prejudiciului şi în acele situaţii în care a 

fost cauzat unei persoane prin 

încălcarea unui simplu interes, ce nu 

corespunde unui drept subiectiv [26]. 

Noul Cod civil a legiferat opiniile 

doctrinare, cât şi jurisprudenţa în 

materie, prevăzând în art. 1349 alin.1, 

obligaţia generală a oricărei persoane, 

de a nu aduce atingere drepturilor şi 

intereselor legitime ale celorlalte 

persoane. În art. 1359 din noul Cod 

civil se prevede care este consecinţa 

nerespectării obligaţiei generale de a nu 

aduce atingere, în sensul că „Autorul 

faptei ilicite este obligat să repare 

prejudiciul cauzat şi când acesta este 

urmare a atingerii aduse unui interes 

al altuia, dacă interesul este legitim, 

serios şi, prin felul în care se 

manifestă, creează aparenţa unui drept 

subiectiv”. 

3. Principiile care stau la baza 

reparării prejudiciului 

În situaţia în care, condiţiile 

necesare existenţei prejudiciului sunt 

consistent with morality; c) creates the 

appearance of a subjective civil right 

[25]. 

The jurisprudence prior to the new 

Civil Code, has consistently held that in 

principle there is an obligation to repair 

the damage even in those situations 

where a person has been affected by the 

violation of a simple interest, which 

does not correspond to a subjective 

right [26]. 

The new Civil Code enacted the 

doctrinal opinions as well as the 

jurisprudence in matter by including 

the article 1349 in paragraph 1 the 

general liability of any person to do not 

bring prejudice to the rights and 

legitimate interests of others. Article 

1359 of the new Civil Code stipulates 

which are the consequences of failing 

to comply with the general obligation 

to not do harm in the sense that “the 

author of the illicit act is obliged to 

repair the prejudice made even when 

this prejudice is a consequence of the 

violations brought to another, if the 

interest is legitimate, serious and, by 

the way it manifests itself it creates the 

appearance of a subjective right”. 

 

3. The principles that stand at the 

bases of remedying the prejudice 

 

In the situation when the conditions 

necessary for the existence of prejudice 

are satisfied we can pass on to the 

measures that can be taken to repair the 

damage. 

The reparation “consists in restoring 

the damaged party to the patrimonial 

situation he had prior to the damaged 
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îndeplinite, se poate trece la măsurile 

ce se pot lua în vederea reparării 

prejudiciului. 

Repararea prejudiciului „constă în 

repunerea celui păgubit în situaţia 

patrimonială anterioară păgubirii şi 

reîntregirea patrimoniului 

acestuia...astfel încât elementele sale 

active să atingă valoarea pe care ar fi 

avut-o dacă fapta ilicită nu ar fi fost 

săvârşită” [27]. 

În cazul în care părţile s-au înţeles 

cu privire la modalităţile reparării 

prejudiciului, instanţa nu va mai putea 

fi sesizată printr-o acţiune, care să aibă 

ca obiect stabilirea cuantumului 

despăgubirilor şi modalitatea de 

reparare a pagubei. 

În situaţia contrară în care, părţile 

nu s-au învoit cu privire la repararea 

prejudiciului, victima are la dispoziţie o 

acţiune în justiţie pentru despăgubiri. 

La baza soluţionării unei astfel de 

acţiuni, stau următoarele principii: 

- principiul reparării integrale a 

prejudiciului cauzat; 

- principiul reparării în natură a 

prejudiciului; 

- principiul reparării prejudiciului 

nepatrimonial; 

- principiul reparării prejudiciului 

constând în pierderea unei şanse; 

- principiul reparării prejudiciului 

previzibil; 

A. Principiul reparării integrale a 

prejudiciului cauzat 

Potrivit acestui principiu, autorul 

prejudiciului este obligat să acopere 

atât prejudiciul efectiv (damnum 

emergens), cât şi beneficiul nerealizat 

de victimă (lucrum cessans) [28], 

he suffered and in its heritage 

reunification ... so that its active 

elements could achieve the value that it 

would have had if the illicit act had not 

been committed” [27].  

In the event the parties have reached 

an agreement concerning the ways of 

remedying the prejudice, the Court will 

no longer be notified by means of an 

action that would have as object the 

establishment of compensation and 

how to repair the prejudice. 

In contradiction, there are situations 

when the parties cannot agree on the 

compensation for damage, so the 

victim has at its disposal a legal action 

for damages.  

At the basis of settlement of such 

action are the following principles: 

-the principle of full reparation of 

the damaged caused;  

-the principle of reparation in kind 

of the prejudice;  

-the principle of non-patrimonial 

reparation;  

-the principle of remedying the loss 

of a chance;  

-the principle of remedying the 

foreseeable prejudice; 

A. The principle of full reparation 

of the damage caused 

According to this principle the 

author of the prejudice is obliged to 

cover the actual damage (damnum 

emergens) as well as the unrealized 

benefit of the victim (lucrum cessans) 

[28] according to provisions of article 

1349 in conjunction with those 

contained in article 1385, 1516, the 

new Civil Code (article 1073 of the 

Civil Code of 1864) and article 1531 of 
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conform prevederilor art. 1349 

coroborate cu cele cuprinse în art. 

1385, art. 1516, din noul Cod civil (art. 

1073 Codul civil din 1864) şi art. 1531 

din noul Cod civil, (art. 1084 Codul 

civil din 1864). 

Aplicarea acestui principiu are în 

vedere, asigurarea restabilirii situaţiei 

anterioare a victimei prejudiciului [29]. 

Aşa după cum se sublinia în 

doctrină [30], principiul reparării 

integrale are valoarea unui principiu 

fundamental al răspunderii delictuale, 

„…a răspunde din punct de vedere 

civil, înseamnă a repara integral 

prejudiciul cauzat, iar a repara 

prejudiciul, înseamnă a răspunde din 

punct de vedere civil”. 

O reparaţie, în cazul răspunderii 

civile delictuale, trebuie să fie una 

integrală. Urmând acest adevăr, este de 

neînţeles ce au avut în vedere autorii 

noului Cod civil când, după ce în teza 

I-a, a alin. 1, al art. 1385 prezintă 

principiul „Prejudiciul se repară 

integral…”, în partea finală a alin. 1, au 

făcut menţiunea „dacă prin lege nu se 

prevede altfel”. Orice act normativ, ce 

ar limita dreptul victimei de a pretinde 

acoperirea în totalitate a prejudiciului, 

ar contraveni flagrant art. 6 alin. 1 din 

Convenţia Europeană a Drepturilor 

Omului [31]. 

În ceea ce priveşte întinderea 

despăgubirii, practica judiciară a statuat 

că „fiind vorba de repararea unui 

prejudiciu patrimonial, singurul 

criteriu pentru determinarea 

cuantumului despăgubirii este acela al 

întinderii lui, iar nu cel al situaţiei 

materiale a victimei” [32]. 

the new Civil Code, (article 1084 of the 

Civil Code of 1864). 

The application of this principle 

aims to ensure the restitution of the 

situation the victim of the prejudice had 

before the damage suffered [29]. 

As underlined in the doctrine [30] 

the principle of full reparation is a 

fundamental principle of tort liability. 

“... To civilly respond means to fully 

repair the damage and to repair the 

damage means to respond from a civil 

point of view”. 

Compensation in the case of tort 

liability must be integral. Following 

this truth it is incomprehensible what 

the authors of the new Civil Code had 

in mind when, after presenting in theses 

one, paragraph 1 of article 1385 the 

principle, “The prejudice is fully 

repaired ...”, in the final part of 

paragraph 1, they mention the phrase, 

“if the law does not provide otherwise”. 

Any regulatory act that would limit the 

right of the victim to claim full 

coverage of damage would be contrary 

to Article 6 paragraph 1 of the 

European Convention on human rights 

[31].  

With regard to the extent of 

compensation, the legal practice has 

held that “in the case of repairing the 

patrimonial damage, the sole criterion 

for determining the amount of 

compensation is that of laying it down 

and not that of the material situation of 

the victim” [32]. 

As a rule, in the practice of the 

courts the gravity of guilt is not a 

criterion for determining the amount of 

compensation; the author of damage is 
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De regulă, gravitatea vinovăţiei nu 

este, în practica instanţelor 

judecătoreşti, un criteriu pentru 

stabilirea cuantumului despăgubirilor, 

autorul prejudiciului răspunzând 

integral chiar şi pentru culpa cea mai 

uşoară. 

Totuşi „în cazul în care paguba a 

fost cauzată atât prin culpa autorului, 

cât şi prin aceea a victimei, adică din 

culpa lor comună, nu există nici un 

temei juridic ca partea din paguba 

cauzată prin culpa victimei să fie 

reparată de către autor. Drept urmare, 

despăgubirile civile pe care trebuie să 

le plătească autorul nu vor reprezenta, 

în asemenea situaţii, repararea 

integrală a pagubei, ci numai a unei 

părţi a acesteia. Fixarea cuantumului 

acestor despăgubiri se va face ţinându-

se seama de gravitatea culpelor 

autorului şi victimei, stabilită pe baza 

probelor dosarului” [33]. 

Autorul faptei ilicite cauzatoare de 

prejudicii răspunde, atât pentru 

prejudiciile previzibile, cât şi pentru 

cele pe care nu le-a prevăzut, dar care 

totuşi s-au produs. 

B. Principiul reparării în natură a 

prejudiciului 

Repararea în natură a fost definită în 

doctrină [34], ca fiind „o formă de 

reparare a prejudiciului care constă 

într-o operaţie materială (concretizată 

în restituirea lucrului însuşit pe 

nedrept; înlocuirea lucrului distrus 

prin fapta ilicită cu un lucru similar, 

etc.) sau într-o operaţie juridică..., prin 

îndeplinirea căreia, cel chemat să 

răspundă sau instanţa de judecată, 

după caz, înlătură consecinţele 

fully responding for even the mildest 

guilt.  

However, “If the damage was 

caused by the negligence of both the 

author and the victim, meaning their 

joint negligence, there is no legal basis 

for that portion of the damage caused 

by the negligence of the victim to be 

repaired by the author. As a result, the 

civil remedies that the author must pay 

will not represent in such situations, 

the full compensation of the damage 

but only part of it. Fixing the amount of 

such compensation shall be made by 

taking into account the seriousness of 

the author and the victim's guilt, as 

determined on the basis of the evidence 

submitted” [33].  

The author of the illicit act that 

caused the damage is responsible for 

the foreseeable damages as well as for 

those unexpected but which 

nonetheless occurred.  

B. The principle of restitution in 

kind of the prejudice  

Compensation in kind was defined 

by the doctrine [34] as being “a form of 

reparation of the injury consisting in a 

material operation (embodied in the 

restitution of work unjustly 

appropriated; replacement of the 

destroyed object through the illicit act 

with a similar thing, etc.) or in a legal 

operation ... at which end the one 

called to answer, or the Court, as 

appropriate, eliminates the negative 

consequences produced by an illicit 

material act or through a unilateral act 

committed in damage to an injured 

person”.  

The new Civil Code regulates the 
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negative produse printr-un fapt 

material ilicit sau printr-un act 

unilateral, săvârşit în paguba unei 

persoane vătămate”. 

Noul Cod civil reglementează 

executarea în natură în art. 1527, sens 

în care dispune: „(1) Creditorul poate 

cere întotdeauna ca debitorul să fie 

constrâns să execute obligaţia în 

natură, cu excepţia cazului în care o 

asemenea executare este imposibilă. 

(2) Dreptul la executare în natură 

cuprinde, dacă este cazul, dreptul la 

repararea sau înlocuirea bunului, 

precum şi orice alt mijloc pentru a 

remedia o executare defectuoasă”. 

Practica judiciară, anterioară intrării 

în vigoare a noului Cod civil, a statuat 

că, de regulă, repararea prejudiciului se 

face în natură, dar în cazul în care 

aceasta nu este posibilă se va recurge la 

repararea prin echivalent, sub forma 

acordării de despăgubiri [35]. 

Repararea prin echivalent este „o 

formă de reparare a prejudiciului..., 

care constă într-o sumă de bunuri 

cuprinzând despăgubirea echivalentă 

pagubei suferite” [36]. 

Executarea prin echivalent a 

obligaţiei, este dreptul creditorului de a 

pretinde şi de a obţine de la debitor 

echivalentul prejudiciului suferit ca 

urmare a neexecutării, a executării cu 

întârziere sau necorespunzătoare a 

obligaţiei asumate. În acest sens, art. 

1530 din noul Cod civil, (art. 1082 

Codul civil din 1864), dispune: 

„Creditorul are dreptul la daune-

interese pentru repararea prejudiciului 

pe care debitorul i l-a cauzat şi care 

este consecinţa directă şi necesară a 

enforcement in kind in art. 1527, which 

provides: “(1) The debtor may always 

require that the borrower be coerced to 

perform the obligation in kind, except 

where such execution is impossible. (2) 

The right to execution in kind includes, 

where appropriate, the right to repair 

or replace the asset or any other means 

to remedy an improper execution”. 

The judicial practice, preceding the 

entry into force of the new Civil Code, 

held that, as a rule, compensation for 

damage is made in kind, but where this 

is not possible we will resort to repair 

through equivalent in the form of 

compensation [35]. 

The repair through equivalent is “a 

form of damage repair ... which 

consists of an amount of goods 

comprising an equivalent compensation 

of damage suffered” [36]. 

The execution through equivalent of 

the obligation is the right of the creditor 

to claim and obtain from the borrower 

the equivalent of the damage suffered 

as a result of non-execution, late 

execution or improper performance of 

the assumed obligation. In this respect 

article 1530 of the new Civil Code 

(article 1082 of the Civil Code of 

1864), provides that: “the lender is 

entitled to damages for the reparation 

of the prejudice the debtor has caused 

and which is the direct and required 

consequence of the non-execution 

without justification or, as appropriate, 

guilty of the obligation”. 

In the case of execution through 

equivalent the original claim is 

replaced by another claim of 

compensation, involving a sum of 
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neexecutării fără justificare sau, după 

caz, culpabile a obligaţiei”. 

În cazul executării prin echivalent, 

creanţa iniţială este înlocuită cu o altă 

creanţă, de despăgubire, având ca 

obiect suma de bani ce  reprezentă 

prejudiciul creat creditorului [37]. 

Despăgubirile sunt datorate în virtutea 

obligaţiei iniţiale, constituind obiectul 

subsidiar, cu titlu de sancţiune, a 

executării obligaţiei respective. 

În toate cazurile, întinderea 

reparaţiei trebuie să fie în concordanţă 

cu întinderea prejudiciului, să fie în 

raport cu prejudiciul efectiv suferit de 

cel păgubit [38]. 

Jurisprudenţa a statuat că, repararea 

prin echivalent se poate face atât prin 

acordarea unei sume globale, cât şi prin 

stabilirea unor prestaţii periodice 

succesive, temporare sau viagere [39]. 

Cuantumul despăgubirilor nu poate 

fi modificat, atât timp cât prejudiciul 

rămâne acelaşi. 

Despăgubirile acordate pot fi 

modificate ulterior, fie în sensul 

majorării, fie în sensul diminuării lor, 

dacă intervin modificări în întinderea 

prejudiciului. 

Astfel, dacă prejudiciul 

înregistrează o sporire, o creştere a sa, 

păgubitul poate cere mărirea 

cuantumului despăgubirii, deoarece 

practic este vorba de un nou prejudiciu, 

generat de aceeaşi faptă ilicită şi care n-

a fost avut în vedere de instanţa de 

judecată, atunci când a pronunţat 

hotărârea iniţială. 

În acest sens, practica judiciară a 

stabilit că, în cazul unei vătămări 

corporale grave, agravarea stării 

money which represents the damage 

created by the creditor [37]. The 

reparations are owed in the virtue of the 

initial obligation, constituting the 

alternative subject, considered penalty, 

of execution of the obligation in 

question.  

In all cases the extent of the repair 

must be consistent with the extent of 

the damage and in relation to the 

damage actually suffered by the 

damaged party [38]. 

Jurisprudence has held that 

compensation through equivalent can 

be achieved by giving a global amount 

as well as by establishing periodic 

successive benefits which can be 

temporary or lifelong [39]. 

The amount of the indemnity cannot 

be changed as long as the damage 

remains the same.  

Damages awarded may be 

subsequently modified, for the purpose 

of raising or lowering them if changes 

occur in the extent of the damage.  

Thus, if the damage records an 

increase, a rise, the injured may ask for 

the increase of the compensation 

amount because basically it's about a 

new damage generated from the same 

illicit act and which has not been 

considered by the Court when the 

judgment was pronounced.  

In this respect, the jurisprudence has 

established that, in the event of serious 

bodily injury, the worsening of the 

health of the injured is equivalent to the 

emergence of a new prejudice and “the 

fact that through the decision 

mentioned a compensation, consisting 

of a global sum, was granted, it has no 
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sănătăţii păgubitului este echivalentă cu 

apariţia unui nou prejudiciu şi „faptul 

că prin hotărârea menţionată s-a 

acordat o despăgubire constând într-o 

sumă globală, nu are nici o eficienţă în 

promovarea excepţiei autorităţii 

lucrului judecat, deoarece în motivarea 

cât şi în dispozitivul hotărârii rezultă, 

în mod evident, că suma globală 

priveşte un interval de 10 luni şi a fost 

determinată de diferenţa dintre salariul 

tarifar şi ajutorul de boală ce i se 

cuvenea pe intervalul de timp până la 

data pronunţării hotărârii” [40]. 

În situaţia în care, pe parcurs, 

prejudiciul scade sau încetează să mai 

existe, iar despăgubirea a fost stabilită 

sub forma unei prestaţii periodice, cel 

obligat la dezdăunare poate să ceară 

instanţei diminuarea sau suprimarea 

obligaţiei sale pentru viitor. 

C. Modul de stabilire a 

despăgubirilor în cazul reparării prin 

echivalent a prejudiciilor 

a. Momentul în funcţie de care se 

apreciază prejudiciul (echivalentul) 

pagubelor materiale 

O primă problemă, în legătură cu 

stabilirea despăgubirilor, este aceea a 

determinării momentului în care se face 

evaluarea prejudiciului şi stabilirea 

echivalentului pagubelor materiale. 

În acest sens, atât practica judiciară 

[41], cât şi doctrina, au statuat că 

evaluarea prejudiciului se face la data 

pronunţării hotărârii judecătoreşti. 

„Dacă s-ar lua în considerare orice alt 

moment, cum ar fi, de pildă, data 

producerii pagubei sau aceea a 

introducerii acţiunii, despăgubirea 

astfel stabilită ar putea să fie 

efficiency in promoting the authorities‟ 

exception of the judged object because 

the motivation as well as the judgment 

clearly state that the global amount is 

for a period of 10 months and was 

determined by the difference between 

the salary and the sickness benefit that 

rightfully belonged for the time interval 

until the delivery of the judgment” [40]. 

In the event that over time the 

damage decreases or ceases to exist and 

the compensation was established in 

the form of periodic payments, the 

person obliged to pay may ask the 

Court to reduce or suppress its 

obligation for the future.  

C. The method of establishing 

compensation in the event of repair 

through equivalent of the prejudice  

a. The moment according to which 

the material damage of the prejudice 

is appreciated the damage 

A first problem, in connection with 

the assessment of damages is therefore 

to determine the moment when the 

evaluation of the damage and the 

establishment of the equivalent of the 

material damages can be made.  

In this sense both the judicial 

practice [41] and the doctrine held that 

the assessment of the injury is made at 

the date of the sentencing. “If any other 

moment – such as for instance, the date 

when the damage occurred or the 

action was introduction – would be 

taken into account the compensation 

thus determined may be lower or, on 

the contrary, could exceed the actual 

compensation of the prejudice sought” 

[42]. 
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inferioară ori, dimpotrivă, ar putea 

depăşi valoarea reală a prejudiciului 

încercat” [42]. 

b. Repararea prejudiciului 

patrimonial cauzat prin vătămarea 

persoanei 

Repararea prejudiciului patrimonial 

cauzat prin vătămarea persoanei, este 

„o formă distinctă a reparării 

prejudiciului, care nu comportă 

distincţie între pierderea suferită şi 

beneficiul nerealizat şi, care, este 

menită să înlăture sau să compenseze 

efectele negative produse de faptele 

ilicite îndreptate împotriva vieţii, 

integrităţii corporale sau sănătăţii 

persoanei [43]. 

• În cazul vătămării sănătăţii şi 

integrităţii corporale, stabilirea 

prejudiciilor se analizează în funcţie 

după cum: 

- vătămarea sănătăţii nu a avut 

consecinţe de durată; 

- vătămarea sănătăţii a avut drept 

consecinţe pierderea ori reducerea 

capacităţii de muncă; 

În primul caz practica judiciară a 

decis că, pentru stabilirea prejudiciului 

se iau în considerare cheltuielile făcute 

pentru restabilirea sănătăţii (cheltuieli 

cu îngrijirile medicale şi alte asemenea 

cheltuieli) şi eventual diferenţa dintre 

retribuţie şi sumele primite pe durata 

concediului medical, până la 

însănătoşire, ori retribuţia de care a fost 

lipsit pe această perioadă [44]. 

În situaţia în care vătămarea 

sănătăţii ori a integrităţii corporale, a 

avut drept consecinţă pierderea sau 

diminuarea capacităţii de muncă, în 

practică s-au ivit şi mai pot apărea 

b. Repairing the patrimonial 

damage caused by the person’s injury 

Repairing the patrimonial damage 

caused by the person’s injury is "a 

distinctive form of remedying the 

prejudice that does not include the 

distinction between the loss suffered 

and the forgone profit and which is 

intended to eliminate or compensate for 

the negative effects of the infringements 

against life, bodily integrity or health 

of the person [43]. 

• In the case of harm brought to 

health and bodily integrity the 

prejudices are analyzed according to: 

- the harm brought to health had no 

lasting consequences;  

- the harm brought to health had as 

consequences the loss or reduction of 

work capacity;  

In the first case the legal practice 

ruled that for determining the prejudice 

it should be taken into account the 

expenditures made for the restoration 

of health (expenditure on health care 

and other expenses) and also the 

difference between salary and the 

amount received during sick leave until 

recovery or the retribution that the 

person was deprived of for this period 

[44]. 

In the event the harm brought to 

health and bodily integrity has had as a 

consequence the loss or reduction of 

work capacity in practice multiple 

situations that may lead to various 

solutions may occur [45]. Situations 

that can occur are those that relate to: 

the injured person is employed, the 

injured person is not employed 

although he has the necessary age; the 
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situaţii multiple care conduc la soluţii 

variate [45]. Situaţiile ce pot apărea 

sunt cele care se referă la: persoana 

vătămată era încadrată în muncă, 

persoana vătămată nu era încadrată în 

muncă, deşi era majoră; persoana 

vătămată nu a împlinit vârsta 

majoratului. 

• În ipoteza în care fapta ilicită are 

ca efect moartea victimei: paguba se 

poate localiza fie în patrimoniul 

victimei, fie în patrimoniul altor 

persoane, fie concomitent, în 

patrimoniul victimei şi în patrimoniul 

altor persoane. 

Şi în această ipoteză se disting mai 

multe posibilităţi astfel: 

- obligaţia ce revine autorului faptei 

ilicite, de a repara prejudiciile rezultate 

din stabilirea cheltuielilor de spitalizare 

şi a cheltuielilor de înmormântare, 

indiferent dacă aceste cheltuieli au fost 

făcute de cei aflaţi în întreţinerea 

victimei ori a altei persoane [46]; 

- obligaţia ce revine autorului faptei 

ilicite, referitoare la despăgubirile ce 

trebuie acordate persoanelor apropiate 

victimei defunctului. În acest caz se 

disting două ipoteze: 

- în situaţia persoanelor îndreptăţite 

la despăgubire, care au dreptul la  

pensia de urmaş, potrivit Legii nr. 

263/2010 privind sistemul unitar de 

pensii publice [47], aceştia trebuie să se 

adreseze mai întâi Casei Naţionale de 

Pensii Publice, pentru stabilirea pensiei 

de urmaş şi numai dacă pensia nu 

acoperă întregul prejudiciu prin 

pierderea susţinătorului, poate sesiza 

instanţa judecătorească, printr-o acţiune 

complementară, cu caracter subsidiar, 

injured person has not reached the age 

of majority. 

 • Assuming that the illicit act causes 

the death of the victim: the damage can 

be located in the victim's patrimony, in 

the property of other persons, or at the 

same time, in the victim's patrimony 

and the property of others.  

In this hypothesis there are several 

possibilities: 

- the obligation of the author of the 

illicit act to repair the prejudices 

resulting from the costs of 

hospitalization and funeral expenses 

regardless of whether these expenses 

have been made by those in the 

maintenance of the victim or another 

person [46];  

- the obligation of the author of the 

illicit act relating to damages that have 

to be granted to persons close to the 

deceased victim. In this case there are 

two different hypotheses:  

- in the case of persons entitled to 

compensation which have the right to 

the survivor's pension in accordance 

with law No. 263/2010 concerning the 

unitary system of public pension [47] 

They must first address the National 

House of Public Pensions for the 

establishment of the survivor's pension 

and only if the pension does not cover 

all of the damage by loss of supporter, 

they may refer the matter to the Court 

through a complementary action with 

subsidiary character, based on art. 998 

of Civil Code (1349 new Civil Code), 

in order to obtain additional 

compensation [48];   

- in the event that the people who 

were dependent on the deceased are 
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întemeiată pe prevederile art. 998 Cod 

civil (1349 noul Cod civil), pentru 

obţinerea despăgubirilor 

complementare [48]; 

  - în situaţia în care persoanele care 

se aflau în întreţinerea defunctului, nu 

au dreptul la pensie de urmaş, obligaţia 

de reparare a prejudiciului capătă noi 

aspecte, în funcţie de diferitele ipostaze 

în care se pot găsi aceste persoane, în 

sensul dacă aceste persoane au vocaţie 

să ceară despăgubiri. Intră în această 

categorie persoanele care primeau 

efectiv întreţinere de la defunct 

(conform art. 86-96 Codul familiei, 

abrogate, în prezent art. 518-531 noul 

Cod civil) [49], cele care deşi nu 

primeau efectiv întreţinere, întruneau 

totuşi la data decesului, condiţiile 

cerute de Codul familiei, pentru a 

obţine întreţinerea (adică se aflau în 

nevoie, neavând putinţa unui câştig din 

muncă, din cauza incapacităţii de a 

munci) [50],  cei care se aflau în fapt în 

întreţinerea victimei, deşi aceste 

persoane nu aveau un drept de 

întreţinere potrivit Codului familiei 

[51]. 

Practica judiciară a statuat ca, plata 

despăgubirilor cuvenite celor aflaţi în 

întreţinerea victimei, să se facă de 

regulă eşalonat şi nu sub forma unei 

sume globale [52]. 

Jurisprudenţa a concluzionat că, 

această prestaţie lunară constituie o 

despăgubire şi nu o pensie de 

întreţinere şi, în consecinţă, autorul 

prejudiciului va fi obligat să acopere 

prestaţiile pe care le plătea victima, 

prestaţii de care urmaşii acesteia au fost 

lipsiţi [53]. 

not entitled to survivor's pension, the 

obligation to repair the prejudice only 

acquires new features according to the 

different situations in which these 

people can be found, in the sense that if 

they have the right to ask for 

compensation. The ones that fall into 

this category are the people who 

actually received maintenance from the 

deceased (according to article 86-96 

Family Code, repealed, now article 

518-531 the new Civil Code) [49], the 

people who although did not actually 

receive maintenance, however, at the 

time of death, met the conditions 

required by the Family Code, in order 

to obtain maintenance (that is, they 

were in need, they did not have a job 

because of the inability to work) [50], 

those who were in fact in the 

maintenance of the victim even though 

they lacked this right according to the 

Family Code [51]. 

The juridical practice has held that 

the payment of the compensation to the 

victim's maintenance to be done 

gradually and not in the form of a 

global amount [52]. 

The jurisprudence concluded that 

this monthly benefit is a compensation 

and not a maintenance pension and as a 

result, the author of the prejudice will 

be forced to cover the benefits that the 

victim paid, benefits that his followers 

were deprived off [53]. 

In both cases of harm to health and 

bodily integrity as well as in the case 

when the illicit act caused the victim's 

death, the date since when the 

compensations should be paid is the 

date when the illicit act of the damage 
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Atât în cazurile de vătămare a 

sănătăţii şi integrităţii corporale, cât şi 

în cazul în care fapta ilicită a cauzat 

moartea victimei, data de când trebuie 

să fie plătite despăgubirile este data 

producerii faptei ilicite a vătămării sau 

a decesului şi nu data pronunţării 

hotărârii judecătoreşti [54]. 

D. Repararea prejudiciului 

nepatrimonial 

Prejudiciul nepatrimonial poate avea 

în vedere durerile fizice, cele psihice, 

atingerea adusă onoarei şi reputaţiei sau 

chiar un prejudiciu estetic. 

Curtea de Justiţie a Uniunii 

Europene a recunoscut, în jurisprudenţa 

sa, dreptul consumatorilor la repararea 

prejudiciului nepatrimonial [55]. 

E. Repararea prejudiciului 

constând în pierderea unei şanse 

Potrivit prevederilor art. 1532 alin. 2 

din noul Cod civil, prejudiciul ce s-ar fi 

putut cauza prin pierderea unei şanse 

de a obţine un avantaj, poate fi reparat 

proporţional cu probabilitatea obţinerii 

avantajului, ţinând cont de împrejurări 

şi de situaţia concretă a creditorului. 

Într-o astfel de situaţie, cuantumul 

despăgubirilor este inferior avantajelor 

pe care creditorul le-ar fi putut obţine, 

dacă şi-ar fi putut valorifica şansa. 

Despăgubirile urmează a fi stabilite de 

instanţă, care va avea în vedere calcul 

probabilităţilor, dar şi procentul în care 

şansa se putea realiza [56]. 

E. Repararea prejudiciului 

previzibil 

Principiul enunţat mai sus are la 

bază prevederile art. 1533 din noul Cod 

civil, potrivit căruia „debitorul 

răspunde numai pentru prejudiciile pe 

or of the death took place and not the 

date when the sentence was 

pronounced [54]. 

D. Reparation of the non-

patrimonial prejudice 

Non-patrimonial prejudices may be 

considered the followings: physical or 

psychic pain, harms brought to honor 

and reputation or even aesthetic 

damage.  

The Court of Justice of the European 

Union has recognized, in its 

jurisprudence, the right of the 

consumers to reparation of the non-

patrimonial prejudice [55]. 

E. Repairing the damage consisting 

in the loss of a chance  

Under the provisions of article 1532 

paragraph 2 of the new Civil Code, the 

damage that could have been caused by 

the loss of a chance of getting an 

advantage can be repaired in 

proportion to the probability of 

obtaining the advantage, taking into 

account the circumstances and 

particular situation of the creditor. 

In such a situation, the amount of 

compensation is inferior to the 

advantages that the lender could have 

received if he could have taken 

advantage of the situation. The 

compensation is going to be determined 

by the Court that will take into account 

the calculation of probability and the 

percentage in which the chance can be 

achieved [56]. 

E. Repairing the foreseeable 

damage  

The principle stated above is based 

on the provisions of art. 1533 of the 

new Civil Code, according to which 
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care le-a prevăzut sau pe care putea să 

le prevadă, ca urmare a neexecutării la 

momentul încheierii contractului, afară 

de cazul în care neexecutarea este 

intenţionată ori se datorează culpei 

grave a acestuia. Chiar şi în acest din 

urmă caz, daunele-interese nu cuprind 

decât ceea ce este consecinţa directă şi 

necesară a neexecutării obligaţiei”. 

Ca regulă, debitorul răspunde numai 

pentru prejudiciile pe care le-a prevăzut 

sau pe care putea să le prevadă, ca 

urmare a neexecutării obligaţiei, la data 

încheierii contractului [57]. În situaţia 

în care, neexecutarea obligaţiei este 

intenţionată ori se datorează unei culpe 

grave a debitorului, acesta va răspunde 

şi pentru prejudiciile imprevizibile la 

momentul încheierii contractului.   

 Problema reparării numai a 

prejudiciului previzibil la data 

încheierii contractului, nu trebuie 

confundată cu teoria impreviziunii 

contractuale [58]. 

 

Concluzii 

 

În final, apreciez că noul Cod civil, 

prin legiferarea unor teorii doctrinare şi 

aspecte jurisprudenţiale, formulate în 

activitatea de cercetare şi de aplicare a 

Codului civil din 1864, cât  şi a 

legislaţiei civile conexe, a reuşit să 

adapteze prevederile legale din dreptul 

civil intern, la provocările actuale ale 

dezvoltării societăţii româneşti 

contemporane. În acelaşi timp, opera de 

codificare a reuşit, în mare parte, şi o 

armonizare cu legislaţiile civile din 

unele ţări europene, cât şi cu Dreptul 

Uniunii Europene.  

“the debtor is responsible only for the 

prejudices which he foresaw or he 

could have foreseen as a result of a 

default at the time of conclusion of the 

contract, unless the failure is deliberate 

or due to serious fault. Even in the 

latter case, the damage - interests 

include only what is the necessary and 

direct consequence of the non- 

execution of the obligation”.  

As a rule, the debtor is responsible 

only for the damage which he had 

foresaw or could have foreseen as a 

result of the failure to complete the 

obligation at the date of conclusion of 

the contract [57]. In the event the 

failure to perform the obligation is 

deliberate or it is due to a serious fault 

of the debtor, the later will also respond 

for the unpredictable damages at the 

time of conclusion of the contract.  

The problem with repairing only the 

foreseeable injury at the time of 

conclusion of the contract should not 

be confused with the unpredictability 

contract theory [58]. 

 

Conclusion  

 

Finally, I appreciate that the new 

Civil Code through the enactment of 

some doctrinal theories and 

jurisprudential aspects formulated in 

the research and application of the 

Civil Code of 1864 as well as related 

civil legislation, managed to adapt the 

legal provisions of civil law to the 

present challenges of development of 

the Romanian contemporary society. At 

the same time the codification work has 

succeeded, in a large part, a 
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Desigur, aşa cum deja doctrina [59] 

a şi constatat şi cum rezultă şi din cele 

prezentate în acest material, la 

redactarea acestui nou Cod civil s-au 

strecurat şi o serie de inadvertenţe, 

aspecte privind nerespectarea regulilor 

impuse de tehnica legislativă, anumite 

definiri lacunare ale unor noţiuni, etc., 

însă, cu certitudine, toate acestea vor 

putea fi amendate, atât de doctrină, dar 

mai ales de jurisprudenţa viitoare, care 

va trebui să dea soluţii în situaţii 

concrete şi nu ipotetice.  

Noul Cod civil era o necesitate 

stringentă a vieţii juridice româneşti şi 

aceasta a fost satisfăcută. 
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Abstract: Trasul poate plăti anticipat în 

comerţul internaţional numai cu acordul 

posesorului cambiei. Întrucât plata înainte 

de scadenţă nu este guvernată de regulile 

dreptului cambial, trasul plăteşte pe riscul 

său. Plata parţială la scadenţă, din dreptul 

cambial, constituie o derogare de la 

principiul de drept comun, potrivit căruia 

creditorul poate refuza plata parţială. Se 

are în vedere în dreptul cambial, situaţia 

debitorilor în regres, cărora în urma plăţii 

parţiale li se restrânge garanţia la restul 

sumei neachitate. 
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Introducere 

 

Plata este un mod de stingere a 

obligaţiilor diferit de celelalte, căci ea 

constituie modul normal asupra căruia 

sunt polarizate atenţia creditorului şi 

aceea a debitorului. În executarea 

obligaţiei debitorul satisface creditorul, 
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Abstract: The drawee can pay in 

anticipation in the international commerce 

only with the agreement of the possessor of 

the promissory note. Because payment 

before the due date is not governed by the 

rules of the Promissory Note Law, the 

drawee pays at his own risk. The partial 

payment at the due date from the 

promissory Law is a waiver from the 

principle of common law according to 

which the creditor can refuse the partial 

payment. There is considered in the 

Promissory Law the situation of the debtors 

in regress, whose assurance to the rest of 

the unpaid sum is restrained after the 

partial payment. 
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Introduction 

 

The payment is a way of 

extinguishing the obligations that is 

different from others, because it is a 

normal way on which there are drawn 

the creditor’s and the debtor’s 

attention, the execution of the 
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îndeplinindu-şi obligaţia. S-a insistat 

uneori asupra acestei dualităţi a plăţii, 

în acelaşi timp stingere şi executare. 

Ceea ce se poate rezuma printr-o 

contracţie: plata este stingerea 

obligaţiei prin executarea sa. 

Plata nu înseamnă numai executarea 

voluntară a obligaţiei, ci poate fi 

considerată un act juridic, o convenţie 

între cel care execută şi cel care o 

primeşte. Ea este un act juridic animo 

solvendi, făcut cu intenţia de a executa 

(a plăti) o obligaţie. 

 

1. Plata anticipată 

 

 În articolul 40 din Convenţia 

cuprinzând legea uniformă asupra 

cambiilor şi biletelor la ordin, Geneva 

1930, se prevede faptul că posesorul 

unei cambii nu poate să fie constrâns să 

accepte plata acesteia înainte de 

scadenţă. 

 Trasul care plăteşte înainte de 

scadenţă o face pe riscul său. Cel care 

plăteşte la scadenţă este liberat valabil, 

cu excepţia situaţiei în care a săvârşit o 

fraudă sau o greşeală gravă. El este 

obligat să verifice regularitatea şirului 

de giruri, dar nu şi semnăturile 

giranţilor. 

 Posesorul cambiei nu este obligat 

să primească plata înainte de scadenţă 

[1]. 

 Trasul poate plăti anticipat numai 

cu acordul posesorului cambiei. 

Întrucât plata înainte de scadenţă nu 

este guvernată de regulile dreptului 

cambial, trasul plăteşte pe riscul său. 

 Posesorul titlului se legitimează 

faţă de debitor prin succesiunea 

obligation: the debtor satisfies the 

creditor by fulfilling his obligation. It 

has been insisted upon this duality of 

the payment, in the same time 

extinguishing and execution. This can 

be resumed through a contraction: the 

payment is the extinguishing of the 

obligation through its execution.  

The payment does not mean only the 

voluntary execution of the obligation, 

but it can be considered a judicial 

document, a convention between the 

one that executes and the one that 

receives it. It is an judicial document 

animo solvendi, made with the 

intention to execute (pay) an 

obligation.  

 

1. The payment in advance 

 

In article 40 from the Convention 

comprising the homogeneous law on 

the promissory notes and the bills of 

exchange, Geneva 1930 stipulates that 

the possessor of the promissory note 

cannot be coerced to accept its payment 

before the date of payment. 

The drawee that pays before the date 

of payment makes it at his own risk. 

The one that pays at the date of 

payment is validly freed, except the 

situation when he made a fraud or a 

serious error. He is obliged to check the 

regularity of the series of 

endorsements, but not the signatures of 

the endorsers. 

The possessor of the promissory 

note is not obliged to receive the 

payment before the date of payment 

[1]. 

The drawee can pay in anticipation 
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neîntreruptă a girurilor. Dar plata fiind 

anticipată, debitorul trebuie să mai 

verifice autenticitatea semnăturilor şi 

capacitatea posesorului [2]. 

 Plata anticipată în comerţul 

internaţional este efectuată cu 

consimţământul posesorului cambiei. 

În baza Legii cambiale române, 

posesorul cambiei nu este ţinut să 

primească plata înainte de scadenţă. 

Trasul care plăteşte înainte de scadenţă 

o face pe riscul şi pericolul său. În 

cazul plăţii anticipate, riscul trasului 

constă în aceea că s-ar putea să fie 

constrâns să facă o nouă plată, în 

favoarea aceluia care s-ar dovedi la 

scadenţa titlului că este posesorul 

legitim al cambiei [3]. 

 Posesorul trebuie să prezinte 

cambia la plată în termenul prevăzut de 

lege. 

Prezentarea înainte de scadenţă nu 

produce niciun alt efect, decât cel mult 

acela de a înştiinţa pe acceptant că titlul 

cambial este în posesia sa şi a-i pune în 

vedere scadenţa. Deci posesorul va 

trebui să mai prezinte efectul, în 

termenul prescris de art. 41 din Legea 

58/1934. 

 Dacă acceptantul, cu ocazia 

prezentării anticipate declară 

posesorului că întelege să plătească la 

scadenţă sau determină ziua în care va 

plăti suma din cambie, această 

declaraţie obligă pe posesor să prezinte 

titlul în acea zi şi, prin urmare, în caz 

de neprezentare, posesorul va fi 

responsabil de daune şi va suporta 

efectele insolvabilităţii acceptantului, 

dacă se va dovedi că acesta, în ziua 

fixată pentru plată, a ţinut la dispoziţia 

only with the agreement from the 

possessor of the promissory note. 

Because payment before the date of 

payment is not governed by the rules of 

the Promissory law, the drawee pays at 

his own risk. 

The possessor of the title legitimates 

in front of the debtor through the 

uninterrupted succession of the 

endorsements. But the payment being 

made in advance the debtor has to 

check the authenticity of the signatures 

and the capacity of the possessor [2]. 

The payment in advance in 

international commerce is made with 

the consent of the possessor of the 

promissory note. On the basis of the 

Roman promissory law the possessor of 

the promissory note is not kept from 

receiving the payment before the date 

of payment. The drawee that pays 

before the date of payment makes it at 

his own risk and peril. In the case of 

the payment in advance, the risk of the 

drawee is that he might be coerced to 

make a new payment in the favor of the 

one that proves to be, at the date of 

payment of the title, the rightful 

possessor of the promissory note [3]. 

The possessor has to present the 

promissory note to payment at the date 

of payment stipulated by the law.  

The presentation before the date of 

payment has no other effect than the 

one to let the acceptant know that the 

promissory title is in his possession and 

to let him know of the date of payment. 

So the possessor will have to present 

the effect, in the term stipulated by art 

41 of the Romanian promissory law. 

If the acceptant, with the occasion of 
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detentorului, suma din cambie. 

 Prezentarea cambiei înainte de 

scadenţă este contrarie legii şi deci nu 

este producătoare de efecte juridice; tot 

astfel oferta de plată a debitorului şi 

refuzul posesorului nu îndrituie pe 

debitor să depună suma la scadenţă, cu 

efect liberator pentru el; această 

depunere poate avea loc în mod valabil 

numai după trecerea termenului 

prevăzut de art. 41 din Legea 58/1934 

[4]. 

 Plata cu anticipaţie a cambiei nu 

poate fi cerută de posesorul cambiei, 

după cum acesta nu poate fi obligat să 

o accepte. Reglementarea din art. 44 

alin. 1 din Legea 58/1934 a cambiei şi 

biletului la ordin consideră că scadenţa 

cambiei este stabilită atât în interesul 

creditorului, cât şi în cel al debitorului, 

nu numai în interesul celui din urmă. 

 Această regulă a neobligativităţii 

plăţii anticipate, cunoaşte câteva 

excepţii în cazul exerciţiului dreptului 

de regres. 

 Art. 44 alin. 2 din Legea 58/1934 a 

cambiei şi biletului la ordin, prevede 

faptul că trasul care plăteşte înainte de 

scadenţă o face pe riscul şi pericolul 

său. El se poate expune la o nouă plată, 

dacă la scadenţă se dovedeşte că 

adevăratul creditor este o altă persoană 

decât cel care a primit suma anticipat, 

precum şi în situaţii pentru care, dacă 

debitorul ar deţine indicii sau elemente 

probatorii, el ar fi trebuit să refuze 

plata.  Astfel este cazul în care 

posesorul cambial, chiar dacă este 

adevăratul creditor care a fost plătit 

anticipat, până la scadenţă este declarat 

în stare de faliment. 

the presentation in advance declares to 

the possessor that he understands to 

pay at the date of payment or he 

determines the day on which he will 

pay the sum from the promissory note, 

this declaration obliges the possessor to 

present the title on that day and thus in 

case of non presentation the possessor 

will be responsible for the damages and 

will bear the effects of insolvability of 

the acceptant, if it is proven that he, in 

the day settled for the payment, kept at 

the disposition of the possessor, the 

sum from the promissory note.  

The presentation of the promissory 

note before the date of payment is 

contrary to the law and thus it does not 

produce judicial/legal effects; as such 

the offer of payment of the debtor and 

the refusal of the possessor does not 

allow the debtor to deposit the sum at 

the date of payment, with freeing effect 

for him, this deposit can only take 

place in a valid manner after the 

passing of the term stipulated by art 41 

from Law 58/1934 [4]. 

The payment in advance of the 

promissory note cannot be demanded 

by the possessor of the promissory 

note, and he cannot be coerced to 

accept it. The stipulation from art 41 

paragraph 1 of the Romanian 

promissory law considers that the date 

of payment of the promissory note is 

established in the interest of the 

creditor and also in the interest of the 

debtor, not only in the interest of the 

latter. 

This rule of non-obligatorily of the 

payment in advance knows some 

exceptions in the case of the exercise of 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica                                     Volume 2. Issue 1/2013 

 

= ISSN 2285-0171                                   ISSN-L=2285-0171 

231 

 Deşi art. 44 alin. 2 din Legea 

58/1934 se referă exclusiv la tras, nu 

vedem niciun impediment juridic ca şi 

obligaţii de regres să poată face o plată 

anticipată, suportând riscurile 

respective, dacă posesorul cambiei este 

de acord. Este în interesul creditului 

comercial ca şi debitorii de regres, în 

calitatea lor de garanţi, să poată plăti 

înainte de scadenţă, voluntar, chiar 

înainte de a se întocmi protestul de 

neplată şi a se intenta acţiunea de 

regres [5]. 

 În principiu, se admite atât plata 

parţială, cât şi cea anticipată. Plata 

parţială este admisă, cu excepţia celei 

care se face de debitorii de regres 

(giranţii) sau de avaliştii lor [6]. 

 Deci, posesorul legitim poate 

refuza plata anticipată, dar are şi 

facultatea de a o accepta. Însă plata 

făcută înainte de scadenţă, chiar cu 

acordul creditorului, nu are aceleaşi 

efecte ca plata la termen. 

 Plata anticipată în comerţul 

internaţional o poate face, în aceleaşi 

condiţii, şi debitorul de regres [7], 

pentru că nu există nicio raţiune de 

ordin juridic sau practic, care să 

limiteze aplicarea art. 44 din Legea 

58/1934 a cambiei şi biletului la ordin, 

numai la tras. Imaginăm ipoteza în care 

trasul este insolvabil sau există 

certitudinea că nu va plăti. Obligatul de 

regres are interesul, chiar dacă titlul nu 

a ajuns la scadenţă, să facă plata pentru 

a evita exercitarea acţiunii de regres 

contra lui. Plata anticipată investeşte pe 

debitor cu drepturile posesorului, între 

care şi acela de a protesta titlul la 

scadenţă şi a exercita regresul contra 

the right of regress. 

 It is stipulated that the drawee that 

pays before the date of payment makes 

it on his own risk and peril - art 44, 

paragraph 2 from Law 58/1934 on the 

promissory note and the bill of 

exchange. He can expose himself to a 

new payment if at the date of payment 

it is proven that the real creditor is 

another person than the one that 

received the payment in advance, as 

well as in situations in which, if the 

debtor holds clues or probative 

elements, that he should have refused 

the payment. This is the case in which 

the possessor of the promissory note, 

even if he is the real creditor that was 

paid in anticipation, until the date of 

payment is declared in a situation of 

bankruptcy.  

 Although art 44 paragraph 2 refers 

exclusively to the drawee, we se no 

judicial impediment that regress 

obligators can make a payment in 

advance, taking the respective risks, if 

the possessor of the promissory note 

agrees. It is in the interest of the 

commercial credit that the debtors of 

regress, in their quality of bailers, can 

pay before the date of payment, 

voluntary, even before the pretest for 

non-payment is made and before the 

regress action is brought to court [5]. 

In principle, there is admitted the 

partial payment, and the payment in 

advance. The partial payment is 

admitted, except the one made by the 

debtors of regress (endorsers) or the 

persons that guarantees the payment 

[6].  

Thus the rightful possessor can 
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giranţilor anteriori lui. 

 Art. 44 alin. 2 din Legea 58/1934 a 

cambiei şi biletului la ordin, prevede că 

trasul ce plăteşte anticipat o face pe 

riscul şi pericolul său [8]. Pentru a 

înţelege semnificaţia acestei dispoziţii, 

trebuie să avem în vedere principiul că 

plata nu este valabilă decât dacă este 

efectuată către adevăratul creditor, 

adică adevăratului titular al dreptului ce 

izvorăşte din titlu, către cel capabil să 

primească [9]. 

 Plata înainte de scadenţă, acceptată 

de posesor, nu-l scuteşte pe debitor de a 

se conforma acestei reguli, care 

presupune legitimarea activă la 

subiectul purtător al titlului din 

momentul scadenţei. Or, în momentul 

scadenţei, posesor legitim al titlului 

poate fi o altă persoană decât cea care a 

fost plătită anticipat şi debitorul se vede 

expus la a repeta plata. Sau putem 

imagina situaţia în care trăgătorul 

revocă ordinul de plată dat trasului, 

după plata făcută, dar înaintea 

scadenţei. Nici în acest caz plata 

trasului nu va mai fi valabilă deoarece 

el nu mai are legitimarea pasivă. 

 Plătitorul nu poate înlătura 

pretenţiile adevăratului titular al 

dreptului, invocând că deţine titlul cu 

menţiunea achitării lui, deoarece 

adevăratul proprietar (legitimat activ) 

poate revendica titlul. 

 Textul expres al legii cambiale este 

foarte clar: plata anticipată este făcută 

pe riscul şi pericolul debitorului, care 

va suporta consecinţele 

comportamentului său imprudent. 

Norma cambială este derogatorie [10]. 

 În raporturile internaţionale, 

refuse the payment in advance, but he 

can also accept it. But the payment 

made before the date of payment, even 

with the agreement of the creditor, does 

not have the same effects as the 

payment at the date of payment.  

The payment in advance in 

international commerce can be made in 

the same conditions by the debtor of 

regress [7] because there is no judicial 

or practical reason that limits the 

application of art 44 only to the 

drawee. We imagine the hypothesis in 

which the drawee is insolvent or there 

exists the certainty that he is not going 

to pay. The regress indebted has the 

interest, even if the title did not arrive 

on the date of payment, to make the 

payment in order to avoid the exertion 

of the regress action against him. The 

payment in advance invests the debtor 

with the rights of the possessor, even 

the one to protest the title at the date of 

payment and to exert the regress 

against the endorsers prior to him.  

Art 44 paragraph 2 from Law 

58/1934 stipulates that the drawee that 

pays in advance does it at his own risk 

and danger [8]. In order to understand 

the signification of this stipulation we 

must have in view the principle that the 

payment is not valid unless it is made 

by the real creditor, meaning the real 

title holder of the right that comes from 

the title, to the one that is able to 

receives it [9]. 

The payment before the date of 

payment that is accepted by the 

possessor does not dispense the debtor 

from conforming to this rule that means 

the active legitimation to the subject 
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cambiile, plătibile într-o anumită 

monedă şi la o determinată scadenţă, 

pot fi dobândite de un importator 

pentru a efectua plăţile ce le are de 

facut în acea monedă, la data 

corespunzătoare scadenţei pentru 

mărfurile cumpărate, punându-se astfel 

la adăpostul fluctuaţiilor valutare. 

 De asemenea se poate ca posesorul 

să tindă a profita de variaţiile 

schimbului până la scadenţă, în cazul în 

care cambia ar fi plătibilă într-o 

monedă străină, prin urmare să facă o 

operaţie de speculă. 

 O păstrare a efectului până la 

scadenţă din partea sa se impune deci. 

 De aceea, precum debitorul nu 

poate fi silit a plăti înainte de scadenţă, 

tot aşa el nu se bucură de dreptul de a o 

efectua cu anticipaţie [11]. 

 O plată anticipată ar constitui, în 

afară de aceasta, o violare a ordinului 

de plată al trăgătorului, care a fixat o 

anumita scadenţă. 

 Deci numai la scadenţă plata poate 

fi făcută şi primită legitim. 

 Se prevede aceasta în mod expres 

prin art. 44 al Legii cambiale române. 

 Din dispoziţiunea legală rezultă 

deci că posesorul titlului poate refuza o 

plată anticipată. Acest refuz nu are 

drept consecinţă de a fi considerat ca 

fiind în întârziere. Nici debitorii de 

regres nu pot pretinde, în descărcarea 

lor, că el ar fi fost obligat să primească 

plata. 

 Posesorul cambiei poate primi însă 

şi o plată anticipată. Ea poate fi 

efectuată deci, dar numai cu 

consimţământul creditorului. Acesta e 

suveran a o primi sau nu. 

bearing of the title from the moment of 

the date of payment. Or, in the moment 

of the date of payment, the rightful 

owner of the title can be another person 

than the one that was paid in advance 

and the debtor is exposed to repeating 

the payment. Or we can imagine the 

situation in which the drawer revokes 

the payment order given to the drawee, 

after the payment in advance, but 

before the date of payment. In this case 

the payment of the drawee will not be 

valid, because he does not have the 

passive legitimation anymore. 

The payer cannot discard the 

demands of the real title holder of the 

right by invoking that he holds the title 

with the mention of his acquittal 

because the real owner (actively 

legitimated) can raise a claim at the 

title. 

 The express text of the promissory 

law is very clear: the payment in 

advance is made at the risk and danger 

of the debtor that will bear the 

consequences of his reckless behavior. 

The promissory rule is derogatory [10]. 

In international relationships the 

promissory notes that are payable in a 

certain currency ad at a determined 

date of payment can be acquired by an 

importer to make the payments that he 

has to make in that currency at the date 

corresponding to the date of payment 

for the bought goods, thus protecting 

himself from the fluctuations of the 

currency. 

Also it is possible that the possessor 

tends to profit from the variations of 

the exchange rate until the date of 

payment in the case in which the 
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 Plata efectuată înainte de scadenţă, 

chiar cu acordul posesorului titlului, nu 

este egalizată din punct de vedere legal 

şi al consecinţelor pe care le produce cu 

achitarea cambiei la scadenţă. 

 Reiese aceasta diferenţiere de 

tratament din cuprinsul art. 44 din 

Legea 58/1934 a cambiei şi biletului la 

ordin. 

 Plata pe riscul şi pericolul 

debitorului. In baza aliniatului 2 al 

acestui articol, trasul care plăteşte 

înainte de scadenţă o face pe riscul şi 

pericolul său. 

 Acesta este prin urmare supus altui 

regim juridic, decât acel creat pentru 

trasul ce plăteşte la scadenţă şi pe care 

l-am examinat. 

 Formula pare a fi fost luată din 

legislaţia elveţiană, ce o utiliza în art. 

760 din Codul federal al obligaţiunilor. 

 Principiul se găsea reglementat şi 

în alte legiuiri, dar formularea şi 

condiţiile de aplicare ale sale erau 

diferite. 

 Conform regimului juridic adoptat 

pentru plata înainte de scadenţă, 

aceasta nu e valabilă decât dacă este 

efectuată adevăratului titular al 

dreptului izvorând din titlu, care este 

capabil de a o primi. În acest caz, fără 

îndoială, că ea produce efect 

liberatoriu. 

 Debitorul nu e apărat ca acel ce 

plăteşte la scadenţă prin dispoziţie 

legală specială, că acea plată e valabilă 

dacă e efectuată posesorului legitim, cu 

excepţia numai a săvârşirii unei culpe 

grave sau a unei fraude din partea sa. 

 Din aceste diferenţieri de tratament 

juridic derivă o serie de consecinţe. 

promissory note is payable in a foreign 

currency, thus making a profiteering 

operation.  

A keeping of the effect until the date 

of payment from his part is imposed 

then. 

Thus, as the debtor cannot be forced 

to pay before the date of payment, he 

cannot enjoy the right of making it with 

anticipation [11]. 

A payment in advance can constitute 

a violation of the order of payment of 

the drawer that established a certain 

date of payment. 

Thus only at the date of payment it 

can be given and received legitimate 

manner. 

This is stipulated in an express 

manner through art 44 of the Romanian 

promissory law. 

From the legal stipulation results 

that the possessor of the title can refuse 

a payment in advance. This refusal 

does not have as a consequence of 

being considered as being delayed. The 

regress debtors cannot claim that he 

was forced to receive payment. 

The payoff in advance. The 

possessor of the promissory note can 

receive a payment in advance. It can be 

made only with the consent of the 

creditor. He is sovereign if de receives 

it or not.  

The payment made before the date 

of payment, even with the agreement of 

the possessor of the title, is not equal 

from a legal point of view to the 

consequences that the payoff at the date 

of payment has. 

This difference in treatment results 

from art 44 of the Romanian 
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 Astfel dacă debitorul plăteşte 

deţinătorului titlului, care în aparenţă 

era posesor legitim al acestuia, în baza 

unui gir în alb acestuia şi al unui şir de 

giruri neîntrerupt până la el, dar nu era 

în realitate titular al dreptului, nu este 

eliberat. 

 Cambia fiind furată sau pierdută, 

debitorul va fi obligat a plăti din nou la 

scadenţă titularului adevărat al 

drepturilor cambiale, ce obţine 

restituirea titlului prin acţiunea în 

revendicare, în baza art. 18 al. 1 din 

Legea 58/1934 a cambiei şi biletului la 

ordin sau amortizarea acestuia, prin 

punerea în mişcare a dispoziţiunilor 

cuprinse în art. 89 şi urm. din aceeasi 

lege. 

 El nu se va putea prevala de 

dispoziţiunea cuprinsă în art.18 al.1 din 

Legea 58/1934 a cambiei şi biletului la 

ordin pretinzând că a platit de bună-

credinţă legitimului posesor şi deci e 

eliberat, deoarece această normă nu se 

aplică decât în cazul în care plata s-a 

efectuat la scadenţă.   

 De asemenea plata efectuată 

înainte de scadenţă împuternicitului 

posesorului legitim al titlului său 

posesorului legitim al acestuia în baza 

unui gir pentru încasare sau garanţie nu 

e valabilă dacă adevăratul titular al 

dreptului revocă împuternicirea, girul 

spre încasare sau plăteşte datoria pentru 

care dăduse cambia în gaj înainte de 

scadenţă. Acesta are dreptul a pretinde 

încă odată plata la scadenţă. 

 În aceeaşi situaţie se găseşte 

debitorul dacă a achitat titlul înainte de 

scadenţă, ce a fost emis în alb şi a fost 

completat în mod abuziv sau în baza 

promissory law. 

The payment at the risk and danger 

of the debtor. Based on paragraph 2 of 

this article the drawee that pays before 

the date of payment does so on his own 

risk and danger. 

He is subjected to another judicial 

regime than the one that is created for 

the drawee that pays at the date of 

payment and that we have analyzed. 

The formula seems to be taken from 

the Swiss law that uses it in art 760 

from Federal Code of Bonds. 

The principle was regulated by other 

laws, but its formulation and conditions 

were different. 

According to the judicial regime 

adopted for a payment before the date, 

it is not valid unless it is made to the 

real holder of the right that comes from 

the title that is capable of receiving it. 

In this case, without a doubt, it 

produces a freeing effect.  

The debtor is not protected as the 

one that pays at the date of payment 

through a special legal disposition as 

the one that the payment is valid only if 

it is made to the rightful owner with the 

exception of making a serious crime or 

fraud from his part.  

From these differences of judicial 

treatment derive a series of 

consequences.  

Thus if the debtor pays to the holder 

of the title, that apparently was the 

legitimate possessor based on a blank 

endorsement and on an uninterrupted 

row of endorsements until him, but it 

wasn’t in reality the holder of the right, 

he is not liberated. 

If the promissory note is stolen or 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica                                     Volume 2. Issue 1/2013 

 

= ISSN 2285-0171                                   ISSN-L=2285-0171 

236 

unei cambii falsă sau falsificată. 

 Prin urmare el e obligat a cerceta, 

cu ocazia unei plăţi anticipate, 

autenticitatea girurilor şi legitimarea 

materială a posesorului titlului, pe 

lângă acea formală. 

 Dacă debitorul plăteşte la scadenţă, 

e obligat a cerceta capacitatea 

primitorului sumei cambiale; cu atât 

mai mult trebuie să procedeze astfel 

acel ce efectuează o plată anticipată. 

Pretind aceasta şi acei ce adoptă o alta 

soluţie cu privire la stabilirea 

capacităţii când plata se face la 

scadenţă. 

 De aceea dacă el plăteşte anticipat 

unei persoane ce era incapabilă în 

momentul efectuării acesteia, achitarea 

nu-l liberează şi reprezentantul legal al 

incapabilului poate să o pretindă încă 

odată la scadenţă. 

 Dar când posesorul este capabil în 

momentul plăţii dar devine incapabil în 

momentul scadenţei ce soluţie se 

impune a se da? 

 După unii autori şi în această 

ipoteză plata ar trebui să fie considerată 

ca nevalabilă, deoarece efectuarea sa a 

lipsit pe terţii (tutorele sau creditorii) 

de drepturile pe care ar fi putut să le 

exercite asupra sumei la scadenţa 

cambiei şi le-a cauzat o daună pe care 

trebuie să o repare. 

 Această soluţie nu poate fi 

acceptată, fiind contrarie principiilor şi 

normelor de drept. 

 Plata făcută nu a putut prejudicia 

pe nimeni. Tutorele nu este un terţ ci un 

reprezentant al incapabilului. Dacă 

acesta ar pretinde din nou plata ar 

însemna ca achitarea cambiei să se facă 

lost, the debtor will be forced to pay it 

again at the date of payment to the real 

holder of the promissory rights, that 

obtains the restitution of the title 

through the claiming action based on 

art 81 paragraph 1 from Law 58/1934 

on the promissory note and the bill of 

exchange or its amortization through 

the putting in motion of the 

dispositions comprised in art 89 and 

following. 

He cannot prevail of the stipulation 

from art 18 paragraph 1 claiming that 

he paid in good faith the legitimate 

possessor and thus he is freed, because 

this stipulation does not apply if the 

payment was not made at the date of 

payment.  

Also the payment made before the 

date of payment to the legate of the 

legitimate possessor of the title or to 

the legitimate possessor of the title 

based on a collection endorsement or 

warranty is not valid if the real title 

holder revokes the empowerment, the 

endorsement for cashing or pays the 

debt for which the promissory note was 

given as guarantee before the date of 

payment. He has the right to claim 

another payment at the date of 

payment. 

In the same situation there is the 

debtor that paid the title before the date 

of payment, title that was emitted in 

blank and it was filled in an abusive 

manner or based on a false promissory 

note or on a forged one.  

Thus he is forced to enquire, with 

the occasion of a payment in advance, 

the authenticity of the endorsements 

and the material legitimating of the 
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de două ori aceleiaşi persoane. 

 Ea nu a adus niciun prejudiciu, nici 

celui devenit incapabil, nici creditorilor 

săi, căci suma a intrat în patrimoniul 

posesorului legitim al titlului debitor al 

acestora. 

 Plata rămâne prin urmare valabil 

efectuată, deoarece erau îndeplinite 

condiţiunile de legitimare formală şi 

materială, afară de ipoteza în care 

creditorii ar putea exercita acţiunea 

pauliană. 

 Riscul poate fi şi al trasului 

neacceptant şi să aibă repercursiunea sa 

asupra raporturilor extracambiale ce ar 

exista între el şi trăgător. 

 Plata anticipată a trasului 

neacceptant nu e valabilă dacă 

trăgătorul dă un contra ordin, adică 

revocă primul ordin dat. 

 În acest caz trasul nu va fi 

considerat ca descărcat faţă de trăgător, 

dacă era obligatul acestuia, sau nu va 

avea nici acţiune contra sa pentru 

restituirea sumei plătite, dacă a achitat 

titlul în calitate de mandatar al său. 

 Riscul este suportat tot de tras când 

plăteşte înainte de scadenţă posesorului 

titlului fără a fi avut proviziunea 

necesară şi apoi trăgătorul este declarat 

în stare de faliment la scadenţă. 

 El va veni in concurs cu ceilalţi 

creditori ai falitului şi nu se va 

despăgubi decât cu cota falimentară. 

 Deci în caz de plată anticipată 

debitorul este expus în principiu a plăti 

încă odată, cu excepţiunea ipotezei în 

care suma primită a fost predată de 

încasator adevăratului titular al 

dreptului. 

 Nu numai el nu e eliberat şi 

possessor of the title, besides the 

formal one. 

If the debtor pays at the date of 

payment he is forced to examine the 

capacity of the receiver of the 

promissory sum, moreover he has to act 

as such when we are talking about a 

payment in advance. This is claimed 

also by the ones that adopt another 

solution regarding the establishing of 

the capacity when the payment is made 

at the date of payment.  

That is why if he pays in advance to 

a person that is incapable in the 

moment when it is made, the payoff 

does not free him and the legal 

representative of the incapable can 

pretend another payment at the date of 

payment. 

What happens when the possessor is 

capable at the moment of payment but 

becomes incapable at the date of 

payment? 

After some authors in this 

hypothesis the payment should be 

considered non-valid because its 

making lacked the third parties (the 

tutor or the creditors) of the rights that 

they could have exerted on the sum at 

the date of payment and caused them a 

damage that he must repair. 

This solution cannot be accepted 

because it is contrary to the law 

principles and regulations. 

The payment made cannot bring 

anyone prejudice. The tutor is not a 

third party because he is a 

representative of the incapable. If he 

claims the payment again it would 

mean that the paying off of the 

promissory note would be made twice 
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persoana în contul căreia plata a fost 

efectuată de obligaţiunea cambială, dar 

şi celilalţi debitori de regres. 

 El nu poate înlătura această 

obligaţiune pe motivul că deţine titlul 

plătit, purtând menţiunea achitării sale 

pe el, după cum debitorul nu ar fi 

obligat a plăti a doua oară posesorului 

de bună-credinţă, decât dacă nu a 

pretins restituirea titlului cu ocazia 

primei achitări a lui. 

 Această părere nu e admisibilă, 

deoarece pe de o parte prezentarea 

titlului nu mai e necesară faţă de acel 

ce-l deţine, iar pe de altă parte pentru 

exercitarea drepturilor de regres, dacă 

nu a decăzut din ele, titularul real al 

drepturilor îi poate pretinde restituirea 

documentului. 

 Această diferenţiere de tratament, 

între plata anticipată şi aceea efectuată 

la scadenţă, este foarte logică şi 

echitabilă. 

 Debitorul ce achită titlul înainte de 

scadenţă nu este obligat să efectueze 

plata sub sancţiunea aplicării rigorilor 

cambiale. 

 El săvârşeşte un act voluntar şi se 

poate bucura de tot intervalul de timp 

necesar de a face cercetările utile 

pentru a stabili dacă legitimul posesor 

al titlului din punct de vedere formal e 

şi material, verificând autenticitatea 

semnăturilor, dreptul de încasare, 

capacitatea prezentatorului, etc. 

 Circulaţia titlului nu suferă deloc 

în acest caz căci posesorul titlului ştie 

că plata nu se poate efectua decât la 

scadenţă. Aşadar, nu are dreptul a se 

plânge de investigaţiile întreprinse de 

debitor, iar acesta nu se poate bucura 

to the same person. 

It did not bring any prejudice to the 

one that became incapable, or to his 

creditors, because the sum entered in 

the patrimony of the legitimate 

possessor of the title, their debtor.  

The payment thus remains validly 

made because there were fulfilled the 

conditions of formal and material 

legitimating outside the hypothesis in 

which the creditors would exert the 

pauliana action. 

The not accepted drawee. The risk 

can belong to the not accepted drawee 

as well and to have the repercussion on 

the extra-promissory relationships that 

exist between him and the drawer.  

The payment in advance of the not 

accepted drawee is not valid if the 

drawer gives a counter-order, meaning 

that he revokes the first given order. 

In this case the drawee will not be 

considered as being discharged 

regarding the drawer, if he was his 

obliged, or he will not have any action 

against him for the restitution of the 

paid sum, if he paid off the title as his 

mandatory. 

The risk is born by the drawee when 

the possessor of the title is paid before 

the date of payment without him 

having the necessary provision and 

then the drawer is declared bankrupt at 

the date of payment. 

He will come into contest with the 

other creditors of the bankrupt and he 

will not pay damages more than the 

bankrupt interest. 

So in the case of the payment in 

advance the debtor is exposed, in 

principle, to payment once again except 
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de dispoziţiunea de favoare prevăzută 

de lege în folosul aceluia ce achită la 

scadenţă [12]. 

 Dimpotrivă, această circulaţie e şi 

mai mult asigurată prin observarea 

îndatoririlor ce-i incumbă cu ocazia 

efectuării plăţii, căci se asigură 

interesele adevăratului titular al 

drepturilor cambiale ce ar putea fi 

prejudiciate printr-o plată anticipată, 

deoarece rămân intacte fără a li se 

aduce nicio ştirbire prin efectuarea 

plăţii în mod intempestiv. 

 Nu ar putea însă debitorul să scape 

de această răspundere legală, făcând să 

i se transmită cambia prin gir cu ocazia 

plăţii anticipate? 

 Nimic nu împiedică, fără indoială, 

ca o cambie să fie transmisă prin gir în 

folosul trasului, indiferent dacă a 

acceptat sau nu, a trăgătorului sau 

oricărui alt obligat şi ca aceştia să 

gireze din nou cambia - art.13 din 

Legea 58/1934 a cambiei şi biletului la 

ordin. 

 Această transmitere prin gir dă 

dreptul, în principiu, posesorului 

titlului de a se prevala de dispoziţiunile 

art. 18 din Legea 58/1934 a cambiei şi 

biletului la ordin, chiar dacă acel ce i-a 

transmis-o nu era în realitate titular al 

drepturilor cambiale. 

 Dacă însă debitorul a recurs la 

această girare, pentru a se descărca de 

răspunderea ce-i incumbă datorită 

efectuării unei plăţi anticipate, el nu se 

va putea prevala de dispoziţiunile art. 

18 din Legea 58/1934 a cambiei şi 

biletului la ordin, ci i se aplică norma 

cuprinsă în art. 40 şi el va fi obligat a 

plăti din nou [13]. 

the hypothesis in which the received 

sum was given by the receiver to the 

real holder of the title.  

Not only he is freed, but also the 

person in whose account the payment 

was made by the promissory 

obligation, but also the other debtors of 

regress.  

He cannot discard this obligation 

under the pretense that he holds the 

paid title that bears the mention of paid 

off on it, as such the debtor would not 

be obliged to pay the second time to the 

possessor of good faith unless he 

claimed the restitution of the title when 

it was first paid off. 

This opinion is not admissible, 

because on the one hand the 

presentation of the title is not necessary 

to the one that holds it, and on the other 

hand for the exertion of the regress 

rights, if he did not befall from them, 

the real holder of the rights can pretend 

the restitution of the document. 

This different treatment between the 

payment in advance and the payment 

made at the date of payment is very 

logical and equitable. 

The debtor that pays off the title 

before the date of payment is not forced 

to make the payment under the sanction 

of application the promissory rigors. 

He makes a voluntary act and he can 

enjoy by the entire time interval that is 

necessary to make the useful research 

to establish if the legitimate possessor 

of the title from the formal point of 

view is also the material one, by 

verifying the authenticity of signatures, 

the right of cashing, the capacity of the 

presenter etc. 
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2. Plata parţială 

  

 Plata parţială în comerţul 

internaţional se poate efectua de tras, 

domiciliatar şi de către avalist.  Legea 

cambială precizează că posesorul nu 

poate refuza o plată parţială. În cazul 

unei plăţi parţiale, trasul poate cere să i 

se facă pe cambie menţiune de această 

plată şi să i se dea o chitanţă [14]. 

 Spre deosebire de dreptul comun, 

potrivit căruia (afară de stipulaţia 

contară) plata este indivizibilă şi deci 

creditorul nu poate fi silit să primească 

o plată parţială, în materie cambială, 

pentru raţiuni ce sunt proprii dreptului 

cambial, se admite plata parţială. Într-

adevăr, în acest domeniu plata nu 

interesează numai pe posesorul titlului, 

ci şi pe ceilalţi semnatari, ţinuţi solidar 

la plată şi care au interes ca, măcar 

parţial, să fie descărcaţi. Acest 

argument duce la consecinţa că, deşi 

textul legii pare să se refere numai la 

plata făcută de către tras, plata parţială 

este admisibilă şi când se face de către 

ceilalţi debitori, alţii decât trasul. Dar 

textul se explică şi prin faptul că, în 

mod normal, trasul este cel care face 

plata. De altfel, avalistul trasului, şi 

domiciliatarul efectuează plata în 

numele şi pe contul trasului. 

 Nu pot face plată parţială debitorii 

de regres sau avaliştii lor (afară numai 

dacă aceştia din urmă au garantat 

numai pentru o parte din sumă). 

 Plata parţială nu poate fi făcută 

decât la scadenţă, dar mai înainte de 

dresarea protestului ori de expirarea 

termenului pentru efectuarea acestuia 

The circulation of the title does not 

suffer at all in this case because the 

possessor of the title knows that the 

payment cannot be made until the date 

of payment. He does not have the right 

to complain about the investigations 

made by the debtor, and he cannot 

enjoy the disposition of favour 

stipulated by the law in the benefit of 

the one that pays at the date of payment 

[12]. 

On the contrary this circulation is 

even more assured by observing the 

liabilities that devolve with the 

occasion of making the payment, 

because there are assured the interests 

of the real holder of the promissory 

rights that could be prejudiced through 

the payment in anticipation, because 

they remain intact without any flaws 

through the making of the payment in 

an unexpected manner. 

But couldn’t the debtor escape this 

legal liability by making that the 

promissory note is given to him 

through endorsement with the occasion 

of the payment in advance? 

Nothing can stop a promissory note 

from being transmitted through 

endorsement in the benefit of the 

draweee, no matter if he is acceptant or 

not, of the drawer or any other obliged 

and that they endorse the promissory 

note again - art 13 from Law 58/1934 

on the promissory note and the bill of 

exchange. 

This transmission through 

endorsement gives the right, in 

principle, to the possessor of the title to 

prevail from the stipulations of art 18 

from Law 58/1934 on the promissory 
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[15]. 

 Dacă dreptul comun consacră 

principiul indivizibilităţii plăţii, în 

dreptul cambial admite plata parţială, 

cu excepţia celei ce se face de către 

debitorii de regres sau avaliştilor. Plata 

parţială nu poate fi făcută înainte de 

scadenţă [16]. 

  Principiul consacrat în Codul 

Civil, dupa care  creditorul nu poate fi 

obligat să primească o plată parţială, 

chiar dacă datoria e divizibilă, nu este 

primit în dreptul cambial, care consacră 

soluţia opusă - art. 43 alin. 2 din Legea 

58/1934 a cambiei şi biletului la ordin. 

S-a avut în vedere interesul obligaţilor 

de regres, a căror obligaţie solidară este 

redusă cu suma plătită. Refuzul 

posesorului de a primi o plată parţială 

atrage decăderea din acţiunea de regres 

pentru suma oferită şi neprimită şi 

pentru accesoriile sale [17]. 

 Regula de mai sus se aplică plăţii 

efectuate de tras, fie că este acceptată 

sau nu de emitent (în biletele de ordin) 

sau de avaliştii lor. Posesorul nu este 

obligat să primească o plată parţială de 

la debitorii de regres - art. 43 din Legea 

58/1934 a cambiei şi biletului la ordin.  

 Acceptantul prin intervenţie 

asumând poziţia trasului şi putând ca şi 

acesta să accepte parţial, poate face o 

plată parţială, dar platnicul prin 

intervenţie nu, deoarece legea prevede 

că plata prin intervenţie trebuie să 

cuprindă întreaga sumă ce urmează să 

fie plătită de acela în favoarea căruia se 

intervine (art. 78 al. 2 Legea cambială). 

 Primirea plăţii parţiale nu este 

obligatorie decât la scadenţă, sau după 

scadenţă, dar mai înainte de dresarea 

note and the bill of exchange, even if 

the one that transmitted it was not in 

reality the holder of the promissory 

rights. 

But if the debtor used this 

endorsement to discharge himself of 

the responsibility that falls upon him 

because of the payment in advance he 

will not be able to prevail himself of 

the stipulations of art. 18, but it is 

applied to him the guidelines of art. 40 

from Law 58/1934 on the promissory 

note and the bill of exchange and he 

will be forced to pay again [13]. 

 

2. Partial payment 

 

The partial payment in international 

commerce can be made by the drawee, 

that is a resident and by the person that 

guarantees the payment. The 

promissory law stipulates that the 

possessor cannot refuse a partial 

payment. In the case of a partial 

payment the drawee can ask that a 

mention is made on the promissory 

note about that payment and to be 

given a receipt [14]. 

Unlike common law, according to 

which (unless a contrary stipulation) 

the payment cannot be divided and thus 

the creditor cannot be forced to receive 

a partial payment, in the promissory 

law, for reasons that are characteristic 

to the promissory law, partial payment 

is admitted. In this field the payment 

does not interest only the possessor of 

the title, but also the other signatories, 

that are held joint with the payment and 

that have as interest, at least a partial 

one, to be discharged. This argument 
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protestului sau de expirarea termenului 

pentru dresarea lui. După aceste 

termene, neplata dă dreptul posesorului 

să înceapa urmărirea, iar aceasta nu mai 

poate fi înlăturată decât prin achitarea 

întregii sume. 

 Plata parţială, ca şi refuzul plăţii 

parţiale, trebuie constatate prin protest 

[18]. 

 Semnatarii cambiali fiind ţinuţi să 

răspundă în mod solidar, orice reducere 

a sumei de plată reprezintă un avantaj. 

Datorită interesului debitorilor, dreptul 

cambial consacră plata parţială [19]. 

 Spre desoebire de dreptul comun, 

posesorul titlului nu poate refuza plata. 

În caz de refuz, posesorul titlului este 

decăzut din acţiunea de regres pentru 

suma oferită şi accesoriile sale. 

 Plata parţială se poate face de tras, 

domiciliatar şi avalistul trasului. Cu 

toate că este admisă, nu pot plăti parţial 

debitorul de regres şi intervenientul. 

 Plata parţială se va efectua la 

scadenţă, dar mai înainte de dresarea 

protestului de neplată sau de expirarea 

termenului pentru dresarea protestului 

[20]. 

Potrivit legii, plata parţială este 

valabilă, neputând să fie refuzată - art. 

43 alin. 2 din Legea 58/1934 a cambiei 

şi biletului la ordin. În caz de refuz al 

unei plăţi parţiale, posesorul cambiei 

este decăzut din acţiunea de regres 

pentru suma oferită şi neprimită şi 

pentru accesoriile acesteia. 

 Dacă se face o plată parţială, trasul 

poate cere posesorului plătit să se facă 

pe cambie menţiune de această plată şi 

să i se dea o chitanţă [21]. 

     De asemenea art. 43 alin. 2 

leads to the consequence that, although 

the text of the law seems to refer only 

to the payment made by the drawee, the 

partial payment is admissible when it is 

made by the other debtors, others than 

the drawee. But the text is explained 

through the fact that, normally, the 

drawee is the one that makes the 

payment. Otherwise the person that 

guarantees the payment of the drawee 

and the resident make the payment in 

the name and on the account of the 

drawee. 

The partial payment cannot be made 

by the debtors of regress or the persons 

that guarantees the payment.. (unless 

the last ones vouched only for a part of 

the sum). 

The partial payment cannot be made 

until the date of payment but it can be 

made before drawing up the protest or 

at the expiration of the term for its 

making [15] 

If the common law consecrates the 

principle of the indivisibility of 

payment, in the promissory law a 

partial payment is admitted, except the 

one that is made by the debtors of 

regress or the persons that guarantees 

the payment. The partial payment 

cannot be made before the date of 

payment [16]. 

The principle that is consecrated in 

the civil code, according to which the 

creditor cannot be forced to receive a 

partial payment, even if the debt is 

divisible, is not received in the 

promissory law that consecrates the 

opposite solution – art 42 paragraph 2 

from Law 58/1934 on the promissory 

law and the bill of exchange. They had 
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din Legea 58/1934 a cambiei şi 

biletului la ordin prevede dreptul 

debitorului principal de a face o plată 

parţială a sumei, plată pe care posesorul 

cambiei nu o poate refuza.  

 Plata parţială la scadenţă din 

dreptul cambial constituie o derogare 

de la principiul de drept comun, potrivit 

căruia creditorul poate refuza plata 

parţială. Se are în vedere în dreptul 

cambial situaţia debitorilor în regres, 

cărora în urma plăţii parţiale li se 

restrânge garanţia la restul sumei 

neachitate. 

 În caz de plată parţială, debitorul 

principal poate cere să i se dea o 

chitanţă şi să se facă menţiune pe titlul 

cambial despre suma achitată. El nu 

poate pretinde predarea cambiei, 

deoarece este necesar ca aceasta să fie 

prezentată pentru protest, fiindcă numai 

după îndeplinirea acestei formalităţi 

restul sumei neachitate va putea fi 

cerută debitorilor de regres. Acelaşi 

drept îl are şi acceptantul prin 

intervenţie, dar nu şi platnicul prin 

intervenţie, cum ar fi indicatul la 

nevoie sau intervenientul pentru 

onoare, care trebuie să plătească suma 

întreagă. 

 Legea statului unde este plătibilă 

cambia, stabileşte dacă acceptarea 

poate fi restrânsă la o parte din sumă, 

precum şi dacă posesorul titlului este 

sau nu este obligat să primească o plată 

parţială [22]. 

Plata parţială nu poate fi considerată 

o eludare a principiului indivizibilităţii 

cambiei, întrucât acest principiu 

funcţionează tot timpul circulaţiei prin 

gir şi nu-şi mai are raţiunea la 

in view the interest of the regress 

obliged, whose joint obligation is 

reduced with the paid sum. The refusal 

of the possessor to receive a partial 

payment brings the declension from the 

regress action for the offered and not 

received sum and for its accessories 

[17]. 

The above rule is applied to the 

payment made by the drawee, either as 

acceptant or not, by the issuer (in the 

bills of exchange) or by the persons 

that guarantees the payment. The 

possessor is not forced to receive a 

partial payment from the regress 

debtors – art 43 from Law 58/1934 on 

the promissory law and the bill of 

exchange.  

The acceptant through intervention, 

assuming the position of the drawee 

and being able to accept partially, just 

like the drawee, can make a partial 

payment, but the payer through 

intervention cannot, because the law 

stipulates that the payment through 

intervention must comprise the whole 

amount that has to be paid by the one in 

the favour of whom the intervention is 

made (art 78 paragraph 2 from the 

Promissory law). 

The receiving of the partial payment 

is compulsory only at the date of 

payment or after it, but before drawing 

up  the protest or the expiration of the 

term for its drawing up. After these 

dates the non payment gives the 

possessor the right to start prosecution 

and it cannot be removed unless tha 

whole sum is paid off. 

The partial payment, and the refusal 

of a partial payment, must be 
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ajungerea cambiei la scadenţă, când 

aceasta devine un titlu executor [23]. 

 Se precizează în Legea 58/1934 a 

cambiei şi biletului la ordin faptul că 

posesorul nu poate refuza o plată 

parţială conform  art. 43, alin. 2. O 

astfel de reglementare, după cum reiese 

din rândurile de mai sus, constituie o 

excepţie de la principiul general 

existent în materie de îndeplinire a 

obligaţiilor, după care creditorul nu 

este ţinut să accepte îndeplinirea 

parţială a obligaţiei. 

 Justificarea acestei derogări o 

găsim în dorinţa de a favoriza pe 

obligaţii de regres; dacă debitorul 

principal îşi îndeplineşte în parte 

obligaţia sa, obligaţii de regres vor 

rămâne în continuare debitori numai 

pentru restul rămas neplătit; dimpotrivă 

dacă posesorul ar refuza plata parţială, 

debitorii de regres ar rămâne obligaţi, 

în continuare pentru aceeaşi sumă. 

 Reglementarea se prezintă ca o 

soluţie specială prin care legea 

soluţionează într-un sens special 

conflictele de interese dintre creditorul 

(ce doreşte o plată unitară, la scadenţă) 

şi debitorii raportului cambial (care 

sunt interesaţi să răspundă pentru cât 

mai puţin). Considerăm că s-a făcut o 

plată parţială în situaţia în care nu s-a 

achitat întreaga sumă înscrisă în titlu, 

plus dobânzile şi cheltuielile necesare. 

 Dacă posesorul refuză o plată 

parţială, debitorii de regres sunt 

descărcaţi de garanţia de achitare 

pentru suma oferită şi pentru 

accesoriile sale. Deci, ei nu pot fi 

urmăriţi decât pentru diferenţă. Trasul 

acceptant şi intervenientul prin 

determined through the protest [18]. 

The promissory signatories are held 

responsible in a joint manner, and any 

reduction of the sum of payment 

represents an advantage. Because of the 

interest of the debtors, the promissory 

law consecrates the partial payment 

[19]. 

Unlike the common law the 

possessor of the title cannot refuse 

payment. In case of a refusal, the 

possessor of the title is raffish from the 

regress action for the offered sum and 

its accessories. 

The partial payment can be made by 

the drawee, the resident and the person 

that guarantees the payment of the 

drawee.  Although it is admitted, the 

regress debtor and the intervenient 

cannot pay partially.  

The partial payment is made at the 

date of payment, but before drawing up  

the protest for non-payment or before 

the expiration of the term for drawing 

up  the protest [20]. 

According to the law, the partial 

payment is valid and it cannot be 

refused – art 43 paragraph 2 from Law 

58/1934 on the promissory law and the 

bill of exchange. In case of refusal of a 

partial payment, the possessor of the 

promissory note is raffish from the 

regress action for the offered and non 

received sum and for its accessories.   

If a partial payment is made the 

drawee can ask the paid possessor to 

make on the promissory note a mention 

of this payment and to be given a 

receipt [21]. 

It is stipulated the right of the main 

debtor to make a partial payment of the 
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acceptare care pot fi urmăriţi pentru 

întreaga sumă, nu pot fi socotiţi în 

întârziere pentru suma oferită şi nu li se 

pot pretinde dobânzi şi cheltuieli pentru 

ce au oferit [24]. 

 Plata parţială se poate efectua de 

tras, domiciliatar şi de către avalist. 

Legea cambială precizează că 

posesorul nu poate refuza o plată 

parţială (art. 43, alin. 2, Legea 58/1934 

a cambiei şi biletului la ordin).  În cazul 

unei plăţi parţiale, trasul poate cere să i 

se facă pe cambie menţiune de această 

plată şi să i se dea o chitanţă. 

 Potrivit legii, cel care plăteşte la 

scadenţă este valabil liberat, numai 

dacă nu a fost fraudă sau greşeală gravă 

din partea sa [25]. 

 Plata parţială nu poate fi făcută 

anticipat de scadenţă. În schimb, plata 

integrală poate fi făcută înainte de 

scadenţă dar cu consimţământul 

creditorului [26]. 

 Posesorul este obligat să primească 

orice plată parţială care i se oferă, atâta 

timp cât cambia nu a fost protestată, în 

scopul uşurării sarcinii debitorilor 

cambiali de regres, care nu vor mai 

putea fi urmăriţi decât pentru restul 

sumei de plată. Posesorul care a primit 

o plată parţială pierde dreptul la 

acţiunea de regres pentru această sumă. 

 În cazul în care creditorul 

(posesorul) solicită o plată parţială, 

debitorii cambiali îl pot obliga pe 

acesta să primească plata integrală, 

făcând oferta reală de plată. 

 În cazul plăţii parţiale, posesorul 

pentru a-şi conserva dreptul la acţiunea 

în regres, trebuie să protesteze cambia 

pentru restul sumei neachitate, pentru 

sum, payment that the possessor of the 

promissory note cannot refuse – art 43 

paragraph 2 from Law 58/1934 on the 

promissory note and the bill of 

exchange. 

The partial payment at the date of 

payment from the promissory law is a 

waiver from the principle of common 

law, according to which the creditor 

can refuse the partial payment. We 

have in view in the promissory law the 

situation of the debtors of regress, 

whose guarantee at the rest of the 

unpaid sum is limited after the partial 

payment. 

In the case of partial payment the 

main debtor can ask to be given a 

receipt and to be made a mention on 

the promissory title about the paid sum. 

He cannot claim the giving of the 

promissory note, because it is 

necessary for it to be presented for the 

protest because only after the 

fulfillment of this formality the rest of 

the unpaid sum can be asked to the 

regress debtors. The same right has the 

acceptant through intervention, but not 

the payer through intervention, like the 

designated at need or the intervener for 

honor, that must pay the full amount. 

The law of the state where the 

promissory note is payable establishes 

if the acceptance can be limited to a 

part of the sum, as well as if the 

possessor of the title is forced or not to 

receive a partial payment [22].  

The partial payment cannot be 

considered an elusion of the principle 

of the indivisibility of the promissory 

note, because this principle works the 

whole time of the circulation through 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica                                     Volume 2. Issue 1/2013 

 

= ISSN 2285-0171                                   ISSN-L=2285-0171 

246 

că numai în acest mod el se va putea 

întoarce în contra giranţilor anteriori şi 

a trăgătorului. 

 Debitorul care plăteşte la scadenţă 

este valabil eliberat de obligaţia sa 

cambială, cu excepţia cazurilor în care 

plata este o fraudă sau gravă greşeală a 

sa. 

 Prin fraudă se întelege cazul în 

care trasul plăteşte, deşi cunoaşte sau ar 

fi putut să afle, depunând o diligenţă 

rezonabilă, faptul că persoana care 

prezintă titlul la plată l-a dobândit prin 

rea-credinţă. 

 Debitorul care plăteşte la scadenţă 

este obligat să verifice numai 

succesiunea regulată a girurilor, nu şi 

autenticitatea semnăturilor giranţilor. 

Deşi debitorul nu este obligat să 

verifice autenticitatea girurilor, acesta 

nu este dispensat şi de obligaţia de a 

verifica dacă identitatea persoanei care 

prezintă titlul la plată corespunde cu 

identitatea ultimului giratar prevăzut de 

titlu. 

 Trasul care face plata înainte de 

scadenţă o face pe riscul şi pericolul 

său, pentru că s-ar putea să fie 

constrâns să facă o nouă plată în 

favoarea aceluia care s-ar dovedi, la 

scadenţa titlului, că este posesorul 

legitim al cambiei. 

 În cazul când cambia cuprinde o 

clauză expresă prin care ea este 

plătibilă la domiciliul unui terţ, se 

consideră că plata va fi efectuată de 

către terţ. 

 Domiciliul terţului se poate afla fie 

în aceeaşi localitate în care îşi are 

domiciliul trasul, fie în altă localitate. 

 În situaţia în care cambia este 

endorsement and does not have its 

reason when the promissory note 

comes to the date of payment, when it 

becomes an executor title [23]. 

It is specified in the Roman law that 

the possessor cannot refuse a partial 

payment – art 43 paragraph 2 Law 

58/1934 on the promissory note and the 

bill of exchange. Such a stipulation, as 

shown above, is an exception from the 

general principle that exists in fulfilling 

the obligations after which the creditor 

is not held to accept the partial 

fulfillment of the obligation. 

The justification of this derogation 

we find in the will to favor the regress 

obliged; if the main debtor fulfills only 

in part his obligation, the regress 

obliged will remain debtors only for the 

amount that is not paid, if the possessor 

refuses the partial payment the regress 

debtors will remain obliged for the 

same sum. 

Its regulation represents a special 

solution through which the law solves 

in a special manner the conflict of 

interests between the creditor (that 

want a unitary payment, at the date of 

payment) and the debtors of the 

promissory report (that are interested in 

being responsible for as less as 

possible). We consider that a partial 

payment has been made in the 

situation, in which the whole sum 

written on the title was not paid, plus 

the interests and the necessary 

expenses.  

If the possessor refuses a partial 

payment the debtors of regress are 

discharged by the guarantee of paying 

off the offered sum and its accessories. 
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plătibilă la domiciliul trasului, cu 

ocazia acceptării, acesta poate indica o 

altă adresă în localitatea respectivă fără 

a avea dreptul de a schimba localitatea. 

 Clauza domicilierii poate fi 

inserată în titlu, fie de către trăgător, cu 

ocazia emiterii titlului, fie de către tras, 

cu ocazia acceptării cambiei, pentru ca 

plata să nu fie cerută la domiciliul său. 

Domicilierea făcută de un girant va fi 

socotită de societăţile bancare ca 

nescrisă [27].  

 În materie cambială există în mod 

obişnuit multiplii obligaţi solidari la 

plată, care sunt expuşi a fi urmăriţi la 

scadenţă de posesorul titlului, conform 

normelor legale, în caz de neachitare 

din partea debitorului principal. 

 O plată parţială din partea acestuia 

le-ar uşura situaţia, deoarece ei ar 

rămâne responsabili numai pentru 

diferenţa neachitată. 

 Deci în materie cambială nu e 

interesat numai posesorul legitim al 

titlului în hotărârea pe care urmează să 

o ia, ci şi ceilalti semnatari ai acestuia. 

 Decizia posesorului legitim al 

cambiei, creditor al sumei prevăzută în 

titlu, de a nu primi o plată parţială, le-ar 

prejudicia, căci ei ar fi expuşi a fi 

urmăriţi pentru întreaga sumă iar la 

rându-le, când ar urmări pe tras, să nu 

mai primească nici suma oferită de 

acesta posesorului titlului. 

 Dispoziţiunea cuprinsă în art. 43 

al. 2 din Legea 58/1934 a cambiei şi 

biletului la ordin, a dat naştere la unele 

discuţii în ce priveşte aplicarea sa, din 

cauza laconismului cuprinsului său. 

 Prin alineatul al doilea al acestui 

articol nu se specifică cine poate 

So they can be prosecuted only for the 

difference. The acceptant drawee and 

the intervener through acceptance that 

can be prosecuted for the whole 

amount cannot be considered as being 

in delay for the offered sum and 

nobody can claim interests and 

expenses for what they have offered 

[24]. 

The partial payment can be made by 

the drawee, resident or the person that 

guarantees the payment. The 

promissory law stipulates that “the 

possessor cannot refuse a partial 

payment” – art 43 paragraph 2, Law 

58/1934 on the promissory note and the 

bill of exchange. In the case of a partial 

payment  the drawee can ask to be 

made on the promissory note a mention 

about this payment and to be given a 

receipt. 

According to the law the one that 

pays at the date of payment is validly 

freed, only if from his part there wasn’t 

any fraud or serious error [25]. 

The partial payment cannot be made 

in anticipation before the date of 

payment. The whole payment can be 

made before the date of payment, but 

with the consent of the creditor [26]. 

The possessor is forced to receive 

any partial payment that is given to 

him, as long as the promissory note is 

not protested, in order to relieve the 

task of the promissory debtors of 

regress that can be prosecuted only for 

the rest of the payment. The possessor 

that received a partial payment loses 

the right to the regress action for this 

sum.  

In the case in which the creditor 
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efectua o plată parţială. 

 În celelalte două aliniate, adică 

primul şi al treilea, legiuitorul se ocupă 

de tras. 

 De aici se poate deduce, fără 

posibilitate de dubiu, că trasul, 

acceptant sau nu, poate efectua o plată 

parţială. 

 Trasul are dreptul a efectua o plată 

parţială, chiar dacă şi-a dat acceptarea 

pentru întreaga sumă. Se înţelege că el 

se bucură “a fortiori” de acest drept, 

când acceptarea sa a fost prestată 

numai pentru o parte din sumă. 

 O plată parţială poate fi efectuată 

şi de avaliştii trasului, deoarece aceştia, 

garantând obligaţia trasului, se găsesc 

în aceeaşi situaţie juridică cu acesta, iar 

în baza art. 33 al. 1 din Legea 58/1934 

a cambiei şi biletului la ordin, ei pot 

presta avalul numai pentru o parte din 

sumă, ori de domiciliatar, care nu 

efectuează plata decât în numele şi pe 

contul trasului. 

 Nu pot în schimb să efectueze o 

plată parţială debitorii de regres sau 

avaliştii lor - afară numai dacă aceştia 

din urmă nu au garantat decât pentru o 

parte din sumă, conform art. 33 al. 1 

din Legea 58/1934 a cambiei şi 

biletului la ordin. 

 Posesorul titlului nefiind plătit la 

scadenţă de tras şi îndreptându-se 

contra celorlalţi debitori în baza 

protestului dresat, obligaţia acestora e 

de a achita în întregime cambia, 

deoarece s-a născut dreptul de regres 

contra lor, aceasta fiind în suferinţă. 

Pentru stingerea acestui drept trebuie să 

se achite integral suma datorată. Reiese 

aceasta din art. 55 din Legea 58/1934 a 

(possessor) claims a partial payment, 

the promissory debtors can force him to 

receive the payment in full, by making 

a real offer for payment.  

In the case of the partial payment, 

the possessor, in order to keep his right 

to the regress action, must protest the 

promissory note for the rest of the 

unpaid sum, because only in this way 

he can turn against the previous 

endorsers and the drawee. 

The debtor that pays at the date of 

payment is validly freed by the 

promissory obligation, except the cases 

in which the payment is a fraud or a 

serious error. 

By fraud we understand the case in 

which the drawee pays although he 

knows or he could have found out, by 

deposing a reasonable diligence, the 

fact that the person to whom he 

presents the title of payment received it 

in bad-faith. 

The debtor that pays at the date of 

payment is forced to check only the 

regular succession of the endorsements, 

but not the authenticity of the 

signatures of the endorsers. Although 

the debtor is not forced to check the 

authenticity of the endorsements, he 

also has to check if the identity of the 

person that presents the title at payment 

corresponds to the identity of the last 

endorser that is stipulated by the title. 

The drawee that makes the payment 

before the date of payment makes it at 

his own risk and danger, because he 

might be coerced to make a new 

payment in favor of the one that 

proves, at the date of payment, to be 

the legitimate possessor of the 
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cambiei şi biletului la ordin, conform 

căruia orice obligat împotriva căruia se 

exercită sau ar putea fi exercitat dreptul 

de regres, poate cere în schimbul plăţii, 

deci a plăţii integrale, predarea cambiei 

cu protestul şi un cont de întoarcere 

achitat. 

 Dar un acceptant sau platnic prin 

intervenţie se bucură de un atare drept? 

 În ce priveşte acceptantul prin 

intervenţie diferenţierea de soluţie ce se 

constată sub vechiul regim juridic, între 

doctrina italo-română şi aceea germană, 

continuă a exista. 

 Prima acordă acest drept 

acceptantului prin intervenţie pe 

consideraţiunea că acesta poate accepta 

parţial ca şi trasul, iar a doua îl refuză 

pe motivul că dispoziţiunea cuprinsă în 

art. 43 al. 2 nu consacră un principiu în 

general aplicabil în materie cambială, 

ci numai o excepţie ce trebuie aplicată 

restrictiv. 

 Alta este însă situaţia platnicului 

prin intervenţie. 

 Prin art. 78 din Legea 58/1934 a 

cambiei şi biletului la ordin, s-a 

prevăzut că plata prin intervenţie, care 

trebuie făcută cel mai târziu în ziua ce 

urmează ultimei zile admisă pentru 

facerea protestului de neplată, trebuie 

să cuprindă întreaga sumă, ce urmează 

să o plătească acel pentru care s-a făcut 

intervenţiunea. 

 În acest mod s-a tranşat 

controversa ce existase sub Codul de 

comerţ [28]. 

 Plata parţială nu poate fi efectuată 

decât la scadenţă, dar mai înainte de 

dresarea protestului sau expirarea 

termenului pentru efectuarea acestuia. 

promissory note.  

In the case in which the promissory 

note comprises an express clause 

through which it is payable at the 

residence of a third party, it is 

considered that the payment will be 

made by the third party. 

The residence of the third party can 

be in the same locality where is the 

residence of the drawee, or in another 

locality. 

In the situation in which the 

promissory note is payable at the 

residence of the drawee, with the 

occasion of the acceptance, he can 

indicate another address from the same 

locality without having the right to 

change the locality. 

The clause of residence can be 

inserted in the title by the drawer, upon 

the emission of the title, or by the 

drawee, upon the acceptance of the 

promissory note, so that the promissory 

note is not demanded at his residence. 

The residence made by the endorser 

will be considered by the banking 

societies as unwritten [27]. 

In the promissory matter usually 

there are multiple joint obliged at 

payment that are subjected to be 

prosecuted at the date of payment by 

the possessor of the title, according to 

the legal guidelines, in case of non-

payment from the part of the main 

debtor. 

A partial payment from his part 

would make the situation easier for 

them, because they would remain 

responsible just for the difference that 

was not paid. 

So in promissory matter the decision 
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 Este drept că s-a susţinut părerea 

contrarie sub legea actuală, pe 

consideraţiunea că aceste plăţi parţiale 

efectuate de acceptant după protest sau 

expirarea termenului de dresare a lui, 

servesc şi interesului debitorilor de 

regres, căci aceştia sunt liberaţi cu 

suma plătită de tras, iar posesorul 

titlului nu are niciun motiv a le refuza. 

 Art. 55 din Legea 58/1934 a 

cambiei şi biletului la ordin, care 

prevede o plată integrală după protest, 

se ocupă numai de debitorii de regres 

dar nu şi de acceptant. 

 Dacă posesorul titlului nu primeşte 

însă această plată parţială, iar 

acceptantul nu depune suma conform 

art. 46 din Legea 58/1934 a cambiei şi 

biletului la ordin, după unii autori 

dreptul său de a urmări pe debitorii de 

regres rămâne neatins, iar ofertantul 

plăţii parţiale nu poate fi considerat a fi 

în întârziere în ce priveşte suma oferită. 

 Fără îndoială că posesorul cambiei 

are dreptul să primească o plată parţială 

orişicând, şi nimeni nu se poate plânge 

de atitudinea luată de el şi, cu atât mai 

puţin, debitorii de regres ce sunt 

descărcaţi de o parte din datoria lor. 

 Se consideră drept plată parţială 

atunci când nu se achită întreaga sumă 

prevăzută în titlu plus accesoriile cu 

dobânzi, speze, diferenţa de curs, dacă 

prin titlu e stipulată plata într-o monedă 

străină, sau se reţine un provizion 

nejustificat, ori când se plăteşte numai 

suma pentru care s-a dat acceptarea sau 

una mai mică decât aceasta. 

 Dacă posesorul refuză a primi 

plata parţială, debitorii de regres şi 

avaliştii lor sunt descărcaţi de garanţia 

that will be made does not interest only 

the legitimate possessor of the title, but 

also the other signatories of it. 

The decision of the legitimate 

possessor of the promissory note, 

creditor of the sum that is stipulated in 

the title, not to receive a partial 

payment would prejudice them, 

because they would be exposed to 

being prosecuted for the whole amount, 

and in their turn, when they prosecuite 

the drawee, they would not receive any 

sum that is offered to the possessor of 

the title.  

The stipulation from art 43 

paragraph 2 from Law 58/1934 on the 

promissory note and the bill of 

exchange lead to some discussions 

regarding its application because of the 

laconism of its content. 

Paragraph 2 of this article does not 

specify who can make a partial 

payment.  

The other two paragraphs, the first 

and the third, the legislator deals with 

the drawee. 

From this we can deduce, without 

any doubt, that the drawee, acceptant or 

not, can make a partial payment. 

The drawee has the right to make a 

partial payment even if he accepted the 

entire amount. It is understood that he 

enjoys “a fortiori” this right when his 

acceptance was performed for only part 

of the sum. 

A partial payment can be made by 

the the person that guarantees the 

payment of the drawee, because they, 

by ensuring the obligation of the 

drawee, find themselves in the same 

judicial situation as the drawee, and 
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de achitare pentru suma oferită şi 

neprimită şi a accesoriilor sale, fără 

îndoială în ipoteza în care dreptul de 

regres a fost păstrat prin îndeplinirea 

formalităţilor legale necesare. 

 Aceştia nu pot fi prin urmare 

urmăriţi decât pentru diferenţă. Ceilalţi 

semnatari cambiali, cum ar fi trasul 

acceptant şi avaliştii săi ori 

intervenientul pentru acceptare, deşi 

pot fi urmăriţi pentru întreaga sumă, nu 

pot fi socotiţi ca fiind în întârziere cu 

plata, aşa că nu li se pot pretinde 

dobânzi şi speze, dacă suma a fost 

depusă conform art. 46 din Legea 

58/1934 a cambiei şi biletului la ordin 

şi chiar fără îndeplinirea acestei 

condiţiuni după unii autori. Ne găsim în 

faţa unei puneri în întârziere a 

creditorului “mora creditoris”, iar 

debitorul se bucură de dreptul de a 

depune suma conform art. 46 din Legea 

58/1934 a cambiei şi biletului la ordin. 

 

Concluzii 

 

Prezentarea cambiei în comerţul 

internaţional înainte de scadenţă este 

contrarie legii şi  nu este producătoare 

de efecte juridice; tot astfel oferta de 

plată a debitorului şi refuzul 

posesorului nu îndrituie pe debitor să 

depună suma la scadenţă, cu efect 

liberator pentru el. 

Trasul poate plăti anticipat numai cu 

acordul posesorului cambiei. Întrucât 

plata înainte de scadenţă nu este 

guvernată de regulile dreptului cambial, 

trasul plăteşte pe riscul său. 

Plata parţială la scadenţă din dreptul 

cambial constituie o derogare de la 

based on art 33 paragraph 1 from Law 

58/1934 on the promissory note and the 

bill of exchange they can perform the 

surety just for part of the money, or at 

the domiciliatar, that can make the 

payment only in the name and account 

of the drawee. 

In exchange a partial payment 

cannot be made by the debtors of 

regress or the persons that guarantees 

the payment– unless the latter ones 

ensured just a part of the sum according 

to art. 33 paragraph 1 from Law 

58/1934 on the promissory note and the 

bill of exchange. 

 The possessor of the title, being 

paid at the date of payment by the 

drawee and prosecuting the other 

debtors based on the drawed up protest 

their obligation to pay in full the 

promissory note, because the right of 

regress appeared against them, it being 

in suffering. For the extinguishing of 

this right the whole sum that is owed 

must be paid. This emerges from art. 55 

from Law 58/1934 on the promissory 

note and the bill of exchange according 

to which any obliged against who it is 

exerted or it can be exerted the right of 

regress, can ask in exchange for the 

payment, so of the full payment, the 

handing over of the promissory note 

with the protest and a return account 

that is paid off. 

An acceptant or a payer through 

intervention enjoys such a right? 

Regarding the acceptant through 

intervention the difference in solution 

is that in the old judicial regime 

between the Italic-Romanian doctrine 

and the German one continues to exist.  
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principiul de drept comun, potrivit 

căruia creditorul poate refuza plata 

parţială. Se are în vedere în dreptul 

cambial situaţia debitorilor în regres, 

cărora în urma plăţii parţiale li se 

restrânge garanţia la restul sumei 

neachitate. 

 În caz de plată parţială, debitorul 

principal poate cere să i se dea o 

chitanţă şi să se facă menţiune pe titlul 

cambial despre suma achitată. El nu 

poate pretinde predarea cambiei, 

deoarece este necesar ca aceasta să fie 

prezentată pentru protest fiindcă numai 

după îndeplinirea acestei formalităţi 

restul sumei neachitate va putea fi 

cerută debitorilor de regres. Acelaşi 

drept îl are şi acceptantul prin 

intervenţie, dar nu şi platnicul prin 

intervenţie, cum ar fi indicatul la 

nevoie sau intervenientul pentru 

onoare, care trebuie să plătească suma 

întreagă. 
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matter, just a restriction that must be 

applied restrictively. 
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controversy that existed under the 

commerce code [28]. 

The partial payment can be made 

only at the date of payment, but before 

drawing up  the protest or the 

expiration of the term for its making. 

It is true that it was supported the 

idea contrary to the nowadays law, on 

the basis that these partial payments 

made by the acceptant after the protest 

or at the expiration of the term of 

drawing up serve to the interests of the 

regress debtors, because they are 

liberated with the sum paid by the 

drawee, and the possessor of the title 

has no reason to refuse it.  

Art 55 from Law 58/1934 on the 

promissory note and the bill of 

exchange, that stipulates a full payment 

after the protest, deals only with the 
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regress debtors but not the acceptant. 

If the possessor of the title does not 

receive this partial payment and the 

acceptant does not deposit the sum 

according to art 46 from Law 58/1934 

on the promissory note and the bill of 

exchange, after some authors his right 

to prosecute the regress debtors 

remains untouched and the bidder of 

the partial payment cannot be 

considered as being late regarding the 

offered sum. 

Without any doubt the possessor of 

the promissory note has the right to 

receive a partial payment any time and 

nobody can complain about his 

attitude, especially not the regress 

debtors that are freed for a part of their 

debt. 

It is considered as partial payment 

the case in which the whole amount 

that is mentioned in the title is not paid 

off plus the accessories with interests, 

expenses, and the difference in the 

exchange rate, even if on the title it is 

stipulated the payment in a foreign 

currency, or it is detained an unjustified 

commission, or when it is paid only the 

sum for which the acceptance was 

given or a sum smaller than it. 

If the possessor refuses to receive 

the partial payment the regress debtors 

and the persons that guarantees the 

payment are discharged by the 

warranty to pay off the offered and un-

received sum and its accessories, 

without any doubt in the hypothesis in 

which the right of regress was kept 

through the fulfillment of the necessary 

legal formalities.  

Thus they can be prosecuted just for 
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the difference. The other promissory 

signatories like the acceptant drawee 

and his persons that guarantees the 

payment or the intervener for 

acceptance, although they can be 

prosecuted for the whole amount, they 

cannot be considered as being late with 

the payment, so they cannot be 

demanded to pay interests and expenses 

if the sum was deposited according to 

art 46 from Law 58/1934 on the 

promissory note and the bill of 

exchange and even without the 

fulfillment of this condition, after some 

authors. We find ourselves in front of a 

putting in delay of the creditor “mora 

creditoris”, and the debtor enjoys the 

right to deposit the sum according to art 

46 from Law 58/1934 on the 

promissory note and the bill of 

exchange. 

 

Conclusions 

 

The presentation of the promissory 

note in international commerce before 

the date of payment is contrary to the 

law and it does not produce judicial 

effects; the debtor’s offer of payment 

and the refusal of the possessor does 

not allow the debtor to deposit the sum 

at the date of payment, with a freeing 

effect for him. 

The drawee can pay in advance only 

with the approval of the possessor of 

the promissory note. Because the 

payment before the date of payment is 

not governed by the rules of the 

promissory law, the drawee pays at his 

risk. 

The partial payment at the date of 
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payment from the promissory law is 

derogation from the principle of 

common law according to which the 

creditor can refuse the partial payment. 

It is had in view in the promissory law 

the situation of the debtors of regress, 

to whom the warranty to the rest of the 

unpaid sum is restricted after the partial 

payment. 

In case of partial payment the main 

debtor can ask to be given a receipt and 

a mention to be made on the title about 

the paid sum. He cannot claim the 

giving of the promissory note, because 

it is necessary for it to be presented for 

protest, because only after the 

fulfillment of this formality the rest of 

the unpaid sum can be asked to the 

regress debtors. The same right it has 

the acceptant through intervention, but 

not the payer through intervention, like 

the designated at need or the intervener 

for honor, that must pay the entire 

amount.  
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