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EDIȚIE ANIVERSARĂ 
 

Universitatea  

„GEORGE BACOVIA”, 

Bacău, România 
- 25 de ani de la înființare - 

 

Revista 

„ACTA UNIVERSITATIS 

GEORGE BACOVIA. 

JURIDICA” 
- la al x-lea număr - 

 

 

„Nimeni nu poate trăi fără prieteni,  

chiar dacă stăpânește toate bunurile 

lumii”  

(Aristotel) 

 

 

Anul 2016 este un important an 

aniversar. Universitatea „George 

Bacovia” din Bacău împlinește 25 de 

ani de la înființare, perioadă în care a 

devenit și s-a consolidat ca un 

important centru educațional, științific 

și cultural în zona centrală a Moldovei, 

constituind un adevărat izvor de 

formare a specialiștilor în varii 

domenii. Drumul străbătut nu a fost 

ușor, dar spre cinstea celor care au 

onorat Universitatea, în calitatea lor de 

dascăli și studenți, fiecare, prin 

entuziasm, competență și dăruire au 

contribuit la înălțarea modernului 

 

 

ANNIVERSARY EDITION 
 

„GEORGE BACOVIA” 

University,  

Bacau, Romania 
- 25 years of the establishment - 

 

The Magazine 

„ACTA UNIVERSITATIS 

GEORGE BACOVIA. 

JURIDICA” 
- at its 10th issue - 

 

 

„No one can live without friends, 

even if he/she possesses all world 

wealth”  

(Aristotle) 

 

 

2016 is an important anniversary 

year. University „George Bacovia” in 

Bacau reaches 25 years of existence, 

during which time he became and was 

consolidated as an important 

educational, scientific and cultural in 

center area of Moldova, being a true 

source training of professionals in 

various fields. The road traveled has 

not been easy, but to honestity those 

who honored the University, in their 

capacity as teachers and students, each 

by enthusiasm, competence and 

dedication have contributed to raising 

modern edifice that is today the 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 5. Issue 2/2016 - http://juridica.ugb.ro/ - 

THE EDITORIAL BOARD 

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

296 
 

edificiu care este astăzi Universitatea 

„George Bacovia”. 

În urmă cu 5 ani, respectiv în anul 

2011, la nivelul conducerii Universității 

„George Bacovia” din Bacău, s-a pus 

problema înființării unei reviste 

specifice Facultății de Drept și 

Administrație Publică, unde să poată fi 

valorificată cercetarea științifică a 

cadrelor didactice de profil, atât de la 

noi, cât și de la celelalte facultăți de 

profil, din țară și din stăinătate. 

Având sarcină bine precizată, noi, 

colegii de facultate, conf. univ. dr. Ioan 

Ciochină-Barbu, conf. univ. dr. 

Alexandru Amititeloaie, lector univ. dr. 

Nelu Niță și asistent univ. drd. Adrian 

Lupașcu, împreună, am început munca 

de documentare.  

Mai întâi am identificat baza legală, 

apoi, prin deplasări la alte facultăți de 

Drept din țară (Universitatea Alexandru 

Ion Cuza și Universitatea Mihail 

Kogălniceanu din Iași, la Universitatea 

Dunărea de Jos din Galați, 

Universitatea București, Universitatea 

Ecologică din București, Universitatea 

Transilvania din Brașov), unde activau 

cadre didactice cu multă experiență în 

domeniu, precum prof. univ. dr. Toader 

Tudorel, prof. univ. dr. Ioan Macovei, 

prof. univ. dr. Genoveva Vrabie, prof. 

univ. dr. Corneliu Bârsan, prof. univ. dr. 

Alexandru Țiclea, prof. univ. dr. Florin 

Ciutacu, prof. univ. dr. Cristinel Ioan 

Murzea, prof. univ. dr. Vasilica Negruț, 

precum și lector univ. dr. Victor Welter, 

care ne-au încurajat în demersul nostru 

și ne-au împărtășit multe din tainele 

University „George Bacovia”. 

Five years ago, namely in 2011, the 

managing board of George Bacovia 

University decided to found a 

magazine specific for the faculty of 

Law and Public Administration for the 

purpose to put into value the scientific 

research of the teaching staff, both at 

the institutional level, but also at the 

national and international level. 

Having a precise task, us, faculty 

colleagues, associate professor PhD 

Ioan Ciochina-Barbu, associate 

professor PhD Alexandru Amititeloaie, 

senior assistant PhD Nelu Nita and 

junior assistant PhD student Adrian 

Lupascu, together, have started to do 

the necessary steps. 

First we identified the legal basis, 

then by making some visits to other 

Law Faculties in the country 

(Alexandru Ioan Cuza University and 

Mihail Kogalniceanu University in 

Iasi, Dunarea de Jos University in 

Galati, Bucharest University, The 

Ecological University in Bucharest and 

Transilvania University in Brasov) 

where we met some of the most 

experienced teaching staff in the field, 

such as professor PhD Toader Tudorel, 

professor PhD Ioan Macovei, professor 

PhD Genoveva Vrabie, professor PhD 

Corneliu Barsan, prfessor PhD 

Alexandru Ticlea, professor PhD 

Florin Ciutacu, professor Ph D 

Cristinel Ioan Murzea, professor Phd 

Victor Werter, professor PhD Vasilica 

Negrut, which encouraged us and 

helped us to continue our task sharing 
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unei astfel de misiuni nobile, 

neascuzându-ne și unele greutăți pe 

care le-am putea întâmpina. 

Mai mult, unii dintre domniilor lor 

nu numai că au acceptat, cu plăcere, să 

facă parte din Editorial Board-ul 

revistei, dar ne-au facilitat și contactul 

cu cadre universitare de peste hotare, 

de prestigiu european și mondial în 

domeniul științelor juridice. Astfel, 

doamna prof. univ. dr. Genoveva 

Vrabie ne-a înlesnit colaborarea cu 

distinșii profesori universitari Rainer 

Arnold de la University of Regensburg, 

Germany, și cu Miroslaw Granat de la 

Cardinal StefanWyszynsky University 

in Warsaw, Poland. Cu ajutorul 

domnului prof. univ. dr. Florin Ciutacu 

am pus bazele unei colaborări 

fructuoase cu renumite personalități ale 

dreptului, precum: David Annoussamy 

Ph.D., Président de la Société de droit 

comparé de Pondichéry, India; Aurelia 

Lucia Beatrice Colombi Ciacchi Ph.D., 

de la University of Groningen, 

Nederland; Seán Patrick Donlan Ph.D., 

de la Irish Socciety of Comparative 

Law, Ireland; Lucilla Gatt Ph.D., 

Private Law and Comparative Law 

University of Naples Sour Orsola 

Benincasa, Italy; Giovana Capilli 

Ph.D., Sapienza University, Italy; 

Gabriel Moens Ph.D., Mourdoch 

University, Australia, etc.  

Desigur, că, față de standardele pe 

care ni le-am propus a le atinge prin 

demersul nostru, respectiv un înalt grad 

al cercetării științifice, exprimat prin 

lucrările ce urmau a fi publicate, am 

us some of the secrets of such a noble 

mission, not hiding us the difficulties 

which could appear. 

Some of the above mentioned 

personalities accepted with a great 

pleasure to be part of the Editorial 

Board of the magazine and further 

more they facilitated us the contact 

with teaching staff abroad from Europe 

and other countries activating in the 

field of Law. Thus professor PhD 

Genoveva Vrabie helped us to be in 

touch with the famous professors 

Rainer Arnold from the Regensburg 

University in Germany and Miroslaw 

Granat from the Cardinal Stefan 

Wyszynsky University in Warsaw, 

Poland, PhD, Preésident de la Société 

de droit comparé de Pondichéry, India; 

Aurelia Lucia Beatrice Colombi 

Ciacchi PhD, Aurelia Lucia Beatrice 

Colombi Ciacchi PhD, University of 

Groningen, Nederland; Seán Patrick 

Donlan PhD, Irish Society of 

Comparative Law, Ireland, Lucila Gatt, 

PhD, Private Law and Comparative 

Law University of Naples Sour Orsola 

Benincasa, Italy, Giovana Capilli PhD, 

Sapienza University, Italy, Gabriel 

Moens, PhD, Mourdoch University, 

Australia, etc.  

Certainly that, facing the proposed 

standards, respectively a high level of 

scientific research expressed through 

works that were going to be published, 

we solicited and we got the 

collaboration of other prestigious 

collaborators such as: Razvan 

Teodorescu, Academician Professor 
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solicitat și am obținut colaborarea și a 

altor cercetători de prestigiu, precum: 

Răzvan Theodorescu, Academician 

Professor Ph.D., Member of the 

Romanian Academy, România; Victor 

Moraru Ph.D., University of Academy 

of Science of Moldova; Grigore Rusu 

Ph.D., Moldova State University, 

Moldova; Ștefan Belecciu Ph.D., 

Stefan cel Mare Police Academy, 

Moldova; József Hajdú Ph.D., 

University of Szeged, Hungary; Vlad 

Barbu Ph.D., Alexandru Ioan Cuza 

Police Academy, Buchareast, România; 

Alexandru Boroi Ph.D., Alexandru Ioan 

Cuza Police Academy, Buchareast, 

România; Stancu Șerb Ph.D., 

Alexandru Ioan Cuza Police Academy, 

Buchareast, România; Ionel Bostan 

Ph.D., Stefan cel Mare University in 

Suceava, România; Tanase Joița Ph. D., 

Spiru Haret Universiry in Brașov, 

România; Verginia Vedinaș Ph.D., 

University of Bucharest, România. 

După îndeplinirea tuturor 

formalităților, respectiv stabilirea 

Editorial Board-lui, stabilirea 

Colectivului de redacție, înregistarea la 

Biblioteca Națională, etc., am început 

să lucrăm la primul număr al Revistei 

„Acta Universitatis George Bacovia. 

Juridica”, care a apărut în luna iunie 

2012.  

De la acestă dată au fost publicate, 

în cele 10 numere câte au apărut până 

în decembrie 2016 peste 200 de 

articole, reprezentând tot atâtea teme de 

cercetare științifică, structurate pe 

domenii de Drept public, Drept privat, 

PhD, Member of the Romanian 

Academy, Romania, Victor Moraru 

PhD, University of Academy of 

Science of Moldova, Grigore Rusu 

PhD, Moldova State University, 

Moldova, Ștefan Belecciu PhD, Stefan 

cel Mare Police Academy, Moldova, 

Josef Hajdu PhD, University of 

Szeged, Hungary; Vlad Barbu PhD, 

Alexandru Ioan Cuza Police Academy, 

Buchareast, Romania, Alexandru Boroi 

Ph D, Alexandru Ioan Cuza Police 

Academy, Buchareast, Romania, 

Stancu Șerb PhD, Alexandru Ioan Cuza 

Police Academy, Buchareast, Romania, 

Ionel Bostan PhD, Stefan cel Mare 

University in Suceava, Romania, 

Tanase Joița PhD, Spiru Haret 

University in Brașov, Romania, 

Verginia Vedinaș PhD University of 

Bucharest, Romania. 

After fulfilling all the formalities, 

respectively establishing the Editorial 

Board, the Editing Board, the 

registration at the National Library 

etc., we started to work for the first 

issue of the „Acta Universitatis George 

Bacovia. Juridica” Magazine, which 

appeared in June 2012. 

From this date on there were 

published, in the 10 issues appeared 

until December 2016 over 200 articles, 

representing the same number of 

research themes, structured in the 

fields of Public Law, Private law, 

European Law, International and 

Doctrines also. 

In the pages of the „Acta 

Universitatis George Bacovia. 
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Drept European și Internațional, 

precum și Doctrine. 

În paginile Revistei „Acta 

Universitatis George Bacovia. Juridica” 

au publicat articole de înalt nivel 

ștințific, atât mari personalități al vieții 

juridice, cât și tineri doctoranzi, 

îmbinând astfel experiența seniorilor cu 

tenacitatea tinerilor cercetători. 

Având ca model zicerile domnului 

profesor univ. dr. Cristinel Ioan 

Murzea, formulate în nenumăratele ore 

de discuții pe tema importanței 

dreptului în societate, conform cărora 

„fiind creația spiritului, dreptul nu este 

o oglindã pură a realității. El pornește 

de la realități, dar le asimilează, le 

preface conceptual”, încă de la primul 

număr, Colectivul de redacție și-a 

propus ca să promoveze, în conținutul 

revistei, articole cu certă valoare 

științifică, fapt ce a făcut posibil ca, în 

prezent, „Acta Universitatis George 

Bacovia. Juridica” să fie indexată în 

importante baze de date internaționale, 

precum SCIPIO, C.E.E.O.L., ProQuest 

și EBSCO. 

Colectivul de redacție își propune să 

se preocupe, și în continuare, pentru 

creșterea prestigiului științific al 

revistei, astfel încât aceasta să poată fi 

indexată în cât mai multe baze de date 

internaționale, dar și pentru a fi cotată 

ISI, în măsura în care va fi posibil, și cu 

factor de impact, calculat și publicat de 

Thomson Reuters în Journal Citation 

Reports. 

 

În finalul acestor câteva rânduri, 

Juridica” Magazine there published 

articles have a high level of scientific 

research great personalities of the legal 

field but also young PhD students 

combining thus the seniors experience 

with the tenacity of young researchers. 

Having as model the sayings of 

professor PhD Cristinel Ioan Murzea, 

expressed in numerous hours of 

discussion on the issue of the 

importance of law within the society, 

according to which “being the creation 

of the spirit, law is not a pure mirror of 

the reality. It starts from realities, but it 

assimilates them, labouring them 

conceptually”, even from the 

beginning of the first issue the Editing 

Board aimed to promote within the 

contents of the magazine articles with a 

certified scientific value, a fact that 

made possible the indexation of the 

magazine within the international data 

bases such as SCIPIO, C.E.E.O.L., 

ProQuest and EBSCO.  

The Editing Board will be 

preoccupied to enlarge the scientific 

prestige of the magazine as later on it 

could be indexed in more international 

data bases, but also for ISI, as far as 

possible, and impact factor, calculated 

and published by Thomson Reuters 

Journal Citation Reports. 

 

At the end of these lines we want to 

thank to all the members of the 

Editorial Board and to all our 

collaborators, internal or external ones, 

for the high efforts done and express 

our desire and hope of a future fruitful 
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aducem, tuturor membrilor Editorial 

Board, precum și tuturor 

colaboratorilor interni și externi, 

prinosul nostru de recunoștință, sincere 

și respectuoase mulțumiri pentru 

eforturile depuse, și ne exprimăm 

dorința și speranța unei colaborări 

fructuoase și în viitor.  

 

Totodată, mulțumim sincer 

conducerii Universității „George 
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„Jur să fiu devotat patriei şi poporului 
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României”  
(Art. 20 din Legea cetățeniei române, nr. 
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Rezumat: Pentru poporul român, 
cultura şi naţiunea sunt procese 
inseparabile, de construcţie permanentă, 
iar simbolurile patriei, drapelul, imnul, 
stema, cetățenia, Carpaţii, Dunărea şi 
dreptul, fac parte din cultura română. Am 
fost provocat în efectuarea acestui 
demers de cercetare juridică, legat de 
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„I swear to be loyal Romanian country 

and people, 
to defend national rights and interests, 
to observe the Constitution and laws of 

Romania” 
(Article 20 of the Romanian Citizenship 

Law, no. 21/1991) 
 
 
 

Abstract: Romanian people, culture and 
natin are inseparable processes, building 
permanent and homeland symbols, flag, 
anthem, emblem, nationality, Carpathians, 
the Danube and the right part of Romanian 
culture. I was challenged to perform this 
action legal research related to the news of 
the death of close to Romanian citizenship 
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vestea morții apropiate a cetăţeniei 
române și a patriotismului naţional, atât 
în planul luptei politice cât, mai ales, al 
dreptului, din mai multe motive. Mai 
întâi, ceea ce se scrisese cu ani în urmă 
despre cetăţenie, cu ocazia formării 
statelor moderne, suverane, ca formă de 
existenţă a unei naţiuni, pare astăzi, în 
epoca europenizării şi mondializării, 
desuet, anacronic. Un om, la 61 de ani, 
aşa cum sunt eu, cel ce scriu aceste 
rânduri, se gândește la propria-i moarte 
mai des decât unul, să zicem, la 30. Nu 
mă gândesc neapărat la moartea fizică a 
statului şi a cetăţeniei, care face 
legătura ombilicală între cetăţeni şi 
această formă de organizare politico 
socială cu înveliş juridic, ci la cea 
spirituală, care uneşte sufletele 
oamenilor şi vibrează la unison atunci 
când, cu mâna pe inimă, se intonează 
imnul ţării.  

 
Cuvinte cheie: cetăţenie; naţiune; stat; 

patrie; patriotism; cetăţenia Uniunii 
Europene; dreptul constituţional; dreptul 
Uniunii Europene. 

 
 
Argumentum 
 
Requiem-ul, se știe, este o slujbă 

religioasă pentru sufletul răposaților. 
Mulți compozitori au încercat să 
extragă Requiem-ul din canonul 
bisericesc și să-l livreze muzicii 
lumii. În fond, grija pentru sufletele 
apropiate care s-au dus nu e doar a 
preoților și nu se manifestă doar în 
biserică. În general, compozitorii au 
preluat textul latinesc și structura 
clasică a slujbei, adăugându-le 
muzica. Dacă în biserică muzica este 
doar un potențator al sensurilor 
mistice ale vorbelor, în afara 
bisericii, în regatul muzicii, raportul 
se schimbă. În afara bisericii, s-au 
găsit compozitori care să scrie 

and patriotism both in the national political 
struggle and, especially, law, for several 
reasons. First, what he had written years 
ago about citizenship, during the formation 
of modern states, sovereign, as a form of 
existence of a nation, appears today in the 
age of globalization and Europeanization, 
outdated, anachronistic. A man, 61, as am 
I, who write these lines, thinks about his 
own death more often than one, say, 30. I 
do not think necessarily physical death 
which the state and citizenship umbilical 
link between citizens and the political form 
of social organization with legal cover, but 
the spiritual joining the souls of men and 
vibrate when, honestly sung the national 
anthem. 

 
 
 
 
 
 
Keywords: citizenship; nation; state; 

country; patriotism; European citizenship; 
constitutional law; European Union law. 

 

 
 
Argumentum 
 
Requiem is known, is a religious 

service for the departed soul. Many 
composers have tried to extract 
Requiem church canon and deliver 
music to the world. In fact, caring for 
souls who went close not only to the 
priests and not only manifested in the 
church. In general, the composers took 
the Latin text and the classic structure 
of the service by adding them to music. 
If the church is only a potentiated 
music mystical meanings of words, 
outside the church, the kingdom of 
music, the ratio changes. Outside the 
church, found composers to write music 
or words above measure - there are 
passages in the Requiem sites that make 
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muzica pe măsura vorbelor sau mai 
sus - există pasaje în Requiem-uri 
care te fac să te întrebi dacă nu 
cumva vorbele sunt doar un prilej 
pentru muzică, căci adevărul este mai 
degrabă al ei [1]. Titlul vine de la 
primele cuvinte ale slujbei religioase: 
„Requiem aeternam dona eis, 
Domine” (Odihnește-i pe ei în pace, 
Doamne), „requiem” fiind forma de 
acuzativ a substantivului „requies”, 
care înseamnă odihnă și a dat, mai 
târziu, școlărescul „recreație”. 

Am fost provocat în efectuarea 
acestui demers de cercetare juridică, 
legat de vestea morții apropiate a 
cetăţeniei române și a patriotismului 
naţional, atât în planul luptei politice 
cât, mai ales, al dreptului, din mai 
multe motive. Mai întâi, ceea ce se 
scrisese cu ani în urmă despre 
cetăţenie, cu ocazia formării statelor 
moderne, suverane, ca formă de 
existenţă a unei naţiuni, pare astăzi, 
în epoca europenizării şi 
mondializării, desuet, anacronic. Un 
om, la 61 de ani, aşa cum sunt eu, cel 
ce scriu aceste rânduri, se gândește la 
propria-i moarte mai des decât unul, 
să zicem, la 30. Nu mă gândesc 
neapărat la moartea fizică a statului şi 
a cetăţeniei care face legătura 
ombilicală între cetăţeni şi această 
formă de organizare politico socială 
cu înveliş juridic, ci la cea spirituală, 
care uneşte sufletele oamenilor şi 
vibrează la unison atunci când, cu 
mâna pe inimă, se intonează imnul 
ţării.  

În acest articol există și momente 
care sunt, mai degrabă, reflecții ale 
intelectualului în fața ideii morții, în 
general, și a morții statului său, în 
special. Acestea sunt momentele în 
care interogația se amestecă cu 

you wonder if words are just an 
occasion for music, for truth is more of 
them [1]. The title comes from the first 
words of religious ceremony: "Requiem 
aeternam dona eis, Domine" (Rest in 
peace and them, God), "requiem" is the 
accusative form of the noun "Requiem" 
which means rest and gave later, 
"recreation".  

I was challenged in conducting this 
research approach closely related legal 
news of the death of Romanian 
citizenship and national patriotism both 
in the political struggle and, especially, 
law, for several reasons. First, what you 
wrote years ago about citizenship 
during formation of modern states, 
sovereign form of existence as a nation, 
appears today in the age of 
Europeanization and globalization, 
outdated, anachronistic. A man, 60 
years old, as I, who write these lines, 
thinks about his own death more often 
than one, say, 30. I do not think 
necessarily physical death which the 
state and citizenship umbilical link 
between citizens and the political form 
of social organization with legal cover, 
but the spiritual joining the souls of 
men and vibrate when honestly sings 
national anthem.  

In this article there are moments 
that are rather reflections of the 
intellectual to the idea of death and 
dying in his state in particular. These 
are times when prayer interrogation 
mix to strengthen faith. Not only 
because, after all, each of us lost a 
loved one at a time and often thinks that 
soul, but because in the footsteps of 
every thought is lost and in the shadow 
of thought to our own loss, with all his 
anxiety. About this sentiment (or 
whatever else it be) I speak now.  

In Requiem our citizenship comes 
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rugăciunea pentru a  fortifica 
credința. Nu doar pentru că, în fond, 
fiecare dintre noi a pierdut pe cineva 
drag la un moment dat și se gândește 
adesea la sufletul acela, dar pentru că 
în orice gând pe urmele celui pierdut 
se află și umbra gândului la propria 
noastră pierdere, cu toată anxietatea 
sa. Despre acest sentiment (sau ce 
altceva o fi) vorbesc eu acum. 

În Requiem-ul nostru, cetăţenia 
vine din adâncuri, ca o vibrație gravă 
a corzilor inimii și merge spre 
lumină, spre eliberarea finală, prin 
voce omenească. Este, în fond, 
traseul pe care îl dorim cu toții pentru 
sufletele noastre și pentru sufletele 
celor care vin după noi. Nu pot 
descrie Requiem-ul cetăţeniei mele, 
dar cred că şi italienii, francezii sau 
oricare european, gândesc la fel, fără 
forța șocantă a unui geniu, ce se 
întâmplă cu noi, înțelegând prin 
„noi”, suma celor care au plecat, a 
celor care suntem pe aici și a celor 
care vor veni. Am impresia că vocea 
mea nu este singulară, şi aș vrea să vă 
atrag atenția asupra unui sentiment 
creştinesc al unui român, pentru care 
apartenența la acest neam milenar 
este o ilustrare a sublimului, una 
dintre cele mai frumoase trăiri, în 
orice caz, unul dintre cele mai 
înălţătoare sentimente trăite de mine, 
vreodată. Pentru poporul român, 
cultura şi naţiunea sunt procese 
inseparabile, de construcţie 
permanentă, iar simbolurile patriei, 
drapelul, imnul, stema, cetățenia, 
Carpaţii, Dunărea şi dreptul fac parte 
din cultura română.  

Cetățenia, în dreptul românesc, în 
dreptul Uniunii Europene și în 
dreptul internațional, așa cum vom 
încerca succint să o abordăm în 

from the depths, as a serious vibration 
of the strings of the heart and go 
towards the light, towards the final 
release by human voice. It is, in fact, 
the route that we all want for our souls 
and the souls of those who come after 
us. I cannot describe my citizenship 
Requiem, but I think the Italians, 
French or any European think alike, 
without disturbing force of a genius, 
what happens to us, meaning "we", the 
amount of those who left, those we are 
here and those to come. I think my 
voice is not unique and I would like to 
draw your attention to a sense of a 
Romanian Christian for membership in 
this millennial generation is an 
illustration of the sublime, one of the 
most beautiful experiences, however, 
one of the most uplifting feelings 
experienced by me, ever.  

Romanian citizenship law, 
European Union law and international 
law, as we try to address briefly in our 
study is part of a long tradition as other 
precepts in the three monotheistic 
religions, Judaism since, with the 
Abrahamice religions Christianity and 
Islam form of divine revelation and 
compelling books these religions are 
similar but some differences as we try 
to develop further, starting even with 
the genesis and definition of 
citizenship. 

 
1. About Citizenship 
 
During the latter, citizenship is the 

leitmotif of human rights issues, which 
is the natural course of their 
implementation consistent. But not 
once used against his vocation 
presumed, sometimes came to play an 
ideological instrument when not direct 
legal, political interests justifying and 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 5. Issue 2/2016 - http://juridica.ugb.ro/ - 
Valentin-Stelian BĂDESCU 

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

305 
 

paginile acestui studiu, se înscrie 
într-o veche tradiție, precum alte 
precepte în cele trei culte monoteiste, 
având în vedere că iudaismul, alături 
de creștinism și islamism formează 
religiile abrahamice, de revelație 
divină, iar cărțile acestor religii 
prezintă similitudini incontestabile, 
dar și o serie de diferențe, așa cum 
încercăm să dezvoltăm în continuare, 
pornind chiar cu geneza și definirea 
cetățeniei. 

 
1. Despre cetăţenie 
 
În timpul din urmă, cetăţenia este 

leitmotivul problematicii drepturilor 
omului, ceea ce e în mersul firesc al 
realizării lor consecvente. Dar, folosită 
nu o dată împotriva vocaţiei sale 
prezumate, a ajuns pe alocuri să joace 
rolul unui instrument ideologic, când 
nu şi juridic nemijlocit, de justificare a 
unor interese politice şi de încurajare, 
fie şi indirectă a unor modele morale, 
opuse în fapt tablei valorilor umaniste 
autentice. Or, numai acestea din urmă 
coagulează esenţa umană, al cărei 
fundament filosofic implică şi ideea 
dreptului natural.  

Alunecarea înstrăinată de care 
vorbim - proprie postmodernismului pe 
care îl parcurgem - este una de practică 
politică şi juridică, în măsura în care 
este mai întâi una de mentalitate 
axiologic-confuzionară, marcând un 
relativism valoric cu efecte sociale 
entropice [2].  

Oricât de redundant riscă să fie 
demersul de faţă în raport cu achiziţiile 
consacrate în cunoaşterea şi înţelegerea 
problematicii cetăţeniei, vom proceda 
mai întâi la unele, totuşi restrânse, 
consideraţii privind geneza cetăţeniei şi 
statului ca fenomene istorice obiective, 

encouraging, albeit indirect moral 
models, the opposite in fact sheet 
genuine humanistic values. However, 
only the latter coagulated human 
nature, whose philosophical foundation 
implies the idea of natural law.  

Slipping estranged from the talk - 
you go through its own postmodernism 
- is one of political and legal practice, 
to the extent that one is first mentality 
axiological-obfuscation, marking a 
value relativism social effects of 
entropy [2]. 

However the approach is likely to 
be redundant with respect to 
procurement enshrined in knowledge 
and understanding of citizenship issues, 
we first make some, though limited, 
considerations on the genesis of 
citizenship and the state as a historical 
phenomenon objective against which 
arose in political and philosophical 
field of legal thinking, the idea of 
citizenship. We will thus act 
reductionist superposition of both 
frameworks, thus avoiding a careful 
look at all, but interested in serving 
ideological pressure on the idea of 
citizenship, thus constrained to a 
deflection reified its defining 
axiological status. Let us inquire, 
therefore, in a manner seemingly 
rhetoric, which is itself citizenship? 
Does she reified status, working in the 
given register, the phenomenon or 
somehow the other extreme and 
sometimes she accepted a empire [3] 
historical and universalist. Of course, 
the above question received in the field 
of legal knowledge expected answers. 
We still we remind here - to illustrate 
the thesis set out in the notes to the 
topic - some of those clarifications 
accents. Thus, it was recognized that a 
prerequisite for membership in the 
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în raport cu care s-a ivit, în câmpul 
gândirii politice şi filosofico-juridice, 
ideea  cetăţeniei. Vom lua astfel act de 
suprapunerea reducţionistă a celor două 
planuri, astfel evitabilă la o privire cât 
de cât atentă, dar servind interesat unei 
presiuni ideologice asupra ideii 
cetăţeniei, constrânsă astfel la o 
deturnare reificantă a statutului ei 
definitoriu axiologic. Să ne întrebăm, 
de aceea, într-o manieră aparent 
retorică, ce este însăşi cetăţenia? Are 
ea un statut reificant, funcţionează în 
registrul datului, al fenomenului ori 
cumva, de la cealaltă extremă uneori şi 
ea acceptată, într-un empireu [3], 
anistoric şi universalist. Desigur, 
întrebarea de mai sus a primit în 
câmpul cunoaşterii juridice 
răspunsurile aşteptate. Noi totuşi vom 
reaminti aici - pentru ilustrarea tezei 
enunţate în genericul însemnărilor de 
faţă - unele dintre accentele 
clarificărilor în cauză. Astfel, s-a 
admis, că o condiţie primordială pentru 
apartenenţa la populaţia unui stat este 
legătura juridică (vinculum juris) de 
cetăţenie dintre grupul de indivizi 
locuind pe un anumit teritoriu şi 
puterea publică, care îşi exercită 
atributele de putere asupra acelui 
teritoriu [4]. 

Cetățenie. Cuvînt folosit adesea și 
neînțeles celor mai mulți. Acea Biblie a 
inculților numită DEX, zice despre 
cetățenie că este 1. condiţia juridică de 
cetăţean, situaţia de cetăţean, 
supuşenie, (impr.) naţionalitate. (~ 
unei persoane.) 2. Sinonime cetăţeníe 
s. f., art. cetăţenía, g.-d. art. cetăţeníei; 
pl. cetăţeníi, 2. Drept juridic de 
cetăţean; calitatea de a fi cetăţean. 3. 
A acorda ~. A dobândi ~Dublă ~ stare 
de a fi cetăţean a două state, indicînd 
proveniența cuvîntului pe filieră latină, 

population of a state is legal bond 
(vinculum juris) the nationality of a 
group of individuals living in a given 
territory and public power that exerts its 
power over that territory attributes [4]. 

Citizenship. Words used often 
incomprehensible to most. That Bible 
illiterate called DEX, says that 
citizenship is: 1. legal condition of 
citizen, citizen situation. Nationality. (~ 
A person.) 2. Synonyms citizens sf, art. 
citizens, G.-D. art. citizenship; pl. 
citizens, 2. As a legal citizen; quality of 
being a citizen. 3. Giving ~. A gain-
Double-condition of being a citizen of 
two countries, indicating the origin of 
the word in Latin branch of the civitas, 
which suggest the idea of fortress, 
fortification, meaning assigned state 
primary stages of its existence. 
Subsequently meaning was extended to 
citizens. 

In a world that has learned that 
originality is only good in the modern 
sense, the concept of citizen was first 
used in the French Declaration of 
Rights of Man and Citizen of 1789. 
This Statement introduced 
contemporary notion of citizenship 
liquidating Obedience, legend - a 
person's active participation in political 
life, providing citizens with a set of 
rights and obligations, and the state 
with a set of obligations to citizens. 
Although the term citizenship 
legislation has existed since 1795, it 
began to be established only in 1948. 
Consistent individual citizen is 
receiving citizenship term used with 
other meanings more or less restricted: 
individual, national, subject, active 
citizen. Currently, most constitutions 
and laws use the term to refer to this 
affiliation citizenship. Initially, 
citizenship was designated by the term 
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de la civitas, care sugera ideea de 
cetate, fortificație, sens atribuit statului 
în etapele primare ale existenței sale. 
Ulterior sensul a fost extins și asupra 
cetățenilor. 

Într-o lume care a învățat că doar 
originalitatea e bună, în sensul modern, 
noțiunea de cetățean a fost utilizată 
pentru prima dată în Declarația 
franceză privind drepturile omului și 
cetățeanului din 1789. Această 
Declarație a introdus noțiunea 
contemporană de cetățenie lichidând 
supușenia, legând-o de participarea 
activă a persoanei la viața politică, 
înzestrarea cetățenilor cu un set de 
drepturi și obligații, iar statul cu un set 
de obligații față de cetățeni. Deși în 
legislație termenul de cetățenie a 
apărut încă din anul 1795, acesta a 
început să fie consacrat consecvent 
abia din 1948. Cetățean  este persoana 
fizică ce beneficiază de cetățenie, 
termen folosit și cu alte sensuri, mai 
mult sau mai puțin restrânse: persoană, 
resortisant, supus, cetățean activ. În 
prezent, cele mai multe constituții și 
legi folosesc termenul de cetățenie 
pentru a desemna această apartenență. 
Inițial, cetățenia era desemnată prin 
termenul naționalitate, termen care mai 
poate fi întâlnit și astăzi în Constituția 
Franței (1958), în articolul 34 [5]. 

În doctrina de specialitate, una 
dintre cele mai controversate probleme 
în legătură cu cetățenia este cea privind 
natura juridică a acesteia. Cetățenia 
este apartenența legală a unei persoane 
fizice la un stat, iar normele care sunt 
legate de cetățenie, se aplică pe cât 
posibil asupra persoanelor juridice. 
Cetățenia apare în două ipostaze: ca 
instituție politică în dreptul obiectiv şi 
ca o condiție juridică (statut) în dreptul 
subiectiv. În acest sens, cetățenia poate 

nationality can be met within that today 
the French Constitution (1958), in 
Article 34 [5]. 

In legal doctrine, one of the most 
controversial issues about the nature of 
citizenship is the legal position. 
Citizenship is a legal affiliation of an 
individual to a state, and which are 
related to citizenship rules apply as far 
as possible to legal persons. Citizenship 
occurs in two ways: as a political 
institution in the right objective and as 
a legal condition (status) in the 
subjective right. In this sense, 
citizenship can be regarded as personal 
status, a tacit agreement synallagmatic, 
a unilateral act of power, a legal 
situation, a contractual relationship, a 
legal relationship, part of a person's 
marital status, etc. 

In the first sense, citizenship is a set 
of legal rules governing social relations 
grouped around the need to ensure the 
fullness of rights and obligations under 
the Constitution and laws of those 
persons who, through their feelings and 
interests are closely intertwined 
destinies State. Being a complex 
matter, is an institution of constitutional 
law as an expression of political 
sovereignty. Under the sovereignty of 
the State establishes the legal status of 
its citizens and only citizens have the 
right to participate in execution of 
power in the institutionalized forms of 
direct democracy (suffrage, 
referendum, popular initiative) or of 
representative democracy 

In the second sense, it focuses on 
the idea of law subject whose legal 
position within certain ratios 
characterize and only here speak of a 
person's citizenship (The acquisition 
and loss of nationality). By some 
concluding statements should specify 
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fi considerată ca fiind un statut 
personal, un contract tacit sinalagmatic, 
un act unilateral de putere, o situație 
juridică, un raport contractual, un 
raport juridic, o parte a stării civile a 
persoanei, etc.  

În prima accepțiune, cetățenia 
reprezintă un ansamblu de norme 
juridice ce reglementează raporturi 
sociale grupate în jurul necesității de a 
asigura plenitudinea drepturilor și 
obligațiilor prevăzute de Constituție și 
legi acelor persoane care, prin 
sentimentele și interesele lor, sunt 
strâns legate de destinele statului 
respectiv. Fiind o materie complexă, 
este o instituție a dreptului 
constituțional, întrucât este o expresie a 
suveranității politice. Statul, pe temeiul 
suveranității lui, stabilește statutul 
juridic al cetățenilor săi şi numai 
cetățenii au dreptul să participe la 
executarea puterii în formele 
instituționalizate ale democrației 
directe (sufragiul, referendumul, 
inițiativa populară) sau în ale 
democrației reprezentative. 

În cea de a doua accepțiune, ea se 
axează pe ideea de subiect de drept, a 
cărei poziție juridică în cadrul unor 
anumite raporturi o caracterizează, și 
numai aici se vorbește de cetățenia unei 
persoane (ex. dobândirea și pierderea 
cetățeniei).  

Prin câteva afirmații concluzive, 
vom preciza că noțiunea de cetățenie 
are multiple conotații juridice, în 
funcție de natura raporturilor juridice 
în care se manifestă: raporturi de drept 
internațional, raporturi de drept al 
Uniunii Europene, raporturi de drept 
constituțional român, raporturi de drept 
administrativ, raporturi de dreptul 
familiei. Așadar, caracterul complex, 
de sinteză, al noțiunii juridice de 

that the concept of citizenship has many 
connotations legal, depending on the 
nature of legal relations that occur: 
relations of international law, European 
Union law relationships, relationships 
Romanian constitutional law, 
administrative law relations, 
relationships and family law. Thus, the 
complex, synthesis, the legal concept of 
citizenship is generated by the 
multitude and nature of these branches 
of law which gives specific legal status 
and coverage by integrating into a 
single unit features prints them what the 
various branches of law, European and 
international level. So it is the legal 
regulation of Romanian citizenship. 

 
2. The legal regime of Romanian 

citizenship 
 
Romanian citizenship is a part, 

intrinsic legal capacity of person, 
because only one who has Romanian 
citizenship is recognized and protected 
all the rights and freedoms stipulated by 
Romanian law - "that is general legal 
capacity". Legal capacity is the premise 
of acquiring the status of a subject of 
rights and obligations in any legal 
relationship. It consists of the ability to 
use and exercise capacity and it appears 
that differ from one branch to another 
law according to state interests or 
specific regulatory objectives of the 
branch. For example, traditionally, in 
public law, where Parliament is 
bicameral, one of the rooms is 
considered "Upper House" and the 
Senate. For this reason, the legal 
capacity to be elected senator is aged 
33 years (formerly of revision age was 
35 years) and the Chamber of Deputies 
minimum age is 23 years. It can be 
concluded that the legal nature of 
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cetățenie este generat de multitudinea 
și natura acestor ramuri de drept care îi 
conferă un statut juridic specific, prin 
integrarea și cuprinderea într-o singură 
unitate a caracteristicilor ce i le 
imprimă diferitele ramuri ale dreptului 
intern, european și internațional. Așa 
stau lucrurile și în reglementarea 
juridică a cetățeniei române. 

 
2. Regimul juridic al cetățeniei 

române 
 
Cetățenia română este parte 

componentă, intrinsecă a capacității 
juridice a persoanei, pentru că numai 
cel care are cetățenia română are 
recunoscute și protejate toate drepturile 
și libertățile prevazute de legea română 
- „adică are capacitate juridică 
generală”. Capacitatea juridică este 
premisa dobandirii calității de subiect 
de drepturi și obligații în orice raport 
juridic. Ea este compusă din 
capacitatea de folosință și capacitatea 
de exercitiu și se poate constata că 
diferă de la o ramură de drept la alta, în 
funcție de interesele statului sau 
specificul obiectului de reglementare al 
ramurii. Spre exemplu, tradițional, în 
dreptul public, acolo unde Parlamentul 
este bicameral, una dintre Camere este 
considerată „Camera Superioară”, 
precum Senatul. Din acest motiv, 
capacitatea juridică pentru a putea fi 
ales senator este vârsta de 33 de ani 
(anterior revizuirii Constituției vârsta 
era de 35 de ani), iar pentru Camera 
Deputaților vârsta minimă este de 23 
de ani. Se poate concluziona, că natura 
juridică a cetățeniei române constă în 
aceea că ea este un element al 
capacității juridice generale a persoanei 
fizice. 

Referitor la regimul juridic al 

Romanian citizenship is that it is an 
element of general legal capacity of the 
individual. 

Regarding the legal status of 
Romanian citizenship will show that 
the legal rules governing the acquisition 
and loss of nationality are rules of 
constitutional law. Also, the legal rules 
that define the scope of rights, 
freedoms and duties arising from the 
status of Romanian citizen are all rules 
of constitutional law. Analyzing these 
legal norms we find that some are 
found in the Romanian Constitution - 
art. 5, 17, 19 in the citizenship law no. 
21/1991 with subsequent amendments, 
or European Convention on 
Nationality, adopted in Strasbourg on 6 
November 1997 and ratified by the 
Romanian Parliament by Law no. 
396/2002, act of international law as 
part of domestic law under Art. 11 (2) 
of the Constitution etc. 

Roman laws regarding citizenship 
were taken into consideration 
Romanian reality, historical traditions, 
psychology individuals belonging to the 
country of origin, the Romanian 
homeland. Even those ethnic groups 
that are on national minorities in 
Romania and Romanian nationals have 
faith and fulfillment of belonging to the 
Romanian homeland. They continued 
to last in the Romanian space, and 
when they went to other countries, most 
nostalgic return to their country of 
birth. Romanian Citizenship Law no. 
21/1991, is based Jus sanguinis, with 
only one element of jus soli for children 
whose parents are unknown, born in 
Romania. In this case, unable to 
determine whether the child was 
conceived by at least one Romanian 
citizen, he is considered Romanian 
citizen until proven otherwise [6]. 
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cetățeniei române, vom arăta că 
normele juridice care reglementează 
dobândirea și pierderea cetățeniei sunt 
norme de drept constituțional. De 
asemenea, normele juridice ce stabilesc 
întinderea drepturilor, libertăților și a 
îndatoririlor ce decurg din calitatea de 
cetățean român, sunt tot norme de drept 
constituțional. Analizand aceste norme 
juridice, vom constata că unele se 
regasesc în Constituția României - art. 
5, 17, 19; în Legea cetățeniei române, 
nr. 21/1991 cu modificarile ulterioare, 
sau în Convenția europeană asupra 
cetățeniei, adoptată la Strasbourg la 6 
noiembrie 1997 și ratificată de 
Parlamentul României prin Legea nr. 
396/2002, act de drept internațional ce 
face parte din dreptul intern în baza art. 
11 (2) din Constituție, etc. 

Legile române privitoare la 
cetățenie au avut în vedere realitatea 
românească, tradițiile istorice, 
psihologia apartenenței persoanei fizice 
la țara de origine, la patria română. 
Chiar și acele grupuri etnice, 
minoritățile naționale, care se găsesc pe 
teritoriul României și au cetățenia 
română, au credința și împlinirea 
apartenenței la patria română. Ele au 
continuat să dăinuiască în spațiul 
românesc, iar atunci când au plecat în 
alte țări, majoritatea se întorc cu 
nostalgie la țara lor de naștere. Legea 
cetățeniei române, nr. 21/1991, are la 
bază ius sangvinis, având doar un 
element de ius soli pentru copiii ai 
căror părinți nu se cunosc, născuți pe 
teritoriul României. În acest caz, 
neputându-se stabili dacă minorul a 
fost conceput de cel puțin un cetățean 
român, el este considerat cetățean 
român până la proba contrarie [6]. 

 
 

 
3. Principles of Romanian 

citizenship 
 
The analysis of legal rules that form 

the legal institution of citizenship can 
be identified several principles of 
Romanian citizenship. These are: 

A. Only Romanian citizens are 
holders of all rights provided by the 
Constitution and laws. The analysis of 
this principle is clear that foreigners 
and stateless persons not equally enjoy 
these rights and freedoms as Romanian 
citizens who have full rights and 
freedoms that an individual may have 
in the Romanian space. This difference 
has its foundation in legal ties, political 
and moral state full of Roman citizen, 
in the feeling each of the two state-
citizen subjects as the other one owes 
loyalty, protection, guarantee fidelity. 
Should not be generalized because 
there is nothing but Romanian citizens 
residing abroad and who, according to 
art. 17 of the Romanian Constitution 
are not required to perform those duties 
that are incompatible with their absence 
from the country. The group of these 
rights is included: 

- the right to vote and to be elected 
representative bodies. These rights are 
eminently political rights only belong 
exclusively to citizens; 

- the right to reside in Romania and 
to move freely within that territory; 

- the right to be owner of land in 
Romania. We have to mention that 
according to the Law for the revision of 
the current Constitution, foreign 
citizens and stateless persons may 
acquire the right of private ownership 
of land under the terms resulting from 
Romania's accession to the European 
Union and other international treaties to 
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3. Principiile cetățeniei române 
 
Din analiza normelor juridice care 

formează instituția juridică a cetățeniei, 
pot fi identificate câteva principii ale 
cetățeniei române. Acestea sunt: 

A. Numai cetățenii români sunt 
titularii tuturor drepturilor prevăzute 
de Constituție și legile în vigoare. Din 
analiza acestui principiu reiese că 
străinii și apatrizii nu se bucură în 
egală masură de aceste drepturi și 
libertăți ca și cetățenii români care au 
deplinătatea drepturilor și libertăților 
pe care le poate avea o persoană fizică 
în spațiul românesc. Această diferentă 
își are fundamentul în legăturile 
juridice, politice și morale depline 
dintre stat și cetățeanul român, în 
simțământul reciproc al celor doi 
subiecți, stat-cetățean, că unul își 
datorează celuilalt loialitate, protecție, 
garanție, fidelitate. Nu trebuie 
absolutizat nimic însă, pentru că există 
și cetățeni români cu domiciliul în 
străinătate, și care, potrivit art. 17 din 
Constituția României, nu au obligația 
de a îndeplini acele îndatoriri ce nu 
sunt compatibile cu absența lor din 
țară. În grupa acestor drepturi sunt 
incluse: 

- dreptul de a alege și de a fi ales în 
organele reprezentative. Aceste 
drepturi, fiind prin excelență drepturi 
politice, aparțin în exclusivitate numai 
cetățenilor; 

- dreptul de a domicilia pe teritoriul 
României și de a se deplasa 
nestingherit pe acest teritoriu; 

- dreptul de a fi proprietar de 
terenuri în România. Trebuie să 
precizăm că potrivit Legii de revizuire 
a actualei Constituții, și cetățenii străini 
și apatrizii pot dobândi dreptul de 

which Romania is a party, on the basis 
of reciprocity, as provided by organic 
law and the legal inheritance (Article 
44 paragraph 2). It is a constitutional 
optical obvious change in Western 
European democratic principles on the 
free movement of capital, one of the 
four fundamental freedoms of the EU 
Common Market. 

- the right to be employed in any 
capacity for which fulfills the 
conditions required by law. For public 
office or dignity, civil or military, it 
requires that individuals have only 
Romanian citizenship and residence in 
the country (Article 16 paragraph 3 of 
the Constitution). Revision of the 
Constitution Act amended this 
paragraph, in that it removed the 
condition of having only Romanian 
citizenship for holding a public office 
or dignity because, given the country's 
integration into the family big modern 
democracy was not justified 
interdiction of these functions by 
Romanian citizens who have a different 
nationality, usually the countries of the 
European civilization. It introduced a 
new paragraph of this article, which 
states that Romania's accession to the 
European Union, EU citizens who meet 
the requirements of the organic law 
have the right to elect and be elected in 
local public administration authorities 
(Article 16, paragraph 4). This 
paragraph enshrine a right belonging to 
citizens of the European Union, closely 
linked to the development of 
democracy at the level of the 
administrative-territorial basis, justified 
against those who, under the conditions 
stipulated by the organic law, results 
that were integrated into the social and 
economic life local communities. 

- the right not to be extradited or 
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proprietate privata asupra terenurilor 
numai în condițiile rezultate din 
aderarea României la Uniunea 
Europeană și din alte tratate 
internaționale la care România este 
parte, pe bază de reciprocitate, în 
condițiile prevăzute prin lege organică, 
precum și prin moștenire legală (art. 44 
alin. 2). Este o evidentă schimbare de 
optică constituțională în spiritul 
principiilor democratice vest-europene 
privind libera circulație a capitalurilor, 
una dintre cele patru libertăți 
fundamentale ale pieței comune din 
Uniunea Europeană. 

- dreptul de a fi angajat în orice 
funcție pentru care îndeplineste 
condițiile cerute de lege. Pentru 
funcțiile și demnitățile publice, civile 
sau militare, se cere ca persoanele să 
aibă numai cetățenia română și 
domiciliul în țară (art. 16 alin. 3 din 
Constituție). Legea de revizuire a 
Constituției a modificat acest alineat, în 
sensul că s-a eliminat condiția de a 
avea doar cetățenia română pentru 
ocuparea unei demnități sau funcții 
publice, deoarece, în condițiile 
integrării țării în familia marilor 
democrații moderne, nu era justificată 
interdicția ocupării acestor funcții de 
către cetățenii români ce au și o altă 
cetățenie, de regulă a țărilor din zona 
civilizației europene. S-a introdus un 
nou alineat al acestui articol, care 
prevede că în condițiile aderării 
României la Uniunea Europeană, 
cetățenii Uniunii care îndeplinesc 
cerințele legii organice au dreptul de a 
alege și de a fi aleși în autoritățile 
administrației publice locale (art. 16, 
alin. 4). Acest alineat consacră un drept 
ce aparține cetățenilor Uniunii 
Europene, strâns legat de dezvoltarea 
democrației la nivelul de bază al 

expelled from Romania. Romanian 
citizen can not be extradited to a 
foreign state request for tracking or trial 
in a criminal case or in the execution of 
the sentence. He also can not be 
expelled from Romania. However, the 
revision of the Constitution Act 
introduced a new paragraph, paragraph 
2 of Article 19, which regulates that, 
notwithstanding the provisions of 
paragraph 1 Romanian citizens can be 
extradited under international 
conventions to which Romania is a 
party, in law and on the basis of 
reciprocity. Create a space legal 
certainty within the European Union, as 
well as the fight against terrorism, drug 
trafficking, women and children in 
general international crime, I suppose, 
in terms agreed by international 
treaties, the possibility of extradition of 
a citizen who participated to such 
offenses. For this purpose to introduce 
this paragraph, considering that by their 
specific, such offenses require, 
necessarily, investigation and 
prosecution of all participants, 
regardless of nationality, within a single 
jurisdiction. No applicable law. 
302/2004, amended by Law no. 
222/2008 (which is based in Tampere 
Framework Decision on cooperation in 
criminal matters and execution of the 
European arrest warrant under which 
Romanian citizens can be extradited. 
The law was passed in pursuance of the 
obligation of implementing Romania 
aquis- Europe's result and obligations 
under the Treaty of European Union 
accession of Romania and Bulgaria. 

- the right to be protected 
diplomatically when they are abroad. 
Romanian citizenship involves the 
Romanian state obligation to protect its 
citizens when they, being abroad - 
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unităților administrativ-teritoriale, 
justificat față de aceia care, potrivit 
condițiilor prevăzute de legea organică, 
rezultă că s-au integrat în viața social-
economică a comunităților locale. 

- dreptul de a nu fi extrădat sau 
expulzat din România. Cetățeanul 
român nu poate fi extrădat la cererea 
unui stat străin în vederea urmăririi sau 
judecării într-o cauză penală ori în 
vederea executarii pedepsei. De 
asemenea, el nu poate fi expulzat din 
România. Totusi, prin Legea de 
revizuire a Constituției s-a introdus un 
alineat nou, alin. 2 al articolului 19, 
care reglementează faptul că, prin 
derogare de la prevederile alineatului 1, 
cetățenii români pot fi extradați în baza 
conventiilor internaționale la care 
România este parte, în condițiile legii 
și pe bază de reciprocitate. Crearea 
unui spațiu de securitate juridică în 
cadrul Uniunii Europene, ca și lupta 
împotriva terorismului, traficului de 
droguri, de femei și copii, în general 
infracționalitatea internațională, 
presupun, în condițiile stabilite de 
comun acord prin tratate internaționale, 
posibilitatea extradării unui cetățean 
care a participat la asemenea 
infracțiuni. In acest scop s-a introdus 
acest alineat, având în vedere că prin 
specificul lor, asemenea infracțiuni 
impun, în mod necesar, anchetarea și 
judecarea tuturor participanților, 
indiferent de naționalitate, în cadrul 
unei jurisdicții unice. Este cazul legii 
nr. 302/2004, modificată prin Legea nr. 
222/2008 (ce are la bază Decizia-Cadru 
de la Tampere privind cooperarea 
judiciară în materie penală și 
executarea mandatului european de 
arestare, în temeiul căreia cetățenii 
români pot fi extrădați. Legea a fost 
adoptată în temeiul executării obligației 

temporary or resident - also need help 
against the violation of their rights. 

B. Only citizens are held to meet 
all the obligations established by the 
Constitution and laws of the country. 
Romanian citizen, holder of rights and 
freedoms, is both obliged to fulfill the 
duties stipulated by the Constitution 
and laws of the country. This is all the 
more as Romanian citizenship involves 
civic responsibility. 

According to this principle, some 
obligations stipulated by the 
Constitution and laws belong 
exclusively to Romanian citizens, as 
only they can hold all rights and 
obligations. People who have this 
quality are not held to perform certain 
duties, only incumbent Romanian 
citizens solely responsible for economic 
and social development of Romania, to 
defend the independence, sovereignty 
and integrity. These obligations are: 

a) the obligation of fidelity to the 
country; 

b) the obligation of military service 
by men. The text of the new 
Constitution no longer provides this 
obligation. Bring to load the organic 
law establishing the conditions for 
doing military duties that will return all 
Romanian citizens, men and women. 
We are in the presence of a 
constitutional text supple, allowing 
regulation of military duties depending 
on the alliances that Romania will 
become part of military training and 
requirements in such a context. 

c) the duty to defend the homeland. 
C. Romanian citizens feel equal in 

rights and duties, regardless of race, 
nationality, ethnic origin, language, 
religion, sex, political affiliation, 
wealth or social origin and irrespective 
of how they acquired citizenship. 
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României de implementare a aquis-ului 
european, rezultat și din obligațiile 
asumate prin Tratatul de aderare la 
Uniunea Europeană a României. 

- dreptul de a fi protejat diplomatic, 
atunci când se afla în străinătate. 
Cetățenia română implică pentru statul 
român obligația de a-și proteja cetățenii 
săi atunci când aceștia, aflându-se în 
afara granițelor - vremelnic sau 
domiciliind - au nevoie de asemenea 
ajutor împotriva încălcării drepturilor 
lor. 

B. Numai cetățenii sunt ținuți a 
îndeplini toate obligațiile stabilite prin 
Constituție și legile țării. Cetăteanul 
român, titular de drepturi și libertăți, 
este, în același timp, obligat să 
îndeplinească îndatoririle prevăzute de 
Constituția și legile țării. Aceasta cu 
atât mai mult cu cât cetățenia română 
presupune responsabilitate civică. 

Conform acestui principiu, unele 
obligații prevăzute de Constituție și 
legi, aparțin în exclusivitate cetățenilor 
români, deoarece numai aceștia pot fi 
titularii tuturor drepturilor și 
obligațiilor. Persoanele care nu au 
această calitate nu sunt ținute a 
îndeplini anumite îndatoriri, ce revin 
numai cetățenilor români, singurii 
răspunzători pentru dezvoltarea 
economică și socială a României, 
pentru apărarea independenței, 
suveranității și integrității sale. Aceste 
obligații sunt următoarele: 

a) obligația de fidelitate față de țară; 
b) obligația satisfacerii serviciului 

militar de către bărbați. Textul noii 
Constituții nu mai prevede această 
obligație. Se dă în sarcina legii 
organice stabilirea condițiilor privind 
îndeplinirea îndatoririlor militare, 
îndatoriri ce vor reveni tuturor 
cetățenilor români, bărbați și femei. 

D. Citizenship is exclusively a 
matter of state. This principle emerges 
most clearly from constitutional and 
legal provisions according to which the 
determination of rights and duties of 
Romanian citizens, ways of acquiring 
and losing the Romanian citizenship is 
a prerogative of the state. 

E. Marriage produces no legal 
effect on the citizenship of spouses. 
About this principle we will deal in 
detail in the next section. 

This is, briefly, as was traditional 
Romanian citizenship family and 
traditional marriage or other important 
institutions of the Romanian law. Only 
quite recently, very close to nowadays, 
about history, emerged and European 
citizenship. What is EU citizenship? 

 
4. About European citizenship 
 
Nothing new under the sun, as 

Ecclesiastes says or variations on the 
same theme as supporting musicians! 
Citizenship of the European Union 
(EU) was introduced by the Treaty of 
Maastricht (signed in 1992, entered into 
force in 1993). The European 
citizenship complements national 
citizenship and confers rights such as 
the right to vote in European elections, 
freedom of movement and the right to 
consular protection from embassies of 
other EU countries. 

Any national of a Member State of 
the European Union (EU) is a European 
citizen. In this respect, EU citizenship 
complements national citizenship, but 
not replace it. As part of the Treaty on 
European Union, EU citizenship 
confers nationals of Member States a 
series of rights. These include the right 
to refer to the European Ombudsman, 
the right to initiate legislative proposals 
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Suntem în prezența unui text 
constituțional suplu, care permite 
reglementarea îndatoririlor militare în 
funcție de alianțele la care România va 
deveni parte și de exigențele pregătirii 
militare într-un asemenea context. 

c) îndatorirea de apărare a patriei. 
C. Cetățenii români sunt egali în 

drepturi și îndatoriri, fără deosebire de 
rasă, naționalitate, origine etnică, 
limbă, religie, sex, opinie, apartenență 
politică, de avere sau origine socială și 
indiferent de modul în care au dobândit 
cetățenia. 

D. Cetățenia este în exclusivitate o 
chestiune de stat. Acest principiu se 
desprinde cu deosebită claritate din 
dispozițiile constituționale și legale, 
conform cărora, stabilirea drepturilor și 
îndatoririlor cetățenilor români, a 
modurilor de dobândire și de pierdere a 
cetățeniei române, constituie un atribut 
exclusiv al statului. 

E. Căsătoria nu produce niciun 
efect juridic asupra cetățeniei soților. 
Despre acest principiu ne vom ocupa 
pe larg în următoarea secțiune. 

Aceasta este, sumar, cetățenia 
română tradiţională, așa cum era 
familia şi căsătoria tradiţională, ori alte 
instituții importante ale dreptului 
românesc. Numai că, destul de recent, 
foarte apropiat de zilele noastre, la 
scara istoriei, a apărut şi cetăţenia 
Uniunii Europene. Dar ce este cetăţenia 
Uniunii Europene?  

 
4. Despre cetățenia Uniunii 

Europene 
 
Nimic nou sub soare, aşa cum spune 

Eclesiastul sau, variaţiuni pe aceeaşi 
temă, cum susţin muzicienii! Cetățenia 
Uniunii Europene (UE) a fost introdusă 
prin dispozițiile Tratatului de la 

(ECI), the right to vote and stand in 
local and European elections. Also, 
Union citizens enjoy freedom of 
movement and residence within the EU, 
as well as diplomatic and consular 
protection outside the Union from any 
Member State. 

The concept of European 
citizenship as a distinct concept was 
first introduced by the Maastricht 
Treaty, and has been extended by the 
Treaty of Amsterdam. Before the 
Maastricht Treaty in 1992, the 
European Community treaties provide 
guarantees on the free movement of 
persons economically active, but not for 
others. Treaty of Paris of 1951, which 
set up the European Coal and Steel 
Community, established freedom of 
movement for workers in these 
industries, and the Treaty of Rome in 
1957 introduced the right to free 
movement of workers and services. 
Historically, the main advantages of 
being a citizen of an EU country has the 
right to free movement between 
Member States. However, with the 
creation of European citizenship, have 
emerged and certain political rights. 
Treaty on the Functioning of the 
European Union provides that citizens 
are "directly represented at Union level 
in the European Parliament" and 
"participate in the democratic life of 
the Union" (Treaty on European Union, 
Title II, Art. 10). Are given in particular 
the following rights: 

- vote in the European elections: the 
right to vote and stand for election to 
the European Parliament in any EU 
Member State (Article 22) 

- voting in municipal elections: the 
right to vote and stand in local elections 
in an EU country other than the State of 
nationality (Article 22) 
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Maastricht (semnat în 1992, intrat în 
vigoare din 1993). Astfel, cetățenia 
europeană este complementară 
cetățeniei naționale și conferă drepturi, 
cum ar fi dreptul de a vota în alegerile 
europene, dreptul la libera circulație și 
dreptul la protecție consulară din partea 
ambasadelor altor state UE. 

Orice cetăţean al unui stat membru 
al Uniunii Europene (UE) este cetăţean 
european. În acest sens, cetăţenia UE 
completează cetăţenia naţională, însă 
fără a o înlocui. Ca parte integrantă a 
Tratatului privind funcţionarea Uniunii 
Europene, cetăţenia UE conferă 
cetăţenilor statelor membre o serie de 
drepturi. Acestea includ dreptul de a 
sesiza Ombudsmanul European, 
dreptul de a iniţia propuneri legislative 
(iniţiativa cetăţenească), dreptul de a 
vota şi de a candida la alegerile locale 
şi europene. De asemenea, cetăţenii 
Uniunii beneficiază de libertatea de 
circulaţie şi de şedere pe teritoriul UE, 
precum şi de protecţie diplomatică şi 
consulară în afara Uniunii, din partea 
oricărui stat membru. 

Conceptul de cetățenie europeană, 
ca un concept distinct, a fost introdus 
pentru prima dată de către Tratatul de 
la Maastricht, și a fost prelungit prin 
Tratatul de la Amsterdam. Înainte de 
Tratatul de la Maastricht, din 1992, 
tratatele Comunității Europene ofereau 
garanții privind libera circulație a 
persoanelor active economic, dar nu și 
pentru celelalte persoane. Tratatul de la 
Paris din 1951, prin care se înființa 
Comunitatea Europeană a Cărbunelui 
și Oțelului, a stabilit dreptul la libera 
circulație a lucrătorilor din aceste 
industrii, iar prin Tratatul de la Roma 
din 1957 s-a introdus dreptul la libera 
circulație a lucrătorilor și a serviciilor. 
Istoric vorbind, principalul avantaj de a 

- European access to government 
documents: the right of access to 
European Parliament, Council and 
Commission documents (Article 15) 

- petitions to Parliament and 
Ombudsman: the right to petition the 
European Parliament and the right to 
appeal to the European Ombudsmen to 
bring attention to cases of 
maladministration in the Union 
institutions and bodies, except legal 
bodies (Article 24) 

- language rights: the right to 
address and to call on the EU 
institutions in one of the official 
languages and to receive an answer in 
the same language (Article 24) 

- the right to move and reside: a 
right to move and reside freely within 
the Union and the right to work in any 
position (including national public 
services, except those public sector jobs 
involving the exercise of powers 
conferred by public law and protect the 
general interests of national and local 
authorities (Article 21), but for which 
there is no single definition). 

- freedom from discrimination 
based on citizenship: the right not to be 
discriminated against on grounds of 
nationality within the scope of the 
Treaty (Article 18) 

- right to consular protection: the 
right to protection by the consular 
authorities of other Member States, 
when in a non-EU state there is a 
European citizen diplomatic authority 
(Article 23): this is because not all 
Member States maintain embassies in 
every country in the world. 
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fi un cetățean al unui stat UE a fost 
dreptul la liberă circulație între statele 
membre. Totusi, o dată cu crearea 
cetățeniei europene, au luat ființă și 
anumite drepturi politice. Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene 
prevede ca cetățenii să fie „reprezentați 
direct la nivelul Uniunii, în 
Parlamentul European” și de „a 
participa la viața democratică a 
Uniunii” (Tratatul privind Uniunea 
Europeană, Titlul II, Art. 10). Sunt 
acordate în special următoarele 
drepturi: 

- votarea în alegerile europene: 
dreptul de a vota și a candida la 
alegerile pentru Parlamentul European, 
în orice stat membru UE (articolul 22); 

- votarea în cadrul alegerilor 
municipale: dreptul de a vota și de a 
candida la alegerile locale într-un stat 
UE, altul decât statul al cărui cetățean 
este (articolul 22); 

- acces la documentele 
guvernamentale europene: dreptul de 
acces la documentele Parlamentului 
European, ale Consiliului și ale 
Comisiei (articolul 15); 

- petiții către Parlamentul 
European și Ombudsman: dreptul de a 
adresa petiții Parlamentului European 
și dreptul de a apela la Ombudsmanul 
European pentru a le aduce în atenție 
cazuri de proastă administrare ale 
organismelor și instituțiilor Uniunii 
(articolul 24); 

- drepturi lingvistice: dreptul de a 
adresare și de a apela la instituțiile UE 
în una din limbile oficiale și de a primi 
răspuns în aceeași limbă (articolul 24); 

- dreptul la liberă circulație și 
ședere: un drept de liberă circulație și 
ședere pe teritoriul Uniunii și dreptul 
de a lucra în orice poziție (inclusiv 
serviciile publice naționale, cu excepția 

 
5. Evolution of the concept of 

citizenship of the European Union 
 
5.1 Maastricht Treaty (TEU). The 

first regulation on Union citizenship [7] 
was introduced by the TEU (Maastricht 
Treaty) under the ECT (Part II, art. 17 
to 22, TEU) which states that "the 
Union shall establish a citizenship 'and 
then specification, Union citizen is any 
person holding the nationality of a 
Member State". EU citizenship 
complements national citizenship 
without its substitute, making it 
possible to exercise some of the rights 
of Union citizens on the territory of the 
Member State of residence (and not 
only in the country of origin, as 
specified above TEU) [8]. Therefore: a) 
is necessary and sufficient for a person 
to be nationals of a Member State to 
benefit from EU citizenship; b) 
citizenship of the Union shall 
complement and add to the citizens. 

A declaration annexed to the Treaty 
on European Union (TEU) states that, 
„nationality of a Member State shall be 
determined solely by reference to the 
national legislation of that Member 
State”. Therefore, each Member State 
to indicate which persons are its 
citizens. By this treaty the European 
Union shall respect fundamental rights, 
as they are guaranteed by the European 
Convention on Human Rights and 
result from the constitutional traditions 
common to the Member States, as 
general principles of Community law 
(Art. 6 para. 2). The TEU establishes 
the following categories of rights for 
EU citizens, complementary to national 
citizenship, which strengthens the 
protection of their interests: 1. every 
citizen of the Union has the right to 
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acelor posturi din sectorul public care 
implică exercitarea competențelor 
conferite de dreptul public și de 
protejare a intereselor generale ale 
autorităților naționale și locale 
(articolul 21), pentru care însă nu 
există o singură definiție; 

- libertatea de discriminare pe 
cetățenie: dreptul de a nu fi discriminat 
pe motive de naționalitate în domeniile 
de aplicare a tratatului (articolul 18); 

- dreptul la protecție consulară: 
dreptul la protecție din partea 
autorităților consulare a altor state 
membre, atunci când într-un stat non-
UE nu există autoritate diplomatică a 
statului cetățeanului european (articolul 
23); acest lucru se datorează faptului că 
nu toate statele membre mențin 
ambasade în fiecare țară din lume; 

 
5. Evoluţia conceptului de 

cetăţenie a Uniunii Europene 
 
5.1 Tratatul de la Maastricht 

(TUE). Prima reglementare cu privire 
la cetăţenia [7] Uniunii a fost introdusă 
de TUE (Tratatul de la Maastricht) în 
cadrul TCE (Partea a doua, în art. 17-
22, TUE) care prevede expres că „se 
instituie o cetăţenie a Uniunii” şi 
continuând cu precizarea ,,este cetăţean 
al Uniunii Europene orice persoană 
care are cetăţenia unui stat membru”. 
Cetăţenia Uniunii Europene 
completează cetăţenia naţională, fără a 
se substitui acesteia, făcând posibilă 
exercitarea unora dintre drepturile 
cetăţeanului Uniunii pe teritoriul 
statului membru în care îşi are 
rezidenţa (şi nu numai în ţara din care 
provine, cum se prevedea anterior 
TUE) [8]. Prin urmare: a) este necesar 
şi suficient ca o persoană să aibă 
cetăţenia unui stat membru pentru a 

move and settle freely in Member 
States 3 (art. 18 TEC); 2. any citizen of 
the Union residing in a Member State 
who is not a citizen shall have the right 
to vote and to be elected in local 
elections in the Member State in which 
he resides, under the same conditions as 
nationals of that State (art. 19 TEC); 3. 
any citizen of the Union shall enjoy the 
protection of the diplomatic and 
consular authorities of any Member 
State within the territory of a third 
State, the Member State to which it 
belongs as a citizen is not represented, 
under the same conditions as nationals 
of that State (art. 20 TEC) [9]; 4. every 
citizen has the right to petition the 
European Parliament (Art. 21 TEC); 5. 
any citizen of the Union may apply to 
the European Ombudsman to examine 
cases of maladministration by the 
Community institutions and bodies / 
union (art. 21 TEC); 6. any citizen of 
the Union may write to any institution 
or body of the Community / Union in 
one of the languages mentioned in the 
Treaty 5, and his answer in the same 
language. Council has the right, ruling 
unanimously, after consulting 
Parliament, to adopt new provisions 
aimed at completing the above rights. 
Provisions recommended for adoption 
by the Member States shall be adopted 
according to their constitutional rules 
[10]. 

 
5.2 The Treaty of Amsterdam. The 

Treaty of Amsterdam (signed in 1997, 
entered into force in 1999), as a 
guarantee of recognition Union 
citizenship, reaffirms that the European 
Union is founded on the principles of 
liberty, respect fundamental rights and 
freedoms, and the rule of law principles 
common to all Member States; respect 
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beneficia de cetăţenia Uniunii; b) 
cetăţenia Uniunii va completa şi se va 
adăuga la cetăţenia statală. 

O declaraţie anexată la Tratatul 
asupra Uniunii Europene (TUE) 
precizează că „cetăţenia unui stat 
membru va fi determinată numai prin 
referire la legislaţia naţională a statului 
membru respectiv”. Prin urmare, revine 
fiecărui stat membru să indice care 
persoane sunt cetăţenii săi. Prin acest 
tratat Uniunea Europeană respectă 
drepturile fundamentale, aşa cum 
acestea sunt garantate prin Convenţia 
europeană a drepturilor omului şi 
rezultă din tradiţiile constituţionale 
comune ale statelor membre, ca 
principii generale ale dreptului 
comunitar (art. 6 alin. 2). Prin TUE se 
instituie următoarele categorii de 
drepturi pentru cetăţenii Uniunii, 
complementare cetăţeniei naţionale, 
prin care se consolidează şi protecţia 
intereselor acestora: 1. orice cetăţean al 
Uniunii are dreptul de a circula şi de a 
se stabili în mod liber pe teritoriul 
statelor membre (art. 18 TCE); 2. orice 
cetăţean al Uniunii, rezident într-un stat 
membru şi care nu este cetăţean al 
acestuia, are dreptul de a alege şi de a 
fi ales la alegerile locale din statul 
membru în care îşi are reşedinţa, în 
aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii acelui 
stat (art. 19 TCE); 3. orice cetăţean al 
Uniunii beneficiază de protecţie din 
partea autorităţilor diplomatice şi 
consulare ale oricărui stat membru pe 
teritoriul unui stat terţ, în care statul 
membru căruia îi aparţine ca cetăţean 
nu este reprezentat, în aceleaşi condiţii 
ca şi cetăţenii acelui stat (art. 20 TCE) 
[9]; 4. orice cetăţean al Uniunii are 
dreptul de a adresa petiţii 
Parlamentului European (art. 21 TCE); 
5. orice cetăţean al Uniunii se poate 

for human rights as a condition of 
membership of a State of the Union 
(Art. 49 TEU). These principles form at 
the same time, the common heritage of 
values set by statute and of the Council 
of Europe European Convention on 
Human Rights [11]. Also, TA provides 
that the Union respects fundamental 
rights as guaranteed by the European 
Convention on Human Rights, signed 
in Rome in 1950, and the results from 
the constitutional traditions common to 
the Member States as general principles 
of EU law. As a complement to EU 
citizens' rights provided by the TEU, 
recognizing them through TA, right to 
information. So any European citizen 
and any natural or legal person, having 
its registered office in a Member State 
has the right of access to European 
Parliament, Council of the European 
Union, within the rationale of public or 
private interest (art. 21 paragraphs 3 
TEC). 

In this context concerns, between 
the year of signature and entry into 
force of TA, respectively, in 1998, the 
European Commission set up an 
information service "Europe Direct" to 
inform citizens about the opportunities 
and rights conferred by citizenship 
European [12]. By TA establish a 
security policy on compliance by 
Member States fundamentale8 rights, 
establishing penalties for infringement 
of these rights, so that if a member state 
of the European Union and seriously 
violates the principles underlying 
persistent Union, the Council may 
decide to suspend certain rights 
resulting from the application of this 
Treaty (TEU amended by TA) to the 
Member State concerned, including the 
right to vote in the Council of the 
representative of the government of that 
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adresa Ombudsman-ului european 
pentru examinarea cazurilor de 
administrare defectuoasă din partea 
instituţiilor şi organismelor 
comunitare/uniunii (art. 21 TCE); 6. 
orice cetăţean al Uniunii poate să scrie 
oricărei instituţii sau organism 
comunitar/al uniunii în una din limbile 
menţionate în Tratat, şi să i se răspundă 
în aceeaşi limbă. Consiliul are dreptul, 
statuând în unanimitate, ca, după 
consultarea Parlamentului, să adopte 
dispoziţii noi, care au drept scop 
completarea drepturilor menţionate 
anterior. Dispoziţiile recomandate spre 
adoptare de către statele membre 
urmează să se adopte potrivit normelor 
constituţionale proprii [10]. 

 
5.2 Tratatul de la Amsterdam. Prin 

Tratatul de la Amsterdam (semnat în 
1997, intrat în vigoare în 1999), ca o 
garanţie a recunoaşterii cetăţeniei 
Uniunii, se reafirmă faptul că Uniunea 
Europeană este întemeiată pe 
principiile libertăţii, ale respectului 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale, 
precum şi ale statului de drept, 
principii comune tuturor statelor 
membre; respectul drepturilor omului 
fiind o condiţie a apartenenţei unui stat 
la Uniune (art. 49 TUE). Aceste 
principii formează, în acelaşi timp, şi 
patrimoniul comun de valori enunţat de 
statutul Consiliului Europei şi de 
Convenţia europeană a drepturilor 
omului [11]. De asemenea, TA prevede 
că Uniunea respectă atât drepturile 
fundamentale garantate prin Convenţia 
europeană a drepturilor omului, 
semnată la Roma în 1950, cât şi cele 
rezultate din tradiţiile constituţionale 
comune ale statelor membre ca 
principii generale ale dreptului UE. Ca 
o completare a drepturilor cetăţenilor 

Member State (Art. 7 TEU). 
The Preamble TEU, as amended by 

TA, Member States confirmed 
attachment to fundamental social rights 
as defined in the European Social 
Charter of 1961, revised in 1996 [13], 
Community Charter of Fundamental 
Social Rights of Workers 1989 [14]. 
This book is regarded as a political tool, 
whose aim is to guarantee certain social 
rights, such as those related to 
employment, training and equal 
opportunities. The Member States of 
the European Union fundamental rights 
are respected and democratic values as 
set out in both the domestic 
fundamental rules (constitutions) and 
the rules of international law, namely, 
the conventions to which they are 
parties, for example [15]: 1. 
Convention HR (1950); 2. Universal 
Declaration of Human Rights (1948) 
[16]; 3. European Social Charter (1961, 
revised 1996); 4. Community Charter 
of Fundamental Social Rights of 
Workers (1996). 

 
5.3 The Treaty of Nice. Union's 

commitment to fundamental rights and 
democratic values enshrined in those 
Conventions was reaffirmed officially 
on 7 December 2000, when it was 
officially proclaimed the European 
Union Charter of Fundamental Rights 
of the European Parliament, the 
Council and the Commission at the 
Intergovernmental Conference (IGC) 
on the Treaty of Nice. The Charter was 
adapted on 12 December 2007 in 
Strasbourg (one day before it signed the 
Treaty of Lisbon). All the above 
provisions, their entry into force, were 
followed by directives, most of them 
already transposed into the legal 
systems of the Member States, which 
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Uniunii prevăzute prin TUE, se 
recunoaşte acestora, prin TA, dreptul la 
informaţie. Astfel că orice cetăţean 
european şi orice persoană fizică sau 
juridică, având sediul într-un stat 
membru, are dreptul la accesul 
documentelor Parlamentului European, 
ale Consiliului Uniunii Europene, în 
limita raţiunilor de interes public sau 
privat (art. 21 alin 3 TCE). 

În acest context de preocupări, între 
anul de semnare şi intrare în vigoare a 
TA, respectiv, în anul 1998, Comisia 
Europeană înfiinţează un serviciu de 
informare „Europe Direct” pentru a 
informa cetăţenii cu privire la 
posibilităţile şi drepturile ce le sunt 
conferite prin cetăţenia europeană [12]. 
Prin TA se instituie o garanţie politică 
cu privire la respectarea de către statele 
membre a drepturilor fundamentale, 
instituind sancţiuni pentru 
nerespectarea acestor drepturi, astfel 
că, în cazul în care un stat membru al 
Uniunii Europene încalcă în mod grav 
şi persistent principiile pe care se 
bazează Uniunea, Consiliul poate 
decide suspendarea anumitor drepturi 
care decurg din aplicarea Tratatului 
(TUE modificat prin TA) pentru statul 
de membru în cauză, inclusiv dreptul 
de vot în Consiliu, al reprezentantului 
guvernului acelui stat membru (art. 7 
TUE). 

În Preambulul TUE, modificat de 
TA, se confirmă ataşamentul statelor 
membre faţă de drepturile 
fundamentale sociale aşa cum sunt ele 
definite în Carta Socială Europeană din 
1961, revizuită în 1996 [13], în Carta 
Comunitară a drepturilor sociale 
fundamentale ale lucrătorilor din 1989 
[14]. Această Cartă este privită ca un 
instrument politic, al cărui scop este 
acela de a garanta anumite drepturi 

have significantly influenced important 
areas of European legal and political 
life [17]. 

 
5.4 Citizenship of the Union under 

the Treaty of Lisbon. Currently, 
according to the Lisbon Treaty, EU 
citizenship is governed by the 
following provisions: 1. Title II TEU 
newly entitled "Provisions on 
democratic principles" (art. 9 to 11 
TEU); 2. The second part, entitled 
"Non-discrimination and citizenship of 
the Union" (Art. 20-22 TFEU) and of 
art. 15 par. 3 TFEU; 3. Charter of 
Fundamental Rights of the European 
Union of 7 December 2000, as adapted 
on 12 December 2007 in Strasbourg, 
because according to art. 6 TEU - new 
paragraph. 1 "Charter has the same 
legal value as the Treaties", achieving 
the legal force of primary legislation of 
EU law. 4. European Convention on 
Human Rights and Fundamental 
Freedoms because, according to art. 6 
para. Two new TEU, the Union shall 
accede to the Convention. 
 

5.5 EU citizenship under the 
Treaty on European Union, as 
amended by the Treaty of Lisbon. In 
Title II TEU newly entitled "Provisions 
on democratic principles" are set out 
principles on which the Union is 
founded and which respects and that 
directly EU citizens, as follows: 

a) the principle of equality of EU 
citizens, according to which citizens 
receive equal attention from its 
institutions, bodies, offices and 
agencies. Union citizen is any person 
holding the nationality of a Member 
State. Citizenship of the Union shall be 
additional to national citizenship, not 
replace it (art. 9 TEU new); 
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sociale, precum cele legate de piaţa 
muncii, formare profesională, 
oportunităţi egale. În statele membre 
ale Uniunii Europene sunt respectate 
drepturile fundamentale şi valorile 
democratice, aşa cum sunt prevăzute 
atât în reglementările fundamentale 
interne (constituţii), cât şi în 
reglementările de drept internaţional, 
respectiv, în convenţiile la care acestea 
sunt parte, spre exemplu [15]: 1. 
Convenţia Europeană a Drepturilor 
Omului (1950); 2. Declaraţia 
Universală a Drepturilor Omului 
(1948) [16]; 3. Carta Socială 
Europeană (1961, revizuită în 1996); 4. 
Carta comunitară a drepturilor sociale 
fundamentale ale lucrătorilor (1996). 

 
5.3 Tratatul de la Nisa. 

Angajamentul Uniunii faţă de 
drepturile fundamentale şi valorile 
democratice consacrate în convenţiile 
menţionate anterior a fost reafirmat, în 
mod oficial, la 7 decembrie 2000, când 
a fost proclamată oficial Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene  de către Parlamentul 
European, Consiliu şi Comisia, cu 
ocazia Conferinţei Interguvernamentale 
(CIG) asupra Tratatului de la Nisa. 
Carta a fost adoptată la 12 decembrie 
2007, la Strasbourg (cu o zi înainte de 
a fi semnat Tratatul de la Lisabona). 
Toate dispoziţiile menţionate anterior, 
de la intrarea lor în vigoare, au fost 
urmate de directive, în marea lor 
majoritate deja transpuse în sistemele 
juridice ale statelor membre, care au 
influenţat semnificativ domenii 
importante ale vieţii politice şi juridice 
europene [17]. 

 
 
 

b) representative democracy, 
according to which citizens are directly 
represented at Union level in the 
European Parliament. Member States 
are represented in the European 
Council by their Heads of State or 
Government and the Council by their 
governments, which, in turn, be 
responsible democratic national 
parliaments, or to their citizens (art. 10 
TEU new). According to the principle 
of representative democracy, EU 
citizens have the following privileges: 

- every citizen has the right to 
participate in the democratic life of the 
Union. Decisions are taken as openly 
and at a level as close as possible to the 
citizens (art. 10 par. 3); 

- aims to forming European 
political awareness and expressing the 
will of Union citizens by contributing to 
political parties at European level (Art. 
10 para. 4); 

- citizens and representative 
associations are given the opportunity 
the institutions to make their views 
known and to exchange opinions 
publicly in all areas of Union action 
(art. 11 par. 1); 

- at the initiative of at least one 
million citizens who are nationals of a 
significant number of Member States, 
the Commission may be invited to 
submit, within its powers, an 
appropriate proposal on matters where 
citizens consider that a legal act is 
required the Union, the application of 
treaties (Art. 11 para. 4) [18]. EU 
citizens are directly involved in the life 
of the Union by their representation in 
national parliaments actively 
participating in "the life of the Union". 

Therefore, representative 
democracy is highlighted and active 
contribution of national parliaments to 
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5.4 Cetăţenia Uniunii potrivit 

Tratatului de la Lisabona. În prezent, 
potrivit Tratatului de la Lisabona, 
cetăţenia Uniunii este reglementată de 
următoarele dispoziţii: 1. Titlul II TUE, 
nou-intitulat „Dispoziţii privind 
principiile democratice” (art. 9 - 11 
TUE); 2. Partea a doua, intitulată 
„Nediscriminarea şi cetăţenia Uniunii” 
(art. 20 - 22 TfUE) şi de art. 15 par. 3 
TfUE; 3. Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene din 7 
decembrie 2000, astfel cum a fost 
adaptată la 12 decembrie 2007, la 
Strasbourg, deoarece potrivit art. 6 
TUE - nou alin. 1, „Carta are aceeaşi 
valoare juridică cu tratatele”, 
dobândind prin aceasta forţa juridică de 
legislaţie primară a dreptului Uniunii. 
4. Convenţia europeană pentru 
apărarea drepturilor omului şi 
libertăţilor fundamentale, deoarece, 
potrivit art. 6 alin. 2 TUE nou, Uniunea 
aderă la Convenţie. 

 
5.5 Cetăţenia Uniunii Europene 

potrivit Tratatului asupra Uniunii 
Europene, modificat prin Tratatul de 
la Lisabona. În Titlul II TUE nou-
intitulat „Dispoziţii privind principiile 
democratice” sunt enunţate principiile 
pe care Uniunea le respectă şi pe care 
se întemeiază, şi care vizează direct 
cetăţenii Uniunii, după cum urmează: 

a) principiul egalităţii cetăţenilor 
Uniunii, potrivit căruia cetăţenii 
beneficiază de o atenţie egală din 
partea instituţiilor, organelor, oficiilor 
şi agenţiilor sale. Este cetăţean al 
Uniunii orice persoană care are 
cetăţenia unui stat membru. Cetăţenia 
Uniunii se adaugă cetăţeniei naţionale 
şi nu o înlocuieşte pe aceasta (art. 9 
TUE nou); 

the functioning of the Union, as 
follows: 

a) through being informed by the 
Union institutions and receive 
notifications of draft legislative acts of 
the Union in accordance with the 
Protocol on the role of national 
parliaments in the European Union; 

b) the principle of subsidiarity in 
accordance with the procedures laid 
down in the Protocol on subsidiarity 
and proportionality; 

c) participation, in the area of 
freedom, security and justice, in the 
evaluation mechanisms of the 
implementation of EU policies in this 
area; 

d) by taking part in the revision 
procedures of the Treaties (in 
accordance with Art. 48 TEU new); 

e) by being notified of applications 
for accession to the EU (according to 
Art. 49 TEU new); 

f) by taking part in the inter-
parliamentary cooperation between 
national parliaments and the European 
Parliament (in accordance with the 
Protocol on the role of national 
parliaments in the EU). 

 
5.6 "Non-discrimination and 

citizenship of the Union", the Treaty 
on the Functioning of the European 
Union. Lisbon Treaty added to Title II 
of the TFEU (ex Title II, TCE, entitled 
"Citizenship") and the term 
"discrimination" that directly Union 
citizenship. The scope of the Treaties, 
the Union: 

a) prohibits any discrimination on 
grounds of nationality (Art. 18 para. 1 
TFEU); 

b) may be adopted by the European 
Parliament and the Council, rules 
designed to prohibit such 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 5. Issue 2/2016 - http://juridica.ugb.ro/ - 
Valentin-Stelian BĂDESCU 

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

324 
 

b) principiul democraţiei 
reprezentative, potrivit căruia cetăţenii 
sunt reprezentaţi direct, la nivelul 
Uniunii, în Parlamentul European. 
Statele membre sunt reprezentate în 
Consiliul European de şefii lor de stat 
sau de guvern şi în Consiliu, de 
guvernele lor, care, la rândul lor, 
răspund democratic fie în faţa 
parlamentelor naţionale, fie în faţa 
cetăţenilor lor (art. 10 TUE nou). 
Potrivit principiului democraţiei 
reprezentative, cetăţenii Uniunii au 
următoarele prerogative: 

- orice cetăţean are dreptul de a 
participa la viaţa democratică a 
Uniunii. Deciziile se iau cât mai 
deschis şi la un nivel cât mai apropiat 
posibil de cetăţeni (art. 10 alin. 3); 

- se urmăreşte formarea conştiinţei 
politice europene şi exprimarea voinţei 
cetăţenilor Uniunii prin contribuţia 
partidelor politice la nivel european 
(art. 10 alin. 4); 

- cetăţenilor şi asociaţiilor 
reprezentative le este acordată 
posibilitatea de către instituţii de a-şi 
face cunoscute opiniile şi de a face 
schimb de opinii în mod public, în toate 
domeniile de acţiune ale Uniunii (art. 
11 alin. 1); 

- la iniţiativa a cel puţin un milion 
de cetăţeni ai Uniunii, resortisanţi ai 
unui număr semnificativ de state 
membre, Comisia poate fi invitată să 
prezinte, în limitele atribuţiilor sale, o 
propunere corespunzătoare în materii 
în care aceşti cetăţeni consideră că 
este necesar un act juridic al Uniuni, în 
vederea aplicării tratatelor (art. 11 alin. 
4) [18]. Cetăţenii Uniunii sunt implicaţi 
direct în viaţa Uniunii prin 
reprezentarea lor în parlamentele 
naţionale care participă activ la „viaţa 
Uniunii”. 

discrimination in accordance with the 
ordinary legislative procedure (Art. 18 
para. 2 TFEU); 

c) may take appropriate action to 
combat discrimination based on sex, 
racial or ethnic origin, religion or 
belief, disability, age or sexual 
orientation, the Council, acting 
unanimously in accordance with a 
special legislative procedure and with 
the approval of Parliament (Art. 19 
TFEU). Union citizens' rights 
established by the TEU (introduced 
TEC), and subsequent TA, are 
reproduced with certain developments 
in the Treaty of Lisbon. Please note that 
EU law / community does not provide 
its own system of awarding Union 
citizenship, it follows automatically 
from the nationality of a Member State. 
Union citizenship does not replace 
national citizenship is added to it (art. 
20 par. 1 TFEU). Moreover, EU 
citizens have rights evolutiv19 
character as the Council may adopt 
provisions aim to complement rights 
(acting unanimously in compliance 
with a special legislative procedure and 
with the approval of Parliament). 
Completing rights provisions shall enter 
into force only after being approved by 
Member States in accordance with their 
respective constitutional requirements 
(Art. 25 TFEU) [19]. 

In addition to the obligations laid 
down in the Treaties, Union citizens 
enjoy, among other things: 

a) the right to move and reside 
freely within the territory of the 
Member States. This right shall be 
exercised subject to the limitations and 
conditions laid down in the Treaties and 
by the measures adopted to give it 
effect (art. 20 par. 2 a TFEU). If action 
by the Union should prove necessary to 
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Prin urmare, principiul democraţiei 
reprezentative este pus în valoare şi 
prin contribuţia activă a parlamentelor 
naţionale la buna funcţionare a Uniunii, 
după cum urmează: 

a) prin faptul că sunt informate de 
către instituţiile Uniunii şi prin 
primirea de notificări privind proiectele 
de acte legislative ale Uniunii în 
conformitate cu Protocolul privind 
rolul parlamentelor naţionale în cadrul 
Uniunii Europene; 

b) prin respectarea principiului 
subsidiarităţii în conformitate cu 
procedurile prevăzute în Protocolul 
privind aplicarea principiilor 
subsidiarităţii şi proporţionalităţii; 

c) prin participarea, în cadrul 
spaţiului de libertate, securitate şi 
justiţie, la mecanismele de evaluare a 
punerii în aplicare a politicilor Uniunii 
în acest spaţiu; 

d) prin participarea la procedurile 
de revizuire a tratatelor (în 
conformitate cu art. 48 TUE nou); 

e) prin faptul că sunt informate cu 
privire la cererile de aderare la Uniune 
(în conformitate cu art. 49 TUE nou); 

f) prin participarea la cooperarea 
interparlamentară dintre parlamentele 
naţionale şi cu Parlamentul European 
(în conformitate cu Protocolul privind 
rolul parlamentelor naţionale în cadrul 
UE). 

 
5.6 „Nediscriminarea şi cetăţenia 

Uniunii”, potrivit Tratatului de 
funcţionare a Uniunii Europene. 
Tratatul de la Lisabona adaugă în Titlul 
II al TfUE (fost Titlul II, TCE, intitulat 
„Cetăţenia”) şi termenul de 
„nediscriminare” care vizează direct 
cetăţenia Uniunii. În domeniul de 
aplicare a tratatelor, la nivelul Uniunii: 

a) se interzice orice discriminare 

attain this objective and the Treaties 
have not provided the necessary powers 
in this respect, the European Parliament 
and the Council, acting unanimously 
with the ordinary legislative procedure, 
may adopt provisions to facilitate the 
exercise of those rights. In order to 
exercise the right to move and reside 
freely within the Member States and if 
the Treaties have not provided the 
necessary powers in this respect, the 
Council (acting in accordance with a 
special legislative procedure) may 
adopt measures concerning social 
security and protection social (Art. 21 
TFEU). 

b) the right to elect and be elected 
concerns every citizen residing in a 
Member State and who is a citizen of it. 
This right has two aspects: local 
elections and elections to the European 
Parliament: 

- the right to vote and to be elected 
in local elections (municipality) in the 
Member State where he resides, under 
the same conditions as nationals of that 
State (art. 20 par. 2 letter b TFEU). 
This right shall be exercised under the 
conditions adopted by the Council 
(acting unanimously in accordance with 
a special legislative procedure and after 
consulting the European Parliament); 
Those rules (eg directives adopted by 
the Council) may provide for 
derogations where specific problems of 
a Member State so warrants. - The right 
to vote and to be elected Committee20 
Parliament elections in the Member 
State where he resides, under the same 
conditions as nationals of that State. 
This right shall be exercised: 

- without prejudice to art. 223 para. 
1 TFEU and the provisions adopted for 
its implementation; 

- the conditions adopted by the 
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exercitată pe motiv de cetăţenie sau 
naţionalitate (art. 18 alin. 1 TfUE); 

b) se pot adopta de către 
Parlamentul European şi Consiliu, 
orice norme în vederea interzicerii 
acestor discriminări, în conformitate cu 
procedura legislativă ordinară (art. 18 
alin. 2 TfUE); 

c) se pot lua măsuri necesare în 
vederea combaterii oricărei 
discriminări bazate pe sex, rasă sau 
origine etnică, pe religie sau 
convingeri, pe handicap, vârstă sau 
orientare sexuală, de către Consiliu, 
hotărând în unanimitate, în 
conformitate cu o procedură legislativă 
specială şi cu aprobarea Parlamentului 
European (art. 19 TfUE). Drepturile 
cetăţenilor Uniunii, instituite prin TUE 
(introduse în TCE), şi ulterior prin TA, 
sunt reluate cu anumite dezvoltări în 
Tratatul de la Lisabona. Precizăm că 
dreptul Uniunii/comunitar nu prevede 
un sistem propriu de atribuire a 
cetăţeniei Uniunii, aceasta decurge 
automat din cetăţenia unui stat 
membru. Cetăţenia Uniunii nu 
înlocuieşte cetăţenia naţională, ci se 
adaugă la aceasta (art. 20 alin. 1 
TfUE). Mai mult, drepturile cetăţenilor 
Uniunii au un caracter evolutiv, 
deoarece Consiliul poate adopta 
dispoziţii care urmăresc completarea 
drepturilor (hotărând în unanimitate, în 
conformitate cu o procedură legislativă 
specială şi cu aprobarea Parlamentului 
European). Dispoziţiile de completare 
a drepturilor intră în vigoare numai 
după ce au fost aprobate de statele 
membre în conformitate cu normele lor 
constituţionale (art. 25 TfUE) [19]. 

Pe lângă obligaţiile prevăzute în 
tratate, cetăţenii Uniunii, se bucură 
printre altele de: 

a) dreptul de liberă circulaţie şi de 

Council, acting unanimously in 
accordance with a special legislative 
procedure and after consulting the 
European Parliament; Those rules (eg 
directives adopted by the Council) may 
provide for derogations where specific 
provisions of a Member State so 
warrants. Implementing rules 
derogatory nature, illustrate: 

- Directive 93/109 / C of the 
Council of 06. 12. 1993 establishes the 
principles for the exercise of the right 
to participate in elections to the 
European Parliament freedom to choose 
between receiving State and State of 
nationality and equal treatment national 
citizens; a derogation where the 
proportion of Union citizens voting is 
over 20% of national citizens entitled to 
vote; in this case, that State may impose 
as a condition for non-national term 
residence 5 years to vote and 10 years 
to be eligible; this exemption applies 
only to Luxembourg [20]; 

- Directive 94/80 / EC of 
19.12.199424 provides the same 
principles and possible exemptions for 
participation in municipal elections; 
also, it allows Member States to reserve 
some functions nationals in municipal 
executives and prohibit nationals 
participating in elections or choosing 
one of the parliamentary assemblies 
(for bicameral parliaments). 

c) the right to enjoy, in the territory 
of a Member State countries whose 
nationals are not represented, to 
protection by the diplomatic or 
consular authorities of any Member 
State under the same conditions as 
nationals of that State. Member States 
shall take the necessary and 
international negotiations required to 
secure this protection. 

The Council, acting unanimously 
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şedere pe teritoriul statelor membre. 
Acest drept se exercită sub rezerva 
limitărilor şi condiţiilor prevăzute de 
tratate şi de dispoziţiile adoptate în 
vederea aplicării acestora (art. 20 alin. 
2 lit. a TfUE). Dacă o acţiune a Uniunii 
se dovedeşte necesară pentru atingerea 
acestui obiectiv şi în care tratatele nu 
au prevăzut puteri de acţiune în acest 
sens, Parlamentul European şi 
Consiliul, hotărând în unanimitate cu 
procedura legislativă ordinară, pot 
adopta dispoziţii menite să faciliteze 
exercitarea drepturilor menţionate. În 
scopul exercitării dreptului de liberă 
circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor 
membre şi în cazul în care tratatele nu 
au prevăzut puteri de acţiune în acest 
sens, Consiliul (hotărând în 
conformitate cu o procedură legislativă 
specială) poate adopta măsuri în 
domeniul securităţii sociale şi al 
protecţiei sociale (art. 21 TfUE). 

b) dreptul de a alege şi a fi ales 
vizează orice cetăţean al Uniunii care 
îşi are reşedinţa într-un stat membru şi 
care nu este resortisant al acestuia. 
Acest drept comportă două aspecte: 
alegerile locale şi alegerile pentru 
Parlamentul European: 

- dreptul de a alege şi de a fi ales la 
alegerile locale (municipale) în statul 
membru unde îşi are reşedinţa, în 
aceleaşi condiţii ca şi resortisanţii 
acestui stat, (art. 20 alin. 2 lit. b TfUE). 
Acest drept se va exercita în condiţiile 
adoptate de Consiliu (hotărând în 
unanimitate în conformitate cu o 
procedură legislativă specială şi după 
consultarea Parlamentului European); 
aceste norme de aplicare (spre 
exemplu, directive adoptate de 
Consiliu) pot prevedea dispoziţii 
derogatorii în cazul în care problemele 
specifice ale unui stat membru justifică 

with a special legislative procedure and 
after consulting the European 
Parliament, may adopt directives 
establishing the coordination and 
cooperation measures necessary to 
facilitate such protection (art. 20 par. 1 
letter c and 23 TFEU). In this sense, 
was adopted by Council Decision 
95/533 / EC of 1995 on the protection 
of EU citizens by diplomatic and 
consular representations. Diplomatic 
and consular protection is granted in 
case of death, accident or serious 
illness, arrest or detention, assistance to 
victims of violence, support and 
repatriation of EU citizens in need, with 
the agreement of the concerned citizen 
and reimbursement of expenses by him 
incurred. Diplomatic or Consular 
Assistance by an embassy or consulate 
of another State requires the consent of 
the State of residence, according to 
international law. This problem can be 
solved on the basis of negotiations, 
agreements of the Union, on the one 
hand and on the other Member States 
with third countries, a problem that has 
not been addressed so far [21]. 

d) the right to petition the European 
Parliament, to the European 
Ombudsman (according to Art. 288 
TFEU) and the right to address the 
institutions and advisory bodies of the 
Union in any of the Treaty languages 
and to obtain a reply in the same 
limbă30 (Article. 20 para. 1 d and 24 
TFEU). Any citizen of the Union, and 
any natural or legal person residing or 
having its registered office in a Member 
State has the right to address, 
individually or in association with other 
citizens or other persons, a petition on a 
matter related to the activities of the 
Union and who are directly concerned 
(Art. 227 TFEU). 
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acest lucru. - dreptul de a alege şi de a 
fi ales la alegerile pentru Parlamentul 
European20 în statul membru unde îşi 
are reşedinţa, în aceleaşi condiţii ca şi 
resortisanţii acestui stat. Acest drept se 
exercită: 

- fără a aduce atingere dispoziţiilor 
art. 223 alin. 1 TfUE şi dispoziţiilor 
adoptate pentru aplicarea acestuia; 

- în condiţiile adoptate de Consiliu, 
hotărând în unanimitate, în 
conformitate cu o procedură legislativă 
specială şi după consultarea 
Parlamentului European; aceste norme 
de aplicare (spre exemplu, directive 
adoptate de Consiliu) pot prevedea 
dispoziţii derogatorii în cazul în care 
dispoziţii specifice ale unui stat 
membru justifică acest lucru. Dintre 
normele de aplicare cu caracter 
derogator, exemplificăm: 

- Directiva 93/109/C a Consiliului, 
din 06.12.1993, stabileşte ca principii 
pentru exercitarea dreptului de a 
participa la alegerile pentru 
Parlamentul European libertatea de a 
alege între statul de reşedinţă şi statul 
al cărui cetăţean este şi egalitatea de 
tratament cu cetăţenii naţionali; se 
prevede o derogare în cazul în care 
proporţia cetăţenilor Uniunii care au 
drept de vot reprezintă peste 20% din 
cetăţenii naţionali cu drept de vot; în 
acest caz, statul în cauză poate impune 
drept condiţie pentru nenaţionali un 
termen de şedere de 5 ani pentru a vota 
şi de 10 ani pentru a fi eligibili; această 
derogare nu se aplică decât pentru 
Luxemburg [20]; 

- Directiva 94/80/CE a Consiliului 
din 19.12.1994 prevede aceleaşi 
principii şi derogări posibile pentru 
participarea la alegerile municipale; 
totodată, ea permite statelor membre să 
rezerve naţionalilor unele funcţii în 

e) the right to submit a citizens' 
initiative within the meaning of art. 11 
TEU, including the minimum number 
of Member States from which citizens 
must come presenting such an initiative 
(Art. 24 TFEU). Citizens' Initiative is 
"a legislative initiative" that, according 
to art. 11 TEU propose EU citizens on 
matters where they consider it 
necessary for a legal act of the Union, 
for implementing the Treaties. Article 
11 TEU takes into account both the 
number of citizens and the number of 
states that "at least one million citizens 
who are nationals of a significant 
number of states". To implement such 
an initiative it requires adoption of a 
legislative act detailing procedures for 
application of the provision [22]. The 
provisions for the procedures and 
conditions required for such initiatives 
are adopted by Parliament and the 
Council, acting by means of regulations 
in accordance with the ordinary 
legislative procedure (Art. 24 TFEU). 

f) the right of access to documents 
of the institutions, bodies, offices and 
agencies, regardless of the medium in 
which these documents are subject to 
the principles and conditions set by art. 
15 para. 1 TfUE. The right of access of 
any citizen of the Union and any 
natural or legal person residing or 
having its registered office in a Member 
State. 

Regarding the general principles 
and limitations (conditions) established 
by art. 15 TFEU, which, for reasons of 
public or private interest governing this 
right of access to documents, these 
regulations are established by the 
Council, acting in accordance with the 
ordinary legislative procedure (Art. 15 
TFEU). Each institution, body, office or 
agency shall ensure transparency in 
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executivele municipale şi să interzică 
naţionalilor participarea la alegerea 
electorilor sau la alegerea uneia din 
adunările parlamentare (în cazul 
parlamentelor bicamerale). 

c) dreptul de a se bucura, pe 
teritoriul unei ţări în care statul 
membru ai cărui resortisanţi sunt nu 
este reprezentat, de protecţie din partea 
autorităţilor diplomatice şi consulare 
ale oricărui stat membru, în aceleaşi 
condiţii ca şi resortisanţii acestui stat. 
Statele membre adoptă dispoziţiile 
necesare şi angajează negocierile 
internaţionale necesare în vederea 
asigurării acestei protecţii. 

Consiliul, hotărând în unanimitate 
cu o procedură legislativă specială şi 
după consultarea Parlamentului 
European, poate adopta directive care 
să stabilească măsurile de coordonare 
şi cooperare necesare pentru a facilita 
această protecţie (art. 20 alin. 1 lit. c şi 
23 TfUE). 

În acest sens, a fost adoptată de 
către Consiliu Decizia 95/533/CE din 
1995 cu privire la protecţia cetăţenilor 
Uniunii Europene prin reprezentanţele 
diplomatice şi consulare. Protecţia 
diplomatică şi consulară se acordă în 
caz de deces, accident sau boli grave, 
arest sau detenţie, asistenţă pentru 
victimele unor acte de violenţă, 
sprijinirea şi repatrierea cetăţenilor UE 
aflaţi în dificultate, cu acordul statului 
cetăţeanului respectiv şi cu restituirea 
de către acesta a cheltuielilor 
ocazionate. Acordarea asistenţei 
diplomatice sau consulare de către o 
ambasadă sau un oficiu consular al 
altui stat presupune acordul statului de 
reşedinţă, potrivit normelor de drept 
internaţional. Această problemă se 
poate rezolva pe bază de negocieri, 
prin acorduri ale Uniunii, pe de o parte, 

their work and shall, in its rules of 
procedure specific provisions regarding 
access to its documents, according to 
regulations established by the Council. 
Publication of documents on legislative 
procedures is provided by the European 
Parliament and the Council, as provided 
by regulations adopted by the Council. 

 
5.7 Charter of Fundamental 

Rights of the European Union. Charter 
of Fundamental Rights of the European 
Union was solemnly adopted on 7 
December 2000 (the IGC) in Nice, was 
then adjusted to 12 December 2007 in 
Strasbourg, because then the Lisbon 
Treaty (entered into force 1 December 
2009), to provide that "the Union 
recognizes the rights, freedoms and 
principles set out in the Charter" and 
that "it has the same legal value as the 
Treaties", according to art. 6 para. 1 
TEU, but shall not include in the treaty 
text of the Charter. 

The book includes, in a single text, 
all the social, economic, civil and 
political that can benefit all European 
citizens. These rights are divided into 
six main chapters: 

Chapter I, Dignity (including 
articles relating to human dignity, right 
to life, right to integrity, prohibition of 
torture and inhuman or degrading 
treatment or punishment, prohibition of 
slavery and forced labor); 

Chapter II, Freedoms (includes 
articles on: the right to liberty and 
security, respect for private and family 
life, personal data protection, the right 
to marry and right to found a family, 
freedom of thought, conscience and 
religion, freedom of expression and 
information, freedom of assembly and 
association, freedom of the arts and 
sciences, right to education, freedom of 
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şi statele membre pe de altă parte, cu 
state terţe, problemă care până în 
prezent n-a fost abordată [21]. 

d) dreptul de a adresa petiţii 
Parlamentului European și de a se 
adresa Ombudsmanului European 
(potrivit art. 288 TfUE) şi dreptul de a 
se adresa instituţiilor şi organelor 
consultative ale Uniunii în oricare 
dintre limbile tratatelor şi de a primi 
răspuns în aceeaşi limbă (art. 20 alin. 1 
lit. d şi 24 TfUE). Orice cetăţean al 
Uniunii, precum şi orice persoană 
fizică sau juridică având reşedinţa sau 
sediul social într-un stat membru, are 
dreptul de a adresa PE, cu titlu 
individual sau în asociere cu alţi 
cetăţeni sau cu alte persoane, o petiţie 
privind un subiect care ţine de 
domeniile de activitate ale Uniunii şi 
care îl priveşte în mod direct (art. 227 
TfUE). 

e) dreptul de a prezenta o iniţiativă 
cetăţenească în înţelesul art. 11 TUE, 
inclusiv numărul minim de state 
membre din care trebuie să provină 
cetăţenii care prezintă o astfel de 
iniţiativă (art. 24 TfUE). Iniţiativa 
cetăţenească este „o iniţiativă 
legislativă” pe care, potrivit art. 11 
TUE, o propun cetăţenii Uniunii în 
materii în care aceştia consideră că este 
necesar un act juridic al Uniunii, în 
vederea aplicării tratatelor. Articolul 11 
din TUE are în vedere atât numărul de 
cetăţeni, cât şi numărul de state, 
respectiv „cel puţin un milion de 
cetăţeni ai Uniunii, resortisanţi ai unui 
număr semnificativ de state”. Pentru 
implementarea unei astfel de iniţiative 
se impune necesitatea adoptării unui 
act legislativ european, care să 
detalieze modalităţile de aplicare ale 
prevederii [22]. Dispoziţiile referitoare 
la procedurile şi condiţiile necesare 

choice of occupation and employment 
rights, freedom to conduct business, 
ownership, asylum, protection of the 
likelihood displacement, expulsion or 
extradition); 

Chapter III Equality (includes 
articles on: equality before the law, 
non-discrimination, cultural, religious 
and linguistic diversity, equality 
between men and women, children's 
rights, the rights of the elderly, people 
with disabilities integrity); 

Chapter IV Solidarity (includes 
articles on: the right of workers to 
information and consultation within 
undertakings, the right to negotiation 
and collective action, the right of access 
to placement services, protection 
against unjustified dismissal, equal and 
fair working conditions, prohibition of 
child labor and protection of young 
people at work, family life and 
professional, social security and social 
assistance, health care, access to 
services of general economic interest, 
consumer protection); 

Chapter V Civil rights (including 
articles on: 

right to vote and stand in elections 
to the European Parliament, the right to 
vote and run in municipal elections, the 
right to good administration, access to 
documents, Ombudsman, freedom of 
movement and of residence and 
diplomatic protection consular); 

Chapter VI, Justice (includes 
articles on: the right to effective remedy 
and to a fair trial, presumption of 
innocence and right of defense, 
principles of legality and 
proportionality of criminal offenses and 
penalties, the right not to be tried and 
punished by two or in criminal 
proceedings for the same offense); 

Chapter VII General provisions 
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pentru prezentarea unei astfel de 
iniţiative sunt adoptate de Parlamentul 
European şi Consiliu, care hotărăsc 
prin regulamente în conformitate cu 
procedura legislativă ordinară (art. 24 
TfUE). 

f) dreptul de acces la documentele 
instituţiilor, organelor, oficiilor şi 
agenţiilor Uniunii, indiferent de 
suportul în care se află aceste 
documente, sub rezerva principiilor şi 
condiţiilor stabilite de art. 15 alin. 1 
TfUE. Dreptul de acces priveşte orice 
cetăţean al Uniunii şi orice persoană 
fizică sau juridică care are reşedinţa 
sau sediul statutar într-un stat membru.  

În privinţa principiilor generale şi a 
limitelor (condiţiile) stabilite de art. 15 
TfUE, care, din motive de interes 
public sau privat, reglementează 
exercitarea dreptului de acces la 
documente, acestea se stabilesc prin 
regulamente de către Consiliu, care 
hotărăşte în conformitate cu procedura 
legislativă ordinară (art. 15 TfUE). 
Fiecare instituţie, organ, oficiu sau 
agenţie asigură transparenţa lucrărilor 
lor şi elaborează, în regulamentul său 
de procedură, dispoziţii speciale 
privind accesul la propriile documente, 
potrivit regulamentelor stabilite de 
Consiliu. Publicarea documentelor 
privind procedurile legislative este 
asigurată de Parlamentul European şi 
Consiliu, în condiţiile prevăzute de 
regulamentele adoptate de Consiliu. 

 
5.7 Carta drepturilor fundamentale 

a Uniunii Europene. Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene a 
fost adoptată în mod solemn la 7 
decembrie 2000 (la Conferinţa 
Interguvernamentală) la Nisa, a fost 
apoi adoptată la 12 decembrie 2007, la 
Strasbourg, pentru ca, ulterior, prin 

(including articles regarding: the scope, 
the scope of the rights guaranteed level 
of protection, prohibition of abuse of 
rights).  

Charter of Fundamental Rights has 
its origins in the European Convention 
on Human Rights. It is presented as a 
true compendium of rights of citizens 
Uniunii33, covering both fundamental 
rights and freedoms contained in 
general in the European Convention, 
but also social, inspired by the 
European Social Charter adopted by the 
Council of Europe and "new rights" 
which take the evolution of European 
societies in various fields such as 
bioethics, the environment and 
children's rights [23].  

In this sense, the Charter reaffirms 
in its preamble, with the powers and 
tasks of the Union and the principle of 
subsidiary, the rights arising mainly: - 
from the constitutional traditions; - 
international obligations common to the 
Member States; - the European 
Convention on Human Rights and 
Fundamental Freedoms; - the Social 
Charters adopted by the Union and the 
Council of Europe; - the Court of 
Justice of the European Union and the 
European Court of Human Rights [24]. 

 
5.8 European Convention for the 

Protection of Human Rights and 
Fundamental Freedoms. European 
Convention for the Protection of 
Human Rights and Freedoms 
fundamentale35 is known as the 
European Convention on Human 
Rights. The Convention is a catalog of 
fundamental rights, developed by the 
Council of Europe on 4.11.1950 in 
Rome. Settlement of violations of the 
rights guaranteed by the Convention 
and its annexed Protocols, to the 
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Tratatul de la Lisabona (intrat în 
vigoare la 1 decembrie 2009), să se 
prevadă expres că „Uniunea recunoaşte 
drepturile, libertăţile şi principiile 
prevăzute în Cartă” şi că „aceasta are 
aceeaşi valoare juridică cu tratatele”, 
potrivit art. 6 alin. 1 TUE, fără a 
include însă în acest tratat textul Cartei. 

Carta cuprinde, într-un singur text, 
ansamblul drepturilor sociale, 
economice, civile şi politice de care pot 
beneficia toţi cetăţenii europeni. Aceste 
drepturi sunt grupate în şase capitole 
principale: 

Capitolul I, Demnitatea (cuprinde 
articole referitoare la: demnitatea 
umană, dreptul la viaţă, dreptul la 
integritatea persoanei, interzicerea 
torturii şi a tratamentelor sau a 
pedepselor inumane sau degradante, 
interzicerea sclaviei şi a muncii 
forţate); 

Capitolul II, Libertăţile (cuprinde 
articole referitoare la: dreptul la 
libertate şi securitate, respectul vieţii 
private şi de familie, protecţia datelor 
personale, dreptul la căsătorie şi 
dreptul de întemeiere a familiei, 
libertatea gândirii, conştiinţei şi 
religiei, libertatea expresiei şi 
informării, libertatea de întrunire şi de 
asociere, libertatea artelor şi ştiinţelor, 
dreptul la educaţie, libertatea alegerii 
ocupaţiei şi dreptul de angajare în 
muncă, libertatea de a conduce afaceri, 
dreptul de proprietate, dreptul de azil, 
protecţia faţă de eventualitatea 
strămutării, expulzării sau extrădării); 

Capitolul III, Egalitatea (cuprinde 
articole referitoare la: egalitatea în faţa 
legii, nediscriminarea, diversitatea 
culturală, religioasă şi lingvistică, 
egalitatea între bărbaţi şi femei, 
drepturile copilului, drepturile 
persoanelor vârstnice, integritatea 

exclusion of any other right, from the 
Member States of the Council of 
Europe, the competence of the 
European Court of Human Rights - 
ECHR. 

The Union shall accede to the 
European Convention on Human Rights 
and Fundamental Freedoms. Accession 
to the Convention does not alter the 
Union's competences as defined in the 
Treaties (Art. 6 para. 2 TEU). 
Fundamental rights, as guaranteed by 
the Convention, and as they result from 
the constitutional traditions common to 
the Member States, as general 
principles of EU law (Art. 6 § 3 TEU). 

Giving legal force of the EU 
Charter of Fundamental Rights, 
adopted on 7 December 2000 in Nice, 
adapted by the European Council on 12 
December 2007 in Strasbourg, 
strengthens the confidence of citizens 
of the Member States - by recognizing 
the rights, freedoms and principles - the 
powers that Union citizenship European 
has developed since the Maastricht 
Treaty in 1993. to support this concern, 
to strengthen the rights of EU citizens, 
the Union accedes, the Treaty of 
Lisbon, the European Convention on 
Human Rights and fundamental 
Freedoms document legal importance 
[25], which makes these rights, the 
foundation of European Union 
citizenship. 

 
Conclusions 
 
When I am as happy as words that 

come to mind whenever a talk about 
European citizenship, in my opinion the 
greatest illusion of the world at this 
time, I will write an article about it. 
Until then, to explain why I was simply 
hard to write, I invite you to reflect 
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persoanelor cu handicap); 
Capitolul IV, Solidaritatea 

(cuprinde articole referitoare la: dreptul 
lucrătorilor la informare şi consultare 
în cadrul întreprinderilor, dreptul de 
negociere şi acţiune colectivă, dreptul 
de acces la serviciile de plasament, 
protecţia împotriva concedierii 
nejustificate, condiţii de muncă egale şi 
juste, interzicerea muncii copiilor şi 
protecţia tinerilor la locul de muncă, 
viaţa de familie şi profesională, 
securitatea socială şi asistenţa socială, 
asistenţa sanitară, accesul la serviciile 
de interes economic general, protecţia 
consumatorului); 

Capitolul V, Drepturile cetăţeneşti 
(cuprinde articole referitoare la: dreptul 
de vot şi de a candida la alegerile 
pentru Parlamentul European, dreptul 
de a vota şi de a candida la alegerile 
municipale, dreptul la o bună 
administrare, dreptul de acces la 
documente, avocatul poporului, 
libertatea de circulaţie şi de reşedinţă, 
protecţia diplomatică şi consulară); 

Capitolul VI, Justiţia (cuprinde 
articole referitoare la: dreptul la căi de 
atac efective şi la o judecată corectă, 
prezumţia de nevinovăţie şi dreptul la 
apărare, principiile legalităţii şi 
proporţionalităţii faptelor penale şi a 
sancţiunilor, dreptul de a nu fi judecat 
şi pedepsit de două ori în procedurile 
penale pentru aceeaşi faptă); 

Capitolul VII, Dispoziţii generale 
(cuprinde articole referitoare la: 
domeniul de aplicabilitate, domeniul de 
aplicabilitate a drepturilor garantate, 
nivelul de protecţie, interzicerea 
abuzului de drepturi).  

Carta drepturilor fundamentale îşi 
are originea în Convenţia europeană a 
drepturilor omului. Se prezintă ca un 
adevărat compendiu al drepturilor de 

with me and you, my readers and 
judges! 

First, that right is, despite 
appearances sometimes invoked one of 
the most complex areas and forms of 
human knowledge and therefore the 
most difficult and specific 
investigation, as far as its leading role 
in organizing and providing social 
development. Indeed, he is among the 
few cases in which science, technology 
and art joins coexist, intersect and 
combine in a single equation, yielding 
three interrelated color but retains 
specific search, identification, 
expression and expression of Savoie's 
(legal) doctrine, case law and the 
science of law [26]. 

Then, major legislative reforms, 
such as those known to Romania in 
recent decades by recoding private law 
and criminal law, EU law for accession 
receiving and integrating European 
Union-globalization phenomenon and 
expression of requirements, including 
legal, appropriate reactions involving 
plan theory and practice of law. They 
require the perception and expression 
of the impact theory, adoption and 
deployment of a complex scientific 
investigation, lasting but indispensable, 
to guide the subsequent process of 
developing and perfecting the law, 
including in the sensitive area of 
citizenship. 

  The first refers to the gradual 
formulation of the new doctrine, 
designed to provide the necessary 
theoretical explanations of the new 
legislative complex, as a prerequisite 
absolutely indispensable to 
understanding and explaining 
appropriate in letter and spirit, new 
legal texts. Likewise, we should act and 
the new "jurisprudential doctrine" that 
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care beneficiază cetăţenii Uniunii, 
cuprinzând atât drepturile şi libertăţile 
fundamentale conţinute în general, în 
Convenţia europeană, dar şi drepturi 
sociale, inspirate de Carta socială 
europeană adoptată sub egida 
Consiliului Europei, precum şi 
„drepturi noi”, care ţin de evoluţia 
societăţilor europene în diverse 
domenii, precum bioetica, mediul 
înconjurător sau drepturile copilului 
[23]. 

În acest sens, Carta reafirmă, în 
preambulul său, cu respectarea 
competenţelor şi sarcinilor Uniunii, 
precum şi a principiului subsidiarităţii, 
drepturile care rezultă, în principal: - 
din tradiţiile constituţionale; - din 
obligaţiile internaţionale comune 
statelor membre; - din Convenţia 
europeană pentru apărarea drepturilor 
omului şi a libertăţilor fundamentale; - 
din Cartele sociale adoptate de Uniune 
şi de către Consiliul Europei; - din 
jurisprudenţa Curţii de justiţie a 
Uniunii Europene şi a Curţii Europene 
a Drepturilor Omului [24]. 

 
5.8 Convenţia europeană pentru 

apărarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale. Convenţia 
europeană pentru apărarea drepturilor 
omului şi a libertăţilor fundamentale, 
este cunoscută sub denumirea de 
Convenţia europeană a drepturilor 
omului. Convenţia este un catalog al 
drepturilor fundamentale, elaborat de 
Consiliul Europei la 4.11.1950, la 
Roma. Soluţionarea încălcărilor 
drepturilor garantate prin Convenţie şi 
protocoalele anexate acesteia, cu 
excluderea oricărui alt drept, provenite 
din statele membre ale Consiliului 
Europei, sunt de competenţa Curţii 
Europene a Drepturilor Omului - 

only after a major revival can redefine 
the role, content and challenges within 
the legal system. The transition from 
the old "jurisprudence" to the actual 
law proved to be a tortuous, long, still 
in progress, to be quickly accomplished 
and anchored in new parts of the legal 
system. Finally, all such developments 
will be the subject of the legal 
phenomenon assessments theoretical 
reconceptualization operations, 
valuation and construction, so that 
knowledge of the law, from three 
perspectives, to be consistent, 
meaningful and relevant, and science 
relaunched Romanian law. All these 
priorities are reflected in legal research 
- scientific and doctrinal. 

Therefore, assuming that the theme 
of our research approach to the issue 
Romanian citizenship between tradition 
and reform, try to answer such 
requirements. In addition, the choice in 
these circumstances the European 
Union's constitutional right crosses 
broad reform gives special significance. 
This paper, with undeniable pluses and 
minuses of a sensitive accuracy in 
Romanian doctrine of constitutional 
law can be improved and perfected all 
the time, like any work of man who 
fails to reveal the full range of 
meanings of these endless legal 
institutions which is citizenship. 

Finally, back on our land and in a 
slight contemporaneity, I'm not sure if 
literacy, jolting neurons, delay of 
understanding, illumination from 
behind the forehead is closely 
determining the place (within the 
meaning was Alexandrian-size!). I 
neither possible to redeem a people shy 
custom in training, like ours, and make 
them grow on no other than the cerebral 
bark, branches of the letter of love and 
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CEDO. 
Uniunea aderă la Convenţia 

europeană pentru apărarea drepturilor 
omului şi a libertăţilor fundamentale. 
Aderarea la Convenţie nu modifică 
competenţele Uniunii, astfel cum sunt 
definite prin tratate (art. 6 alin. 2 TUE). 
Drepturile fundamentale, aşa cum sunt 
garantate prin Convenţie, şi cum 
rezultă din tradiţiile constituţionale 
comune statelor membre, constituie 
principii generale ale dreptului Uniunii 
(art. 6 alin 3 TUE). 

Conferind forţă juridică Cartei 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene, adoptată la 7 decembrie 
2000 la Nisa, adoptată de Consiliul 
European la 12 decembrie 2007 la 
Strasbourg, se întăreşte încrederea 
cetăţenilor statelor membre - prin 
recunoaşterea drepturilor, libertăţilor şi 
principiilor - în prerogativele pe care 
cetăţenia Uniunii Europene le-a 
dezvoltat începând cu Tratatul de la 
Maastricht, din anul 1993. În sprijinul 
acestei preocupări, în vederea 
consolidării drepturilor cetăţenilor 
Uniunii, Uniunea aderă, prin Tratatul 
de la Lisabona, la Convenţia europeană 
pentru apărarea drepturilor omului şi 
libertăţilor fundamentale, document de 
mare importanţă juridică [25], care face 
din aceste drepturi, fundamentul 
cetăţeniei Uniunii Europene. 

 
Concluzii 
 
Când voi fi cât de cât mulțumit de 

cuvintele care îmi vin în minte, de 
câte ori o să vorbesc despre cetățenia 
Uniunii Europene, după părerea mea 
cea mai mare himeră a lumii în acest 
moment, voi scrie un articol despre 
ea. Până atunci, ca să explic de ce mi-
a fost pur și simplu greu să scriu, vă 

learning, the homeland and the people. 
It's old rhyme "book / part". She put 
herself basis folk wisdom that created 
the well-known Rope hint of wishful 
thinking, sustained with so much 
passion schools, academies and parents: 
"You wisdom you have" [27]. 

But meditation does not say is what 
you, if you have a bunch some book? 
For all her book provokes deep trouble. 
I mean it was synonymous quite a few 
times with wrongdoing. Sometimes 
downright historic. Such as, for 
example misfortune famous Library of 
Alexandria (founded by Ptolemy I in 
288 BC), the most famous "outbreak" 
culture of Greco-Roman civilization of 
ancient Egypt, which contained more 
than 400,000 scrolls. And that, she also 
has "benefited" from centuries of envy 
not know how many arson or 
negligence. Last alleged perpetrators of 
this terrible crime are Caliph Omar as. 
Who in AD 640, after a long siege, 
managed, finally, to conquer 
Alexandria. Apparently, conquering 
Arabs heard of a library magnificent, 
containing all knowledge of the world 
(you realize the immensity of them if, 
for six hundred years ago, during the 
civil war between Caesar and Pompey - 
the year 48 BC. hr. - it has over 
900,000 papyrus!). But Caliph Omar, 
all moved by this vast collection of 
books and wise, although he himself 
came from a dynasty of enlightened 
people, ordered the burning of all 
books, without exception. Because, as 
considered "wise" if they were contrary 
to the teachings of the Koran, then were 
heretical and, if they have been in 
agreement with it, then, of course, were 
superfluous. As a result, they were 
collected and used as fuel for - they say 
- 4,000 public baths in the city. And 
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invit să reflectaţi împreună cu mine şi 
Dumneavoastră, cititorii şi judecătorii 
mei!  

Mai întâi, că dreptul reprezintă, în 
ciuda aparențelor invocate uneori, unul 
dintre domeniile şi formele cele mai 
complexe ale cunoaşterii umane şi prin 
aceasta cele mai dificile şi specifice de 
investigare, pe măsura rolului său 
major în organizarea şi asigurarea 
dezvoltării societății. Într-adevăr, el se 
numără printre puținele cazuri în care 
ştiința, tehnica şi arta se alătură, 
conviețuiesc, se intersectează şi se 
combină într-o ecuație unică, rezultând 
trei culoare interdependente, dar care 
îşi păstrează specificul de căutare, 
identificare, manifestare şi exprimare a 
savoire-lui (juridic): doctrina, 
jurisprudența şi ştiința dreptului [26]. 

Apoi, reformele legislative majore, 
precum cele cunoscute de România în 
ultimele decenii, prin recodificarea 
dreptului privat şi a dreptului penal, 
receptarea dreptului UE în vederea 
aderării şi prin integrarea unional-
europeană şi exprimarea cerințelor 
fenomenului mondializării, inclusiv 
juridice, presupun reacții 
corespunzătoare în planul teoriei şi 
practicii dreptului. Ele impun, în 
vederea perceperii şi exprimării 
impactului teoretic, adoptarea şi 
desfăşurarea unei investigații ştiințifice 
complexe, de durată, dar 
indispensabilă, menită să orienteze 
procesul ulterior de realizare şi 
perfecționare a dreptului, inclusiv în 
domeniul sensibil a cetățeniei. 

Prima se referă la formularea 
treptată a noii doctrine, menită să ofere 
explicațiile teoretice necesare noului 
complex legislativ, ca o premisă 
absolut indispensabilă a înțelegerii şi 
explicării corespunzătoare, în litera şi 

there were so many that were heated 
with BAIES establishments and BAIES 
Alexandria for six months. However, 
Romania will endure and its citizens, as 
they are literate or not the book will 
love their homeland 
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Omar, deloc mişcat de această vastă 
colecţie de cărţi înţelepte şi, cu toate că 
el însuşi provenea dintr-o dinastie de 
oameni luminaţi, a dat ordin să fie arse 
toate cărţile, fără excepţie. Pentru că, 
aşa a considerat „înţeleptul”, dacă erau 
contrare învăţăturilor Coranului, atunci 
erau eretice, iar, dacă se vor fi aflat în 
acord cu acesta, atunci, normal, erau de 
prisos. Drept urmare, ele au fost 
adunate şi folosite drept combustibil 
pentru - se spune - 4.000 de băi publice 
din oraş. Şi au fost atât de multe, încât 
au încălzit stabilimentele cu băieşi şi 
băieşiţe din Alexandria, vreme de şase 
luni. Cu toate acestea, România va 
dăinui, iar cetăţenii ei, aşa cum sunt, 
ştiutori sau nu de carte, îşi vor iubi 
patria. 
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Rezumat: Lucrarea reprezintă o 
analiză comparativă privind raporturile 
dintre Președinte și Parlament în 
republicile semiprezidențiale, precum 
Franța, Finlanda, Portugalia, Austria şi 
Irlanda. Sunt prezentate, mai întâi, 
trăsăturile specifice unui regim 
semiprezidențial. Se pune accent, apoi, pe 
raporturile dintre șeful de stat și organul 
legiuitor, care apar ca o necesitate a 
controlului şi colaborării dintre autorităţile 
publice, exigenţe fundamentale ale 
principiului separaţiei puterilor în stat. 
Cooperarea dintre președinte și legislativ 
se exprimă în diferite proceduri, precum: 
adresarea de mesaje Parlamentului, 
prelungirea mandatului Preşedintelui, 
convocarea şi dizolvarea legislativului, 
promulgarea legii, colaborarea în ceea ce 
priveşte formarea Guvernului, punerea sub 
urmărire penală a membrilor Guvernului, 
iniţierea referendumului, revizuirea 
Constituţiei, instituirea unor măsuri 
excepţionale, punerea sub acuzare a şefului 
de stat pentru înaltă trădare. Din 
prevederile constituţionale comentate, 
sesizăm că în Finlanda, Portugalia, Austria 
şi Irlanda, în raporturile dintre Preşedinte 
şi Parlament, acesta din urmă are un rol 
hotărâtor. Excepție de la această stare de 
lucruri face Franța, în care Preşedintele 
reprezintă « cheia de boltă » a întregului 
sistem instituţional, întrucât dispune de 
importante atribuţii. Parlamentul îi este 
subordonat, mai ales în cazul susţinerii 
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Abstract: This paper is a comparative 
analysis of the relations between the 
President and Parliament in semi-
presidential republics, such as France, 
Finland, Portugal, Austria and Ireland. 
Firstly, the specific features of a semi-
presidential system are presented. Then, we 
focus on the relations between the head of 
state and legislature, appearing as a 
necessity of control and collaboration 
between public authorities, which are 
fundamental requirements of the principle 
of the separation of powers. The 
cooperation between the President and the 
Parliament is expressed by means of 
different procedures: addressing messages 
to Parliament, extending the President’s 
mandate, convening and dissolving 
Parliament, promulgation of laws, 
collaboration on forming the Government, 
placing members of Government under 
criminal prosecution, initiating 
referendum, constitutional revision, 
establishing exceptional measures, 
impeachment of the head of state for high 
treason. The commented constitutional 
provisions show that in Finland, Portugal, 
Austria and Ireland, in the relations 
between the President and Parliament, the 
latter has a decisive role. The exception to 
this is represented by France, where the 
President is "the cornerstone" of the entire 
institutional system, as he has important 
attributions. The Parliament is 
subordinated to him, especially if the head 
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şefului statului de către majoritatea 
parlamentară din Adunarea Naţională. 
Examinarea comparativă ce vizează 
raporturile dintre Președinte și Parlament 
în statele examinate poate fi utilă atât 
pentru legiuitorul constituant din statele 
examinate în vederea îmbunătățirii 
legislației corespunzătoare domeniului 
studiat, cât și pentru redefinirea, în 
practică, a relațiilor dintre șeful statului și 
legislativ. 

 
Cuvinte cheie: Președinte; Parlament; 

raporturi; republici semiprezidențiale. 
 
 
Considerații introductive 
 
Studiul realizat urmărește modul în 

care au evoluat raporturile dintre 
Președinte și Parlament în unele 
republici semiprezidențiale - precum 
Finlanda, Portugalia, Austria şi Irlanda 
-, având ca reper modelul tipic 
semiprezidențial francez.  

Importanța acestei expuneri constă 
în definirea clară a raporturilor dintre 
șeful de stat și legislativ și Parlament în 
statele menționate, ceea ce determină 
maniera de exercitare a puterii între 
cele două autorități publice supuse 
dezbaterii. În același timp, cunoașterea 
acestor tipuri de relații permite 
conturarea modului în care se 
realizează controlul și colaborarea 
dintre cele două autorități publice, 
exigențe esențiale ale separației și 
echilibrului puterilor în stat. 

Cercetarea întreprinsă are ca rezultat 
modul de transpunere a elementelor 
caracteristice regimului 
semiprezidențial din Franța din punct 
de vedere teoretic și practic în alte state 
republicane europene. De asemenea, 
prin această analiză s-a constatat o 
transformare a relațiilor dintre șeful de 
stat și legislativ în diferite state 

of state has the support of the 
parliamentary majority in the National 
Assembly. The comparative analysis of the 
relation between President and Parliament 
in the examined states can be useful to both 
the constitutional legislator of the 
examined states, in order to improve the 
relevant legislation in the analyzed field 
and to redefining, in practice, the relations 
between the head of state and the 
legislature. 

 
Keywords: President; Parliament; 

relations; semi-presidential republics. 
 
 
Introductory considerations 
 
This study approaches the manner in 

which the relations between the 
President and Parliament have evolved 
in some semi-presidential republics - 
such as Finland, Portugal, Austria and 
Ireland -, starting from the French 
typical semi-presidential model. 

The importance of this study 
consists in the clear description of the 
relations between the head of state and 
legislature in the above mentioned 
states, which determines the manner of 
exercising power between the two 
public authorities under debate. At the 
same time, knowing these types of 
relations allows the outline of the way 
in which control and cooperation 
between the two public authorities 
takes place, two activities that represent 
essential requirements of the separation 
and balance of powers. 

The result of this research is the 
transposition manner of the 
characteristic elements of the semi-
presidential system in France, in terms 
of theory and practice, into other 
European republican states. 
Furthermore, by means of this analysis 
we have noticed a transformation of the 
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examinate față de aceleași raporturi 
existente în sistemul constituțional 
francez luat ca model, precum și 
adaptarea acestora elementelor 
naționale specifice. 

Metoda comparativă utilizată 
facilitează obținerea rezultatelor 
preconizate. 

 
1. Trăsăturile specifice regimului 

semiprezidențial 
 
Pe lângă regimurile politice 

tradiţionale parlamentare şi 
prezidenţiale, politologul Maurice 
Duverger a mai adăugat un al treilea tip 
de regim politic, regimul 
semiprezidenţial, regim mixt, deoarece 
împrumută unele caracteristici 
distinctive atât de la regimul 
prezidenţial (alegerea directă a şefului 
de stat), cât şi de la cel parlamentar 
(răspunderea politică şi solidară a 
Guvernului în faţa Parlamentului). 

Potrivit doctrinei [1], regimul 
semiprezidenţial are unele trăsături 
definitorii: un preşedinte de republică 
ales prin sufragiu universal şi înzestrat 
cu importante puteri proprii, un prim-
ministru şi un Guvern responsabil în 
faţa deputaţilor, care pot determina 
Guvernul să demisioneze [2]. 

Prin urmare, şefului de stat îi sunt 
conferite „puteri destul de 
semnificative” [3], adică atribuţii mult 
mai largi decât într-o republică 
parlamentară, în special în domeniul 
apărării şi al instituirii măsurilor 
excepţionale în situaţii de criză. Dar, 
după cum s-a remarcat în literatura 
juridică, existenţa unor prerogative 
destul de însemnate atribuite 
Preşedintelui nu este o cerinţă fără de 
care nu poate exista un regim 
semiprezidenţial [4].  

relations between the head of state and 
legislature in various examined 
countries, in comparison to the same 
relations existing in the French 
constitutional system taken as a model, 
as well as an adaption of these relations 
to the specific national elements. 

The expected results of this analysis 
have been delivered by use of the 
comparative method.  

 
1. The specific features of the 

semi-presidential system 

 
In addition to the parliamentary and 

presidential traditional political 
systems, political scientist Maurice 
Duverger introduced a third type, 
namely the semi-presidential, which 
takes over certain distinctive features of 
both the presidential one (direct 
election of the head of state) and the 
parliamentary one (the Government is 
politically and collectively responsible 
to the Parliament). 

According to doctrine [1], the semi-
presidential system has certain defining 
features: a president of the republic, 
elected by universal suffrage and 
endowed with significant powers of his 
own, a prime minister and a 
government accountable to the 
members of the Parliament, who may 
determine the Government to resign 
[2]. 

Therefore, the head of state is 
conferred "quite significant powers" 
[3], that is much broader attributions 
than in a parliamentary republic, 
especially in area of defense and in 
taking exceptional measures in crisis 
situations. But, as noted in legal 
literature, the existence of quite 
significant prerogatives attributed to 
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1.1. Alegerea directă a 

Preşedintelui  
 
Alegerea directă a Preşedintelui îi 

conferă acestuia legitimitate populară, 
astfel încât, din acest punct de vedere, 
el are o poziţie de egalitate faţă de 
organul legislativ. Această stare de fapt 
nu determină, însă, o creştere a 
puterilor Preşedintelui, ci doar îi 
permite acestuia să-şi exercite, în mod 
plenar, atribuţiile de care dispune [5]. 
Nu acelaşi punct de vedere l-a avut 
fostul preşedinte francez Charles de 
Gaulle, pentru care alegerea prin 
sufragiu universal direct este sursa 
oricărei puteri [6]. 

Aşa cum s-a apreciat în doctrină, 
dualismul de legitimităţi caracteristic 
sistemului semiprezidenţial „induce 
variaţii, care depind de sistemul de 
partide şi de consensul în ceea ce 
priveşte rolul politic al şefului de stat” 
[7]. De aceea, s-a vorbit de „inerentul 
potenţial pentru coabitare” [8], ce poate 
surveni într-un regim politic 
semiprezidenţial, în cazul în care 
mandatul parlamentar nu coincide cu 
cel prezidenţial. 

Totuşi, practica a demonstrat - mai 
ales în Franţa -  faptul că învestitura 
populară nu e doar o simplă problemă 
de tehnică constituţională, ci ea poate 
determina o transformare a şefului de 
stat dintr-un spectator al vieţii politice 
într-un veritabil actor. În acest context, 
o importanţă deosebită prezintă, însă, 
atribuţiile pe care i le conferă 
Constituţia. 

Este de remarcat faptul că în unele 
state din Europa Centrală şi de Est s-a 
optat pentru existenţa unui regim 
semiprezidenţial, în ciuda faptului că 
acestea au manifestat rezerve în ceea ce 

the President is not a requirement 
without which a semi-presidential 
system cannot exist [4]. 
 

1.1. The direct election of the 

President 

 
The direct election of the President 

gives him popular legitimacy, so, from 
this point of view, he has an equal 
position to that of the legislative body. 
This situation does not determine, 
however, an increase in the President’s 
powers, but only allows him to 
plenarily exercise his attributions [5]. 
This point of view was not, however, 
shared by the former French President 
Charles de Gaulle, for whom election 
by direct universal suffrage was the 
source of all power [6]. 

As presented by doctrine, the 
dualism of legitimacy, characteristic to 
the semi-presidential system, "induces 
variations, which depend on the party 
system and the consensus regarding the 
political role of the head of state" [7]. 
Therefore, one has spoken of "the 
inherent potential for cohabitation" [8], 
which may occur in a semi-presidential 
system, where the parliamentary 
mandate does not coincide with the 
presidential one. 

However, practice has shown - 
especially in France - that popular 
investiture is not just a simple matter of 
constitutional technique, but it can 
cause the President’s transformation 
from a spectator of the political life into 
an active actor. However, in this 
context, the powers conferred upon him 
by the Constitution are of particular 
importance. 

It is worth noting that some 
countries in Central and Eastern Europe 
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priveşte conferirea unui rol important 
şefului statului, ca urmare a modului în 
care a funcţionat regimul comunist 
existent anterior.  

Studiindu-se cauzele care au 
determinat instituirea unui regim 
semiprezidenţial, s-a ajuns la concluzia 
că, pe de o parte, trebuia conferită 
legitimitate unei autorităţi în cadrul 
statului şi, pe de altă parte, „nu exista 
un sistem de partide politice a cărui 
funcţionare să conducă, în mod 
automat, la o alegere stabilă a liderului” 
[9].  

Potrivit unei alte opinii, s-a 
considerat a fi necesară alegerea directă 
a Preşedintelui „pentru satisfacerea 
interesului imediat al actorilor 
tranziţiei, care, în climatul de 
incertitudine al epocii, considerau ca 
fiind absolut necesară «neutralizarea» 
diferitelor puteri în competiţie 
(Preşedinte şi Parlament)”, conferindu-
se o relativă autonomie a uneia în 
raport cu cealaltă [10]. 

În literatura juridică franceză sunt 
subliniate, în acelaşi context, efectele 
pe care le produce alegerea directă a 
Preşedintelui: „bipolarizarea partizană, 
naţionalizarea electorală, personali-
zarea politică şi autonomizarea 
Guvernului” [11]. În acest sens, 
desemnarea şefului de stat pe baza 
sistemului uninominal majoritar cu 
două tururi de scrutin determină o 
bipolarizare partizană, consecinţă a 
bipolarizării opiniei publice, în cazul în 
care se ajunge la scrutinul de balotaj. 
Alegerea unui anumit candidat - 
susţinut, la nivelul întregii naţiuni, de 
un partid politic sau de o alianţă de 
partide - de către o majoritate absolută 
sau relativă a electoratului dintr-un stat 
are ca efect atât personalizarea politică, 
cât şi naţionalizarea electorală. De 

have established a semi-presidential 
system, despite the fact that they had 
reservations in allowing the head of 
state to have an important role, given 
the way in which the previously 
existing communist regime had 
functioned. 

After studying the causes for the 
establishment of a semi-presidential 
system, it was concluded that, on the 
one hand, legitimacy had to be 
conferred on an authority within the 
state and, on the other hand, "there is 
no system of political parties whose 
operation would automatically lead to a 
stable choice of leader" [9].  

According to another opinion, the 
direct election of the President was 
considered necessary in order "to 
satisfy the immediate interest of the 
transition actors, that, in the climate of 
uncertainty of the era, regarded as 
absolutely necessary to 'neutralize' the 
various competing powers (the 
President and the Parliament)" by 
giving relative autonomy of one in 
relation with the other [10]. 

French legal literature highlights, in 
the same context, the effects that the 
direct election of the President 
determines: "partisan bipolarity, 
electoral nationalization, political 
personalization and government 
autonomization" [11]. In this regard, 
the election of the head of state based 
on a majority uninominal two-round 
electoral system leads to partisan 
bipolarity, consequence of the public 
opinion’s bipolarity, where it reaches a 
tie vote. The election of a certain 
candidate - supported throughout the 
nation by a political party or an alliance 
of parties - by an absolute or relative 
majority of the voters in a state has the 
effect of both political personalization 
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asemenea, prin alegerea directă a 
Preşedintelui, şeful de stat şi Guvernul 
devin autonome, prin faptul că ele 
provin din voinţe politice diferite: 
voinţa populară, respectiv voinţa unei 
majorităţi parlamentare. 

În România, argumentele majorităţii 
membrilor din Adunarea Constituantă 
care a elaborat textul Constituţiei din 
1991 s-au bazat pe ideea că 
Preşedintele personifică naţiunea [12] 
şi, ca atare, trebuie să dispună de 
legitimitate democratică. 

În doctrină s-a remarcat că un 
preşedinte de republică numit de 
Parlament şi responsabil în faţa 
acestuia nu are o legătură formală cu 
cetăţenii. De asemenea, aceştia nu deţin 
niciun mijloc de control asupra 
preşedintelui astfel ales. În schimb, un 
preşedinte ales direct de popor 
beneficiază de o susţinere largă, cu 
condiţia prezentării la vot a majorităţii 
corpului electoral [13]. 

În aceeaşi ordine de idei, într-o altă 
opinie, s-a constatat că alegerea 
Preşedintelui de către Parlament are ca 
rezultat aşezarea lui în câmpul 
magnetic al confruntărilor dintre 
partidele politice şi, bineînţeles, 
punerea lui la discreţia acestora. Prin 
urmare, Preşedintele desemnat de 
autoritatea legiuitoare ar fi « un 
Preşedinte al Naţiunii, fără ca Naţiunea 
să-l fi dorit ». Alegerea Preşedintelui 
prin sufragiu universal îl situează pe 
şeful statului în afara partidelor politice 
şi „îi conferă legitimare originar 
democratică, temeiuri de autoritate şi 
de imparţialitate” [14]. 

Susţinându-se alegerea directă a 
Preşedintelui, s-a afirmat că este 
imperios necesar ca instituţiile 
fundamentale ale statului să fie formate 
prin voinţa directă sau indirectă – dar 

and electoral nationalization. Also, by 
direct election of the President, the 
head of state and the Government 
become autonomous, as they originate 
in different political wills: the popular 
will and the will of a parliamentary 
majority. 

In Romania, the arguments of the 
majority of the members of the 
Constituent Assembly that drafted the 
Constitution of 1991 were based on the 
idea that the President personified the 
nation [12] and, therefore, he had to 
have democratic legitimacy. 

Doctrine shows that a President of 
the republic appointed by and 
accountable to the Parliament does not 
have a formal relation with the citizens. 
Also, citizens lack any means of 
control over the President elected this 
way. By contrast, a President directly 
elected by the people enjoys wide 
support, if the majority of the electorate 
casts ballots [13]. 

On the same line, another opinion 
holds that the election of the President 
by the Parliament results in the 
former’s positioning in the "magnetic 
field" of confrontation between 
political parties and, thus, the head of 
state is at their discretion. 
Consequently, the President designated 
by the legislative authority is "a 
President of the Nation, without the 
Nation having desired him". The 
election of the President by universal 
suffrage puts the head of state outside 
of political parties and "gives him 
legitimacy originating democracy, 
foundations for authority and 
impartiality" [14]. 

In supporting the direct election of 
the President, one considers it 
imperative for the fundamental state 
institutions to be formed by direct or 
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neviciată de înţelegeri exclusiv 
partizane - ale corpului electoral, în 
condiţiile în care cetăţeanul riscă să fie 
alienat de putere, separat de centrele de 
decizie, rezervate exclusiv partidelor 
politice [15]. 

Considerăm că, prin ea însăşi, 
legitimitatea populară ce rezultă din 
alegerea directă a Preşedintelui 
constituie doar un punct de referinţă în 
definirea rolului şefului de stat, precum 
şi a raporturilor acestuia cu celelalte 
autorităţi publice.  

Legitimitatea democratică pe care o 
dobândeşte Preşedintele în urma 
desfăşurării alegerilor nu îi asigură 
acestuia un statut juridic major în 
peisajul instituţional al unui stat. Ea 
trebuie, întotdeauna, însoţită de largi 
prerogative, care să îi confere 
Preşedintelui un cadru constituţional şi 
legal, ce să-i permită acestuia să se 
manifeste ca un personaj activ pe scena 
politică, în împrejurări esenţiale care au 
loc, la un moment dat, în evoluţia unui 
stat. 

Legitimitatea populară conferă, 
însă, mai multă forţă şefului statului, 
care, în funcţie de personalitatea sa, 
poate să uzeze de ea pentru creşterea 
rolului său. Realizarea acestei mize 
depinde foarte mult de susţinerea sa de 
către o majoritate confortabilă în 
Parlament [16]. 

 
1.2. Răspunderea politică şi 

solidară a Guvernului în faţa 
Parlamentului 

 
Trăsătură specifică regimului 

parlamentar în cadrul căruia a luat 
naştere, răspunderea politică şi 
solidară a Guvernului în faţa 
Parlamentului intervine în cazul 
adoptării unei moţiuni de cenzură de 

indirect - but uncorrupted by 
exclusively partisan agreements - will 
of the electorate, since citizens are 
likely to be alienated from power, 
separated from the decision centers, 
which would, then, be exclusively 
reserved to political parties [15]. 

In supporting the direct election of 
the President, one states that it is 
imperative that the fundamental state 
institutions be formed by direct or 
indirect - but uncorrupted by 
exclusively partisan agreements - will 
of the electorate, since citizens are 
likely to be alienated from power, 
separated from the decision centers, 
which would then be exclusively 
reserved to political parties. 

We believe that popular legitimacy, 
in itself, resulting from the direct 
election of the president is just a 
reference point in defining the role of 
the head of state as well as his relations 
with the other public authorities. 

The democratic legitimacy which 
the President acquires after elections 
does not ensure his major legal status in 
the institutional landscape of a state. It 
must always be accompanied by 
extensive prerogatives, which give the 
President a constitutional and legal 
framework, which would allow him to 
be an active character on the political 
stage, in all the essential circumstances 
occurring, at certain time, in the 
evolution of a state. 

However, popular legitimacy offers 
more force to the head of state, who, 
according to his personality, can use it 
to increase his role in the institutional 
system. The achievement of this goal 
heavily depends on his support by a 
comfortable majority in Parliament 
[16]. 
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către Parlament sau în cazul angajării 
răspunderii executivului în fața 
legislativului. Prin introducerea unei 
astfel de caracteristici în modelul 
semiprezidenţial s-a urmărit 
constituirea unui guvern, care să aibă 
susţinerea majorităţii parlamentare pe 
toată perioada mandatului său. 
Conducerea Guvernului poate reveni 
fie liderului majorităţii din Parlament 
(guvern majoritar), fie unei alte 
persoane, care să se bucure de o astfel 
de susţinere (guvern minoritar). Pentru 
a se asigura un echilibru în exercitarea 
puterii, intervine, în cadrul controlului 
reciproc, dizolvarea Parlamentului de 
către şeful de stat, în anumite condiţii 
precis determinate de Constituţie. 
 

1.3. Atribuţii mult mai largi 
ale șefului de stat în regimul 
semiprezidențial decât în cel 
parlamentar 

 
În regimul semiprezidenţial, şeful 

statului are atribuţii mult mai largi 
decât în cel parlamentar. Astfel, pe 
lângă atribuţiile formale specifice 
oricărui şef de stat, Preşedintelui îi mai 
sunt conferite şi alte atribuţii de o mai 
mare importanţă în guvernarea statului, 
precum: numirea şi revocarea primului-
ministru; prezidarea Consiliului de 
Miniştri, fie ca regulă (ca în Franţa), fie 
numai în anumite situaţii; dizolvarea 
Parlamentului; organizarea unui 
referendum legislativ în anumite 
domenii de relaţii sociale prevăzute de 
actul fundamental; atribuţii în domeniul 
apărării; măsuri luate în situaţii 
excepţionale. Prerogativele enunţate 
mai sus, însă, nu se întâlnesc în toate 
republicile semiprezidenţiale analizate, 
variind, într-o mare măsură, şi 
conţinutul acestora. De asemenea, deşi 

 
1.2. Government’s political and 

collective responsibility to 

Parliament 

A specific feature of the 
parliamentary system within which it 
arose, Government’s political and 
collective responsibility to Parliament 
is apparent with the adoption of a 
motion of censure by the Parliament or 
with the executive’s engagement of 
responsibility before the legislature. 
The intention behind introducing such 
feature in the semi-presidential model 
was for the Government to have the 
support of the parliamentary majority 
throughout its entire mandate. 
Government leadership is performed by 
either the leader of the majority in 
Parliament (a majority government) or 
any other person that enjoys such 
support (a minority government). To 
ensure a balance in the exercise of 
power, within the mutual control, there 
is the possibility of the dissolution of 
Parliament by the head of state, under 
certain conditions specifically 
determined by the Constitution. 

 
1.3. The President’s much broader 

attributions in the semi-presidential 

system than in the parliamentary one 

In the semi-presidential system, the 
President has much broader 
attributions than in the parliamentary 
one. Thus, in addition to the specific 
formal attributions of any head of state, 
the President has other powers of 
greater importance in governing the 
state, such as: the appointment and 
removal of the prime minister; chairing 
the Council of Ministers, as a rule (in 
France) or only under certain 
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în unele state Constituţia conferă 
anumite atribuţii importante (precum 
revocarea cancelarului de către 
Preşedinte, în Austria), totuşi, ele nu 
sunt exercitate, în mod efectiv, în 
practică. Mai grav este atunci când, 
deşi actul fundamental nu prevede o 
anumită atribuţie (de exemplu, 
revocarea primului-ministru, în Franţa), 
aceasta din urmă este aplicată, în mod 
repetat, încălcându-se, astfel, 
Constituţia. Prin urmare, diferenţele 
între regimurile semiprezidenţiale 
examinate sunt determinate atât de 
reglementarea constituţională a 
raporturilor şefului de stat cu alte 
autorităţi, a întinderii atribuţiilor 
acestuia, cât şi de aplicarea efectivă a 
sarcinilor conferite. 

Dacă în regimul parlamentar regula 
o constituie contrasemnarea actelor 
şefului de stat, în regimul 
semiprezidenţial, doar unele acte emise 
de Preşedinte se supun 
contrasemnăturii, şeful de stat 
bucurându-se, în acest fel, de o anumită 
autonomie în exercitarea prerogativelor 
sale. De aici rezultă şi rolul net diferit 
pe care îl are Preşedintele într-un astfel 
de regim. 

Dacă în cadrul republicilor 
parlamentare, în practică, puterea 
executivă revine, în cea mai mare 
măsură, şefului Guvernului (prim-
ministru, cancelar, preşedintele 
Consiliului de Miniştri), Preşedintele 
având un rol aproape neînsemnat, în 
republicile semiprezidenţiale 
„Preşedintele trebuie să împartă puterea 
cu un prim-ministru, iar acesta, la 
rândul său, trebuie să obţină sprijin 
parlamentar continuu” [17]. Prin 
urmare, semiprezidenţialismul permite, 
într-o anumită măsură, partajarea 
puterii între forţe politice opuse [18].  

circumstances; dissolution of arliament; 
organization of a legislative 
referendum in certain areas of social 
relations, provided the Constitution; 
attributions regarding defense; taking 
measures in exceptional circumstances. 
However, the prerogatives listed above 
are not found in all analyzed semi-
presidential republics and even their 
content varies to a large degree. Also, 
although in some states the 
Constitution confers certain important 
attributions (such as the revocation of 
the Chancellor by the President, in 
Austria), they are not actually exercised 
in practice. It is worse when, although 
the fundamental law does not provide 
for a specific attribution (eg. the 
revocation of the Prime Minister, in 
France), it is repeatedly applied, thus 
breaching the provisions of the 
Constitution. Therefore, the differences 
between the analyzed semi-presidential 
systems are determined by the 
constitutional regulation of the 
President’s relations with other state 
authorities, the extent of the President’s 
powers as well as by the effective 
implementation of the conferred 
responsibilities. 

If in the parliamentary system, the 
rule is countersigning the documents 
originating from the head of state, in 
the semi-presidential regime, only 
certain documents issued by the 
President are subject to countersigning, 
the head of state enjoying, from this 
point of view, a certain autonomy in 
exercising his prerogatives. Hence the 
totally different role the President has 
in such a system. 

While in parliamentary republics, 
executive power actually lies mostly 
with the head of government (prime 
minister, chancellor, president of the 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 5. Issue 2/2016 - http://juridica.ugb.ro/ - 
Crina Mihaela VERGA 

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

352 
 

E necesar a preciza şi faptul că un 
asemenea model, ilustrat, cu precădere, 
de regimul politic francez, a fost 
preluat şi de alte state membre ale 
Uniunii Europene – Portugalia, 
Finlanda, Austria, Irlanda, România, 
Polonia, Lituania, Slovenia [19]. Modul 
în care funcţionează acest regim diferă, 
însă, de la un stat la altul, în funcţie de 
particularităţile existente.  

Deoarece există o varietate în ceea 
ce priveşte punerea în practică a 
regimurilor semiprezidenţiale, în 
doctrină [20] s-a făcut o împărţire a 
acestora în: regimuri semiprezidenţiale 
cu preşedinţi puternici şi prim-miniştri 
slabi [21]; regimuri semiprezidenţiale 
cu prim-miniştri puternici şi preşedinţi 
slabi [22] şi cele în care există o 
balanţă, o împărţire între puterile 
prezidenţiale şi cele ale primului-
ministru. Această clasificare depinde, 
în mare măsură, de personalitatea celor 
care ocupă aceste demnităţi publice pe 
o perioadă determinată, de susţinerea 
lor de către o majoritate parlamentară, 
precum şi de modul efectiv de 
exercitare a atribuţiilor. 

Fiind susţinut de doctrina politică, 
semiprezidenţialismul „se bucură de 
unele elemente de articulaţie şi de 
flexibilitate, [...] care permit primului-
ministru şi guvernului său să 
funcţioneze, având susţinerea 
parlamentului, chiar şi în cazul în care 
majorităţile, cea prezidenţială şi cea 
parlamentară, nu coincid”. În acest fel, 
formele semiprezidenţiale de guvernare 
au garantat stabilitatea executivelor şi o 
funcţionalitate chiar mai bună ca cea a 
formelor prezidenţiale [23]. 

 
 
 
 

Council of Ministers) and the President 
plays an almost insignificant role, in 
semi-presidential republics "the 
President must share power with a 
prime minister, who, in turn, must have 
continuous parliamentary support" 
[17].  As a result, semi-presidentialism 
allows, to a certain extent, the sharing 
of power between opposing political 
forces [18].  

It is important to mention that this 
model, illustrated mostly by the French 
political regime, was taken over by 
other European Union Member States - 
Portugal, Finland, Austria, Ireland, 
Romania, Poland, Lithuania, Slovenia 
[19]. However, the manner of 
functioning of this system differs from 
state to state, depending on each one’s 
distinctive features. 

As there is variation in the practical 
implementation of semi-presidential 
systems, doctrine [20] presents the 
following classification: semi-
presidential systems with strong 
Presidents and weak Prime Ministers 
[21], semi-presidential systems with 
strong Prime Ministers and weak 
Presidents [22] and semi-presidential 
systems where there is a balance, a 
sharing of power between President 
and Prime Minister. This classification 
depends mainly on the personality of 
the fix-term holders of these public 
offices, their support by the 
parliamentary majority and the 
effective exercise of their attributions. 

Being supported by political 
doctrine, semi-presidentialism "enjoys 
some elements of articulation and 
flexibility, [...] allowing the prime 
minister and his government to 
function, with the support of 
Parliament, even if the presidential and 
the parliamentary majorities do no 
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2. Colaborarea dintre Președinte 

și Parlament în republici 
semiprezidențiale 

 
Cooperarea dintre organul legiuitor 

şi şeful de stat, exigență fundamentală a 
separației puterilor în stat, se exprimă 
în diferite proceduri: adresarea de 
mesaje Parlamentului, prelungirea 
mandatului Preşedintelui, convocarea şi 
dizolvarea legislativului, promulgarea 
legii, colaborarea în ceea ce priveşte 
formarea Guvernului, punerea sub 
urmărire penală a membrilor 
Guvernului, iniţierea referendumului, 
revizuirea Constituţiei, instituirea unor 
măsuri excepţionale, punerea sub 
acuzare a şefului de stat pentru înaltă 
trădare. 

În Franţa, adresarea de mesaje 
Parlamentului a constituit obiect al 
reformei constituţionale din 2008, în 
urma căreia Preşedintelui i s-a conferit 
posibilitatea de a lua cuvântul în faţa 
celor două Camere ale Parlamentului, 
reunite, în acest scop, în Congres. 
Potrivit Constituției revizuite, 
declaraţia şefului de stat poate 
determina, în lipsa sa, o dezbatere, care 
nu face obiectul niciunui vot (art. 18 
modificat) [24]. Este de remarcat şi 
faptul că şi în afara sesiunii 
parlametare, Preşedintele poate adresa 
un mesaj legislativului, care se 
reuneşte, în mod special, în acest sens. 
Din interpretarea acestor dispoziţii, se 
ajunge la concluzia că şeful statului se 
bucură de o mare autoritate în faţa 
Parlamentului. 

De asemenea, în Franţa, 
Preşedintele se adresează naţiunii, 
printr-un mesaj, cu privire la instituirea 
stării de urgență, care este dispusă în 
condiţiile aplicării art.16 din 

coincide". This way, the semi-
presidential forms of government have 
guaranteed the stability of the 
executives and an even better 
functionality than that of the 
presidential government forms [23]. 

 
2. The collaboration between 

President and Parliament in semi-

presidential republics 

The cooperation between the 
legislature and the head of state, 
fundamental requirement of the 
separation of powers, is expressed by 
means of different procedures: 
addressing messages to Parliament, 
extending the President’s mandate, 
convening and dissolving the 
legislature, promulgation of laws, 
collaboration on forming the 
Government, placing members of 
Government under criminal 
prosecution, initiating referendum, 
constitutional revision, establishing 
exceptional measures, impeachment of 
the head of state for high treason. 

In France, addressing messages to 
Parliament was a subject of 
constitutional reform in 2008, after 
which the President was given the 
possibility to speak before both 
Chambers of Parliament, reunited in 
Congress for this purpose. Under the 
revised Constitution, the President’s 
statement may determine, in his 
absence, a debate that is not subject to 
any vote (Article 18 amended) [24]. It 
is worth mentioning that, outside 
parliamentary session, the President 
may address a message to the 
legislature, which reunites especially 
for this occasion. The interpretation of 
these provisions leads to the conclusion 
that the President enjoys great authority 
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Constituţie. 
Şi în Portugalia, Preşedintele poate 

colabora cu Parlamentul sau cu 
adunările legislative ale regiunilor 
autonome prin mesaje [25], spre 
deosebire de Finlanda și Austria, unde 
şeful statului nu are o astfel de 
atribuţie. 

În Irlanda, după consultarea 
prealabilă a Consiliului de Stat, 
Preşedintele poate comunica cu cele 
două Camere, prin mesaje sau adrese, 
cu privire la orice problemă importantă 
naţională sau publică. Șeful statului are 
și posibilitatea, după consultarea 
prealabilă a Consiliului de Stat, de a 
adresa un mesaj națiunii în orice 
moment și cu privire la orice problemă. 
Fiecare dintre aceste mesaje sau adrese 
trebuie să primească acordul 
Guvernului [26]. Prin urmare, 
legiuitorul constituant a intenționat ca 
primul-ministru să exercite un anume 
control asupra mesajelor șefului de stat. 

În Franţa, în cadrul colaborării 
dintre Preşedinte şi Parlament se înscrie 
şi prerogativa conferită şefului 
statului de a reuni cele două Camere, 
prin decret, în sesiune extraordinară, 
la cererea majorităţii membrilor 
Adunării Naţionale sau a primului-
ministru (articolele 29 şi 30 din 
Constituție). O sesiune extraordinară 
poate fi convocată numai în cazul 
existenţei unor situaţii cu caracter 
deosebit, ce necesită soluţii din partea 
Parlamentului. Obiectul de activitate al 
unei asemenea sesiuni trebuie să fie 
precis determinat pe ordinea de zi a 
dezbaterilor parlamentare şi trebuie să 
se limiteze doar la starea specială, care 
a determinat întrunirea Parlamentului. 
Durata unei sesiuni extraordinare este 
stabilită în actul de convocare, în 
funcţie de gravitatea situaţiei.  

in Parliament. 
Also in France, the President 

addresses a message to the nation when 
declaring a state of emergency, action 
which takes place under the provisions 
of Article 16 of the Constitution. 

Similarly, in Portugal, the President 
may cooperate with the Parliament or 
with the Legislative Assemblies of the 
Autonomous Regions by means of 
messages [25], unlike in Finland and 
Austria, where the head of state does 
not have such an attribution. 

In Ireland, after previous 
consultation with the Council of State, 
the President may communicate with 
the two Houses, through messages or 
letters, on any important public or 
national issue. The Head of state also 
has the posibility, after consulting with 
the Council of State, to address a 
message to the nation at any time and 
on any matter. Each of these messages 
or letters must receive the consent of 
the Government [26]. Therefore, the 
constitutional legislator intended the 
Prime Minister to exercise some 
control over the messages of the Head 
of state. 

In France, within the collaboration 
between the President and Parliament, 
it is listed the prerogative conferred 
on the head of state to convene, by 
decree, both Chambers in 
extraordinary session, at the request 
of the majority of members of the 
National Assembly or of the Prime 
Minister (Articles 29 and 30 of the 
Constitution). A special session may be 
convened only in case of special 
situations, requiring solutions from 
Parliament. The activity of such 
sessions must be precisely determined 
on the agenda of the parliamentary 
debates and should be limited to the 
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Din interpretarea viziunii 
constituantului francez, nu reiese 
intenţia acestuia de a oferi posibilitatea 
Preşedintelui de a se opune, refuzând să 
emită un decret în acest sens. 
Reglementările citate mai sus au avut 
ca scop evitarea reunirii în sesiune 
extraordinară, în mod abuziv, a 
organului legiuitor. În practică, însă, 
Preşedintele s-a folosit, în mod 
discreţionar, de această facultate, chiar 
din 1960, când Charles de Gaulle a 
ridicat, în mod constant, un drept de 
veto cu privire la exercitarea unei 
asemenea prerogative. Mai mult, într-
un comunicat de presă din 16 
decembrie 1987, François Mitterand 
anunţa: convocarea unei sesiuni 
extraordinare şi fixarea ordinii sale de 
zi “este responsabilitatea şi aprecierea 
exclusivă a Preşedintelui Republicii”. 

În Finlanda, şeful statului 
convoacă Parlamentul în sesiune 
extraordinară, deschide şi pronunţă 
închiderea sesiunilor parlamentare 
[27]. 

În Portugalia, şeful statului poate 
dispune convocarea Adunării 
Republicii în sesiune extraordinară 
[28].  

În Austria, Președintele federal 
trebuie să convoace Consiliul Național 
nou ales cel mai târziu în a treizecea zi 
după alegeri (art.27 alin.2 din 
Constituție). Șeful statului are ca 
sarcină și convocarea Camerei 
inferioare a Parlamentului austriac în 
sesiune ordinară, care nu va putea 
începe înainte de 15 septembrie și nu 
va putea dura decât până la 15 iulie 
anul următor. Președintele federal poate 
convoca din proprie inițiativă Consiliul 
Național într-o sesiune extraordinară și 
este obligat de-a face acest lucru la 
cererea guvernului federal, a cel puțin o 

special situation, which prompted the 
Parliament convening. The duration of 
the special session is mentioned in the 
convocation document, according to 
the seriousness of the situation. 

The interpretation of the French 
Constitution does not make apparent 
the intention to enable the President to 
oppose the performing of this 
attribution, by refusing to issue a 
decree to this effect. The regulations 
cited above were aimed at avoiding 
abusively convening extraordinary 
sessions of the legislature. However, in 
practice, the President used this 
prerogative in a discretionary manner, 
even since 1960, when Charles de 
Gaulle constantly raised a veto right on 
the exercise of this prerogative. 
Moreover, in a press release on the 16th 
of December 1987, François Mitterrand 
declared: convening an extraordinary 
session and determining its agenda "is 
the exclusive responsibility and at the 
sole discretion of the President of the 
Republic". 

In Finland, the Head of state 
convenes Parliament in 
extraordinary session, opens and 
declares closed the parliamentary 
sessions [27]. 

In Portugal, the President may 
order the convening of an extraordinary 
session of the Assembly of the 
Republic [28].  

In Austria, the Federal President 
must convene the newly elected 
National Council no later than the 
thirtieth day after the election (Article 
27, paragraph 2 of the Constitution). 
The Head of state is also responsible 
for convening the inferior Chamber of 
the Austrian Parliament in ordinary 
session, which can only be active 
staring with September 15th until July 
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treime din membrii Consiliului 
Național sau a Consiliului federal. Pe 
baza deciziei Consiliului Național, 
Președintele federal pronunță 
închiderea sesiunilor Camerei 
inferioare (art.28 alin.1, 2, 3 din 
Constituție) [29]. Astfel, convocarea 
Consiliului Național în sesiune ordinară 
este o atribuție mai mult formală. 

Dacă în Austria, şeful statului 
convoacă în sesiune ordinară Consiliul 
Naţional fără vreo condiţie restrictivă, 
în Irlanda, legislativul poate fi 
convocat în sesiune ordinară de 
Preşedinte doar la propunerea 
premierului (art.13 alin.2 punctul 1° 
din Constituție). În același timp, șeful 
de stat poate, în orice moment, după 
consultarea Consiliului de Stat, să 
convoace într-o reuniune una sau 
ambele Camere ale Parlamentului 
(art.13 alin.2 punctul 3° din 
Constituție). 

Cu privire la dizolvarea 
Parlamentului, în Franţa, după 
consultarea primului-ministru şi a celor 
două Camere, Preşedintele poate 
dizolva Adunarea Naţională. Şeful 
statului nu poate utiliza această 
prerogativă în cursul anului ce urmează 
noilor alegeri parlamentare. Aceasta 
este singura limită în exercitarea 
atribuţiei prevăzute de art.12 din 
Constituţie, ceea ce a permis 
Preşedintelui să o utilizeze în mod 
arbitrar. Astfel, în Franța celei de-a V-a 
Republici dizolvarea Adunării 
Naționale a avut loc de cinci ori: de 
două ori (1962 și 1968) în timpul lui 
Charles de Gaulle; de două ori (1981, 
1988) pe perioada celor două mandate 
ale lui François Mitterand; o singură 
dată în 1997 în timpul exercitării 
funcției prezidențiale de către Jacques 
Chirac. De asemenea, Președintele nu 

15th the next year. The Federal 
President may convene, on his own 
initiative, the National Council in an 
extraordinary session and is bound to 
do so at the request of the Federal 
Government, of at least one third of the 
members of the National Council or of 
the Federal Council. Based on the 
decision of the National Council, the 
Federal President declares closed the 
sessions of the inferior Chamber 
(Article 28, paragraphs 1, 2, 3 of the 
Constitution) [29]. Thus, the National 
Council convening in ordinary sessions 
is a more formal attribution. 

While in Austria, the Head of state 
convenes the National Council in 
ordinary sessions without any 
restrictive condition, in Ireland, the 
legislature may be convened in 
ordinary sessions by the President only 
at the proposal of the Prime Minister 
(Article 13, paragraph 2, point 1 of the 
Constitution). Also, the Head of state 
may, at any time and after consulting 
the State Council, convene a meeting of 
either or both Houses of Parliament 
(Article 13, paragraph 2, point 3 of the 
Constitution). 

With respect to the dissolution of 
Parliament, in France, after 
consulting with the Prime Minister and 
the two Chambers, the President may 
dissolve the National Assembly. The 
Head of state cannot use this 
prerogative during the year following 
parliamentary elections. This is the 
only limit in the exercise of the 
attribution provided by Article 12 of 
the Constitution, fact which allowed 
the President to use it arbitrarily. Thus, 
in France of the Fifth Republic, the 
dissolution of the National Assembly 
occurred five times: twice (1962 and 
1968) during Charles de Gaulle’s 
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poate dispune de o astfel de prerogativă 
pe perioada exercitării atribuțiilor 
excepționale prevăzute în art.16 și cât 
timp interimatul funcției prezidențiale 
este asigurat de președintele Senatului 
(art.7 din Constituție). 

În Finlanda, după consultarea 
preşedintelui Parlamentului şi a 
preşedinţilor grupurilor parlamentare şi 
la iniţiativa motivată a primului-
ministru, șeful statului poate decide 
dizolvarea Parlamentului. Această 
măsură, însă, este condiţionată de 
iniţiativa premierului, care va acţiona 
în acest sens în cazul unui conflict 
major între Guvern şi Parlament. 

În Portugalia, şeful statului are 
prerogativa de a dizolva legislativul, 
după consultarea partidelor politice 
reprezentate în Parlament şi a 
Consiliului de Stat. Dizolvarea 
Parlamentului nu poate avea loc în 
următoarele situaţii: în ultimele şase 
luni sau în cursul ultimului semestru al 
mandatului prezidenţial; în timpul stării 
de asediu sau al stării de urgenţă. De 
asemenea, Președintele poate dizolva 
adunările legislative ale regiunilor 
autonome, la propunerea Guvernului, 
după consultarea Adunării Republicii 
(Parlamentul portughez) şi a 
Consiliului de Stat.  

În Austria, Preşedintele poate 
decide dizolvarea Camerei inferioare, 
fără acordul unei alte autorităţi publice 
și numai o singură dată pentru același 
motiv (art.29 din Constituție). În 
același sens, la propunerea Guvernului, 
Preşedintele poate dizolva adunarea 
legislativă a unui land (art.100 din 
legea fundamentală). Deşi Constituţia 
nu impune condiţii restrictive în ceea 
ce priveşte dizolvarea Parlamentului, 
această prerogativă a fost aplicată doar 
de două ori: în 1971 și în 1995. 

presidency; twice (1981, 1988) during 
the two terms of François Mitterand; 
once in 1997, while Jacques Chirac 
held the presidential office. In addition, 
the President cannot exercise this 
prerogative during the exercise of the 
exceptional attributions provided by 
Article 16 as well as when the interim 
of the presidential office is ensured by 
the president of the Senate (Article 7 of 
the Constitution). 

In Finland, after consulting the 
president of the Parliament and the 
presidents of the parliamentary groups 
and at the motivated initiative of the 
Prime Minister, the Head of state may 
decide to dissolve Parliament. This 
measure is, however, conditional on the 
initiative of the Prime Minister, who 
will act in this manner in case of a 
major conflict between Government 
and Parliament. 

In Portugal, the President has the 
power to dissolve the legislature, after 
consultation with the political parties 
represented in Parliament and with the 
Council of State. The dissolution of 
Parliament may not take place in the 
following situations: during the last six 
months or last semester of the 
presidential term; during a state of 
siege or of emergency. Also, the 
President may dissolve the Legislative 
Assemblies of the Autonomous 
Regions, at the Government’s proposal 
and after consulting with the Assembly 
of the Republic (the Portuguese 
parliament) and the Council of State. 

In Austria, the President may 
decide the dissolution of the inferior 
Chamber, without the consent of other 
public authority and only once for the 
same reason (Article 29 of the 
Constitution). Likewise, at the 
Government’s proposal, the president 
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În Irlanda, Camera Reprezen-
tanţilor (Camera inferioară a 
Parlamentului) poate fi dizolvată de 
Preşedinte, la propunerea primului-
ministru. Șeful statului poate, însă, să 
refuze dizolvarea Camerei populare la 
cererea unui prim-ministru care nu mai 
are susţinerea majorităţii parlamentare 
în Camera Reprezentanţilor. Dizolvarea 
legislativului intervine ca urmare a 
conflictului dintre Guvern şi Parlament, 
fiind necesar ca măsura să fie propusă 
de premier. Astfel, acţiunea 
Preşedintelui este mai mult formală.  

Promulgarea legilor este o 
atribuţie specifică şefului de stat, 
indiferent de forma de guvernământ – 
republică sau monarhie – existentă într-
un stat.   

În Franţa, promulgarea legilor se 
realizează în cincisprezece zile care 
urmează de la trimiterea lor 
Președintelui (art.10 din Constituție). În 
cazul refuzului de a promulga o lege 
adoptată de Parlament (art.10 alin.2 
coroborat cu art.61 alin.2 din legea 
fundamentală), pe de o parte, şeful 
statului poate cere Parlamentului o 
nouă deliberare privind o lege în 
totalitatea sa sau numai anumite 
articole din conţinutul acesteia. 
Deliberarea solicitată nu poate fi 
refuzată. Legislativul va ţine cont de 
observaţiile şefului statului, dacă acesta 
din urmă este susţinut de majoritatea 
parlamentară. Pe de altă parte, 
Preşedintele poate sesiza Consiliul 
Constituţional, care, în urma efectuării 
controlului de constituţionalitate, 
statuează în decurs de o lună sau, la 
cererea Guvernului, iar în caz de 
urgenţă, în opt zile.  

Astfel, în urma intervenţiei 
Preşedintelui, o lege adoptată de 
Parlament poate fi modificată de 

may dissolve the legislative assembly 
of a province (Article 100 of the 
Fundamental law). Although the 
Constitution does not impose restrictive 
conditions regarding the dissolution of 
Parliament, this prerogative was 
exercised only twice: in 1971 and in 
1995. 

In Ireland, the House of 
Representatives (the inferior Chamber 
of the Parliament) may be dissolved by 
the President, at the Prime Minister's 
proposal. The Head of state can, 
however, refuse to dissolve the popular 
House at the request of a Prime 
Minister who no longer has the support 
of the parliamentary majority in the 
House of Representatives. The 
dissolution of the legislature occurs as 
a consequence of conflict between 
Government and Parliament and only at 
the proposal of the Prime Minister. 
Thus, the President action is more a 
formal one.  

The promulgation of laws is a 
specific attribution of the Head of state, 
regardless of the form of government - 
republic or monarchy - of the state.  

In France, promulgation of laws is 
done within fifteen days since their 
conveyance to the President (Article 10 
of the Constitution). In case of refusal 
to promulgate a law passed by the 
Parliament (Article 10, paragraph 2 
corroborated with Article 61, paragraph 
2 of the Constitution), the President 
may request the Parliament to 
deliberate again on the law, in its 
entirety or only on certain articles. The 
requested deliberation cannot be 
refused. The legislature will consider 
the comments of the President, if the 
latter is supported by the parliamentary 
majority. Another means of 
approaching this kind of situation is for 
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legislativ sau declarată neconstitu-
ţională, în totalitate sau numai în parte, 
de către Consiliul Constituţional, ceea 
ce face ca acţiunea şefului de stat să fie 
semnificativă în acest domeniu, 
practica demonstrând acest lucru. 

În Finlanda, în cadrul procesului 
legislativ, după adoptarea legilor de 
către Parlament, acestea trebuie 
promulgate de Preşedinte în trei luni de 
la trimiterea lor. Şeful statului poate 
solicita un aviz cu privire la o lege din 
partea Curţii Supreme sau Curţii 
Administrative Supreme. Dacă o lege 
nu a fost promulgată de Preşedinte, ea 
este trimisă, spre reexaminare, 
Parlamentului. O lege intră în vigoare, 
chiar fără a fi promulgată, dacă 
legislativul o adoptă, încă o dată, fără 
modificări asupra fondului, în plenul 
său, într-o singură lectură, cu majoritate 
de voturi. Respectiva lege poate să fie 
şi respinsă. Dacă legea nu este, din nou, 
adoptată de Parlament, se consideră că 
ea a căzut în desuetudine (art.77 
coroborat cu art.78 din Constituție). 
Remarcăm, astfel, preeminența 
legislativului asupra șefului de stat. 
Orice lege care a fost promulgată de 
Preşedinte sau care a intrat în vigoare 
fără a fi promulgată trebuie semnată de 
şeful statului şi contrasemnată de 
ministrul competent. De asemenea, 
orice lege care a fost adoptată conform 
procedurii prevăzute pentru legile 
constituţionale trebuie să menţioneze 
aceasta (art.79). 

Ca un element de originalitate, 
printr-o lege de abilitare, Parlamentul 
poate să însărcineze şeful de stat pentru 
ca acesta din urmă să emită acte cu 
caracter normativ într-un anumit 
interval de timp şi în domeniile strict 
delimitate în legea de abilitare [30]. 
Aceasta din urmă limitează, astfel, 

the President to refer the matter to the 
Constitutional Council that, following 
constitutional review, rules on the 
matter within a month or, in case of 
emergency, within eight days or at the 
request of the Government. 

Thus, following the President’s 
intervention, a law passed by the 
Parliament can be amended by the 
legislature or declared unconstitutional, 
in whole or in part, by the 
Constitutional Council, which shows 
that the action of the Head of state in 
this area is significant, aspect revealed 
also by practice. 

In Finland, within the legislative 
process, following the adoption of laws 
by the Parliament, they must be 
promulgated by the President within 
three months of their referral. The Head 
of state may request an opinion on a 
law from the Supreme Court or the 
Supreme Administrative Court. If a law 
is not promulgated by the President, it 
is sent back to the Parliament for 
reconsideration. A law comes into 
force, even without being promulgated, 
if the legislature adopts it once again, 
without amendments, in its plenum, in 
a single reading, by majority vote. That 
same law may also be rejected. If the 
law is not passed again by the 
Parliament, it is considered obsolete 
(Article 77 corroborated with Article 
78 of the Constitution). We, thus, 
notice the preeminence of the 
legislature in relation with the Head of 
state. Any law, which was promulgated 
by the President or which entered into 
force without being promulgated, must 
be signed by the President and 
countersigned by the competent 
minister. Also, any law which was 
adopted under the procedure provided 
for constitutional laws must have a 
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cadrul de acţiune al şefului de stat. 
În Austria, în procesul de adoptare 

a legilor, Preşedintele autentifică 
legile votate de Parlament (art.47 alin.1 
din Constituție); această prerogativă are 
mai mult un caracter formal, deoarece 
toate actele normative autentificate de 
către șeful statului trebuie 
contrasemnate de cancelarul federal. 

În Portugalia, Preşedintele 
promulgă şi publică legile, decretele-
legi, precum şi decretele 
regulamentare. Cu privire la această 
atribuţie, Constituţia îi conferă şefului 
statului un drept de veto suspensiv; în 
cazul exercitării acestuia, Preşedintele 
are două modalităţi de a acţiona: 
solicitarea – printr-un mesaj motivat – 
a unei noi reexaminări a legii de către 
Parlament; sesizarea Tribunalului 
Constituţional, în vederea exercitării 
controlului privind conformitatea legii 
cu actul fundamental [31]. În prima 
situaţie, dacă Parlamentul adoptă, din 
nou, legea trimisă spre dezbatere cu  
majoritatea absolută a deputaţilor, 
Preşedintele va trebui să o promulge în 
opt zile de la primirea sa. Prin urmare, 
refuzul Preşedintelui de a promulga o 
lege poate fi înlăturat.   

În Irlanda, în cadrul procesului 
legislativ, şeful statului « trebuie să 
promulge orice lege adoptată de 
Parlament », această prerogativă fiind 
prevăzută, astfel, într-o formă 
imperativă de către legiuitorul 
constituant [32]; însă, prin excepție, 
printr-o altă dispoziție constituțională 
(art.26), Președintele, după consultarea 
Consiliului de Stat, poate supune o lege 
controlului de constituționalitate, 
exercitat de către Curtea Supremă. Sunt 
exceptate legile de revizuire a 
Constituției și cele cu caracter 
financiar.  În cazul în care instanța 

mention of this aspect (Article 79). 
An original element is represented 

by the aspect that, by means of an 
enabling law, the Parliament may 
assign to the Head of state the task of 
issuing acts with normative character 
in a certain time period and in the 
domains strictly delineated in the 
enabling law [30]. The latter condition 
limits, therefore, the President’s frame 
of action. 

In Austria, in the process of 
adopting laws, the President 
authenticates laws voted by the 
Parliament (Article 47, paragraph 1 of 
the Constitution). This prerogative has 
more a formal character, since all 
normative acts authenticated by the 
President must be countersigned by the 
Federal Chancellor. 

In Portugal, the President is 
responsible for the promulgation and 
publication of decree-laws and 
regulatory decrees. Regarding this 
attribution, the Constitution gives the 
President a right of suspensive veto. 
When exercising this right, the 
President has two ways of action: to 
request - by a motivated message - a 
review of the law by the Parliament or 
to refer the law to the Constitutional 
Court, to check for its compliance with 
the Fundamental law [31]. In the first 
case, if the Parliament adopts again the 
law sent for review, by absolute 
majority of its Members, the President 
must promulgate it within eight days of 
its reception. The refusal of the 
President to promulgate a law can thus 
be removed.  

In Ireland, within the legislative 
process, the President "must 
promulgate any law passed by the 
Parliament", this power being provided 
in an imperative form by the 
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supremă declară neconstituțională o 
lege, Președintele refuză să o promulge 
(art.26 alin.3 punctul 1). 

Ca un element original, majoritatea 
membrilor Senatului sau o treime din 
numărul deputaţilor Camerei 
Reprezentanţilor (Camera inferioară a 
Parlamentului) pot adresa o petiţie 
comună Preşedintelui, prin care pot 
propune şefului de stat ca acesta să 
refuze promulgarea legii, pe motiv că 
legea conţine reglementări de 
importanţă naţională, care necesită 
exprimarea voinţei întregii naţiuni. În 
cazul în care șeful statului consideră 
întemeiată petiția ce i-a fost adresată, îl 
informează pe primul-ministru și pe 
fiecare dintre președinții celor două 
Camere că refuză să promulge o astfel 
de lege până când aceasta fie nu a fost 
aprobată de popor printr-un 
referendum, fie nu a fost aprobată 
printr-o rezoluție de către Camera 
inferioară existentă – care este apoi 
dizolvată – și de către Camera 
Reprezentanților nou aleasă (art. 27).  

Învestitura Guvernului este 
rezultatul colaborării dintre Parlament, 
Preşedinte şi partidele politice repre-
zentate în Parlament. 

În Franţa, Preşedintele numeşte pe 
primul-ministru printr-un decret care 
nu trebuie supus contrasemnăturii, însă 
libertatea sa de acţiune în acest 
domeniu « nu este totală, ea este 
întotdeauna limitată » [33], în sensul 
desemnării în funcţia de premier a unei 
persoane care are susţinerea majorităţii 
parlamentare. 

În Finlanda, şeful statului numeşte, 
în mod formal, primul-ministru, care 
este desemnat de legislativ, în urma 
negocierilor grupurilor politice 
reprezentate în Parlament (art.61 din 
Constituţie). 

constitutional legislator [32]. However, 
by exception, another constitutional 
provision (Article 26) allows the 
President, after consulting with the 
Council of State, to refer a law to 
constitutional review, action performed 
by the Supreme Court. Laws regarding 
constitutional revision and those of a 
financial nature are exempted from this 
procedure. If the Supreme Court 
declares a law unconstitutional, the 
President refuses to promulgate it 
(Article 26, paragraph 3, point 1). 

An original aspect in this respect is 
the fact that the majority of the Senate 
members or one-third of the deputies in 
the House of Representatives (the 
inferior chamber of the parliament) 
may address a joint petition to the 
President, by means of which they 
propose the Head of state to refuse to 
promulgate the law on the grounds that 
the law contains regulations of national 
importance, which require the 
expression of the will of the entire 
nation. If the President approves this 
petition, he shall inform the Prime 
Minister and the Chairmen of the two 
Houses that he refuses to promulgate 
the law until it was either approved by 
the people through a referendum or 
approved by a resolution of the existing 
inferior House - which is then 
dissolved - and by the newly elected 
House of Representatives (Article 27). 

The investiture of the Government 
is the result of collaboration between 
Parliament, President and the political 
parties represented in Parliament. 

In France, the President appoints 
the Prime Minister by a decree which 
does not require countersigning, 
however his freedom of action in this 
area "is not total, but always limited" 
[33], as he has to appoint as prime 
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În Austria, numirea cancelarului şi 
a celorlalţi membri ai Guvernului 
federal aparţine Preşedintelui, însă rolul 
acestuia din urmă este mai mult 
ceremonial, partidele politice 
reprezentate în Parlament având un rol 
hotărâtor în această procedură. 

În Portugalia, Preşedintele are 
prerogativa de a numi pe primul-
ministru în funcţie de rezultatele 
electorale, după consultarea partidelor 
reprezentate în Parlament (art.133 litera 
f coroborat cu art.187 alin.1 din 
Constituţie). 

În Irlanda, la propunerea Camerei 
inferioare a Parlamentului, şeful 
statului numeşte pe primul-ministru 
(art.13 alin.1 punctul 1 coroborat cu 
art.28 alin.1 din Constituţie). 
Intervenţia legislativului este, astfel, 
covârşitoare în exercitarea acestei 
prerogative de către Preşedinte. 

Prin urmare, rolul primordial în 
procedura de învestitură a Guvernului 
revine organului legiuitor, influenţa 
Preşedintelui fiind mai mult formală. În 
cazul absenţei unei majorităţi 
parlamentare, şeful statului, în virtutea 
rolului său de mediator, poate 
determina, într-o anumită măsură, după 
consultarea partidelor politice, 
propunerea unui candidat la funcţia de 
prim-ministru.  

Referendumul, formă a 
democrației semidirecte, este opera 
conlucrării dintre Preşedinte şi 
Parlament.  

În Franţa, organizarea unui 
referendum legislativ, potrivit art.11 
din Constituție, reprezintă una din cele 
mai influente modalităţi pe care le are 
la dispoziţie Preşedintele în domeniul 
legislativ. Prevederea constituțională 
menționată mai sus a fost modificată 
prin reforma constituţională din 2008 

minister a person who has the support 
of the parliamentary majority. 

In Finland, the President formally 
appoints the Prime Minister, who is 
actually chosen by the legislature, 
following the negotiations of the 
political groups represented in the 
Parliament (Article 61 of the 
Constitution). 

In Austria, the appointment of the 
Chancellor and of the other members of 
the Federal Government belongs to the 
President, but his role is more a 
ceremonial one, since political parties 
represented in the Parliament have a 
decisive role in this procedure. 

In Portugal, the President has the 
prerogative to appoint the Prime 
Minister based on the results of the 
election, after consulting with the 
parties represented in the Parliament 
(Article 133, letter f corroborated with 
Article 187, paragraph 1 of the 
Constitution). 

In Ireland, at the proposal of the 
inferior House of the Parliament, the 
President appoints the Prime Minister 
(Article 13, paragraph 1, point 1 
corroborated with Article 28, paragraph 
1 of the Constitution). Thus, the 
legislature’s intervention in the 
exercise of this prerogative by the 
President is overwhelming. 

Hence, the primary role in the 
investiture procedure of the 
government rests with the legislative 
body, the president’s influence being 
rather a formal one. In the absence of a 
parliamentary majority, the president, 
in the exercise of his mediation 
prerogative, may influence, to some 
extent, after consultation with the 
political parties, the proposal of a 
candidate for the office of prime 
minister. 
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din Franţa. Pe de o parte, s-a lărgit 
aria domeniilor de relaţii sociale, care 
pot face obiectul referedumului 
legislativ. Astfel, poate fi supus 
referendumului orice proiect de lege 
privind organizarea autorităţilor 
publice, reformele vizând politica 
economică, socială sau de mediu a 
naţiunii şi serviciile publice implicate 
sau prin care se urmăreşte autorizarea 
ratificării unui tratat care, fără să fie 
contrar Constituţiei, ar avea incidenţe 
asupra funcţionării instituţiilor. 

Pe de altă parte, iniţiativa 
organizării unei asemenea consultări 
populare a suferit schimbări. Astfel, 
Preşedintele poate organiza 
referendumul legislativ la propunerea 
Guvernului, în timpul sesiunilor 
parlamentare sau la propunerea 
comună a celor două Camere. 

Atunci când consultarea populară se 
organizează la propunerea Guvernului, 
acesta din urmă susţine în faţa fiecărei 
Camere câte o declaraţie, urmată de o 
dezbatere. 

Prin modificarea intervenită, 
iniţiativa poate aparţine şi unei cincimi 
din membrii Parlamentului, care 
trebuie să fie susţinută de a zecea parte 
din alegătorii înscrişi pe listele 
electorale. Această iniţiativă se 
prezintă sub forma unei propuneri de 
lege şi nu poate avea ca obiect 
abrogarea unei dispoziţii legislative 
promulgate în mai puţin de un an.  

Condiţiile în care respectiva 
propunere este supusă referendumului 
şi cele în care Consiliul Constituţional 
controlează respectarea condiţiilor 
impuse de Constituţie pentru iniţierea 
unei astfel de propuneri sunt stabilite 
prin lege organică. Dacă propunerea de 
lege nu a fost examinată de cele două 
Camere în termenul fixat de legea 

Referendum, as form of semi-direct 
democracy, is the result of the 
collaboration between the President 
and Parliament. 

In France, the organization of a 
legislative referendum, under Article 
11 of the Constitution, is one of the 
most influential ways that President has 
in the legislative field. The above 
mentioned constitutional provision was 
amended by the 2008 constitutional 
reform in France. On the one hand, the 
areas of social relations which can be 
the topic of a legislative referendum 
have broadened. Thus, one can subject 
to referendum any bill on the 
organization of public authorities, the 
reforms on the nation’s economic, 
social or environmental policy, and the 
public services involved or seeking 
authorization to ratify a treaty which, 
without being contrary to the 
Constitution, would have effects on the 
functioning of the institutions. 

On the other hand, the initiative of 
popular consultation has also 
undergone changes. Thus, the 
President may organize a legislative 
referendum at the Government's 
proposal, during parliamentary 
sessions or at the joint proposal of both 
Chambers. 

When the popular consultation is 
organized at the Government's 
proposal, the Government has to 
present a statement before each 
Chamber, followed by a debate. 

The change that occurred in this 
matter refers to the fact that initiative 
may come from one fifth of the 
members of Parliament, which must be 
supported by a tenth of the voters in the 
electoral register. This initiative takes 
the form of a bill and cannot refer to 
the repeal of a legal provision 
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organică, Preşedintele o va supune 
referendumului.  

Atunci când propunerea de lege nu 
este adoptată de poporul francez, nu se 
poate supune referendumului nicio altă 
propunere pe aceeaşi temă până la 
expirarea unui termen de doi ani de la 
data respectivului scrutin. 

Atunci când referendumul a condus 
la adoptarea proiectului sau propunerii 
de lege, Preşedintele promulgă legea în 
cincisprezece zile de la proclamarea 
rezultatelor consultării. 

Articolul 11 din Constituție prevede 
că printr-o lege organică vor fi 
determinate condiţiile privind 
desfăşurarea referendumului legislativ. 
În acest sens, precizăm că a fost 
elaborat, într-o primă fază, în Consiliul 
de Miniştri, un proiect de lege organică 
privind aplicarea acestui articol, care a 
fost adoptat, într-o primă lectură, de 
Adunarea Naţională [34] şi, apoi, de 
Senat, fiind trimis, spre modificare, la 
comisia privind legile constituţionale, 
legislaţia şi administraţia generală a 
republicii. În final, a fost adoptată legea 
care vizează punerea în aplicare a 
articolului mai sus citat [35]. 

În aplicarea art.11 din Constituție au 
fost organizate opt referendumuri 
legislative: trei organizate de 
Preşedintele Charles de Gaulle 
(referendumul din 8 ianuarie 1961 
privind validarea politicii de 
autodeterminare a generalului de 
Gaulle în Algeria; cel din 8 aprilie 
1962, care avea în vedere autorizarea 
Președintelui Republicii de a negocia 
un tratat cu viitorul guvern algerian; 
ultimul la 28 octombrie 1962, acesta 
din urmă vizând alegerea prin sufragiu 
direct a Preşedintelui); în 27 aprilie 
1969 privind regionalizarea și reforma 
Senatului; în 23 aprilie 1972 privind 

promulgated less than a year before. 
The conditions under which this 

proposal is subjected to referendum and 
those under which the Constitutional 
Council checks for compliance with the 
conditions imposed by the Constitution 
for the initiation of such a proposal are 
determined by organic law. If the bill 
has not been examined by the two 
Chambers within the term set by the 
organic law, the President shall submit 
it to referendum. 

When the bill is not adopted by the 
French people, one cannot subject to 
referendum any other proposal on the 
same matter before two years from the 
date of the referendum. 

When the referendum has led to the 
adoption of the bill, the President must 
promulgate the law within fifteen days 
after the publication of the results of 
the popular consultation. 

Article 11 of the Constitution 
provides that the conditions for holding 
a legislative referendum are 
established by organic law. In this 
regard, a draft of organic law on the 
application of this article was 
developed, firstly, by the Council of 
Ministers, which was adopted in a first 
reading by the National Assembly [34] 
and then by the Senate. It was 
afterwards sent for amendments to the 
Commission on Constitutional Laws, 
Legislation and General Administration 
of the Republic. Finally, the law on the 
implementation of the above mentioned 
Article was adopted [35]. 

Under Article 11 of the Constitution, 
eight legislative referendums were 
organized: three were organized by 
President Charles de Gaulle (on the 8th 
of January 1961, the referendum on the 
validation of General de Gaulle’s self-
determination policy in Algeria; on the 
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ratificarea Tratatului de lărgire a 
Comunității Economice Europene; în 6 
noiembrie 1988 privind statutul Noii 
Caledonii; în 20 septembrie 1992 
privind Tratatul de la Maastricht; în 29 
mai 2005 privind aprobarea Tratatului 
stabilind o Constituție pentru Europa.  

Mai ales în momentele în care nu se 
bucură de susţinerea unei majorităţi 
confortabile în Adunarea Naţională, 
şeful statului, ocolind procedura 
legislativă obişnuită de elaborare a 
legilor, poate iniţia un proiect de lege, 
care este considerat adoptat, dacă a fost 
aprobat de către popor, prin 
referendum. În practică, s-a făcut apel 
la această procedură, chiar cu 
încălcarea prevederilor constituţionale, 
în octombrie 1962, urmărindu-se 
alegerea directă a șefului de stat. 

Referendumul constitutional 
prevăzut în art. 89 din Constituție a fost 
organizat numai o singură data, și 
anume în 2000, cu ocazia reducerii la 
cinci ani a mandatului șefului de stat. 

În Austria, Preşedintele are 
prerogativa de a organiza un 
referendum legislativ cu privire la un 
domeniu de o importanţă fundamentală 
pentru stat şi a cărui reglementare 
revine legislatorului federal, la 
solicitarea membrilor Consiliului 
Naţional şi a Guvernului federal, în 
cazul în care Camera populară 
hotărăşte astfel (art. 46 alin.3 din 
Constituție). De asemenea, șeful 
statului va organiza, în mod 
obligatoriu, un referendum 
constituţional în cazul unei revizuiri 
totale sau parțiale a Constituţiei 
federale, în acest ultim caz la cererea 
expresă a Consiliului federal sau unei 
treimi din membrii Consiliului Național 
(art. 46 alin.3 din Constituție). 

În Portugalia, şeful statului poate 

8th of April 1962, the referendum on 
the authorization of the President of the 
Republic to negotiate a treaty with the 
future Government of Algeria; on the 
28th of October 1962, the referendum 
on direct universal suffrage for the 
election of the President); on the 27th of 
April 1969, the referendum on the 
regionalization and reform of Senate; 
on the 23rd of April 1972, the 
referendum on the ratification of the 
enlargement of the European Economic 
Community; on the 6th of November 
1988, the referendum on the status of 
New Caledonia; on the 20th of 
September 1992, the referendum on the 
Maastricht Treaty; on the 29th of May 
2005, the referendum on the approval 
of the Treaty establishing a 
Constitution for Europe.  

Especially in times when the Head 
of state does not enjoy the support of a 
comfortable majority in the National 
Assembly, bypassing the normal 
legislative procedure of elaborating 
laws, he can initiate a bill, which is 
considered adopted if approved by the 
people, by means of referendum. In 
practice, this procedure was used, even 
in violation of the constitutional 
provisions, in October 1962, in the 
popular consultation on the direct 
election of the head of state. 

Constitutional referendum, regulated 
by Article 89 of the Constitution, was 
organized only once, namely in 2000, 
when the mandate of the Head of state 
was reduced to five years. 

In Austria, the President has the 
prerogative to organize a legislative 
referendum on a matter of fundamental 
importance for the state and whose 
regulation comes from the federal 
legislator, at the request of the 
members of the National Council and 
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organiza un referendum cu privire la 
importante probleme de interes 
național, la propunerea Adunării 
Republicii sau a Guvernului, în cazurile 
prevăzute de lege (art.134 litera c, 
art.115 din Constituție). Nu constituie 
probleme de interes național, prin 
urmare nu intră în sfera de aplicare a 
referendumului, următoarele: revizuirea 
Constituției; problemele sau actele al 
căror conținut este de ordin bugetar, 
fiscal sau financiar; domeniile 
prevăzute în art.161 și art.164 (cu 
excepția literei i) din Constituție; 
probleme importante care fac obiectul 
unei convenții internaționale, cu 
excepția încheierii păcii și modificării 
frontierelor. 

După cum s-a remarcat în literatura 
juridică, acest tip de referendum nu este 
nici consultativ (potrivit sensului dat de 
doctrina tradiţională), pentru că 
rezultatele sale influenţează, în mod 
clar, libertatea de decizie a organelor 
reprezentative şi nici decizional, 
deoarece poporul nu adoptă un act 
supus aprobării sale, ci obligă organul 
competent de a face acest lucru [36]. 

Dacă în Irlanda, consultarea 
populară poate fi iniţiată de şeful 
statului, în Finlanda, Parlamentul 
decide organizarea referendumului 
consultativ (art. 53 din Constituţie).  

În Irlanda, Președintele poate 
organiza fie un referendum 
constituțional, fie unul legislativ, care 
trebuie să fie validate de către popor cu 
majoritatea sufragiilor valabil 
exprimate (art.46 alin.2 din 
Constituție). Majoritatea de voturi, care 
este cerută în cazul referendumului 
legislativ, trebuie să reprezinte 33% din 
electorii înscriși în listele electorale 
(art. 47 alin.2 puctul 1 din Constituție). 

În procedura modificării legii 

of the Federal Government, if the 
popular Chamber decides so (Article 
46, paragraph 3 of the Constitution). 
Likewise, the Head of state is bound to 
organize a constitutional referendum in 
the event of a total or partial revision of 
the Federal Constitution, in the latter 
case at the behest of the Federal 
Council or a third of the members of 
the National Council (Article 46, 
paragraph 3 of the Constitution). 

In Portugal, the President can 
organize a referendum on important 
issues of national interest, at the 
proposal of the Assembly of the 
Republic or of the Government, in 
cases provided by law (Article 134, 
letter c, Article 115 of the 
Constitution). There are not considered 
issues of national interest and therefore 
they do not fall within the scope of 
referendum, the following: the revision 
of the Constitution; the problems or 
documents on budgetary, fiscal or 
financial matters; the areas covered by 
Article 161 and Article 164 (with the 
exception of letter i) of the 
Constitution; important issues covered 
by an international convention, except 
concluding peace and changing 
frontiers. 

As noted in legal literature, this type 
of referendum is neither consultative 
(according to the interpretation given 
by traditional doctrine), since its results 
clearly influence the representative 
bodies’ freedom of decision, nor 
decisional, since the people do not 
adopt an act subject to its approval, but 
it obliges the competent body to do so 
[36]. 

While in Ireland, popular 
consultation may be initiated by the 
Head of state, in Finland, the 
Parliament decides on the organization 
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fundamentale, în Franţa, conform 
articolului 89, revizuirea Constituţiei 
intervine fie la iniţiativa Preşedintelui - 
la propunerea primului-ministru -, fie la 
iniţiativa Parlamentului. Textul de lege 
privind modificarea actului 
fundamental va fi examinat şi adoptat, 
în aceeaşi formă, de către cele două 
Camere ale Parlamentului; legea astfel 
votată se va supune, spre aprobare, 
poporului, prin organizarea unui 
referendum de către şeful statului. 
Acesta din urmă nu se poate opune unei 
modificări a Constituţiei iniţiate de 
Parlament, aşa cum, în mod foarte clar, 
a arătat Michel Debré, cu ocazia unei 
alocuţiuni, susţinută în cadrul 
dezbaterilor din Adunarea Naţională, în 
1962: „legislativul are, astfel, 
posibilitatea de a revizui Constituţia 
împotriva voinţei executivului şi fără 
concursul acestuia, dar cu condiţia ca 
poporul să fie anunţat” [37]. 
Președintele a inițiat revizuirea 
Constituției potrivit art.89 numai o 
singură dată, și anume în anul 2000, 
când s-a urmărit reducerea la cinci ani a 
mandatului șefului de stat. 

În procedura de modificare a actului 
fundamental, şeful statului poate să 
decidă numai cu privire la modalitatea 
utilizată - organizarea unui referendum 
sau convocarea Parlamentului în 
Congres –, pentru ca legea de revizuire 
a Constituţiei să producă efecte 
juridice. În practică, însă, Preşedintele 
a respins, în mod repetat, convocarea 
parlamentarilor în Congres, ceea ce 
arată influenţa covârşitoare a şefului de 
stat asupra legislativului. 

Preşedintele are prerogativa de a 
lua măsuri excepţionale în anumite 
situaţii de criză internă sau externă. 

În Franţa, instituirea stării de 
asediu este o măsură luată în Consiliul 

of a consultative referendum (Article 
53 of the Constitution). 

In Ireland, the President may hold 
either a constitutional referendum or a 
legislative one, which must be 
validated by the people with majority 
of the validly cast votes (Article 46, 
paragraph 2 of the Constitution). The 
majority required for a legislative 
referendum must represent 33% of 
voters in the electoral register (Article 
47, paragraph 2, point 1 of the 
Constitution). 

In the procedure of constitutional 
revision, in France, according to 
Article 89, constitutional revision 
occurs either at the initiative of the 
President – at the Prime Minister's 
proposal -, or at the initiative of the 
Parliament. The law on constitutional 
revision shall be examined and 
adopted, in the same form, by both 
Chambers of the Parliament; the passed 
law shall be subject to the approval of 
the people, by means of a referendum, 
organized by the President. The Head 
of state cannot oppose a revision of the 
Constitution initiated by the 
Parliament, as, very clearly showed by 
Michel Debré, during a speech, 
delivered in the debates in the National 
Assembly in 1962: "The legislature has 
thus the possibility of revising the 
Constitution against the will of the 
executive and without its support, but 
provided that the people is notified" 
[37]. The President initiated the 
revision of the Constitution, according 
to Article 89, only once, namely in 
2000, when the mandate of the Head of 
state was reduced to five years. 

In the modification procedure of the 
Fundamental law, the President can 
decide only on the manner it is done – 
by organizing a referendum or by 
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de Miniştri, ale cărei reuniuni sunt 
prezidate de Preşedinte. Prelungirea 
acestei măsuri pentru o perioadă mai 
mare de douăsprezece zile nu poate fi 
autorizată decât de Parlament, printr-o 
lege (art. 36). Suntem, astfel, în 
prezenţa unei conlucrări între şeful 
statului şi legislativ. 

Exercitarea atribuţiilor excepţio-
nale în situaţiile prevăzute de art.16 din 
Constituție îl învesteşte, practic, pe 
Preşedintele francez cu puteri 
legislative foarte mari, care se 
concretizează în emiterea de decrete cu 
caracter normativ.  Astfel, potrivit 
art.16, când instituţiile Republicii, 
independenţa naţiunii, integritatea 
teritoriului sau executarea 
angajamentelor internaţionale sunt 
ameninţate, în mod grav şi imediat şi 
atunci când funcţionarea normală a 
puterilor publice este întreruptă, 
Preşedintele ia măsurile impuse de 
aceste împrejurări, după consultarea 
oficială a primului-ministru, a 
preşedinţilor celor două Camere, 
precum şi a Consiliului Constituţional. 
Măsurile dispunse trebuie să asigure 
puterilor publice constituţionale, în cel 
mai scurt timp, modalităţile de a-şi 
îndeplini misiunea lor. Aceste măsuri 
vor fi anunţate de şeful de stat, printr-
un mesaj adresat naţiunii şi se vor 
materializa în acte cu caracter 
normativ. Această atribuţie a şefului de 
stat, propusă de generalul Charles de 
Gaulle, a fost aplicată de către acesta 
doar o singură dată, în mod absolut 
discreţionar, abuziv, în perioada 
aprilie-septembrie 1961, invocându-se, 
ca pretext, revolta din 21 aprilie 1961, 
de la Alger, a unor militari francezi, 
rebeliune care s-a derulat pe durata a 
câteva zile. După cum s-a remarcat în 
doctrină, prin art.16 citat mai sus s-a 

convening Parliament in Congress -, in 
order for the law on constitutional 
revision to have legal effect. In 
practice, however, the President 
rejected repeatedly to convene the 
members of Parliament in Congress, 
which shows the overwhelming 
influence of the Head of the state over 
the legislature. 

The President has the prerogative 
to take exceptional measures in 
certain situations of internal or 
external crisis. 

In France, declaring a state of 
siege is a measure taken in the Council 
of Ministers, whose meetings are 
chaired by the President. The extension 
of this measure for a period of more 
than twelve days can be authorized 
only by the Parliament, by means of a 
law (Article 36). Therefore, we identify 
here the presence of cooperation 
between the President and the 
legislature. 

The exercise of the exceptional 
attributions provided by Article 16 of 
the Constitution, actually invests the 
French President with extensive 
legislative powers, which materialize in 
the issue of normative decrees. Thus, 
according to Article 16, when the 
institutions of the Republic, the nation's 
independence, territorial integrity or 
acting on international commitments 
are seriously and immediately 
threatened and when the normal 
functioning of public authorities is 
interrupted, the President shall take the 
measures required by these 
circumstances, after officially 
consulting with the Prime Minister, the 
presidents of both Chambers and the 
Constitutional Council. The imposed 
measures must ensure, within the 
shortest time, the ways for the 
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procedat la „instituţionalizarea 
circumstanţelor excepţionale”, care au 
fost definite ca „orice perturbare gravă 
a vieţii sociale, antrenând, în special, 
imposibilitatea, pentru puterile publice, 
de a respecta prevederile juridice care li 
se impun, în condiţii normale, acestora” 
[38]. 

În Finlanda, cu acordul organului 
legiuitor, şeful de stat poate declara 
război şi încheia pace şi, de asemenea, 
poate ordona mobilizarea forţelor 
armate în cadrul Consiliului de 
Miniştri, care va lua toate măsurile 
necesare pentru acoperirea cheltuielilor 
pe care le implică o astfel de măsură. În 
cazul în care Parlamentul nu se află în 
sesiune în momentul dispunerii măsurii 
respective, el se va convoca imediat 
(art. 129 din Constituție).  

În Austria, şeful statului poate avea 
o anume influenţă, când emite 
ordonanţe provizorii, cu valoare 
normativă, la propunerea Guvernului 
federal, în cazul în care Consiliul 
Naţional nu este în sesiune, nu se poate 
reuni în timp util sau este împiedicat a 
acționa datorită forței majore, în 
situaţia unui pericol manifest şi 
ireparabil pentru colectivitate. 
Guvernul federal va supune 
ordonanțele provizorii edictate 
Consiliului Naţional; convocarea 
acestuia din urmă se face de către șeful 
statului, în cazul în care Camera 
inferioară nu se află în sesiune. 
Consiliul |Național va trebui să adopte,  
într-un interval de patru săptămâni, legi 
corespunzătoare, care vor înlocui 
ordonanţele (art.18 din Constituție). 
Deşi conferă şefului de stat o anume 
putere de acţiune, această atribuţie nu a 
fost niciodată aplicată, fiind, astfel, 
lipsită de valoarea consacrată de 
Constituţie. 

constitutional public authorities to 
fulfill their mission. These measures 
shall be announced by the Head of state 
by a message addressed to the nation 
and shall materialize in normative acts. 
This attribution of the Head of state, 
proposed by General Charles de 
Gaulle, was applied by him only once, 
but in an absolutely discretionary and 
abusive manner, during April-
September 1961, invoking, as a pretext, 
the uprising of some French military in 
Algiers, on the 21st of April 1961, 
rebellion which took place over several 
days. As noted in doctrine, the above 
cited Article 16 achieved "the 
institutionalization of exceptional 
circumstances", which were defined as 
"any serious disturbance of social life, 
involving, in particular, the public 
authorities’ impossibility to respect the 
legal provisions which, in normal 
conditions, are imposed to them" [38]. 

In Finland, with the consent of the 
legislature, the Head of state may 
declare war and conclude peace and 
also he may order the mobilization of 
armed forces in the Council of 
Ministers, which will take all necessary 
measures to cover the costs involved by 
such measure. If Parliament is not in 
session when the measure was ordered, 
it will immediately be convened 
(Article 129 of the Constitution).  

In Austria, in case of an obvious 
and irreparable danger to society, the 
Head of state can manifest a certain 
influence, when issuing temporary 
ordinances, with normative value, at 
the proposal of the Federal 
Government, if the National Council is 
not in session, cannot meet in due time 
or is unable to act because of the 
fortuitous event. The Federal 
Government will refer the enacted 
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În Portugalia, şeful statului declară 
război, în caz de agresiune efectivă sau 
iminentă şi încheie pace, la propunerea 
Guvernului, după consultarea 
Consiliului de Stat și pe baza 
autorizării Parlamentului (art.135 litera 
c din Constituție). În această situație, 
inițiativa revine Guvernului, iar măsura 
dispusă de șeful statului trebuie 
aprobată de către legislativ. De 
asemenea, Preşedintele portughez poate 
institui starea de asediu sau starea de 
urgenţă, după consultarea Guvernului 
şi cu autorizarea prealabilă a organului 
legiuitor (art.134 litera d, coroborat cu 
art. 138 și art.18 din Constituție). 

După cum putem remarca din cele 
prezentate mai sus, influența 
Președintelui în exercitarea unor 
atribuții excepționale este destul de 
redusă.  

În Irlanda, Preşedintelui nu îi sunt 
conferite atribuţii în situaţii deosebite. 
În asemenea împrejurări, primul-
ministru dispune măsurile care se 
impun. 

Încheierea tratatelor internaţio-
nale este rezultatul cooperării dintre 
Preşedinte, Parlament şi Guvern.  

În Franţa, Preşedintele defineşte 
principalele orientări privind afacerile 
externe, având cel mai important rol în 
acest domeniu. Conform Constituţiei 
(art.52), şeful de stat negociază şi 
încheie tratatele internaţionale. După 
cum s-a apreciat în doctrină, de regulă, 
Preşedintele participă, în primul rând, 
la negocierile ce urmăresc încheierea 
unui acord politic şi mai puţin la cele 
privind încheierea unui tratat [39].  

Există categorii importante de 
tratate, care nu pot intra în vigoare, fără 
a fi ratificate de Parlament, printr-o 
lege (art.53 din Constituție). În acest 
fel, este limitată acţiunea Preşedintelui 

temporary ordinances to the National 
Council; the latter is to be convened by 
the President, if the inferior Chamber is 
not in session. The National Council 
will have to adopt, within four weeks, 
appropriate laws that will replace the 
ordinances (Article 18 of the 
Constitution). Although it confers the 
head of state certain power of action, 
this attribution has never been applied, 
being therefore devoid of the value 
enshrined in the Constitution. 

In Portugal, the President declares 
war in case of actual or imminent 
aggression and concludes peace, at the 
Government’s proposal, after 
consulting the Council of State and 
with the authorization of the Parliament 
(Article 135, letter c of the 
Constitution). In this situation, the 
initiative comes from with the 
Government and the measure ordered 
by the Head of state must be approved 
by the legislature. Also, the Portuguese 
President may declare a state of siege 
or a state of emergency, after 
consultation with the Government and 
with prior authorization from the 
legislative body (Article 134, letter d 
corroborated with Articles 138 and 18 
of the Constitution). 

As one can notice from the aspects 
presented above, the influence of the 
president in the exercise of certain 
exceptional attributions is quite 
reduced. 

In Ireland, the President is not 
conferred any attributions in 
connection to exceptional situations. In 
such circumstances, the Prime Minister 
orders the required measures. 

The conclusion of international 
treaties is the result of cooperation 
between President, Parliament and 
Government. 
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în acest domeniu. Mai precizăm faptul 
că acordurile cu caracter internaţional 
ratificate de legislativ au, după 
publicarea lor, valoare superioară celei 
a legilor, sub rezerva, pentru fiecare 
acord sau tratat, aplicării de către 
cealaltă parte (art.55 din legea 
fundamentală).  

În Finlanda, Parlamentul aprobă 
tratatele sau alte obligaţii 
internaţionale încheiate de către 
şeful de stat, în măsura în care ele 
cuprind dispoziţii care ţin de domeniul 
legislativ ori sunt de mare importanţă 
sau care, în virtutea Constituţiei, 
necesită - pentru alte motive - 
consimţământul organului legiuitor. 
Parlamentul aprobă obligaţiile 
internaţionale asumate prin tratatele 
semnate de Preşedinte, precum şi 
rezilierea lor şi decide punerea în 
aplicare a acestora, conform 
prevederilor din Constituţie. Aprobarea 
obligaţiilor internaţionale sau rezilierea 
acestora se face cu majoritatea voturilor 
Parlamentului (art.93 coroborat cu 
art.94 din Constituție). Dispoziţiile de 
ordin legislativ ale unui tratat sau ale 
oricărei alte obligaţii internaţionale 
sunt puse în aplicare printr-o lege. În 
ceea ce priveşte celelalte dispoziţii din 
cuprinsul unui tratat, obligaţiile 
internaţionale sunt aplicate printr-un 
decret emis de Preşedinte (art.95 din 
actul fundamental). Prin urmare, 
acordurile cu caracter internaţional 
încheiate de şeful statului nu vor 
produce efecte juridice fără aprobarea 
lor de către organul legiuitor. 

În Austria, în virtutea faptului că 
Preşedintele reprezintă federaţia în 
relaţiile externe, el încheie, în numele 
statului, în mod formal, tratatele 
internaţionale negociate de Guvernul 
federal.  

In France, the President establishes 
the main lines for foreign affairs, 
having the most important role in this 
field. According to the Constitution 
(Article 52), the Head of state 
negotiates and concludes international 
treaties. As appreciated by doctrine, 
usually, the President, mostly, 
participates in negotiations concerned 
with the conclusion of a political 
agreement and less with that of a treaty 
[39].  

There are important categories of 
treaties that cannot enter into force 
without being ratified by the 
Parliament, through a law (Article 53 
of the Constitution). This way, the 
action of the President in this domain is 
limited. We also emphasize the aspect 
that international agreements ratified 
by the legislature have, after their 
publication, superior value to that of 
laws, provided, for each agreement or 
treaty, that they are applied by the other 
party (Article 55 of the Fundamental 
law). 

In Finland, the Parliament 
approves treaties or other 
international obligations entered into 
by the Head of state, if they contain 
provisions pertaining to the legislative 
domain or are of great significance or, 
under the Constitution, require - for 
other reasons - the consent of the 
legislature. The Parliament approves 
the international obligations entered 
into through treaties signed by the 
President as well as their termination 
and decides on their implementation, 
under the provisions of the 
Constitution. The approval of 
international obligations or their 
termination is made by a majority of 
parliamentary votes (Article 93, 
corroborated with Article 94 of the 
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Tratatele internaţionale politice, 
precum şi cele prin care se modifică 
sau se completează o lege nu pot fi 
încheiate decât cu aprobarea 
Consiliului Naţional. Tratatele ce 
vizează domenii de acţiune autonomă a 
landurilor trebuie aprobate de Consiliul 
Federal.  

Printr-o lege adoptată de Parlament 
este reglementată procedura privind 
încheierea oricăror tratate 
internaţionale (art.10 alin.1 punctul 1 
din Constituţie). 

Și în Portugalia, Preşedintelui îi 
revine sarcina de a încheia tratatele 
internaţionale, cu aprobarea prealabilă 
a Parlamentului (art.135 litera b din 
legea fundamentală). 

În Irlanda, potrivit Constituţiei, 
tratatele internaţionale sunt încheiate de 
Guvern. 

Punerea sub acuzare pentru 
înaltă trădare este sancţiunea cea mai 
gravă, ce poate fi luată de Parlament cu 
privire la Preşedintele în funcţie.  

În Franţa, au avut loc schimbări 
radicale cu privire la răspunderea 
Preşedintelui, schimbări pe care le-am 
comentat, pe larg, în alte studii [40]. 

Statutul Preşedintelui Republicii 
franceze a făcut obiectul unei reforme 
constituţionale, aprobate de cele două 
Camere ale Parlamentului, reunite pe 
19 februarie 2007.  

Potrivit art.67 revizuit, 
„Preşedintele Republicii nu răspunde 
pentru actele îndeplinite în această 
calitate sub rezerva dispoziţiilor 
articolelor 53-2 şi 68. El nu poate, în 
timpul mandatului său şi în faţa oricărei 
jurisdicţii sau autorităţi administrative 
franceze, să fie chemat să depună 
mărturie şi nici să facă obiectul unei 
acţiuni, a unui act de informare, 
anchete sau urmăriri penale. Orice 

Constitution). The legislative 
provisions of a treaty or of any other 
international obligations are 
implemented by means of a law. 
Regarding other kinds of provisions of 
a treaty or of international obligations, 
they are implemented through a decree 
issued by the President (Article 95 of 
the Fundamental law). Therefore, the 
international agreements concluded by 
the Head of state will not produce legal 
effects without approval by the 
legislature. 

In Austria, based on the attribution 
that the President represents the 
federation in foreign relations, he 
formally concludes, on behalf of the 
state, the international treaties 
negotiated by the Federal Government. 

Political international treaties and 
those which amend or supplement laws 
cannot be concluded without the 
consent of the National Council. 
Treaties regarding the areas of 
autonomous action of the provinces 
must be approved by the Federal 
Council. 

The procedure on the conclusion of 
any international treaties is regulated 
through a law passed by the Parliament 
(Article 10, paragraph 1, point 1 of the 
Constitution). 

Also in Portugal, the President has 
the duty to conclude international 
treaties, with prior approval from the 
Parliament (Article 135, letter b of the 
Fundamental law). 

In Ireland, under the Constitution, 
international treaties are concluded by 
the Government. 

Impeachment for high treason is 
the most serious sanction that can be 
taken by the Parliament against the 
President in office. 

In France, there were radical 
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termen de prescripţie sau de decădere 
din drepturi e suspendat. Instanţele şi 
procedurile în faţa cărora el nu 
răspunde în timpul mandatului vor fi 
reluate sau îndreptate împotriva lui la 
expirarea unui termen de o lună de la 
încetarea mandatului”. 

Conform art.68 revizuit, 
Preşedintele Republicii nu poate fi 
destituit decât în caz de „încălcare a 
îndatoririlor sale vădit incompatibilă 
cu exercitarea mandatului său. 
Destituirea este pronunţată de 
Parlament, constituit în Înalta Curte. 
Propunerea de întrunire a Înaltei Curţi 
adoptată de una dintre cele două 
Camere ale Parlamentului este imediat 
transmisă celeilalte Camere, care se va 
pronunţa în cincisprezece zile. Înalta 
Curte este condusă de preşedintele 
Adunării Naţionale. Ea decide, în 
termen de o lună, prin vot secret, 
destituirea. Decizia are efect imediat. 
Pentru a fi puse în aplicare, deciziile 
sunt luate cu o majoritate de două 
treimi din membrii unei Camere sau 
din judecătorii Înaltei Curţi. Orice 
delegare de vot este interzisă. Sunt 
luate în considerare doar voturile 
favorabile propunerii de întrunire a 
Înaltei Curţi sau propunerii de 
demitere. O lege organică fixează 
condiţiile aplicării prezentului articol”. 

Proiectul legii organice menţionate 
în textul constituţional nu a fost 
introdus pe ordinea de zi a Comisiei 
pentru legile constituţionale, legislaţie 
şi administraţie generală a Republicii 
decât în cursul anului 2006, fiind numit 
în calitate de raportor Philippe 
Houillon. Acesta din urmă considera că 
este important să se protejeze funcţia 
prezidenţială pentru respectarea 
principiului separaţiei puterilor şi 
continuitatea statului.  

changes with respect to the President’s 
liability, changes that we have 
extensively commented in other studies 
[40]. 

The status of the President of the 
French Republic was the subject of a 
constitutional reform, approved by the 
two Chambers of Parliament, reunited 
on the 19th of February 2007.  

According to Article 67, amended, 
"the President of the Republic is not 
liable for the acts performed in this 
capacity, under the provisions of 
Articles 53-2 and 68. He cannot, during 
his term and before any jurisdiction or 
French administrative authority, be 
called as a witness or be the subject of 
a criminal trial, act of information, 
investigation or prosecution. Any 
statute of limitation or revocation of 
rights is suspended. The proceedings he 
cannot be involved in and the courts 
before which he is not liable during his 
mandate will be resumed or directed 
against him within one month after the 
end of his term". 

According to Article 68, amended, 
the President of the Republic can only 
be dismissed for "a violation of his 
duties manifestly incompatible with the 
exercise of his mandate. His removal is 
ruled by the Parliament, constituted in 
the High Court. The proposal for a 
meeting of the High Court, adopted by 
one of the two Chambers of the 
Parliament, is immediately transmitted 
to the other Chamber, which will 
decide on it within fifteen days. The 
High Court is chaired by the president 
of the National Assembly. It shall 
decide, within one month, by secret 
ballot, on the dismissal of the 
President. This decision has immediate 
effect. To be implemented, such 
decisions are to be taken by a majority 
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Procedura de destituire, aşa cum a 
fost ea gândită în noul cadru 
constituţional francez determinat de 
Legea constituţională din 23 februarie 
2007, nu este o sancţiune, destinată să 
pedepsească o faptă de natură penală. 
Sub acest aspect, procedura instituită se 
îndepărtează de cea americană de 
punere sub acuzare, lăsând membrilor 
Parlamentului responsabilitatea defini-
rii a ceea ce reprezintă „încălcarea în 
mod vădit incompatibilă” cu funcţia 
prezidenţială.  

O parte a doctrinei consideră 
regimul juridic al răspunderii 
Preşedintelui ca pe „o carapace goală” 
[41] sau cel puţin ca ceva foarte 
imprecis. 

Subliniem că a fost elaborat, în 
Consiliul de Miniştri, un proiect de 
lege organică privind aplicarea art.68 
din Constituţie, care a fost adoptat, într-
o primă lectură, de Senat şi, apoi, de 
Adunarea Naţională [42], fiind trimis 
spre revizuire la Comisia privind legile 
constituţionale, legislaţia şi 
administraţia generală a republicii. 

Prin urmare, o răspundere penală a 
fost înlocuită cu una politică. 

În Portugalia, art.117 din 
Constituţie, intitulat Statutul titularilor 
funcţiilor politice, face referire atât la o 
răspundere politică, civilă, cât şi penală 
a titularilor de funcţii politice: „titularii 
funcţiilor politice răspund politic, civil 
şi penal pentru actele şi omisiunile pe 
care le comit în exercitarea funcţiilor 
lor”. Preşedintele Republicii, ca 
reprezentant al republicii şi garant al 
unor valori esenţiale ale statului 
portughez, este şi el un titular al unei 
funcţii publice, care are, în acelaşi 
timp, şi un vădit caracter politic. 
Dispoziţiile citate mai sus trebuie 
coroborate cu o altă reglementare, care 

of two thirds of the members of a 
Chamber or of the judges of the High 
Court. Any delegation of voting is 
prohibited. Only the votes in favor of 
the proposal for a meeting of the High 
Court or proposal for dismissal are 
taken into consideration. The 
conditions for the application of this 
Article are provided for by an organic 
law". 

The draft of the organic law 
mentioned in the constitutional text was 
only placed on the agenda of the 
Commission on Constitutional Laws, 
Legislation and General 
Administration of the Republic in 2006, 
Philippe Houillon being appointed 
rapporteur. He thought that it was 
important to protect the presidential 
office for the safeguard of the principle 
of separation of powers and the 
continuity of the state. 

The procedure of removal, as stated 
in the new constitutional framework 
established by the French 
Constitutional Law of the 23rd of 
February 2007, is not a penalty 
designed to punish a criminal act. In 
this regard, the established procedure 
moves away from the American one of 
impeachment, the members of the 
Parliament being tasked with defining 
what is "a violation manifestly 
incompatible" with the presidential 
office. 

A part of doctrine considers the 
juridical regime of the president’s 
liability "an empty shell" [41] or, at 
least, something very vague. 

We emphasize that a draft of 
organic law on the application of 
Article 68 of the Constitution was 
elaborated by the Council of Ministers, 
adopted in a first reading by the Senate 
and then by the National Assembly 
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prevede o răspundere administrativ-
patrimonială: „statul şi celelalte entităţi 
publice sunt responsabile civilmente, în 
mod solidar cu membrii organelor lor, 
funcţionari sau agenţi, de toate 
acţiunile sau omisiunile realizate în 
exercitarea funcţiilor lor, ce au 
determinat o încălcare a drepturilor, 
libertăţilor şi garanţiilor altuia sau 
cauzarea unui prejudiciu” (art. 22) [43]. 

În actul fundamental nu este 
consacrată, în mod expres, o procedură 
specială, care ar viza  răspunderea 
politică a Preşedintelui, deşi această 
formă de răspundere este instituită în 
reglementarea citată mai sus. 

Considerăm că răspunderea politică 
a Preşedintelui intervine faţă de 
electoratul care l-a desemnat, 
consecinţa firească a sancţionării 
şefului statului ca urmare a unui 
comportament arbitrar fiind aceea de a 
nu mai fi ales cu ocazia viitoarelor 
alegeri. 

În Portugalia, actul fundamental 
instituie răspunderea penală a şefului 
de stat. Astfel, Preşedintele Republicii 
răspunde pentru faptele de natură 
penală, pe care le comite în exercitarea 
funcţiilor sale în faţa Tribunalului 
Suprem al Justiţiei. Iniţiativa 
declanşării acestei proceduri revine 
Adunării Republicii, la propunerea unei 
cincimi din numărul deputaţilor, 
decizia fiind votată cu două treimi din 
totalul parlamentarilor. Condamnarea 
va avea drept consecinţă destituirea 
şefului de stat şi imposibilitatea de a 
mai fi ales (art. 130 coroborat cu 
art.163 litera c din Constituție).  

Este reglementată şi răspunderea 
Preşedintelui pentru faptele comise în 
afara funcţiei sale. Astfel, Preşedintele 
Republicii răspunde pentru faptele 
penale pe care le săvârşeşte în afara 

[42] and sent for review to the 
Commission on Constitutional Laws, 
Legislation and General 
Administration of the Republic. 

Therefore, criminal liability has 
been replaced by political liability. 

In Portugal, Article 117 of the 
Constitution, entitled The status of 
holders of political offices, refers to 
both a political, civil liability and to a 
criminal one of the office holders: "The 
holders of political offices are 
politically, civilly and criminally liable 
for acts and omissions they commit in 
the exercise of their offices". The 
President of the Republic, as 
representative of the Republic and the 
guarantor of the essential values of the 
Portuguese State, is also a holder of 
public office, which has at the same 
time, an obvious political nature. The 
above cited provisions must be 
corroborated with another regulation, 
which provides for an administrative-
patrimonial liability: "the state and 
other public entities are civilly liable, 
jointly with the members of their 
bodies, servants or agents, for all 
actions or omissions in the exercise of 
their offices that led to a violation of 
another’s rights, freedoms and 
guarantees or caused an injury" (Article 
22) [43]. 

The Fundamental law does not 
expressly state a special procedure 
regarding the President’s political 
liability, although this form of liability 
is established in the above mentioned 
regulation. 

We believe that the President is 
politically liable towards the voters that 
appointed him in office and the natural 
consequence of sanctioning the 
arbitrary behavior of the Head of state 
is not being elected again in the next 
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exercitării funcţiilor sale în faţa 
tribunalelor obişnuite şi după 
terminarea mandatului său (art.133).  

În Finlanda, Constituţia cuprinde 
dispoziţii exprese cu privire la 
răspunderea penală a Preşedintelui 
Republicii. Regula este aceea că 
Preşedintele Republicii nu poate fi pus 
sub acuzare pentru actele îndeplinite în 
exercitarea funcţiilor sale (art.113 din 
Constituție).  

Prin excepţie de la această regulă, 
atunci când Cancelarul Justiţiei [44], 
Mediatorul Parlamentului sau Guvernul 
consideră că Preşedintele Republicii se 
face vinovat de înaltă trădare sau de o 
crimă contra umanităţii, ei trebuie să 
informeze Parlamentul. În cazul în care 
acesta din urmă, cu majoritatea de trei 
pătrimi din voturile exprimate, decide 
punerea sub acuzare a Preşedintelui, 
Procurorul de Stat trebuie să susţină 
această acuzare în faţa Înaltei Curţi de 
Justiţie. Se impune ca Preşedintele, în 
acest interval de timp, să se abţină de la 
exercitarea funcţiilor sale [45]. 
Rămânerea definitivă a hotărârii de 
condamnare a Înaltei Curţi de Justiţie 
determină demiterea din funcţie a 
Preşedintelui. 

În Austria, sunt prevăzute trei 
proceduri distincte, care antrenează 
răspunderea juridică a Preşedintelui: 
suspendarea şi revocarea, prin 
referendum, a Preşedintelui federal; 
urmărirea de către autorităţile publice; 
punerea sub acuzare şi judecarea sa de 
către Curtea Constituţională.  În această 
secţiune ne vom referi numai la două 
dintre ele, care au un accentuat caracter 
politic. Astfel, conform art.60 alin. 6 
din Constituţie, Preşedintele poate fi 
revocat, înaintea expirării mandatului, 
printr-un referendum, care se 
organizează numai la solicitarea 

election. 
In Portugal, the Fundamental law 

establishes the criminal liability of the 
Head of state. Thus, the President of 
the Republic is liable for criminal acts 
committed during the exercise of his 
office before the Supreme Court of 
Justice. The initiative to triggering this 
procedure lies with the Assembly of the 
Republic, at the proposal of a fifth of 
the deputies, the decision being passed 
with two thirds of the total number of 
members of Parliament. A conviction 
will result in the dismissal from office 
of the Head of state and his 
impossibility to be elected again 
(Article 130 corroborated with Article 
163, letter c of the Constitution).  

The President’s liability for acts 
committed outside the exercise of his 
office is also regulated. Thus, the 
President of the Republic is liable for 
criminal acts committed outside the 
exercise of his office before regular 
courts and after the end of his term 
(Article 133).  

In Finland, the Constitution 
contains express provisions on the 
criminal liability of the President of the 
Republic. The rule is that the President 
of the Republic cannot be prosecuted 
for acts performed in the exercise of his 
office (Article 113 of the Constitution). 

As an exception to this rule, when 
the Chancellor of Justice [44], the 
Parliamentary Ombudsman or the 
Government considers that the 
President of the Republic is guilty of 
high treason or a crime against 
humanity, they must inform the 
Parliament. If the Parliament, with 
three-fourths majority of the votes cast, 
decides to indict the President, the State 
Prosecutor shall support this accusation 
before the High Court of Justice. This 
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Adunării Federale (formată din cele 
două Camere reunite), convocată, în 
acest scop, de către Cancelarul Federal, 
în urma deciziei Consiliului Naţional; 
hotărârea va fi luată de Camera 
populară, în prezenţa a cel puţin 
jumătate din membrii săi şi cu o 
majoritate de două treimi din voturile 
exprimate. În acest stadiu al procedurii, 
Preşedintele federal nu îşi mai poate 
exercita atribuţiile, fiind suspendat din 
funcţie. În momentul organizarii 
referendumului, refuzul revocării din 
funcţie a Preşedintelui Federal de către 
popor va determina dizolvarea 
Consiliului Naţional şi organizarea de 
noi alegeri.  

O a doua procedură vizează punerea 
sub acuzare şi judecarea Preşedintelui 
federal de către Curtea 
Constituţională. În acest sens, 
Preşedintele federal răspunde pentru 
actele emise în exercitarea funcţiilor 
sale în faţa Adunării Federale (art.68 
alin.1 coroborat cu art.142 alin.1). 
Răspunderea şefului de stat este 
declanşată ca urmare a încălcării 
Constituţiei federale, pe baza deciziei 
Consiliului Naţional sau a Consiliului 
Federal, impunându-se convocarea 
Adunării Federale de către Cancelarul 
federal. E necesar ca decizia de punere 
sub acuzare să fie luată în prezenţa a 
cel puţin jumătate din membrii fiecărei 
Camere, cu o majoritate de două treimi 
din totalul voturilor exprimate. 
Judecata Preşedintelui revine Curţii 
Constituţionale, ca urmare a antrenării 
răspunderii constituţionale a acestuia 
pentru încălcarea prevederilor actului 
fundamental. Hotărârea de condamnare 
a Curţii are drept consecinţă demiterea 
din funcţie a Preşedintelui, iar în 
„împrejurări deosebit de grave”, şi 
decăderea temporară din drepturile 

situation also requires the President to 
refrain from exercising the duties of his 
office [45], during this period of time. 
A final decision of conviction ruled by 
the High Court of Justice leads to the 
dismissal from office of the President. 

In Austria, there are three distinct 
procedures, which involve the legal 
liability of the President: suspension 
and revocation, by referendum, of the 
Federal President; his investigation by 
public authorities; his indictment and 
trial by the Constitutional Court. Here 
we shall refer only to two procedures, 
which have a pronounced political 
character. Thus, according to Article 
60, paragraph 6 of the Constitution, the 
President may be removed before the 
end of the mandate, by means of a 
referendum, which is held only at the 
request of the Federal Assembly (the 
two Chambers reunited) convened, for 
this purpose, by the Federal Chancellor, 
following the National Council’s 
decision; the decision will be taken by 
the popular Chamber in the presence of 
at least half of its members and by a 
majority of two thirds of the votes cast. 
At this stage of the procedure, the 
Federal President can no longer 
exercise his attributions, being 
suspended from office. When the 
referendum is held, the people’s refusal 
to dismiss the Federal President from 
office will result in the dissolution of 
the National Council and new 
elections. 

A second procedure is the 
indictment and trial of the Federal 
President by the Constitutional Court. 
In this regard, the Federal President is 
liable, for the documents issued in the 
exercise of his functions, before the 
Federal Assembly (Article 68, 
paragraph 1 corroborated with Article 
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politice.  
În Irlanda, ca regulă generală, 

Preşedintele nu răspunde faţă de nicio 
Cameră a Parlamentului şi faţă de nicio 
instanţă de judecată în ceea ce priveşte 
exercitarea funcţiilor conferite şi 
îndeplinirea actelor care au legătură cu 
puterile acordate (art.13 alin.8 punctul 
1). De la acest principiu, Constituţia 
stabileşte unele excepţii, cum este 
răspunderea politică a şefului de stat. 
Astfel, comportamentul Preşedintelui 
poate, totuşi, să fie supus criticii uneia 
dintre cele două Camere ale 
Parlamentului sau unui organism numit 
sau desemnat de una dintre Camere, 
pentru examinarea unei acuzaţii cu 
privire la o conduită neconformă cu 
prevederile constituţionale. În acest 
sens, se prevede expres că Preşedintele 
poate fi pus sub acuzare pentru o 
„conduită nepotrivită dovedită” (art.12 
alin.10 din Constituție). Acuzaţia va fi 
susţinută de către una dintre cele două 
Camere, la solicitarea a cel puţin 
treizeci de membri; în acest caz, 
cererea de punere sub acuzare este 
examinată de Camera din care provin 
parlamentarii ce au făcut această 
cerere. În cazul în care cererea este 
aprobată cu o majoritate de două treimi 
din numărul deputaţilor, Preşedintele 
este pus sub acuzare în mod oficial. 
Cealaltă Cameră este însărcinată să 
studieze acuzaţiile aduse şefului de stat 
sau să tranfere această sarcină unei 
comisii sau unui alt organ. Preşedintele 
va avea dreptul de a se prezenta şi de a 
fi reprezentat în perioada examinării 
acuzaţiei. În cazul în care Camera care 
a examinat acuzaţia ia o rezoluţie cu o 
majoritate de două treimi, declarând că 
învinuirile aduse Preşedintelui au fost 
menţinute şi că acest comportament 
nepotrivit al şefului statului îl face 

142 paragraph 1). The President’s 
liability is triggered as a result of 
violation of the Federal Constitution 
and, based on the decision of the 
National Council or the Federal 
Council, the Federal Assembly is 
convened by the Federal Chancellor. 
The impeachment decision has to be 
taken in the presence of at least half the 
members of each Chamber, by a 
majority of two thirds of the votes cast. 
The President’s judgment rests with the 
Constitutional Court as a result of the 
engagement of his constitutional 
liability for violation of the provisions 
of the Fundamental law. A conviction 
by the Court results in the removal of 
the President and, under "especially 
serious circumstances", also in the 
temporary banning of the exercise of 
his political rights. 

In Ireland, as a general rule, the 
President is not liable towards any of 
the parliamentary Houses and to any 
court, for the exercise of his functions 
and performance of acts related to the 
powers granted to him (Article 13, 
paragraph 8, point 1). Departing from 
this principle, the Constitution 
establishes some exceptions, such as 
the political liability of the Head of 
state. Thus, the conduct of the 
President may, however, be criticized 
either by one of the two Houses of 
Parliament or by a body appointed or 
designated by one of the Houses to 
examine allegations of the President’s 
improper conduct in relation with the 
constitutional provisions. In this regard, 
it is expressly stated that the President 
may be impeached for a "proven 
inappropriate conduct" (Article 12, 
paragraph 10 of the Constitution). The 
accusation will be supported by one of 
the two Houses, at the request of at 
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incapabil de a-şi exercita funcţiile, 
rezoluţia va avea ca efect suspendarea 
din funcţie a Preşedintelui [46]. 

În Irlanda, la propunerea Camerei 
Reprezentanţilor, Preşedintele numeşte 
primul-ministru, precum şi instituţia 
numită Le Comptroller and Auditor 
General, care se ocupă cu verificarea 
încasărilor şi cheltuielilor în cadrul 
Camerei populare.  

 
Concluzii 
 
Din cele prezentate mai sus rezultă 

că în Franţa, Preşedintele reprezintă 
autoritatea publică cheie a întregului 
sistem instituţional, întrucât dispune de 
importante atribuţii, Parlamentul 
fiindu-i subordonat în totalitate în cazul 
susţinerii şefului statului de către 
majoritatea parlamentară din Adunarea 
Naţională. De altfel, reducerea 
mandatului Președintelui la cinci ani 
prin revizuirea constituțională din anul 
2000, a urmărit ca alegerile 
prezidențiale să preceadă și, astfel, să 
influențeze pe cele pentru alegerea 
Camerei inferioare, în vederea 
înlăturării perioadei de coabitare. 
Aceasta din urmă a produs multiple 
situații tensionate între șeful de stat și 
Adunarea Națională, fiind înlăturată, 
astfel, de legiuitorul constituant. 

Din prevederile constituţionale 
analizate, sesizăm că în Finlanda, 
Austria şi Irlanda, în raporturile dintre 
Preşedinte şi Parlament, acesta din 
urmă are un rol hotărâtor. 

În Portugalia, deși actul 
fundamental îi conferă Președintelui 
atribuţiile importante, exercitate în 
raporturile sale cu Parlamentul, acestea 
trebuie supuse aprobării legislativului, 
pentru a putea produce efecte juridice. 
Se remarcă, astfel, și în acest caz, 

least thirty members; in this case, the 
request for impeachment is examined 
by the House to which the MPs, who 
have made the request, belong. If the 
request is approved by a majority of 
two thirds of the deputies, the President 
is formally indicted. The other House is 
tasked with examining the accusations 
brought against the Head of state or 
with referring this task to a commission 
or another body. The President shall 
have the right to appear and be 
represented during the examination of 
the accusation. If the House examining 
the accusation decides, by a majority of 
two thirds, that the allegations against 
the President are maintained and that 
his misconduct makes him incapable to 
perform his functions, the resolution 
will result in the suspension from office 
of the President [46]. 

In Ireland, at the proposal of the 
House of Representatives, the President 
appoints the Prime Minister as well as 
the institution called The Comptroller 
and Auditor General, which is in 
charge of checking the revenues and 
expenses within the popular Chamber. 

 
Conclusions 
 
All aspects presented above lead to 

the conclusion that, in France, the 
President represents the key public 
authority of the whole institutional 
system, as he has important 
prerogatives and the Parliament is 
completely subordinated to him, if he 
has the support of the parliamentary 
majority in the National Assembly. 
Moreover, reducing the Presidential 
term to five years, through the 
constitutional revision of 2000, was 
done for the purpose of the presidential 
elections to precede and, thus, to 
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superioritatea organului legiuitor față 
de șeful statului. 

Prin urmare, chiar dacă regimul 
tradițional francez a fost preluat și de 
alte state europene, precum cele supuse 
analizei noastre, totuși el a fost aplicat 
în mod diferit, în funcție de o serie de 
particularități existente - tradiție, factori 
politici, istorici, sociali, etc. 

Utilitatea acestui demers constă în a 
înțelege modalitățile prin care un 
asemenea regim a fost transpus în alte 
state, precum cele examinate în lucrare. 
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Rezumat: Apariţia şi dezvoltarea 

cooperării internaţioanale a fost impusă, 

atât de evenimente pozitive cât şi de 

evenimente negative, încercând în acest 

mod să se găsească soluţii de rezolvare a 

unor probleme ce depăşeau puterea de 

reacţie a unui stat luat izolat. În actuala 

etapă de dezvoltare a societăţii 

contemporane, colaborarea internaţională 

între state suverane şi egale în drepturi 

devine aşadar, o realitate incontestabilă, 

impusă de necesităţi obiective. Principiul 

cooperării este astăzi unanim admis în 

raporturile internaţionale dintre state, 

contribuind la cunoaşterea reciprocă între 

naţiuni. Premisa fundamentală în 

dezvoltarea relaţiilor internaţioanle trebuie 

să o constituie întotdeauna principiul 

respectării independenţei şi suveranităţii 

naţionale. 

 

Cuvinte cheie: cooperare interna-
ţională; Eurojust; recunoaştere hotărâri; 
Europol; legislaţie naţională. 

 
 
Introducere 
 
Cooperarea internațională, având la 

bază relațiile internaționale, a dat 
naştere unei comunităţii internaţionale 
ce respectă însă principiul 
independenţei şi suveranităţii statelor 
implicate. Nu se poate nega, astfel, 
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Introduction 
 
International cooperation on the 

basis of international relations, has 
given rise to an international 
community which comply with the 
but the principle of the independence 
and the sovereignty of the countries 
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rolul deosebit pe care aceasta şi-l 
asumă în dezvolatrea armonioasă a 
societăţii internaţionale. 

Rapoartele internaţionale şi opiniile 
specialiştilor converg spre concluzia 
creşterii consumului de droguri de tip 
amphetaminic, în comparaţie cu 
drogurile tradiţionale, la aceasta 
contribuind şi publicitatea mascată prin 
mijloace de propagandă, care le 
prezintă drept droguri moderne, cu risc 
scăzut, în timp ce în majoritatea 
legislaţiilor ele sunt calificate ca 
substanţe nocive de mare risc [1]. 
Potrivit unei opinii exprimate de 
Consiliul Economic şi Social al 
Comunităţii Europene, şi în 
concordanţă cu statisticile O.N.U., 
traficul ilicit de droguri este evaluat, în 
prezent, la 8% din volumul comerţului 
mondial. 

Cooperarea internaţională 
reprezintă, astfel, o modalitate de 
manifestare a statelor în baza existenţei 
unor relaţii internaţionale, cu 
respectarea principiilor independenţei 
şi suveranităţii naţionale, realizată pe 
baza acordului liber consimţit şi 
acordării încrederii reciproce, în 
vederea promovării sau protejării unor 
interese comune. 

 
1. Necesitatea cooperării  

judiciare 
 
Conform art. 13 din Legea 302/2004 

autorităţile centrale române, 
competente să formuleze cererile din 
domeniile reglementate de titlurile II 
(extrădarea) şi IV-VII (transferul de 
proceduri în materie penală, 
recunoaşterea şi executarea hotărârilor 
penale şi a actelor judiciare, 
transferarea persoanelor condamnate, 
asistenţa judiciară în materie penală) 

involved. It cannot be denied such 
special role on which this and assume 
to the harmonious development of the 
company. 

The international reports and the 
opinions of the specialists converge to 
the conclusion the growth of 
consumption the drug amphetaminic 
type in comparison with traditional 
drugs, at this helping and disguised 
advertising by means of propaganda, 
who shall submit them as modern 
drug low-risk, while in the majority of 
the laws of the they are categorized as 
harmful substances high-risk [1].  
According to an opinion expressed by 
the Economic and Social Council of 
the European Communities and in 
accordance with the statistics O. 
U.N.G.L.R., illicit drug trafficking is 
evaluated, at present, to 8 % of the 
volume of world trade. 

International cooperation thus 
represents a way of manifestation of 
the member on the basis of the 
existence of international relations, in 
compliance with the principles and 
the independence of the national 
sovereignty, carried out on the basis 
of the agreement freely consented and 
the granting of mutual trust, with a 
view to promoting protect or of 
common interests. 

 
1. The need for judicial 

cooperation 
 
In accordance with Article 13 of 

the Law 302/2004 central authorities 
Romanian authorities to formulate 
applications in the areas covered by 
the titles II (extradition) and IV to VII 
(transfer of proceedings in criminal 
matters and the recognition and 
enforcement of judgments of the 
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din prezenta lege, se transmit prin 
intermediul următoarelor autorităţi 
centrale: 

a) Ministerul Justiţiei, dacă au ca 
obiect extrădarea şi transferarea 
persoanelor condamnate sau dacă se 
referă la activitatea de judecată ori la 
faza executării hotărârilor penale; 

b) Parchetul de pe lângă Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie, dacă se 
referă la activităţi din faza de cercetare 
şi urmărire penală; 

c) Ministerul Administraţiei şi 
Internelor, dacă se referă la cazierul 
judiciar. 

 
Cea mai mare parte dintre formele 

de cooperare, impun desemnarea uneia 
sau mai multor autorităţi centrale 
pentru transmiterea cererilor şi 
îndeplinirea altor atribuţii specifice. În 
România, ca de altfel în marea 
majoritate a statelor, Ministerul 
Justiţiei este autoritatea centrală în 
următoarele materii: - extrădare; - 
transferarea persoanelor condamnate; - 
transferul de proceduri; - recunoaşterea 
hotărârilor; - asistenţă judiciară în faza 
de judecată. Pentru cererile de asistenţă 
judiciară în materie penală, din faza de 
cercetare şi urmărire penală, autoritatea 
centrală este Parchetul de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, dar 
există şi tratate (cum este cel cu SUA), 
care impun şi în această fază 
transmiterea cererilor prin Ministerul 
Justiţiei. Ministerul Administraţiei şi 
Internelor este autoritatea centrală 
pentru cererile referitoare la cazierul 
judiciar. 

 
În relaţia cu statele membre UE, 

rolul Ministerului Justiţiei, ca autoritate 
centrală română în domeniul cooperării 
judiciare în materie penală se schimbă, 

criminal and of judicial, transferring 
convicted persons, judicial assistance 
in criminal matters) of this law shall 
be transmitted by means of the 
following central authorities: 

(a) the Ministry of Justice, if have 
as their object or effect the extradition 
and the transfer of sentenced persons 
or if it relates to the activity of the 
judgment times in phase of the 
execution of the judgments of the 
criminal proceedings; 

(b) the Prosecutor's Office of the 
High Court of Cassation and Justice, 
if it relates to activities in the phase of 
research and prosecution; 

(c) the Ministry of Administration 
and Internal Affairs, if it relates to the 
criminal record of the juridical 
system. 

 
Most of the forms of cooperation 

require the designation of one or more 
central authorities for the 
transmission of applications and for 
the fulfilment of any specific powers. 
In Romania, the fact that the great 
majority of Member States, the 
Ministry of Justice is the central 
authority in the following subjects: 
extradition; the transfer of sentenced 
persons; transfer of procedures; the 
recognition of judgments; judicial 
assistance in the trial stage. For 
applications for judicial assistance in 
criminal matters of the phase of 
research and prosecution the central 
authority is the Prosecutor's Office of 
the High Court of Cassation and 
Justice, but there is still and treated 
(as is the one with the USA), which 
require and in this phase the 
transmission of applications by the 
Ministry of Justice. The Ministry of 
Administration and Internal Affairs is 
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principala atribuţie rămânând aceea de 
a asista şi sprijini, inclusiv prin 
intermediul punctelor naţionale de 
contact pentru Reţeaua Juridică 
Europeană (RJE/EJN), contactul direct 
între autorităţile judiciare române şi 
cele din statele membre UE, spre 
deosebire de atribuţiile autorităţii 
centrale în relaţia cu statele nemembre 
UE, care includ, între altele, efectuarea 
controlului de regularitate 
internaţională (în calitate de „gardian al 
tratatelor” încheiate de România în 
această materie) şi transmiterea / 
primirea cererilor. 

Desigur, şi în relaţia cu statele 
membre UE pentru anumite forme de 
cooperare (transferarea persoanelor 
condamnate, supravegherea 
transfrontalieră, urmărirea 
transfrontalieră), autoritatea centrală - 
Ministerul Justiţiei sau Parchetul de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
după caz,  îşi păstrează rolul actual. 
Totodată, o bază de date privind 
mandatele europene de arestare, se 
creează la nivelul Ministerului Justiţiei, 
căruia autorităţile judiciare române, 
emitente sau de executare, trebuie să îi 
comunice toate mandatele europene de 
arestare emise sau executate. 

 
În România a fost înfiinţat Centrul 

Regional al Iniţiativei de Cooperare în 
Sud-Estul Europei pentru combaterea 
criminalităţii transfrontaliere (SECI) 
[2]. Printre obiectivele Centrului se 
numără:  

 dezvoltarea relaţiilor de lucru 
inter-instituţionale eficiente în cadrul 
Centrului SECI, între şi în interiorul 
statelor participante; 

 cooperarea prin intermediul 
ofiţerilor de legătură pentru 
identificarea, prevenirea, investigarea şi 

the central authority for applications 
relating to the criminal record of the 
juridical system.  

 
In the relationship with the EU 

member states, the role of the 
Ministry of Justice, that the central 
authority in the field of judicial 
cooperation in criminal matters is 
changed, the main task and therefore 
to assist and support, including by 
means of national points of contact 
for legal Network European Union 
(EJN/EJN) pin directly between 
judicial authorities and those of the 
EU member states, unlike the powers 
of the central authority in the 
relationship with the member 
countries of the EU, which include, 
inter alia, to carry out the international 
regularly (as the guardian of the 
treaties signed by Romania in this 
matter) and sending/receiving 
applications. 

Of course, and in the relationship 
with the EU member states for certain 
forms of cooperation (transferring 
convicted persons, cross-border 
surveillance, the pursuit of the cross-
border), the central authority - The 
Ministry of Justice or the Prosecutor's 
Office of the High Court of Cassation 
and Justice, as the case may be, shall 
retain the role of the current. At the 
same time, a database on the terms of 
office of the European Communities 
of the arrest is created at the level of 
the Ministry of Justice, which the 
judicial authorities of the Romanian 
or the issuing of enforcement shall to 
communicate to it all of the terms of 
office of the European Communities 
of arrest warrants issued or executed. 

 
In Romania has been established 
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combaterera infracţiunilor 
transfrontaliere, prin schimb de 
informaţii şi documente;   

 asistenţă pentru investigaţiile 
vamale şi penale, privind criminalitatea 
transfrontalieră în curs de desfăşurare; 

 identificarea, studiul şi 
formularea de propuneri referitoare la 
probleme care influenţează calitatea 
cooperării în aplicarea legii în regiune; 

 coordonarea legăturii ICPO-
INTERPOL şi Organizaţia Mondială a 
Vămilor [3]; 

 
La data de 1 decembrie 2000 a fost 

înfiinţat Punctul National Focal, ca 
direcţie subordonată aparatului central 
al Ministerului Administraţiei şi 
Internelor din România, obiectul său de 
activitate fiind asigurarea cooperării 
operative între structurile cu atribuţii în 
domeniu din Ministerul Administraţiei 
şi Internelor şi Ministerul Finanţelor 
Publice - Autoritatea Naţională a 
Vămilor şi Agenţiile corespondente din 
statele participante la Centrul SECI [3]. 

 
Preocuparea pentru problema 

criminalităţii internaţionale, a aparţinut 
şi aparţine nu numai majorităţii 
statelor, ci şi unor importante 
organizaţii internaţionale precum: 
Societatea Naţionilor Unite (acum 
O.N.U.), Comisia Internaţională de 
Poliţie Criminală (în prezent 
INTERPOL) şi Consiliul Europei [4]. 

Ideea de cooperare în domeniul 
activităţii de poliţie judiciară a format, 
la început, obiectul unor preocupări 
sporadice şi izolate, concretizate în 
unele înţelegeri cu caracter bilateral. În 
1914, a avut loc la Monaco un prim 
Congres internaţional al poliţiei 
judiciare, având ca principal obiect 
problema centralizării documentelor 

the Regional Center of the initiative of 
Cooperation in South Eastern Europe 
for Combating Trans-border Crime 
(SECI) [2]. Among the objectives of 
the Center include:  
 the development of the working 

relationship inter-institutional within 
the SECI Center between and within 
the participating States; 
 cooperation through via the 

liaison officers to identify, prevention, 
investigation and combating of off 
border  crime through the exchange of 
information and documents;   
 support for the customs 

investigations and criminal on the 
cross-border crime in progress; 
 identification of the study and 

the formulation of proposals relating 
to the problems which influence the 
quality of cooperation in the 
enforcement of the law in the region; 
 the coordination of the ICPO-

INTERPOL and the World Customs 
Organization [3]; 

 
The date of 1 December 2000 was 

set up the National Point Focal Spot 
as the direction subordinated to the 
central apparatus of the Ministry of 
Administration and Internal Affairs in 
Romania, the object or activity being 
ensuring operational cooperation 
between the structures in charge with 
domain from the Ministry of 
Administration and Internal Affairs 
and the Ministry of Public Finance - 
The National Customs Authority and 
the corresponding agencies of the 
member participating in the SECI 
Center [3]. 

The concern for the problem of 
international crime belonged to and 
belongs to not only a majority of 
Member, but also some important 
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referitoare la identificarea infractorilor, 
facilităţile ce trebuie asigurate 
cercetărilor internaţionale şi procedura 
de extrădare. 

În anul 1923, la Congresul 
internaţional de poliţie de la Viena s-a 
constitit o comisie internaţională de 
poliţie criminală, ale cărei lucrări s-au 
desfăşurat, de atunci, anual, până la al 
doilea război mondial. Această comisie 
se află la originea Organizaţiei 
Internaţionale a Poliţiei Criminale 
(INTERPOL), care a luat fiinţă în 1956, 
având sediul la Paris. Interpolul are 
următoarea organizare: o adunare 
generală, un comitet executiv, un 
secretariat general, birouri centrale 
naţionale şi consilieri. În fiecare ţară 
membră a Interpolului există Biroul 
central naţional.  

Contribuţia Organizaţiei Naţiunilor 
Unite şi Consiliului Europei în lupta 
împotriva criminalităţii, nu se limitează 
doar la elaborarea unor Convenţii, 
Protocoale sau Acorduri, acestea 
emiţând şi rezoluţii, directive şi 
recomandări, care stabilesc direcţii 
comune de acţiune în domeniu, acestea 
completându-se cu declaraţii comune 
ale şefilor de stat şi de guvern. 

Rolul de coordonatori ai cooperării 
în sud-estul Europei este îndeplinit de 
mai multe organizaţii, printre care 
Consiliul Europei, SECI, OSCE, 
UNICEF, Pactul de Stabilitate pentru 
Sud-Estul Europei prin Grupul 
Operativ privind traficul de fiinţe 
umane. 

O bună cooperare se realizează nu 
numai prin Interpol, ci şi prin 
ENFOPOL (pentru zona centrală şi est-
europeana), prin Direcţia Naţională 
Antimafia din Italia, precum şi prin 
programele de înfrăţire instituţională şi 
Parteneriatul Strategic România - 

international organizations such as: 
The Company United States Nations 
(now O.N.U.), the International 
Criminal Police (currently 
INTERPOL) and the Council of 
Europe [4]. 

The idea of cooperation in the field 
of activity of the judicial police has 
formed at the beginning the subject of 
concerns sporadic and isolated, 
materialized in some understanding 
by character on a bilateral basis. In 
1914 took place in Monaco a First 
International Congress of the judicial 
police, having as main object problem 
the collection of documents relating to 
the identification of the offenders, 
facilities to be provided international 
researches and the procedure for the 
extradition. 

In 1923, at the Congress of the 
international police from Vienna was 
constituted by an international 
commission of criminal police, whose 
works were carried out since then up 
to the Second World War. The 
Commission shall be the origins of the 
International Criminal Police 
Organization INTERPOL, which was 
established in 1956, having its 
registered office in Paris. The Interpol 
has the following: a general meeting, 
an Executive Committee, a general 
secretariat, central offices national 
and advisers. In each member country 
of the Interpol there is the central 
office of national.  

The contribution of the United 
Nations Organization and the Council 
of Europe in the fight against crime is 
not limited only to the drafting of 
Conventions, Protocols or 
agreements, these visions and 
resolutions, guidelines and 
recommendations laying down 
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S.U.A. (începând cu anul 1998).  
O formă specifică de conlucrare 

între state pentru reprimarea unor 
categorii de infracţiuni, se realizează 
prin instituirea unor tribunale 
internaţionale, pentru judecarea celor 
mai grave crime împotriva unmanităţii.  
Astfel, au fost înfiinţate: 

 Tribunalul Militar Internaţional 
de la Nürmberg, pentru judecarea 
crimelor de război din Europa; 

 Tribunalul Militar Internaţional 
de la Tokio, pentru crimele din Asia; 

 Tribunalul Penal Internaţional 
[5], cu sediul la Haga, a cărui 
competenţă este limitată la actele 
comise în fosta Iugoslavie, începând 
din 1991 şi se referă la patru categorii 
de crime: violările grave ale 
prevederilor Convenţiilor de la Geneva 
din 1949, violările legilor şi uzanţelor 
războiului, crimele de genocid şi 
crimele împotriva omenirii [6]; 

 Tribunalul Internaţional pentru 
Rwanda [7], cu sediul la Arusha 
(Tanzania), în a cărui competenţă intră 
judecarea crimelor de genocid, crimele 
împotriva umanităţii şi violările 
Convenţiilor de la Geneva, comise de 
rwandezi în statele vecine [8]; 

 Curtea Penală Internaţională, 
înfiinţată la 17 iulie 1988 la Roma, prin 
care s-a stabilit Statutul Curţii Penale 
Internaţionale [9], cu sediul la Haga, 
instanţă ce-şi poate exercita funcţiile pe 
teritoriul oricărui stat parte, în 
competenţa sa intrând: crimele de 
genocid, crimele împotriva umanităţii, 
crimele de război şi crima de agresiune. 

 
În cadrul celui de-al treilea pilon al 

UE (cooperarea internaţională în 
materie penală), functionează trei 
agenţii: 

Colegiul European de Poliţie 

common directions of action in the 
field, they completed with the joint 
declaration of the heads of state and 
government. 

The role of the coordinators of the 
cooperation in the south-east of 
Europe is met by several 
organizations among which the 
Council of Europe, SECI, OSCE, 
UNICEF, the Stability Pact for South 
- Eastern Europe by the Task Force on 
trafficking in human beings. 

The cooperation shall be carried 
out not only through the Interpol but 
also by ENFOPOL (for the central 
and east European), by the national 
authorities in Italy, as well as by the 
programs of institutional 
strengthening ties to the strategic 
partnership between Romania and 
USA (starting with the year 1998).  

A specific form of cooperation 
between Member for the suppression 
of certain categories of offenses shall 
be carried out by the establishment of 
international courts, because the most 
serious crimes against humanity.  
Such has been set up: 
 the Military Court in Nürmberg 

for the trails for war crimes in Europe; 
 the Military Court in Tokyo for 

the crimes in Asia; 
 the International Criminal 

Tribunal [5], with headquarters in the 
Hague court whose jurisdiction is 
limited to acts committed in the 
former Yugoslavia, from 1991 and 
shall relate to the four categories of 
crimes: serious violations of the 
provisions of the Geneva conventions 
in 1949, violations of laws and the 
practice of the war crimes of genocide 
and crimes against humanity [6]; 
 the International Court for 

Rwanda [7], with its headquarters in 
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(CEPOL) care urmăreşte să sprijine 
formarea transfrontalieră a ofiţerilor de 
rang înalt din poliţie, prin 
îmbunătăţirea şi consolidarea 
cooperării între institutele şi 
organizaţiile naţionale din domeniu. 
CEPOL urmăreşte, de asemenea, să 
sprijine şi să dezvolte o abordare 
europeană integrată a problemelor 
transfrontaliere cu care se confruntă 
Statele Membre, în următoarele 
domenii: lupta împotriva criminalităţii, 
prevenirea criminalităţii, menţinerea 
legii şi ordinii publice şi securitatea 
publică. 

La nivelul UE sunt două instituţii 
abilitate în domeniul cooperării 
internaţionale şi anume: Europol şi 
Eurojust. 

Un aport deosebit în privinţa 
cooperării internaţionale a fost adus de 
Consiliul Europei [10], sub egida 
căruia au fost adoptate până în prezent 
peste 160 de acorduri, precum şi 
numeroase recomandări prin care se 
stabilesc acţiuni comune în domeniile: 
economic, social, cultural, ştiinţific, 
juridic şi administrativ, şi se 
reglementează, printre altele, un sistem 
de coordonare între statele europene în 
lupta împotriva criminalităţii [11]. 

Eurojust [12], a fost creat prin 
Decizia Consiliului UE din 28 
februarie 2002 Nr. 2002/187/JHA (OJE 
L 63/1, 6.3.2002, modificată prin 
Decizia Consiliului din 18 iunie 2003 
Nr. 2003/659/ JHA (OJE L 245/44, 
29.9.2003). Începând de la 1 martie 
2001, a funcţionat provizoriu la 
Bruxelles, iar în decembrie 2002 s-a 
mutat la Haga.  

Eurojust este organismul european 
care are rolul de a intensifica 
cooperarea şi coordonarea judiciară 
între Statele membre, prin adoptarea de 

Arusha (Tanzania), in whose 
jurisdiction shall enter judgment of 
the crime of genocide, crimes against 
humanity and the breakings of the 
Geneva Conventions, committed by 
Rwandese in neighboring countries 
[8]; 
 the International Criminal 

Court, founded on 17 July 1988 in 
Rome by which it has been 
established the Statute of the 
International Criminal Court [9], with 
its seat in The Hague, the court and 
may exercise the functions within the 
territory of any single State Party, in 
its competence entering: the crimes of 
genocide, crimes against humanity, 
war crimes and crime of aggression. 

 
In the context of the hill third pillar 

of the EU (international cooperation 
in criminal matters), operate 3 
agencies: 

The College of a European Police 
Office (CEPOL) is intended to 
support the formation of the cross-
border of senior officers in the police 
by improving and strengthening 
cooperation between the institutes and 
national organizations in the industry. 
CEPOL shall also to support and 
develop a European approach 
integrated cross-border problems 
faced by the Member States in the 
following areas: fight against crime, 
crime prevention, the maintenance of 
law and public order and public 
security. 

At the EU level there are two 
authorized institutions in the field of 
international cooperation and in 
particular: Europol and Eurojust. 

A contribution in respect of 
international cooperation has been 
brought by the Council of Europe 
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măsuri structurale la nivelul Uniunii 
Europene, pentru facilitarea 
coordonării optimale a acţiunilor în 
investigarea şi punerea sub acuzare a 
suspecţilor pe teritoriile Statelor 
membre, respectând pe deplin 
drepturile şi libertăţile fundamentale. 
Principalele obiective sunt: 

- să stimuleze coordonarea între 
autorităţile competente ale Statelor 
membre în investigarea şi punerea sub 
acuzare în Statele membre; 

- să îmbunătăţească coordonarea 
între autorităţile competente din Statele 
membre, în special în facilitarea 
asistenţei legale reciproce şi 
implementarea cererilor de extrădare; 

- să sprijine autorităţile competente 
din statele membre pentru a eficientiza 
investigaţiile şi punerea sub acuzare; 

Eurojust este alcătuit în acest 
moment din 27 de reprezentanţi 
naţionali (procurori sau judecători cu 
experienţă), câte unul din fiecare Stat 
membru. Din Colegiul Eurojust fac 
parte 27 de membri naţionali, fiecare 
stat membru al UE numindu-şi câte un 
reprezentant. Membrii naţionali sunt 
procurori sau judecători cu experienţă; 
unii membri naţionali sunt ajutaţi de 
adjuncţi sau asistenţi. 

Eurojust (Serviciul European pentru 
Cooperare Judiciară) este un nou 
organism al Uniunii Europene, înfiinţat 
cu scopul de a spori eficienţa 
autorităţilor abilitate din statele 
membre, atunci când se confruntă cu 
grave infracţiuni transfrontaliere şi cu 
crima organizată. Eurojust stimulează 
şi îmbunătăţeşte coordonarea 
cercetărilor şi a urmăririlor judicare, şi 
sprijină statele membre pentru 
eficientizarea cercetărilor şi urmăririlor 
judiciare efectuate de acestea. 

Eurojust joacă un rol unic prin 

[10], under the aegis of which have 
been taken up at present over 160 of 
agreements, as well as numerous 
recommendations by the amount of 
which shall be determined by 
common actions in the fields: 
economic, social, cultural, scientific, 
legal and administrative and shall be 
regulated, among other things, a 
system of coordination between the 
European states in the fight against 
crime [11]. 

 Eurojust [12], has been created by 
the decision of the EU Council of 28 
February 2002 No 2002/187/JHA 
OJE (L 63/1, 6.3.2002, amended by 
Decision of the Council of 18 June 
2003 No2003/659/JHA OJE (L 
245/44, 29.9.2003). With effect from 
1 March 2001, for which they work is 
provisionally located in Brussels and 
in December 2002 has moved to the 
Hague.  

Eurojust is the European 
parliament that has the role to 
intensify cooperation and 
coordination of judicial proceedings 
between Member States through the 
adoption of structural measures at 
European Union level in order to 
facilitate the coordination of the best 
practices of actions in the 
investigation and the impeachment of 
the suspects in the territories of the 
Member States, while fully respecting 
the fundamental rights and freedoms. 
The main objectives are: 

- to stimulate the coordination 
between the competent authorities of 
the Member States in investigating 
and impeachment in the Member 
States; 

- improving coordination between 
the competent authorities of the 
Member States, in particular to 
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faptul că este un nou organism 
permanent în domeniul juridic 
european. Misiunea sa, este aceea de a 
sprijini dezvoltarea cooperării pe scară 
largă la nivel european, în legătură cu 
cazurile penale. Aceasta înseamnă că 
Eurojust este un partener de dialog 
cheie al instituţiilor europene, cum sunt 
Parlamentul, Consiliul şi Comisia. 

În doctrina juridică, se precizează 
că  Europol şi Eurojust reprezintă al 
treilea pilon în cadrul Cooperării 
Poliţieneşti şi Judiciare în materie 
penală. Europol şi Eurojust sunt 
organisme descentralizate ale UE. 
Eurojust şi Europol au semnat un acord 
de strânsă cooperare la 9 iunie 2004. 

Prin Legea nr. 58 din 22 martie 
2006 [13], România a ratificat Acordul 
privind cooperarea dintre România şi 
Eurojust, semnat la Bruxelles la 2 
decembrie 2005, şi pentru 
reglementarea unor măsuri referitoare 
la reprezentarea României la Eurojust. 
Încheierea acestui Acord reprezintă una 
dintre măsurile prevăzute în Planul de 
acţiune pentru implementarea Strategiei 
de reformă a sistemului judiciar. 
Colaborarea dintre România şi Eurojust 
a început în 2002, prin soluţionarea 
unor cauze complexe de criminalitate 
transnaţională privind traficul de 
persoane sau de droguri. 

Scopul Acordului constă în întărirea 
cooperării între România şi Eurojust în 
vederea combaterii infracţiunilor grave 
cu caracter transnaţional 
(internaţional). Autoritatea Competentă 
din România pentru îndeplinirea 
obiectivelor Acordului este Ministerul 
Public Român, reprezentat de Parchetul 
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie. 

În vederea facilitării cooperării 
stabilite de Acord, România poate 

facilitate the assistance of mutual laws 
and the implementation of 
applications for extradition; 

- to support the competent 
authorities of the Member States in 
order to maximize the investigations 
and impeachment; 

Eurojust is composed at this time 
of 27 national representatives 
(prosecutors or judges with 
experience), one from each Member 
State. College of Eurojust are part 27 
members, national each EU member 
state being and one representative. 
National members are prosecutors or 
judges with experience; some national 
members are supported by deputies or 
assistants. 

Eurojust (European for judicial 
cooperation) is a new body of the 
European Union set up with a view to 
increase the efficiency of the 
appropriate authorities of the Member 
States when confronted with serious 
cross-border crimes and with 
organized crime. Eurojust stimulates 
and improves the coordination of 
research and of the judiciary 
prosecutions and shall assist Member 
States in order to improve research 
and judicial prosecutions carried out 
by them. 

Eurojust plays a unique role by the 
fact that it is a new standing body in 
the field of law the European 
Parliament. Its mission is to support 
the development of cooperation on a 
large scale at European level in 
connection with criminal cases. This 
means that Eurojust is a dialog partner 
of the key of the institutions of the 
European Communities, such as the 
European Parliament, the Council and 
the Commission. 

In the doctrine of the legal person 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 5. Issue 2/2016 - http://juridica.ugb.ro/ - 
Florin DOBRE 

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

395 
 

desemna un magistrat de legătură la 
Eurojust.  Magistratul de legătură este 
un procuror, în conformitate cu legea 
română. Magistratul de legătură poate 
avea un asistent, care îl poate înlocui 
atunci când este necesar. Durata 
mandatului este de 3 ani cu 
posibilitatea reînvestirii o singură dată. 

România informează Eurojust 
asupra naturii şi duratei competenţelor 
judiciare ale magistratului de legătură 
pe teritoriul naţional, în vederea 
îndeplinirii sarcinilor sale în 
concordanţă cu scopul Acordului. 
România stabileşte competenţele 
magistratului de legătură pentru a-şi 
desfăşura activitatea în contactul cu 
autorităţile străine. Eurojust întreprinde 
măsurile necesare pentru promovarea 
acceptării şi recunoaşterea 
prerogativelor astfel conferite. 
Documentele de serviciu ale 
magistratului de legătură sunt 
inviolabile de către Eurojust. 

Magistratul de legătură, asistentul 
acestuia şi alte persoane din cadrul 
parchetelor române, inclusiv punctul de 
contact cu Eurojust, pot participa la 
întâlniri operaţionale şi strategice, la 
invitaţia Preşedintelui Colegiului şi cu 
aprobarea membrilor naţionali în cauză. 

Membrii naţionali, asistenţii lor, 
Directorul Administrativ şi personalul 
Eurojust pot, de asemenea, să participe 
la întâlnirile organizate de magistratul 
de legătură sau de parchetele din 
România, inclusiv de punctul de 
contact. 

România notifică Eurojust, cel mai 
târziu în momentul transferului de 
informaţii, în scopul furnizării 
informaţiei, precum şi eventualele 
restricţii pentru folosirea ei. Aceasta 
poate include posibile restricţii de 
acces, restricţii asupra transmiterii către 

shall specify that Europol and 
Eurojust represents the third pillar in 
the framework of cooperation police 
and judicial cooperation in criminal 
matters. Europol and Eurojust are 
decentralized bodies of the EU. 
Eurojust and Europol signed an 
agreement of the close cooperation on 
9 June 2004. 

By Law No 58 of 22 March 2006 
[13], Romania has ratified the 
Agreement on cooperation between 
Romania and Eurojust, signed at 
Brussels on 2 December 2005, and for 
the regulation of measures relating to 
the representation of Romania in the 
Eurojust. The conclusion of this 
Agreement constitutes one of the 
measures provided for in the action 
plan to implement the strategy for 
reform of the justice system. The 
cooperation between Romania and 
Eurojust started in 2002, by solving 
some cases the complex of 
transnational crime on drug and flesh 
traffic. 

The purpose of the Agreement 
consists in the strengthening of 
cooperation between Romania and 
Eurojust with a view to combating 
serious infringements transnational 
(international). The competent 
authority in Romania in order to 
achieve the objectives of the 
Agreement is the Public Ministry 
Roman, represented by the 
Prosecutor's Office of the High Court 
of Cassation and Justice. 

In order to facilitate cooperation 
laid down by the Agreement Romania 
may appoint a magistrate to Eurojust.  
The magistrates of the connection is a 
prosecutor in accordance with the 
Romanian law. The magistrates of the 
connection may have an assistant, 
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autorităţile competente ale statelor 
membre şi condiţii de ştergere sau 
distrugere. Notificarea poate de 
asemenea să fie făcută şi într-o etapă 
ulterioară, când, după efectuarea 
transferului, apare necesitatea instituirii 
unor restricţii. 

Eurojust nu comunică nici o 
informaţie furnizată de România unui 
stat terţ sau organism, fără obţinerea 
consimţământului României, şi fără a 
lua măsurile de siguranţă care se 
impun. Eurojust păstrează un registru al 
datelor care îi sunt comunicate din 
România în baza Acordului. 

Eurojust notifică României, la 
momentul transferului de informaţii sau 
înainte, de scopul furnizării informaţiei 
şi de orice restricţie pentru folosirea ei. 
Aceasta include de asemenea restricţii 
de acces, restricţii de transmitere către 
autorităţile competente din statele 
membre şi condiţiile pentru ştergere 
sau distrugere. Notificarea poate fi 
făcută de asemenea într-o etapă 
ulterioară când, după efectuarea 
transferului, apare necesitatea instituirii 
unor restricţii. România nu comunică 
nici o informaţie furnizată de Eurojust, 
nici unui alt stat terţ sau organism, fără 
obţinerea consimţământului membrilor 
naţionali în cauză, şi fără  a lua 
măsurile de siguranţă care se impun. 
România păstrează un registru al 
datelor comunicate de Eurojust în baza 
prezentului Acord. 

 
2. Securitatea datelor 
 
Eurojust se asigură că datele cu 

caracter personal primite sunt protejate, 
împotriva distrugerii accidentale sau 
nelegale, pierderii accidentale sau 
dezvăluirii neautorizate, modificării şi 
accesului sau oricărei alte forme 

which it may replace when necessary. 
The term of office is for 3 years with 
the possibility of the reinvestment 
once. 

Romania shall inform Eurojust on 
the nature and duration of the powers 
of the judicial authorities of a 
magistrate on the national territory, in 
order to carry out its duties in 
accordance with the aims of the 
Agreement. Romania lays down the 
powers of the magistrate of 
connection in order to carry out its 
work in contact with the foreign 
authorities. Eurojust take all the 
necessary measures for the promotion 
of acceptance and the recognition of 
such powers conferred. The service of 
the magistrate of connection are 
inviolable by Eurojust. 

The magistrate, the assistant and 
other persons in the Romanian 
Prosecutor, including the point of 
contact with Eurojust, may participate 
in the meetings of the operational and 
strategic, at the invitation of the 
President of the College and with the 
approval of the members of the 
national officials concerned. 

The members of the national their 
assistants, the director of the 
administrative and staff of Eurojust 
may also participate in meetings 
organized by the magistrate in the 
connection or courts in Romania, 
including the point of contact. 

Romania shall notify Eurojust at 
the latest at the time of the transfer of 
information for the purpose of 
providing information and any 
restrictions on its use. This may 
include possible access restrictions on 
the transmission to the competent 
authorities of the Member States and 
conditions for clearing or destruction. 
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neautorizate de procesare, în 
conformitate cu articolul 22 din Decizia 
Eurojust. Măsurile tehnice şi 
aranjamentele organizatorice prevăzute 
de Regulile de procedură ale Eurojust 
şi de orice alt document relevant, se 
aplică informaţiilor furnizate de 
România. 

România se asigură că datele cu 
caracter personal primite sunt protejate, 
împotriva distrugerii accidentale sau 
nelegale, pierderii accidentale sau 
dezvăluirii neautorizate, modificării şi 
accesului sau oricărei alte forme 
neautorizate de procesare, în 
conformitate cu articolul 22 din Decizia 
Consiliului (Eurojust). România ia 
măsurile tehnice şi organizatorice în 
vederea protejării datelor, cel puţin la 
un nivel echivalent cu cel asigurat de 
Eurojust. 

La cererea punctului de contact 
pentru  Eurojust sau a magistratului de 
legătură, şi sub responsabilitatea sa, 
Eurojust, în conformitate cu Decizia 
Eurojust şi Regulile sale de procedură, 
corectează, blochează sau şterge datele 
personale furnizate de România, dacă 
ele sunt incorecte sau incomplete, sau 
utilizarea ori depozitarea lor contravine 
prezentului Acord. Eurojust confirmă 
României corectarea, blocarea 
(codarea) sau ştergerea datelor. 

Când Eurojust constată că datele cu 
caracter personal transmise de România 
sunt incorecte sau incomplete sau dacă 
utilizarea ori depozitarea lor contravine 
Acordului ori Deciziei Eurojust, 
solicită punctului de contact cu 
Eurojust sau magistratului de legătură, 
să ia măsurile necesare pentru a 
corecta, coda sau şterge informaţiile. 
România confirmă Eurojust corectarea, 
codarea şi ştergerea. În astfel de cazuri, 
toţi furnizorii şi destinatarii unor astfel 

Notification may also be made at a 
later stage, when, after the transfer, 
there is a need to the imposition of 
restrictions. 

Eurojust does not communicate 
any information supplied by Romania 
of a third State or body, without 
consent of Romania and without 
taking the safety measures to be 
taken. Eurojust shall keep a register of 
the data of which it is notified in 
Romania on the basis of the 
Agreement. 

Eurojust shall notify the Romania 
at the time of the transfer of 
information or before the purpose of 
providing information and any 
restrictions for the use of her. This 
also includes access restrictions, 
restrictions for transmission to the 
competent authorities of the Member 
States and the conditions for deletion 
or destruction. Notification may also 
be done at a later stage when, after the 
transfer, there is a need to the 
imposition of restrictions. Romania 
does not communicate any 
information supplied by Eurojust to 
any other third State or body, without 
consent of the members of the 
national officials concerned and 
without taking the safety measures to 
be taken. Romania shall keep a 
register of the data provided by 
Eurojust on the basis of this 
Agreement. 

 
2. Data security 
 
Eurojust shall ensure that personal 

data received are protected against 
accidental destruction or breach of the 
law, accidental loss or unauthorized 
disclosure, amendment and access or 
any other unauthorized forms of 
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de informaţii sunt notificaţi imediat. În 
conformitate cu regulile aplicabile 
acestora, destinatarii corectează, 
codează sau şterg astfel informaţiile în 
propriile lor sisteme. 

România aplică principiile pentru 
corectarea, codarea şi ştergerea datelor 
cu caracter personal furnizate de 
Eurojust, cel puţin echivalente 
principiilor stipulate în articolul 20 al 
Deciziei Eurojust şi în Regulile de 
procedură ale Eurojust privind protecţia 
datelor. 

România răspunde în conformitate 
cu legea naţională de prejudiciile 
cauzate unei persoane, ca urmare a 
unor erori de fapt sau judiciare în 
schimbul de date cu Eurojust. România 
nu invocă în apărarea sa faptul că 
Eurojust a transmis datele inadecvat, în 
scopul înlăturării răspunderii sale, în 
conformitate cu legislaţia naţională, în 
raport cu o parte prejudiciată. 

Dacă apar erori de fapt sau 
judiciare, ca urmare a unor date 
comunicate eronat sau ca urmare a 
neîndeplinirii obligaţiilor din culpa 
Eurojust sau a unui stat membru al 
Uniunii Europene sau alt stat terţ sau 
organism, Eurojust este ţinut să 
acopere, la cerere, sumele plătite ca şi 
daune, cu excepţia cazului când datele 
au fost folosite cu încălcarea 
Acordului. Aceste prevederi se aplică şi 
în cazul în care survin erori de fapt sau 
judiciare din partea Eurojust sau a unui 
stat membru al Uniunii Europene sau 
altui stat terţ sau organism care nu şi-au 
respectat obligaţiile. 

 
3. Acordurile 
 
Acordul poate fi denunţat de oricare 

dintre Părţi cu o notificare prealabilă de 
3 luni. În cazul denunţării, Părţile se 

processing in accordance with Article 
22 of Decision Eurojust. Appropriate 
technical and organizational 
arrangements provided for by the 
rules of procedure of Eurojust and of 
any other document relevant, shall be 
applicable to information supplied by 
Romania. 

Romania shall ensure that personal 
data received are protected against 
accidental destruction or breach of the 
law, accidental loss or unauthorized 
disclosure, amendment and access or 
any other unauthorized forms of 
processing in accordance with Article 
22 of Council Decision (Eurojust). 
Romania will take the technical and 
organizational measures to protect 
your data, at least to a level equivalent 
to that afforded by Eurojust. 

At the request of the contact point 
for Eurojust or a magistrate and under 
its responsibility, Eurojust, in 
accordance with the decision of 
Eurojust and its rules of procedure, 
corrects, blocking or delete the 
personal data provided to Romania if 
they are incorrect or incomplete or the 
use or store them contrary to this 
Agreement. Eurojust confirm 
Romania corrected, lock (coding) or 
deleting data. 

When Eurojust finds that personal 
data transmitted to Romania are 
incorrect or incomplete or if the use or 
store them contrary to the agreement 
or decision Eurojust, request the 
contact point with Eurojust or a 
magistrate to take the necessary 
measures to correct the coda, or delete 
information. Romania confirms 
Eurojust corrected, coding and 
deletion. In such cases, all suppliers 
and recipients of such information 
shall be notified immediately. In 
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înţeleg pentru  folosirea în continuare şi 
stocarea informaţiilor care au fost deja 
comunicate între ele. Dacă nu se ajunge 
la nici un acord, oricare dintre cele 
două părţi este îndreptăţită să ceară 
ştergerea informaţiilor comunicate.  

Acordul poate fi modificat oricând 
prin consens între Părţi oricând, în 
conformitate cu formalităţile interne ale 
fiecăreia. Părţile se consultă cu privire 
la modificarea acestuia, la cererea 
oricăreia dintre ele. 

 
Europol (Oficiul European de 

Politie). Ideea unui Oficiu European de 
Poliţie a fost lansată pentru prima oară 
cu ocazia Consiliului European de la 
Luxemburg din 28 şi 29 iunie 1991. 
Planul de atunci avea în vedere 
înfiinţarea unui nou organism care să 
ofere cadrul necesar pentru dezvoltarea 
colaborării organelor de poliţie din 
statele membre ale Uniunii, pentru 
prevenirea şi combaterea pe plan 
internaţional a crimei organizate, 
inclusiv a terorismului şi a traficului de 
droguri. Convenţia prin care s-au pus 
bazele Europolului a fost semnată în 
iulie 1995 şi a intrat în vigoare pe 1 
octombrie 1998.  

Europol a fost înfiinţat în 1992 şi 
urmăreşte să sprijine statele membre 
UE să coopereze mai îndeaproape şi 
mai eficient, în prevenirea şi 
combaterea crimei organizate la nivel 
internaţional, în special: traficul de 
droguri, reţelele de imigranţi, traficul 
de vehicule, traficul de fiinţe umane, 
inclusiv pornografia copiilor, 
contrafacerea de bani şi alte modalităţi 
de plată, traficul de substanţe 
radioactive şi nucleare, terorismul. 
Activităţile derulate în acest sens sunt: 

- facilitarea schimbului de 
informaţii între organismele de 

accordance with the rules applicable 
to them, the recipients of the adjusted, 
coding or delete such information in 
their own systems. 

Romania apply the principles for 
the correction, coding and deletion of 
personal data provided by Eurojust, at 
least equivalent to the principles laid 
down in Article 20 of Decision 
Eurojust and in the Rules of 
Procedure of Eurojust for data 
protection. 

Romania responsible in accordance 
with the national law of the injury 
caused to a person as a result of errors 
in fact or judicial authorities in the 
exchange of data with Eurojust. 
Romania does not invoke in its 
defense that Eurojust has sent the 
inappropriate data, in order to win his 
responsibility, in accordance with the 
national legislation in relation to an 
injured party. 

If errors occur as a matter of fact or 
judicial authorities as a result of data 
erroneously communicated or as a 
result of failure to meet the 
obligations of manslaughter Eurojust 
or of a Member State of the European 
Union or other third State or body, 
Eurojust is held to cover, on request, 
the sums paid out as well as the 
damages, except in the case when the 
data have been used in breach of the 
Agreement. These provisions shall 
also apply in cases where the errors 
occur as a matter of fact or judicial 
authorities of the Eurojust or of a 
Member State of the European Union 
or other third State or body which 
have not fulfilled their obligations. 

 
3. The agreements 
 
The agreement may be denounced 
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implementare a legii la nivel naţional; 
- elaborarea de analize operaţionale 

şi de rapoarte; 
- asigurarea expertizei şi a 

sprijinului tehnic necesar pentru 
investigaţii şi operaţiuni; 

Coordonând activitatea diverselor 
servicii de poliţie naţionale, Interpolul 
nu intervine direct, întrucât nu dispune 
de un serviciu operativ. Intervenţia sa 
are loc la cererea unor birouri centrale 
naţionale şi se efectuează prin difuzarea 
către celelalte birouri naţionale din 
ţările afiliate, a unor fişe privind 
indivizii căutaţi, al căror refugiu nu este 
însă cunoscut [14]. Domeniul de 
activitate al Interpol este limitat la 
infracţiuni de drept comun [15]. 
Activitatea Interpolului nu are numai 
un caracter procesual, ci şi unul 
informativ, publicând tabele lunare 
privind traficul ilicit de stupefiante şi 
statistici criminale. 

Europol răspunde în faţa Consiliului 
pentru Justiţie şi Afaceri Interne. 
Personalul său include reprezentanţi ai 
organismelor naţionale de 
implementare a legii (poliţie, vămi, 
etc.).  

Pentru a concretiza mai repede 
cooperarea poliţienească, aşa cum este 
ea definită în Titlul VI al Tratatului 
asupra Uniunii Europene, în ianuarie 
1994, a fost infiinţată Unitatea Droguri 
Europol. Scopul principal al acestei 
Unităţi a fost combaterea traficului de 
droguri şi a activităţilor de spălare a 
banilor asociate acestuia. 

Ulterior, mandatul său a fost lărgit 
pentru a include şi măsuri de combatere 
a traficului cu substanţe radioactive şi 
nucleare, a reţelelor de imigrare 
clandestină, a traficului ilegal cu 
autoturisme şi a spălării banilor 
proveniţi din astfel de delicte. Mai 

by any of the Parties with a prior 
notification of 3 months. In the event 
of withdrawal, the Parties shall agree 
for continued use and storage of 
information which has already been 
communicated between them. If no 
agreement is reached, whichever of 
the two parties is entitled to request 
the deletion of information 
communicated.  

The agreement may be modified at 
any time by consensus between the 
Parties at any time, in accordance 
with the formalities of internal each. 
The Parties shall consult with regard 
to amendments to it, at the request of 
either of them. 

 
Europol (The European Police 

Office). The idea of a European 
Police Office was launched for the 
first time on the occasion of the 
Luxembourg European Council of 28 
and 29 June 1991. The then she was 
in view of the establishment of a new 
body to provide the framework for the 
development of the organs of the 
police authorities of the Member 
States of the Union for the prevention 
and combating of the international 
regulation of organized crime, 
including terrorism and drug 
trafficking. The Convention by which 
have laid the foundations of the 
Europol was signed in July 1995 and 
entered into force on 1 October 1998.  

Europol has been initiate in 1992 
and aims to support the EU Member 
States to cooperate more closely and 
more effectively in preventing and 
combating organized crime at 
international level, in particular: the 
drug traffic, networks of immigrants, 
traffic of vehicles, the traffic of 
human beings, including child 
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târziu, la toate acestea s-a adaugat şi 
combaterea traficului cu fiinţe umane. 
Oficiul European de Poliţie, care a 
preluat activităţile Unitătii Droguri 
Europol, a devenit operaţional de la 1 
iulie 1999. Europol, cu sediul la Haga, 
acţionează în aceleaşi domenii şi, de la 
1 ianuarie 1999, are competenţe şi în 
combaterea terorismului şi a falsificării 
de bani. 

Tratatul de la Amsterdam conferă 
Europolului o serie de sarcini: 

- coordonarea şi implementarea 
investigaţiilor specifice întreprinse de 
autorităţile statelor membre; 

- dezvoltarea unei competențe de 
specialitate, pentru a ajuta statele 
membre în investigaţiile lor în 
domeniul crimei organizate; 

- stabilirea de contacte cu 
procurorii şi anchetatorii specializaţi 
în combaterea crimei organizate; 

 
Ca stat membru UE, situat la 

frontierele externe ale Uniunii, 
România pledează cu fermitate pentru 
implicarea totală a tuturor ţărilor 
membre în programele/planurile de 
acţiune care vizează un management 
integrat al graniţelor externe ale UE. 

Aceste măsuri trebuie însoţite de o 
mai bună cooperare între poliţiile 
naţionale, Europol şi Eurojust. În 
acelaşi timp, pentru a beneficia pe 
deplin de avantajele mandatului de 
arestare european, reprezentanţii 
României la Convenţia pentru viitorul 
Europei, consideră că trebuie să se 
transpună în legislaţia naţională, cât 
mai exact, acquis-ul comunitar 
relevant. 

 
Grupuri de state europene au avut 

întâlniri separate, pe tema adoptării 
unor acorduri în domeniul 

pornography, counterfeiting of money 
and other forms of payment, traffic of 
radioactive substances and nuclear, 
terrorism. The activities in this respect 
are: 

- to facilitate the exchange of 
information between the relevant 
bodies for the implementation of the 
law at the national level; 

- the preparation of operational 
reviews and reports;  

- providing expertise and technical 
support necessary for the 
investigations and operations; 

By coordinating the activity of the 
various police service national, 
Interpol not intervene directly, as it 
does not have a service the operative 
event. Its intervention takes place at 
the request of central offices national 
and shall be carried out by the 
dissemination to other national offices 
in the countries affiliated 
undertakings of schedules for 
individuals search, whose safe mode 
is not yet known [14]. Field of 
activity of the Interpol is limited to a 
criminal [15]. The activity of the 
Interpol has not only a character trial, 
but also one newsletter, published 
monthly tables on illicit traffic of 
narcotic drugs and statistics criminal 
activities. 

Europol shall be responsible to the 
Council for Justice and Home Affairs. 
The staff or include representatives of 
the national bodies for the 
implementation of the law (police, 
customs authorities, etc.).  

To realizing the faster police 
cooperation, as it is defined in Title 
VI of the Treaty on European Union, 
in January 1994 was founded the 
Europol Drugs. The main purpose of 
this unit was the fight against drug 
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antiterorismului, luptei împotriva 
traficului de droguri şi migraţiei 
ilegale, începând cu anii ‘80, 
complementar cadrului legislativ al 
Uniunii Europene. 

Tendinţa încheierii unor acorduri 
multipartide a accelerat eforturile 
generale de luptă împotriva 
terorismului, iar iniţiativele legislative 
separate au contribuit, în final, la 
îmbunătăţirea legislaţiei UE în acest 
domeniu. 

Un exemplu, în susţinerea celor de 
mai sus, este „Tratatul Prum” semnat 
de şapte ţări membre ale UE, în anul 
2005, pentru a dezvolta schimbul de 
informaţii menite să asigure cooperarea 
în domenii precum traficul de frontieră, 
migraţia ilegală, antiterorism şi 
operaţiunile forţelor de poliţie 
desfăşurate în comun. Pe baza unei 
propuneri a Comisiei Europene, din 
decembrie 2006, „Prum“ a fost adoptat 
ca lege europeană în iunie, acelaşi an. 
„Tratatul Prum” a fost încheiat între 
Belgia, R.F. Germania, Spania, Franţa, 
Luxemburg, Olanda şi Austria. 

 
Un acord asemănător funcţionează 

şi între ţările Benelux (Belgia, Olanda 
şi Luxemburg) şi Germania, dar, în 
acelaşi timp, multe alte state nu au 
încheiat înţelegeri similare. 
Instrumentele politicilor europene de 
securitate internă şi implicaţiile 
acestora asupra protejării informaţiilor 
şi a vieţii personale a cetăţenilor, s-au 
dezvoltat rapid după atacurile teroriste 
de la Madrid, din martie 2004. Sistemul 
informativ al spaţiului Schengen a 
evoluat de la funcţiile sale iniţiale, de 
bază de date despre tranzitul 
frontierelor în interiorul Europei, la un 
puternic instrument de investigaţii. 
Baza de date a fost alimentată cu 

trafficking and of the activities of 
money laundering associated with it. 

Subsequently, the mandate has 
been extended to include measures to 
combat trafficking in radioactive 
substances and the nuclear power 
station, of the networks of clandestine 
immigration, illicit traffic cars and 
money laundering from such offenses. 
Later, to all this was added and 
combating trafficking in human 
beings. The European Police Office, 
who was to take over the activities of 
the Europol Drugs, has become 
operational from 1 July 1999. 
Europol, with headquarters in The 
Hague, operating in these same areas 
and, as from 1 January 1999, is 
competent and in the fight against 
terrorism and forgery of money. 

The Treaty of Amsterdam Europol 
gives a series of tasks: 

- coordination and implementation 
of the investigations of specific 
measures undertaken by the 
authorities of the Member States, 

- the development of a competent 
authorities the specialty, in order to 
help the Member States in their 
investigations in the field of organized 
crime, 

- the establishment of contacts with 
the prosecutors and the investigators 
specialized in the fight against 
organized crime.  

 
As a member state of the EU, 

located at the external borders of the 
European Union, Romania advocates 
for the total involvement of all the 
Member States in the Programs/plans 
of action which aims at a 
 integrated management of the 
external borders of the EU. 

These measures must be 
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informaţii complete, aceasta fiind în 
legătură informatică permanentă cu 
forţele de poliţie, trupele de grăniceri şi 
autorităţile vamale naţionale. 

 
La începutul anilor ‘80, a demarat, 

la nivel european, o discuţie în legătură 
cu importanţa termenului „libertate de 
mişcare”. După discuţii îndelungate, 
Franţa, Luxemburg, Germania, Belgia 
şi Olanda au hotărât să creeze un spaţiu 
fără frontiere interne. Acordul dintre 
aceste state a fost semnat în data de 14 
iunie 1985, în localitatea Schengen din 
Luxemburg. A urmat semnarea 
Convenţiei de Implementare a 
Acordului Schengen, în data de 19 
iunie 1990. În momentul intrării în 
vigoare, în anul 1995, aceasta a 
eliminat controalele la frontierele 
interne ale statelor semnatare şi a creat 
o singură frontieră externă, unde 
controalele se desfăşoară conform unui 
set de reguli clare. De asemenea, au 
fost stabilite reguli comune în materie 
de vize, migraţie, azil, precum şi 
măsuri referitoare la cooperarea 
poliţienească, judiciară sau vamală. 

Printre cele mai importante măsuri 
adoptate de către statele Schengen au 
fost: - eliminarea controalelor la 
frontierele interne şi stabilirea unui set 
de reguli pentru trecerea frontierelor 
externe; - separarea fluxurilor de 
pasageri în porturi şi aeroporturi; - 
armonizarea regulilor referitoare la 
condiţiile de acordare a vizelor; - 
stabilirea unor reguli pentru solicitanţii 
de azil; - introducerea unor reguli 
referitoare la supravegherea şi 
urmărirea transfrontalieră pentru forţele 
de poliţie din statele Schengen; - 
întărirea cooperării judiciare prin 
intermediul unui sistem rapid de 
extrădare şi implementare a deciziilor 

accompanied by a better cooperation 
between national police, Europol and 
Eurojust. At the same time, in order to 
benefit fully from the advantages of 
the arrest warrant issued to the 
European Parliament, the 
representatives of Romania to the 
Convention for the future of Europe 
considers that it is necessary to 
transpose into national legislation, as 
exactly as possible, the relevant 
acquis comminatory. 

 
Groups of European countries have 

had separate meetings on the theme of 
the adoption of agreements in the area 
of Antiterrorism, the fight against 
drug trafficking and illegal migration, 
starting with the eighties, 
complementary to the legislative 
framework of the European Union. 

The trend for the conclusion of 
agreements multi party has 
accelerated the overall efforts to fight 
against terrorism and so have the 
legislative initiatives separated have 
contributed, in the end, at improving 
the EU legislation in this field. 

An example, in support of the 
above, is "Prum Treaty" signed by the 
seven countries of EU states in the 
year 2005, in order to develop the 
exchange of information in order to 
provide for cooperation in areas such 
as the traffic of the border, illegal 
migration, making and operations to 
police forces deployed in common. 
On the basis of a proposal by the 
European Commission in December 
2006, "Prum" was adopted as the law 
European Union in June, the same 
year. "Treaty Prum" has been 
concluded between Belgium, the 
signal Germany, Spain, France, 
Luxembourg, the Netherlands and 
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judecătoreşti; - crearea Sistemului 
Informatic Schengen. 

Toate aceste măsuri, împreună cu 
Acordul Schengen, Convenţia de 
Implementare a Acordului Schengen, 
deciziile şi declaraţiile adoptate de 
către Comitetul Executiv Schengen 
stabilit în 1990, precum şi protocoalele 
şi acordurile de aderare care au urmat, 
constituie acquis-ul Schengen. Iniţial, 
acquis-ul Schengen nu a făcut parte din 
cadrul legislativ comunitar. Acest lucru 
s-a schimbat însă odată cu semnarea 
Tratatului de la Amsterdam, în data de 
2 octombrie 1997, intrat în vigoare la 1 
mai 1999. 

Un Protocol ataşat Tratatului de la 
Amsterdam, încorporează acquis-ul 
Schengen în cadrul legislativ şi 
instituţional al Uniunii Europene. 
Începând cu acest moment, acquis-ul 
Schengen face parte din legislaţia 
comunitară. De asemenea, ca o evoluţie 
de ordin instituţional, conform 
prevederilor Tratatului de la 
Amsterdam, Consiliul UE a luat locul 
Comitetului Executiv Schengen, stabilit 
de Acordul Schengen, iar începând cu 1 
mai 1999, Secretariatul Schengen a fost 
încorporat în cadrul Secretariatului 
General al Consiliului. De asemenea, 
noi grupuri de lucru au fost create 
pentru a asista Consiliul în activităţile 
desfăşurate. Europol a evoluat într-un 
mod asemănător. De la un început 
modest, ca unitate specializată în lupta 
antidrog, s-a transformat într-o 
organizaţie paneuropeană de poliţie. 

Europol este organizaţia care se 
ocupă de aplicarea legii în cadrul 
Uniunii Europene şi care operează cu 
informaţiile referitoare la criminalitate. 
Obiectivul său este acela de a 
îmbunătăţi eficacitatea şi cooperarea 
autorităţilor competente din statele 

Austria. 
 
An agreement similar to the work 

and between the Benelux countries 
(Belgium, the Netherlands and 
Luxembourg) and Germany, but at the 
same time, many other member states 
do not have concluded agreements 
similar. The instruments of European 
policies of internal security and their 
implications on protecting the 
information and personal life of 
citizens have rapidly developed after 
the terrorist attacks in Madrid on 
March 2004. The newsletter of the 
Schengen space has evolved from the 
functions of its initial, basic data 
about the transit of borders in Europe, 
at a powerful instrument of 
investigation. The database was 
supplied with complete information, 
this being in connection permanent 
information with the police forces, 
troops of the border police and the 
customs authorities. 

 
At the beginning of the years '80, 

started, at European level, a 
discussion about the importance of the 
term "freedom of movement". After 
lengthy discussions, France, 
Luxembourg, Germany, Belgium and 
the Netherlands have decided to 
create an area without internal 
frontiers. The Agreement between 
these States has been signed on 14 
June 1985, in the Schengen States in 
Luxembourg. Then followed the 
signing of the Convention 
implementing the Schengen 
Agreement, on 19 June 1990. At the 
time of entry into force in the year 
1995, it has eliminated the checks at 
the internal frontiers of the signatory 
and has created a single external 
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membre în ceea ce priveşte prevenirea 
şi combaterea formelor grave de crimă 
internaţională organizată şi de terorism. 
Europol are misiunea de a-şi aduce o 
contribuţie semnificativă la acţiunea 
Uniunii Europene de aplicare a legii 
împotriva crimei organizate şi a 
terorismului, concentrându-şi eforturile 
asupra organizaţiilor criminale. 

Înfiinţarea organizaţiei Europol a 
fost convenită prin Tratatul de la 
Maastricht privind Uniunea Europeană, 
din 7 februarie 1992. Având sediul la 
Haga, în Olanda, Europol a început să-
şi desfăşoare activitatea pe 3 ianuarie 
1994 sub denumirea de Unitatea 
Droguri Europol (EDU), acţiunile sale 
fiind limitate la lupta împotriva 
drogurilor. Treptat, s-au adăugat şi alte 
domenii importante de criminalitate. 

Începând de la 1 ianuarie, mandatul 
Europolului s-a extins pentru a 
cuprinde toate formele grave de 
criminalitate internaţională, aşa cum 
sunt acestea enumerate în Anexa la 
Convenţia Europol. Convenţia Europol 
a fost ratificată de toate statele membre 
şi a intrat în vigoare la 1 octombrie 
1998. În urma adoptării mai multor 
hotărâri cu caracter juridic cu privire la 
Convenţie, Europol a început să îşi 
desfăşoare toate activităţile în data de 1 
iulie 1999. 

Europol sprijină activităţile de 
aplicare a legii desfăşurate de statele 
membre, îndreptate în special 
împotriva: traficului ilegal de droguri; 
reţelelor ilegale de imigraţie; 
terorismului; falsificării banilor 
(falsificarea monedei euro) şi a altor 
mijloace de plată; traficului cu fiinţe 
umane, inclusiv pornografia infantilă; 
traficului ilegal cu vehicule; spălării 
banilor. Oficialii europeni recunosc că 
transformările realizate în planul 

border, where checks shall be 
conducted in accordance with a set of 
clear rules. There have also been laid 
down common rules in the field of 
visas, migrated ie, asylum, and 
measures relating to the police 
cooperation, judicial or incurred. 

Among the most important 
measures adopted by the Schengen 
States have been: abolition of checks 
at internal borders and the 
establishment of a set of rules for the 
crossing of external borders; the 
separation of passenger flows in ports 
and airports; harmonize the rules 
relating to the conditions for granting 
of visas; the establishment of rules for 
the asylum-seekers; the introduction 
of the rules relating to the supervision 
and cross-border tracking for the 
police forces of the Schengen States; 
strengthen judicial cooperation by 
means of a system quickly for 
extradition and implementation of the 
decisions of the Convention) (you; 
creation of the Schengen Information 
System. 

All these measures, together with 
the Schengen Agreement, the 
Convention implementing the 
Schengen Agreement, decisions and 
declarations adopted by the ca- by the 
Schengen Executive Committee 
established in 1990, together with the 
protocols and the agreements on the 
accession who have followed 
constitute the Schengen acquis. 
Initially, the Schengen acquis has not 
been part of the Community 
legislative This has changed but once 
with the signing of the Treaty of 
Amsterdam on 2 October 1997, 
entered into force on 1 May 1999. 

A Protocol attached to the Treaty 
of Amsterdam incorporates the 
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politicilor, instituţiilor şi instrumentelor 
securitare adoptate de UE şi cele care 
se află într-un proces rapid de adaptare 
la noile provocări ale lumii 
contemporane aduc atingere libertăţilor 
personale. Dar, în acelaşi timp, 
îmbunătăţirea măsurilor de securitate la 
nivel european şi obţinerea unui mediu 
mai sigur justifică pe deplin anumite 
neajunsuri provocate „libertăţii de 
mişcare”. 

Europol este Organizaţia Europeană 
de Aplicare a Legii ce are ca scop 
principal îmbunătăţirea cooperării 
autorităţilor competente din Statele 
Membre în vederea prevenirii şi 
combaterii terorismului, traficului 
ilegal de droguri şi a altor forme de 
criminalitate organizată internaţională. 
Proiectul de Înfrăţire Instituţională 
pentru înfiinţarea Unităţii Naţionale 
EUROPOL a fost constituit din două 
componente: 

Înfiinţarea Unităţii Naţionale 
EUROPOL, în conformitate cu 
standardele Uniunii Europene şi 
asigurarea cooperării inter- 
instituţionale la nivel naţional şi 
internaţional. Încă din August 2004 s-a 
stabilit o legătură digitală cu sediul 
EUROPOL de la Haga, Olanda, drept 
urmare Guvernul României a trimis un 
ofiţer de legătură de la Poliţia Română 
la Haga. 

Legislaţia română a fost revizuită şi, 
în general, aceasta a fost considerată a 
fi în concordanţă cu regulamentele 
EUROPOL. Totuşi, s-au făcut şi 
îmbunătăţiri. În cadrul legilor recent 
promulgate referitoare la Autoritatea 
Naţională de Supraveghere, acestei 
autorităţi i-a fost conferită poziţia 
puternică şi de sine stătătoare cerută, 
printre altele, de regulamentele 
EUROPOL. Unitatea Naţională 

Schengen acquis in the framework of 
the legislative and institutional 
framework of the European Union. 
From that moment on, the Schengen 
acquis is part of Community 
legislation. Also as a production order 
International Institute, in accordance 
with the provisions of the Treaty of 
Amsterdam, The EU Council took the 
place of the Schengen Executive 
Committee established by the 
Schengen Agreement and with effect 
from 1 May 1999, the Schengen 
Secretariat has been incorporated 
within the General Secretariat of the 
Council. New working groups have 
been created in order to assist the 
Council in the activities. Europol has 
evolved in a manner correspondences 
nature. From a modest beginning, as 
unit specialized in the fight against 
drugs, has turned into a pan-European 
organization by the police. 

Europol is the organization that is 
in charge of the enforcement of the 
law and in the framework of the 
European Union and that operates 
with the information relating to the 
crime. Its objective is to enhance the 
effectiveness and the cooperation of 
the competent authorities of the 
Member States with respect to the 
prevention and combating forms of 
serious international crime and 
organized by terrorism. Europol shall 
have the mission to make a significant 
contribution to the action by the 
European Union for the 
implementation of the law against 
organized crime and terrorism, 
focusing and efforts on the criminal 
organizations. 

The establishment of Europol has 
been agreed upon by the Treaty of 
Maastricht Treaty on European 
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EUROPOL este acum parte 
componentă a noului Centru pentru 
Cooperare Poliţienească Internaţională. 
Termenii de referinţă pentru Unitatea 
Naţională EUROPOL au făcut ca 
fuzionarea organizaţiilor poliţieneşti 
internaţionale să devină evidentă şi 
necesară. Acest centru poate fi 
considerat un important pas înainte 
pentru schimbul de informaţii la nivel 
internaţional. 

Dat fiind că activităţile ce ţin de 
crima organizată la nivel internaţional 
nu se opresc la graniţele naţionale, 
Europol şi-a îmbunătăţit cooperarea 
privind aplicarea legii internaţionale 
prin negocierea de acorduri operative 
bilaterale sau strategice cu alte state şi 
organizaţii internaţionale, după cum 
urmează: Bulgaria, Columbia, Banca 
Centrală Europeană, Comisia 
Europeană, inclusiv Oficiul European 
Anti-Fraudă (OLAF), Eurojust, Centrul 
European de Monitorizare a Drogurilor 
şi Dependenţei de Droguri, Islanda, 
Interpol, Norvegia, Elveţia, Turcia, 
Statele Unite ale Americii, Biroul ONU 
privind Drogurile şi Criminalitatea, 
Organizaţia Mondială a Vămilor, 
România şi Rusia. 

 
Concluzii 
 
Principiul cooperării este astăzi 

unanim admis în raporturile 
internaţionale dintre state, contribuind 
la cunoaşterea reciprocă între naţiuni. 
Premisa fundamentală în dezvoltarea 
relaţiilor internaţioanle trebuie să o 
constituie întotdeauna principiul 
respectării independenţei şi 
suveranităţii naţionale. 

Cooperarea internaţională reprezintă 
astfel, o modalitate de manifestare a 
statelor în baza existenţei unor relaţii 

Union, on 7 February 1992. Having 
its registered office at the Hague in 
the Netherlands, Europol has begun to 
work on 3 January 1994 under the 
name of the Europol Drugs (EDU), its 
actions being limited to the fight 
against drugs. Gradually, were added 
and other major areas of crime. 

With effect from 1 January, the 
mandate of Europol has expanded to 
include all forms of serious crime 
admitted as they are listed in the 
Annex to the Europol Convention. 
Europol Convention has been ratified 
by all Member States and entered into 
force on 1 October 1998. Following 
the adoption of the more decisions for 
legal nature with regard to the 
Convention, Europol has begun to 
carry out all work on 1 July 1999. 

Europol shall assist the activities 
for the implementation of the law 
carried out by the Member States, 
directed in particular against: illegal 
trafficking in narcotic drugs; illegal 
networks of immigration; terrorism; 
forgery of money (spoofing euro) and 
other means of payment; trafficking in 
human beings, including child 
pornography; illegal trade in vehicles; 
money laundering. The European 
officials admitted that the 
transformations made in the plan 
policies, the institutions and the 
security of the instruments adopted by 
the EU and those which are in a rapid 
process of adaptation to the new 
challenges of the contemporary world 
is without prejudice to the personal 
freedoms. But at the same time 
improving the ma- security measures 
at European level and achieving a 
more secure environment justify fully 
certain shortcomings caused "freedom 
of movement". 
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internaţionale, cu respectarea 
principiilor independenţei şi 
suveranităţii naţionale, realizată pe 
baza acordului liber consimţit şi 
acordării încrederii reciproce, în 
vederea promovării sau protejării unor 
interese comune. 
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information at the international level. 
Given that the activities regarding 

the organized crime at the 
international level not stopping at 
national borders, Europol and 
improved cooperation on the 
enforcement of the law on 
international agreements of 
negotiation of bilateral operative or 
strategic with other States and 
international organizations, as 
follows: Bulgaria, Columbia, the 
European Central Bank, the European 
Commission, including the office of 
the European Anti-Fraud Office 
(OLAF), Eurojust, the European 
Monitoring Center for Drugs and 
Drug Addiction, Iceland, Interpol, 
Norway, Switzerland, Turkey United 
States of America, the UN Office on 
Drugs and criminality, the World 
Customs Organization, Romania and 
Russia. 

 
Conclusions 
 
The principle of cooperation is 

today widely admitted in international 
relations between states, contributing 
to the mutual knowledge among 
nations. The premise of the 
fundamental in the development of 
bilateral relations international must 
still constitute the principle of the 
independence and national 
sovereignty. 

International cooperation thus 
represents a way of manifestation of 
the member on the basis of the 
existence of international relations, in 
compliance with the principles and 
the independence of the national 
sovereignty, carried out on the basis 
of the agreement freely consented and 
the granting of mutual trust, with a 
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view to promoting protect or of 
common interests. 
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Rezumat: Realizarea principiului 
loialității consfințită în articolul 101 CPP, 
presupune judecarea unei persoane în mod 
echitabil, realizată în public, într-un 
termen rezonabil, de către o instanță 
independentă și imparțială, instituită 
potrivit legii, care va hotărî asupra 
oricărei acuzații de natură penală adusă 
ei, pe baza probelor administrate în mod 
corect. Astfel, prin prevederile noului Cod 
de procedură penală, legiuitorul a 
prevăzut, în mod expres, atât sancțiunea 
excluderii probelor, dar a și realizat 
explicit o procedură specifică de invalidare 
a acestora, și soluții procesuale 
suplimentare, în condițiile în care sunt 
dubii cu privire la modul în care organul 
judiciar a obținut aceste probe. 

 
Cuvinte cheie: legalitate; proces penal; 

instanță; legiuitor; probă; procedură 
judiciară; procedură loială; principiul 
loialității; judecător. 

 
 
Introducere 
 
Privit ca o garanție procedurală a 

drepturilor și libertăților persoanei, 
dreptul la un proces echitabil, este cel 
care asigură supremația dreptului într-o 
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Abstract: Realization of the principle 
of loyalty enshrined in Article 101 CPC, 
involves fairly judging a person, done in 
public, within a reasonable term, by an 
independent and impartial tribunal 
established by law in the determination of 
any criminal charges brought thereto on 
the correctly produced evidence. Thus, by 
provisions of the new Criminal Procedure 
Code, the legislature expressly provided 
both the penalty of exclusion of evidence, 
but it had also explicitly made a specific 
procedure for their invalidation and 
additional procedural solutions under 
conditions where there are doubts about 
how the judicial body obtained such 
evidence. 

 
 
Keywords: legality; criminal trial; 

court; legislature; evidence; judicial 
proceedings; fair proceedings; the 
principle of loyalty; judge. 

 
 
Introduction 
 
Regarded as a procedural 

safeguard for the rights and freedoms, 
the right to a fair trial, is the one that 
ensures the supremacy of law in a 
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societate democratică, precum și 
protecția individului împotriva 
posibilelor abuzuri ale autorităților 
judiciare. Subsumate acestuia pot fi 
enumerate unele din principiile 
fundamentale ale procesului penal și 
anume, prezumția de nevinovăție, care 
raportat la regimul probator, este regula 
care reglementează sarcina probațiunii, 
precum și aflarea adevărului în 
realizarea scopului procesului penal, 
ceea ce presupune cunoașterea  
completă și exactă a faptelor în 
materialitatea lor, precum și a 
persoanei care le-a săvârșit, în vederea 
tragerii acesteia la răspundere penală. 

Pe de altă parte, legalitatea 
procesului penal consacrat de 
prevederile art. 2 Cod procedură 
penală, este principiul fundamental 
potrivit căruia desfășurarea întregului 
proces penal, are loc potrivit 
dispozițiilor prevăzute de lege. Aceasta 
presupune că întreaga activitate 
procesuală trebuie să se efectueze 
conform normelor prevăzute de legea 
procesual penală, adică actele 
procesuale sau procedurale să fie 
îndeplinite cu respectarea condițiilor de 
formă și fond prevăzute de lege. 

Distinct de acesta, prin dispozițiile 
noului Cod de procedură penală - art. 
101, legiuitorul a înțeles să 
reglementeze, spre deosebire de vechea 
reglementare principiul loialității 
administrării probelor, principiu care 
interzice utilizarea oricărei strategii sau 
manopere care are ca scop 
administrarea, cu rea-credință, a unui 
mijloc de probă sau care are ca efect 
provocarea comiterii unei infracțiuni în 
vederea obținerii unui mijloc de probă, 
dacă prin aceste mijloace se aduce 
atingere demnității persoanei, 
drepturilor acesteia la un proces 

democratic society, as well as the 
protection of the individual against 
possible abuse of the judicial 
authorities. Subsumed thereof, some 
of the fundamental principles of the 
criminal process may be listed, 
namely, the presumption of 
innocence, which, reported to the 
probative regime, is probably the rule 
governing the burden of proof, as well 
as finding the truth in achieving the 
purpose of criminal proceedings, 
which requires complete and accurate 
knowledge of facts in their 
materiality, as well as of the 
individual who committed them, in 
order to hold this one criminally 
liable. 

On the other hand, the legality of 
the criminal trial enshrined by 
provisions of Article 2 Criminal 
Procedure Code is the basic principle 
according to which the entire criminal 
trial takes place under the provisions 
of law. This implies that the overall 
proceedings activity must be 
conducted in compliance with the 
rules of criminal procedure law, 
meaning that the procedural or 
proceeding documents to be satisfied 
in compliance with the conditions of 
form and substance prescribed by law. 

Distinctive there from, by 
provisions of the new Criminal 
Procedure Code - Article 101, the 
legislature intended to regulate, unlike 
the old regulation, the principle of 
evidence admission loyalty, principle 
that prohibits the use of any strategy 
or treatment that aims administration, 
in bad faith, of a form of evidence or 
having the effect of causing an 
offense in order to obtain means of 
evidence, if such means prejudice 
dignity, the rights to a fair trial and 
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echitabil sau la viață privată. 
 
1. Principiul loialității 

administrării probelor 
 
În ceea ce privește conceptul de 

“loialitate”, acesta este folosit pentru 
prima dată în mod expres, de 
legiuitorul penal român. Cu privire la 
acest concept, în literatura de drept 
procesual civil, s-a reținut că este unul 
vag, proteiform, având, conjuctural, o 
multitudine de sensuri, bunăoară: 
sinceritate, cinste, credință, devoțiune, 
fidelitate, statornicie, obediență, 
onestitate, probitate, bună-credință. 
“Judiciarizarea” - izolat explicit, dar, de 
regulă, implicit - a conceptului de 
“loialitate”, s-a produs în raporturile 
procesuale, vorbindu-se chiar de 
“principiul loialității” în procesul civil, 
exprimând, în esență, cerința respectării 
unei minime moralități în raporturile 
judiciare, mai exact, în raporturile 
procesuale dintre părți și dintre acestea 
și instanță ori dintre instanță și părți.  

Folosirea ameninţărilor, violenţelor, 
promisiunilor în timpul ascultării unor 
persoane, consemnarea incompletă sau 
denaturată a declaraţiilor, înscrierea în 
procesele-verbale a unor împrejurări 
care nu au avut loc sau neînscrierea 
împrejurărilor care au avut loc, conduc 
la reţinerea unor fapte şi împrejurări 
care nu reprezintă adevărul; în afară de 
influenţa negativă în aflarea adevărului, 
aceste procedee ilegale aduc atingere 
respectului demnităţii umane, a integri-
tăţii fizice şi psihice a celor cercetaţi, 
ceea ce nu corespunde nivelului de 
civilizaţie actuală; totodată, se aduce 
atingere şi demnităţii justiţiei, întrucât 
folosirea violenţelor, a promisiunilor 
false, a provocărilor nu poate contribui 
la prestigiul celor care lucrează în 

privacy. 
 
1. The principle of loyalty 

administrating the evidences 
 
In terms of the concept of "loyalty" 

it is expressly used for the first time 
by the Romanian criminal legislature. 
On this concept, civil procedural law 
literature, retains that it is vague, 
proteiformous, having in conjuncture 
terms, a multitude of meanings, for 
example: sincerity, honesty, faith, 
devotion, loyalty, steadfastness, 
obedience, honesty, probity, good 
faith. "Judiciarization" - isolated 
explicitly, but usually implicitly - of 
the concept of "loyalty" has occurred 
in procedural relations, being about 
even of "principle of loyalty" in the 
civil lawsuit, expressing essentially 
the requirement that a minimum 
morals in judicial relationships to be 
complied with, specifically in trial 
proceedings between the parties and 
between them and the court or 
between the court and the parties.  

Using threats, violence, promises 
while hearing individuals, incomplete 
or distorted recording of statements, 
entry in the minutes of circumstances 
which have not occurred or non-
inclusion of circumstances which 
have occurred, leading to the retention 
of facts and circumstances which are 
not the truth; apart from the negative 
influence in finding out the truth, such 
illegal ways prejudice the respect for 
human dignity, physical integrity and 
mental state of the inquired ones, 
which is not consistent with the level 
of civilization today; there is also 
prejudice the dignity of justice, 
whereas the use of violence, false 
promises, challenges cannot 
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justiţie.  
Alin. 2 al art. anterior menționat 

prevede interzice folosirii de metode 
sau tehnici de ascultare care afectează 
capacitatea persoanei de a-și aminti și 
de a relata, în mod conștient și 
voluntar, faptele care constituie 
obiectul probei, interdicție care se 
aplică chiar dacă persoana ascultată își 
dă consimțământul la utilizarea unei 
asemenea metode sau tehnici de 
ascultare. 

 
2. Sancțiunea excluderii probelor 

versus sancțiunea nulității 
 
2.1. Unele considerații privind 

sancțiunea excluderii probelor  
 
Plecând de la analiza celor două 

principii anterior menționate și care 
guvernează materia probelor, a 
incidenței celor două forme de 
sancțiuni - nulitate și excluderea 
probelor - se impun a fi exprimate 
câteva opinii în legătură cu aceasta din 
urmă, respectiv dacă aceasta intervine 
ca un corolar al constatării nulității sau 
poate opera și ca sancțiune de sine 
stătătoare. 

Distincția se impune a fi analizată în 
contextul dispozițiilor cuprinse în 
prevederile art. 101-102 Cod procedură 
penală, dar și a jurisprudenței Curții 
Europene a Drepturilor Omului, la 
acest moment din ce în ce mai 
pregnantă în practica instanțelor 
naționale.   

Primordial acesteia, trebuie amintite 
câteva definiții atribuite acestei 
sancțiuni de către unii autori, ca fiind o 
„sancțiune virtuală care lovește orice 
manifestare procedurală care nefiind 
permisă de lege este implicit lipsită de 
bază legală” sau ca o „sancțiune 

contribute to the prestige of those 
working in justice.  

Par. 2 of the previous art. provides 
prohibition of the use of hearing 
methods or techniques that affect a 
person's ability to remember and 
consciously and voluntarily report the 
facts, which is the subject of 
evidence, prohibition which even 
applies if the person heard consents to 
the use of such hearing methods or 
techniques. 

 
2. The sanction of excluding 

evidence versus nullity 
 
2.1. Some considerations 

regarding the sanction of exclusion 
of evidence 

 
Based on the analysis of the two 

above mentioned principles and 
governing the evidence matter, the 
incidence of both forms of sanctions - 
invalidity and exclusion of evidence, 
expression of several opinions related 
to the latter is required, that is, if this 
occurs as a corollary of nullity finding 
or can it operate as an independent 
sanction. 

The distinction is required to be 
analyzed in the context of the 
provisions of the Criminal Procedure 
Code provisions under art. 101-102, 
and the jurisprudence of European 
Court of Human Rights at this time of 
increasingly conspicuous in national 
courts practice.   

Primordial thereto we should recall 
some definitions assigned to the 
sanctions by some authors as being a 
“virtual penalty hitting any procedural 
event which, as not permitted by law, 
is by default lacking legal grounds” or 
as a “preventive and primary penalty 
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preventivă și principală în procedura 
penală, care oprește să se producă orice 
manifestare procesuală neîncuviințată 
de lege”. 

Trebuie amintit totodată că aceasta 
este o sancțiune de tradiție italiană, ce 
constă în inaptitudinea absolută sau 
relativă a unui act de a fi folosit în 
procesul penal, datorită modalității 
nelegale de obținere a probei pe care o 
consfințește, deși actul poartă aparența 
validității. Sub acest aspect, trebuie 
remarcat faptul că această sancțiune se 
aplică numai anumitor categorii de 
acte, și anume, acelea care se referă la 
mijloace de probă. 

Primele idei circumscrise acestei 
sancțiuni au apărut în expunerea de 
motive a noului Cod de procedură 
penală, în care se arăta că Proiectul 
reglementează pentru prima oară în 
mod expres principiul loialităţii 
procedurilor în administrarea probelor, 
în vederea evitării utilizării oricăror 
mijloace ce ar putea avea ca scop 
administrarea cu rea-credinţă a unui 
mijloc de probă sau care ar putea avea 
ca efect provocarea comiterii unei 
infracţiuni, în scopul protejării 
demnităţii persoanei, precum şi a 
dreptului acesteia la un proces echitabil 
şi la viaţă privată. Instituţia excluderii 
probelor nelegal sau neloial 
administrate, cunoaşte o reglementare 
detaliată, fiind însuşită teoria 
legitimităţii, care plasează dezbaterea 
într-un context mai larg, având în 
vedere funcţiile procesului penal şi ale 
hotărârii judecătoreşti cu care acesta se 
finalizează. Având în vedere natura 
acestei instituţii (preluată în sistemul de 
drept continental din tradiţia common-
law), precum şi jurisprudenţa Curţii 
Europene a Drepturilor Omului, 
mijloacele de probă administrate cu 

in the criminal procedure that stops to 
produce any procedural manifestation 
unaccepted by law". 

It should also be reminded that this 
is a fine of Italian tradition consisting 
of absolute or relative inability of an 
act to be used in criminal proceedings 
because of unlawful method of 
obtaining the evidence that it 
confirms, although the document 
bears the appearance of validity. In 
this regard, it should be noted that this 
sanction only applies to certain 
categories of acts, namely those 
relating to means of evidence. 

First ideas circumscribed to such 
penalty occurred in the explanatory 
memorandum of the new Criminal 
Procedure Code which stated that the 
Draft expressly regulates for the first 
time the principle of loyalty in 
proceedings of evidence, in order to 
avoid the use of any means that could 
be aimed at administration in bad 
faith of an evidence or which could 
have the effect of causing an offense, 
in order to protect the dignity of the 
person, as well as its right to a fair 
trial and privacy. Institution of unfair 
exclusion or of unlawfully 
administered evidence knows a 
detailed regulation, the legitimacy 
theory being acquired, that places the 
debate in a wider context, given the 
functions of the criminal investigation 
process and judgment which it is 
completed with. Given the nature of 
this institution (taken in the system of 
civil law from the common-law 
tradition) and the jurisprudence of 
European Court of Human Rights, the 
means of evidence given by 
infringement of legal provisions may 
exceptionally be used if this does not 
prejudice the fairness of the criminal 
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încălcarea dispoziţiilor legale pot fi în 
mod excepţional folosite, dacă prin 
aceasta nu se aduce atingere 
caracterului echitabil al procesului 
penal în ansamblu. 

Rezultă așadar, din chiar rațiunea 
care a stat la baza reglementării 
principiului loialității administrării 
probelor că, scopul sancțiunii 
excluderii probelor, constă 
esențialmente în protejarea drepturilor 
și libertăților individuale. Mai mult 
decât atât, rezultă fără echivoc faptul 
că, prin reglementarea acestui nou 
principiu, legiuitorul a înțeles să acorde 
o atenție sporită modalității în care sunt 
obținute probele în procesul penal, dar 
și cum sunt ele administrate. Totodată, 
trebuie remarcat faptul că, legiuitorul 
amintește pentru prima oară într-un 
context normativ de „buna – credință” 
care trebuie să guverneze întreaga 
activitate de probațiune în procesul 
penal, în realizarea scopului definitoriu 
al acestuia, respectiv a protejării 
demnității persoanei, precum și a 
dreptului acesteia la un proces echitabil 
și la viață privată.  

Ca regulă, sancțiunea excluderii 
intervine ca urmare a încălcării 
principiului legalității și loialității în 
materie de probațiune, în momentul 
obținerii probei sau în cel al 
administrării acesteia. În acest context 
se poate spune că, sancțiunea excluderii 
probelor poate opera atât ca o urmare a 
constatării nulității, dar și ca sancțiune 
unică, de sine stătătoare. 

 
2.2. Unele considerații privind 

sancțiunea nulității 
 
Așa cum este cunoscut, nulitatea 

intervine ori de câte ori un act 
procesual sau procedural ori o activitate 

trial as a whole. 
It thus results from the very reason 

that led to the regulation of the 
principle of loyalty of submission of 
evidence that the purpose of the 
sanction of evidence excluding 
consists essentially in protecting 
individual rights and freedoms. 
Moreover, it is unambiguously clear 
that by regulating this new principle, 
the legislature intended to pay more 
attention to how evidence is obtained 
in criminal proceedings, but also to 
how they are administered. It should 
also be noted that the legislature 
reminds for the first time in a 
normative context, of “good - faith”, 
which should govern all probation 
activity in the criminal trial, to 
achieve its defining goal, namely to 
protect human dignity, and the right to 
a fair trial and privacy.  

As a rule, the sanction of exclusion 
occurs due to violation of the 
principle of legality and loyalty of 
proof, in obtaining the evidence or the 
administration thereof. In this context 
it can be said that the penalty of 
exclusion of evidence can operate 
both as a result of a finding of 
invalidity, as well as a single, 
independent sanction. 

 
2.2. Some considerations 

regarding the sanction of nullity 
 
Thus, as it is known, the invalidity 

occurs whenever a procedural or 
proceeding act or a proceeding 
activity was done by violation of law. 
The consequence of non-compliance 
with the law is the annulment of the 
act, broadly the nullity being 
identified with the notion of 
procedural penalty. 
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procesuală s-a realizat cu încălcarea 
legii. Consecința nerespectării legii o 
reprezintă anularea actului, în sens larg 
nulitatea fiind identificată cu noțiunea 
de sancțiune procedurală. 

Ca și condiții necesare pentru a 
opera nulitatea, ca sancțiune 
procedurală, legiuitorul a prevăzut trei 
astfel de cerințe și anume: încălcarea 
unei dispoziții legale care 
reglementează desfășurarea procesului 
penal prin violarea legii sau omisiunea 
respectării sale; cauzarea unei vătămari 
procesuale și vătămarea să nu poată fi 
înlăturată decât prin anularea actului.  

Unele încălcări a prevederilor legale 
sunt considerate de legiuitor atât de 
grave, încât nu mai este nevoie să se 
mai dovedească vreo vătămare, drept 
pentru care au fost calificate ca fiind 
absolute și întotdeauna atrag sancțiunea  
nulității actelor efectuate.  

Sancțiunea nulității intervine atunci 
când a fost afectată desfășurarea 
procesului penal, înglobate fiind aici și 
vicierea actelor procesuale sau 
procedurale. Totodată, dacă în cazul 
nulităților absolute, vătămarea nu mai 
trebuie dovedită, fiind prezumată în 
mod absolut (iuris et de iure), precum 
și faptul că nulitatea absolută se 
constată, astfel cum rezultă din poziția 
adoptată de legiutor prin întreaga 
reglementare a acestei instituții, în 
cazul nulităților relative pentru a deveni 
operante, trebuie să ne regăsim în 
situația în care să fi fost nesocotită o 
dispoziție legală privitoare la 
desfășurarea procesului penal, alta 
decât cele prevăzute expres în cuprinsul 
dispozițiilor art. 281 Cod procedură 
penală, nesocotirea acestei prevederi 
legale să fi produs o vătămare a 
drepturilor părților sau a altor subiecți 
procesuali principali și care să nu poată 

As conditions required for the 
nullity to operate as procedural 
sanction, the legislature has set three 
requirements, such as: breach of legal 
provisions governing criminal 
proceedings in violation of the law or 
failure of its compliance; infliction of 
bodily and procedural injury can only 
be rectified by the cancellation of the 
act.  

Some violations of the legal 
provisions are considered by the 
legislature so serious that there is no 
longer need to prove any harm, 
therefore they were regarded as 
absolute and always attracting the 
nullity of the acts done.  

Sanction of nullity occurs when 
criminal proceedings were affected, 
being also embedded here the 
fabrication of process or procedural 
acts. However, if in the case of 
absolute nullity, grievous no longer be 
proven, being irrefutably presumed 
(iuris et de iure) and that absolute 
nullity is established, as reflected in 
the position adopted by the legislature 
in the entire regulation of this 
institution, if relative nullities to 
become operant, we should find 
ourselves in a situation where there 
have been disregarded legal 
provisions relating to criminal 
proceedings other than those 
stipulated in the provisions under art. 
281 Criminal Procedure Code, 
disregarding this legal provision to 
have produced an injury to the rights 
of the parties or other main 
proceedings subjects, which cannot be 
removed, except by abolishing the act.  

Complying with a proportionality 
between the wrongful act and what 
measures might be ordered to restore 
its legality, it is obvious that the 
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fi înlăturată altfel decât prin 
desființarea actului.  

Respectându-se o proporționalitate 
între nelegalitatea actului și măsurile 
care pot fi dispuse pentru restabilirea 
legalității acestuia, este evident că 
desființarea actului de procedură 
trebuie să intervină numai în situațiile 
în care nu mai poate fi utilizat nici un 
remediu, definit ca un mijoc de 
recondiționare juridică a actelor de 
procedură care se poate realiza practic 
prin completare, modificare sau 
rectificare. 

Fără a detalia aspectele ce țin de 
instituția nulității actelor procesuale sau 
procedurale, după trecerea în revistă a 
principalelor elemente care interesează 
tratarea subiectului de față, ne vom 
referi în continuare la aspectele ce 
caracterizează sancțiunea excluderii 
probelor și acționarea acesteia ca 
sancțiune distinctă.  

 
3. Sancțiunea excluderii probelor 

- sancțiune distinctă 
 
Din reglementarea expresă a acestei 

sancțiuni, transpusă prin dispozițiile 
art. 101-102 Cod procedură penală, 
rezultă că la baza acesteia a stat voința 
legiuitorului de a crea un echilibru între 
interesul societății, constând în tragerea 
la răspundere penală a persoanei 
vinovate de săvârșirea unei infracțiuni, 
dar și de interesul individual al celui 
față de care se desfășoară represiunea 
penală, constând în respectarea tuturor 
drepturilor sale procesule și înlăturarea 
oricărei conduite abuzive din partea 
persoanelor care efectuează ancheta 
penală.  Ori, acest ultim element pus în 
balanță, a fost transpus de către 
legiuitor prin reglementarea expresă a 
principiul loialității administrării 

abolition of the pleading must only 
intervene in situations where it can be 
used no cure, defined as a means of 
legal reconditioning of procedural 
documents that can be practically 
achieved through completion, 
modification or correction. 

Without detailing aspects 
concerning the institution of 
procedural or proceeding documents 
nullity, after reviewing the main 
points of interest to treatment of the 
subject, we will further refer to the 
aspects that characterize and drive the 
sanction of exclusion of evidence as a 
distinctive sanction.  

 
3. The sanction of excluding 

evidence - distinct penalty 
 
Thus, from the explicit regulation 

of this sanction transposed by the 
provisions of the Criminal Procedure 
Code under art.101-102, it results that 
it stood at its base the intent of the 
legislature to create a balance between 
the interests of the society, consisting 
of criminal liability of the person 
guilty of committing a crime, but also 
the individual interests of the one 
towards the criminal repression is 
taking place whom, consisting in 
compliance with all his procedural 
rights and removal of any abusive 
behavior by persons performing the 
criminal investigation. Or, this last 
item weighed, was transposed by the 
legislature by expressly regulating the 
loyalty of submission of evidence and 
the applicable sanction for non-
compliance with the statutory 
probation provisions, in the Criminal 
Procedure Code under art.101-102.  

Thus, article 101 of the Criminal 
Procedure Code stipulates that “(1) It 
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probelor și sancțiunea aplicabilă, în 
cazul nerespectării dispozițiilor legale 
în materie de probațiune, în cuprinsul 
art. 101-102 Cod procedură penală.  

Astfel, art. 101 Cod procedură 
penală, prevede că „(1) Este oprit a se 
întrebuinţa violenţe, ameninţări ori alte 
mijloace de constrângere, precum şi 
promisiuni sau îndemnuri în scopul de 
a se obţine probe. (2) Nu pot fi folosite 
metode sau tehnici de ascultare care 
afectează capacitatea persoanei de a-şi 
aminti şi de a relata în mod conştient şi 
voluntar faptele care constituie obiectul 
probei, interdicţia se aplică chiar dacă 
persoana ascultată îşi dă 
consimţământul la utilizarea unei 
asemenea metode sau tehnici de 
ascultare. (3) Este interzis organelor 
judiciare penale sau altor persoane care 
acţionează pentru acestea, să provoace 
o persoană să săvârşească ori să 
continue săvârşirea unei fapte penale, 
în scopul obţinerii unei probe”. Corolar 
expunerii elementelor definitorii care 
oglindesc desfășurarea unei anchete 
penale cu respectarea tuturor 
drepturilor procesuale, legiuitorul a 
prevăzut expres și sancțiunea care 
intervine în cazul abaterilor de la 
respectarea dispozițiilor legale, 
prevăzând în art. 102 Cod procedură 
penală că „(1) Probele obţinute prin 
tortură, precum şi probele derivate din 
acestea nu pot fi folosite în cadrul 
procesului penal. (2) Probele obţinute 
în mod nelegal nu pot fi folosite în 
procesul penal. (3) Nulitatea actului 
prin care s-a dispus sau autorizat 
administrarea unei probe ori prin care 
aceasta a fost administrată determină 
excluderea probei. (4) Probele derivate 
se exclud dacă au fost obţinute în mod 
direct din probele obţinute în mod 
nelegal şi nu puteau fi obţinute în alt 

is forbidden to use violence, threats or 
other forms of coercion, inducements 
and promises in order to obtain 
evidence. (2) There cannot be used 
hearing methods or techniques that 
affect a person's ability to consciously 
and voluntarily remember and report 
the conduct which is the subject of 
proof, the prohibition applies even if 
the heard person consents to the use 
of such hearing methods or 
techniques. (3) It is forbidden to 
criminal judicial bodies or other 
persons acting for them to cause a 
person to commit or continue a 
criminal offense in order to obtain an 
evidence" Corollary to exposure of 
defining elements that reflect the 
conduct of a criminal investigation 
with compliance with all procedural 
rights, the legislature has expressly 
provided for the sanction which 
intervenes in case of deviations from 
the compliance with the legal 
provisions providing under Article 
102 of the Criminal Procedure Code 
that ,,(1) Evidence obtained by 
torture, as well as evidence derived 
there from cannot be used in criminal 
proceedings. (2) Evidence illegally 
obtained cannot be used in criminal 
proceedings. (3) Nullity of act 
ordering or authorizing submission of 
a piece of evidence or which it was 
administered by determines the 
exclusion of evidence. (4) Derivative 
evidence are excluded if they were 
obtained directly from the evidence 
obtained unlawfully and which could 
not be otherwise obtained ". 

It results, therefore, that the new 
Code of Criminal Procedure provided 
three components of the principle of 
loyalty, namely: the prohibition of 
using violence, threats of coercion, 
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mod”. 
Rezultă, așadar, că noul Cod de 

procedură penală a prevăzut trei 
componente ale principiului loialității 
și anume: interdicția folosirii 
violențelor, amenințărilor, mijloacelor 
de constrângere, promisiunile sau 
îndemnurile în scopul obținerii 
probelor; interdicția folosirii metodelor 
sau tehnicilor de ascultare care 
afectează capacitatea persoanei de a-si 
aminti și de a reda în mod conștient și 
voluntar faptele care constituie obiectul 
probei și interdicția de a provoca o 
persoană să sîvârșească ori să continue 
săvârșirea unei fapte penale, în scopul 
obținerii unei probe. 

Modalitatea în care operează 
sancțiunea excluderii probelor este 
prevăzută de dispozițiile art. 102 Cod 
procedură penală. Pentru a nu se ajunge 
la un formalism excesiv, trebuie 
menționat că sancțiunea excluderii nu 
poate opera totuși pentru orice simplă 
încălcare a legii. Pentru a exclude o 
probă trebuie să se constate că aceasta 
s-a realizat prin încălcarea unor 
dispoziții legale, și să se demonstreze 
că această încălcare a produs o 
vătămare importantă drepturilor și 
intereselor persoanei interesate să 
solicite excluderea probei obșinute în 
mod nelegal. Rezultă, astfel, că pentru 
a opera sancțiunea excluderii probelor 
trebuie  în primul rând ca vătămarea 
produsă să privească încălcarea legii cu 
ocazia administrării probelor, încălcare 
care poate viza atât drepturile cât și 
interesele persoanei care invocă o 
asemenea sancțiune, spre deosebire de 
nulitate care, în cuprinsul textului art. 
282 Cod procedură penală au fost 
vizate, expressis verbis, doar 
„drepturile părților și subiecților 
procesuali” și, în al doilea rând, nu 

promises or incentives in order to 
obtain evidence; the prohibition of 
using hearing methods or techniques 
affecting the person's ability to 
consciously and voluntarily remember 
and report the conduct which is the 
subject of proof and prohibition of 
causing a person to commit or 
continue a criminal offense in order to 
obtain evidence. 

The way in which the penalty of 
exclusion of evidence operates is 
prescribed by Article 102 of the 
Criminal Procedure Code. In order to 
avoid reaching an excessive 
formalism, there should be noted that 
the sanction of exclusion cannot 
operate yet for any simple violation of 
law. To exclude evidence there must 
be noted that this was done in 
violation of legal provisions and to 
show that the infringement produced 
an important prejudice to personal 
rights and interests of the person 
interested in requesting the exclusion 
of the unlawfully obtained evidence. 
It thus results that for the penalty of 
exclusion of evidence to operate, 
primarily the damage caused must 
regard violation of law during 
submission of evidence, which breach 
can cover both the rights and interests 
of the person claiming such a sanction 
as opposed to invalidity that, in the 
text of art. 282 Criminal Procedure 
Code were only explicitly targeted the 
“rights” of the parties and procedure 
subjects" and secondly it is not 
necessary to show that the harm 
caused could not be otherwise 
removed except by dissolution / 
exclusion of evidence. 

If we refer to the provisions of 
paragraph 1 of Article 102 of the 
Criminal Procedure Code we can see 
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trebuie demonstrat că vătămarea 
produsă nu ar putea fi înlăturată altfel 
decât prin desființarea/excluderea 
probei. 

Dacă ne raportăm la prevederile 
alin. 1 al art. 102 Cod procedură 
penală, se poate observa că legiuitorul 
român a prevăzut doar excluderea 
probelor obținute prin tortură, nu și cele 
care au fost obținute prin tratamente 
inumane sau degradante, impunându-se 
astfel o reconsiderare a acestei poziții, 
în acord cu practica Curții Europene a 
Drepturilor Omului. În acest context 
apar ca definitorii unele cauze 
soluționate de Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului, în care au fost 
analizate încălcarea art. 3 și 6 din 
Convenția Europeană a Drepturilor 
Omului.  

Astfel, în cauza Gäfgen v. 
Germania, CEDO a reținut că „nu 
există o încălcare a art. 6, alin. 1 și 3 
din Convenție în situația în care a 
reținut că reclamantul a fost supus la 
unele metode de investigare ilegale în 
cursul interogatoriului, respectiv a fost 
amenințat că va fi torturat, metode 
considerate de Curte ca încadrându-se 
la noțiunea de tratamente inumane, iar 
ca urmare a acestor metode de anchetă, 
instanțele naționale au exclus doar 
declarația inițială autoincriminatoare a 
reclamantului, nu și fructele acestei 
declarații.  

În fapt, în urma acestei declarații a 
fost descoperit corpul victimei omorâte 
de reclamant. Curtea a arătat că deși a 
existat o prezumție puternică că 
fructele rezultate în urma declarației 
date cu încălcarea art. 3 din Convenție 
ar face ca procesul, privit în întregul 
său, să nu mai fie unul echitabil, la fel 
ca în situația în care ar fi fost utilizate 
însăși declarația autoincriminatoare, 

that the Romanian legislature has only 
provided for exclusion of evidence 
obtained by torture, not those that 
were obtained by inhuman or 
degrading treatment, thus requiring a 
reconsideration of this position in line 
with the practice of the European 
Court of Human Rights. In this 
context appear as defining some cases 
decided by the European Court of 
Human Rights that analyzed the 
breach of article 3 and 6 of the 
European Convention on Human 
Rights.  

Thus, in the case of Gäfgen v. 
Germany, the ECtHR held that “there 
is no breach of art. 6 par. 1 and 3 of 
the Convention where it held that the 
applicant was subjected to some 
illegal methods of investigation 
during the interrogation, that is he was 
threatened to be tortured, methods 
considered by the Court as falling 
within the notion of inhuman 
treatment, and following these 
methods of inquiry the national courts 
have only ruled out the initial self-
incriminating statement of the 
applicant and not the fruits of that 
statement.  

In fact, after this statement there 
was discovered the victim's body 
killed by the applicant. The Court 
held that, although there was a strong 
presumption that the fruits resulting 
from the statement given in breach of 
art. 3 of the Convention would make 
the process, viewed as a whole, not to 
be a fair one, like where it was used 
the very self-incriminating statement, 
that presumption was rebutted by the 
subsequent statement of the 
complainant, who later admitted the 
facts, and this recognition his 
conviction was based on. In these 
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această prezumție a fost înlăturată de 
declarația ulterioară a reclamantului, 
care a recunoscut ulterior faptele, iar 
această recunoaștere a fost la baza 
condamnării sale. În aceste 
circumstanțe, Curtea a considerat că 
celelalte probe derivate, au avut o 
natură accesorie și au fost doar de 
natură să verifice veridicitatea celei de-
a doua declarații. Curtea a reținut că în 
ceea ce privește a doua declarație, nu 
poate fi convinsă de susținerea 
reclamantului care a arătat ca aceasta a 
fost dată doar pentru faptul că nu mai 
avea nicio altă opțiune de apărare. De 
asemenea, Curtea a reținut că în 
cazurile în care are loc o încălcare a art. 
3 din Convenție, cel puțin acolo unde 
actele capătă forma torturii, probele nu 
trebuie folosite pentru probarea 
vinovăției victimei, chiar dacă sunt 
credibile și indiferent de valoarea lor 
probatorie, orice altă concluzie fiind de 
natură să legitimeze, un comportament 
de natură morală pe care autorii 
Convenției l-au respins. Astfel, Curtea 
a decis că nu a existat o încălcare a 
prevederilor art. 6, alin. 1 și 3 din 
Convenție. În opinia parțial disidentă, 
s-a arătat că, utilizarea probelor reale, 
corpuri delicte, obținute ca urmare a 
primei mărturii este de natură să 
încalce dreptul la un proces echitabil. 
În acest sens s-a reținut că faptul legat 
de condamnarea penală a anchetatorilor 
nu este un remediu suficient. Deși 
poziția Curții este clară în sensul că 
declarațiile obținute prin încălcarea art. 
3 din Convenție sunt inadmisibile, fie 
că este vorba de tortură sau tratamente 
inumane sau degradante, problema care 
trebuie tranșată este dacă probele 
derivate din acestea, în special probele 
reale, corpuri delicte, care sunt obținute 
prin încălcarea art. 3, dar prin acte care 

circumstances, the Court considered 
that other deriving evidence, had an 
incidental nature and were only likely 
to check the veracity of the two 
statements. The Court held that as 
regards the second statement, it 
cannot be convinced to by the 
applicant’s statement which showed 
that it was only given for the fact that 
it had no other option of defense. The 
Court also held that where there is a 
violation of art. 3 of the Convention, 
at least where the acts take the form 
of torture, the evidence should not be 
used to prove the guilt of the victim, 
even if they are credible and whatever 
their evidentiary value, any other 
conclusion being likely to legitimize a 
moral behavior which the authors of 
the Convention rejected. Thus, the 
Court ruled that there was no 
infringement of art. 6 par. 1 and 3 of 
the Convention. The partly dissenting 
opinion shown that the use of real 
evidence, real evidence obtained as a 
result of the first testimony is likely to 
violate the right to a fair trial. In this 
respect, it held that the fact 
concerning a criminal conviction of 
investigators is not a sufficient 
remedy. Although the Court's position 
is clear in the sense that statements 
obtained in violation of art. 3 of the 
Convention are inadmissible, whether 
it concerns torture or inhuman or 
degrading treatment, the problem to 
be resolved is whether the evidence 
derived there from, particularly real 
evidence, real evidence, which are 
obtained in violation of art. 3, but by 
means which do not have the 
necessary strength to be considered 
torture, should be also automatically 
inadmissible. Thus it was considered 
unfortunate the Court's position in the 
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nu au intensitatea necesară pentru a fi 
considerate tortură, trebuie să fie de 
asemenea, în mod automat, 
inadmisibile. Astfel s-a considerat 
regretabilă poziția Curții în distincția 
stabilită de admisibilitatea declarațiilor 
obținute prin încălcarea art. 3 din 
Convenție și admisibilitatea altor 
probe, obținute de aceeași manieră, 
raportat la caracterul absolut al 
drepturilor prevăzute de art. anterior 
menționat. De asemenea, a fost criticată 
decizia Curții și sub aspectul că, lanțul 
cauzal ar fi fost întrerupt în momentul 
în care reclamantul a dat a doua 
declarație, în opinia disidentă 
considerându-se că un eveniment în 
cursul anchetei penale, ca cel al 
încălcării unor drepturi absolute, are un 
efect asupra întregii proceduri 
ulterioare, iar o opinie contrară este nu 
numai formalistă, dar și nerealistă. 

În ceea ce privește interdicția 
instituită în sarcina organelor judiciare 
să provoace o persoană să săvârşească 
ori să continue săvârşirea unei fapte 
penale, în scopul obţinerii unei probe, 
practica analizează cu o deosebită 
atenție cauzele în care au fost folosiți 
investigatori sub acoperire. Îmbrățișând 
conceptul de anchetă proactivă, Curtea 
admite folosirea investigatorilor sub 
acoperire, doar în situația în care 
persoana suspectată de săvârșirea sau 
pregătirea unei infracțiuni profită de 
„oportunitatea” oferită de investigatorii 
sub acoperire, în aceleași împrejurări 
din care rezultă că ar fi acționat și dacă 
„oportunitatea” ar fi fost oferită de o 
altă persoană. În aceste cazuri se 
instituie o analiză amănunțită asupra 
îndeplinirii celor trei condiții: a 
necesității, a proporționalității și 
subsidiarității, pentru a putea fi folosiți 
în procesul penal investigatorii sub 

distinction drawn on the admissibility 
of statements obtained in violation of 
art. 3 of the Convention, and the 
admissibility of other evidence 
obtained in the same manner relative 
to the absolute nature of the rights 
provided by the above mentioned 
article. There has also been criticized 
the Court's decision in terms that the 
causal chain was interrupted when the 
complainant gave the second 
statement, the dissenting opinion 
considering that an event during the 
criminal investigation, as that of the 
infringement of absolute rights, has an 
effect on the entire subsequent 
proceedings, and an adverse opinion 
is not only formalistic, but also 
unrealistic. 

Regarding the interdiction imposed 
on judicial bodies to cause a person to 
commit or continue a criminal offense 
in order to obtain evidence, the 
practice analyzes with particular 
attention the cases in which 
undercover investigators were used. 
Embracing the concept of proactive 
investigation, the Court accepts the 
use of undercover investigators, only 
if the person suspected of committing 
or preparing an offense takes 
advantage of the „opportunity” 
offered by undercover investigators in 
the same circumstances in which it 
results that it would have acted if the 
„opportunity” had been given to 
another person. In these cases, a 
thorough review is initiated on the 
fulfillment of three conditions: 
necessity, proportionality and 
subsidiarity in order to be admissible 
to use undercover investigators in 
criminal proceedings, and also their 
way of action, particularly cases 
where there may be retained the 
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acoperire, dar și modalitatea de acțiune 
a acestora, îndeseobi cazurile în care 
pot fi reținute exercitarea sau nu a unei 
provocări din partea acestora. 

Astfel, în cauza Ali c. România, 
Curtea a reținut că „utilizarea 
mijloacelor speciale de investigație, nu 
poate încălca în sine dreptul la un 
proces echitabil, însă instigarea de către 
poliție are loc atunci când agenții 
implicați nu se limitează la a investiga 
activitatea infracțională într-un mod în 
principal pasiv, ci exercită o anumită 
influență asupra subiectului, astfel încât 
să îl incite la săvârșirea unei infracțiuni, 
care altfel nu ar fi fost săvârșită, cu 
scopul de a face posibilă stabilirea 
infracțiunii, și anume de a oferi probe 
și de a începe urmărirea penală”. 

 
Concluzii 
 
Concluzionând asupra celor anterior 

expuse, opinăm pentru o voință a 
legiuitorului de a califica excluderea 
probelor și ca sancțiune, care poate 
opera autonom față de cea a nulității, 
sancțiune care devine activă exclusiv în 
cazul în care este încălcat principiul 
loialității administrării probelor. 

 
Referințe 

 
1. V. Dongoroz și colaboratorii, 

Explicații teoretice ale Codului de 
procedură penal român, Partea Generală, 
Volumul I, Ediția a II a, Editura Academiei 
Române, București, 2003; 

2. Nicolae Volonciu și coautorii, Noul 
Cod de procedură penală, comentat, Editura 
Hamangiu, 2015; 

3. Gr. Theodoru, Tratat de drept 
procesual penal, Editura Hamangiu, 2013;  

4. C. Bârsan, Convenția Europeană a 
Drepturilor Omului, Comentariu pe 
articole, vol. I, Editura All Back, București, 
2005;  

exercise or not of a challenge from 
their part. 

Thus, in the case of Ali v. 
Romania, the Court held that ,,the use 
of special investigative means, cannot 
itself violate the right to a fair trial, 
but provocation by police occurs 
when agents involved are not limited 
to investigate the criminal activity in 
an essentially passive manner, but it 
exercises a certain influence on the 
subject, so as to incite it to commit an 
offense that otherwise would not have 
been committed, in order to make it 
possible to establish the offense, 
namely to provide evidence and to 
initiate prosecution”. 

 
Conclusions 
 
Concluding on those previously 

exposed, we consider the will of the 
legislature to qualify the exclusion of 
evidence as a sanction that can 
operate autonomously from the 
invalidity, sanction that only becomes 
active when the principle of loyalty of 
evidence administration is violated. 
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Rezumat: Lucrarea de față urmărește o 
analiză minuțioasă a caracterului injust al 
atacului; abordarea fiind una ce vizează 
toate palierele juridice: legislație, doctrină 
și practică judiciară. În partea de debut, se 
încearcă stabilirea, cât mai fidelă, a 
noțiunii de „lipsă a temeiului juridic”, 
studiul continuând cu problema 
admisibilității sau inadmisibilității stării de 
legitimă apărare în cazul încăierărilor, ori 
cu cea privitoare la capacitatea psihică a 
atacatorului, pentru ca în partea de final 
atenția să fie captată de delicata și 
controversata chestiune, dacă împotriva 
unui atac injust al unui funcționar public se 
poate acționa în  legitimă apărare. 
Legislația avută în vedere este cea română, 
respectiv noile coduri penale; dar pentru o 
perspectivă cât mai amplă și clară asupra 
problematicii abordate, este folosită și 
metoda comparativă, fiind analizate 
dispoziții analoge din Codul penal al 
Republicii Moldova, ori din Convenția 
Europeană a Drepturilor Omului; poziția 
Curții Europene a Drepturilor Omului 
ocupând un loc central în cadrul 
argumentării noastre. 
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Abstract: This paper follows a thorough 
analysis of the unjust character of the 
attack; this approach is one that involves 
all legal layers: legislation, doctrine and 
jurisprudence. At the onset, an attempt has 
been made to establish the notion of "lack 
of legal basis", as accurately as possible, 
afterwards the study continues with the 
question of admissibility or inadmissibility 
of the status of self-defense in cases of 
brawl or connected to the mental ability of 
the attacker, to finally pay attention to the 
delicate and controversial issue of whether 
against an unjust attack from a public 
official one can act in self-defense. The 
legislation under consideration is the 
Romanian one with its new criminal codes; 
yet, for a wider and clearer perspective on 
how the issues are addressed the 
comparative method is used too, and 
similar provisions in the Criminal Code or 
the European Convention on Human 
Rights are analyzed, too; the position of the 
European Court of Human Rights occupies 
a central place in our argumentation. 

 
 
 
Keywords: self-defense; conditions; 

attack; unjust; legal basis. 
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Introducere  
 
Instituția legitimei apărări, ca de 

altfel toate cauzele justificative sau de 
neimputabilitate, se prezintă sub forma 
unor sisteme complexe de condiții 
interdependente, în prezenţa cărora, 
fapta săvârşită, deşi prevăzută de legea 
penală, nu constituie infracţiune. 

Pentru existența legitimei apărări 
este necesar să fie îndeplinite, 
cumulativ, atât condiţiile principale 
referitoare la existenţa atacului, a 
pericolului şi a apărării, cât şi o serie de 
condiţii subsecvente, specifice fiecăreia 
dintre cele trei. Astfel, atacul, pentru a 
justifica o apărare în condițiile legii [1], 
trebuie să fie material, direct, imediat și 
injust.  

Este considerat injust (contra jus) 
orice atac îndreptat împotriva valorilor 
sociale enumerate în art. 19 alin. (2) 
N.C.p., dacă a fost comis cu încălcarea 
normelor juridice.  

 
1. Lipsa temeiului juridic 
 
Atacul este considerat injust dacă 

persoana care recurge la comportarea 
agresivă împotriva altei persoane sau a 
drepturilor acesteia ori împotriva unui 
interes general, nu are nici un temei 
juridic, legal sau de fapt, care să 
permită sau să justifice această 
comportare [2]. 

Considerăm, alături de majoritatea 
autorilor de drept penal [3], că atacul, 
pentru a fi injust, nu trebuie să 
întrunească în mod necesar 
elementele unei infracţiuni [4], fiind 
suficient ca agresiunea să fie 
contrară legii (contra jus). Practica a 
confirmat că o faptă săvârşită în stare 
de legitimă apărare poate fi îndreptată 

 
Introduction 
 
The institution of self-defense, as 

well as all other justifiable acts or 
causes of impunity, is a form of 
complex systems of interdependent 
conditions, in the presence of which, 
the offense committed, although 
provided in the criminal law, is not a 
crime. 

For the existence of self-defense 
some conditions must be met: not only 
the main conditions of the existence of 
the attack, of the danger and defense 
but also a series of subsequent 
conditions specific to each of the three. 
Thus, the attack to justify a defense 
under the law [1], must be material, 
direct, immediate and unjust. 

It is considered unjust (contra jus) 
any attack on social values enumerated 
in Art.19 Para.(2) New Criminal Code 
if it was committed in violation of legal 
norms. 

 
1. Lack of legal basis 
 
The attack is considered unjust if the 

person resorting to aggressive behavior 
against another person or against their 
rights thereof or against a general 
interest, has no legal basis, legal or 
factual, to allow or justify this behavior 
[2]. 

We believe, along with most of the 
authors of criminal law [3], that in 
order for the attack to be unjust, it 
should not necessarily meet the 
elements of an offense [4], it is 
sufficient that the aggression be 
contrary to law (contra jus). The 
practice has proved that an act 
committed in self-defense can be 
brought against an unjust attack, which 
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împotriva unui atac injust, care nu este 
totuşi infracţiune. În acest sens, s-a 
apreciat [5] că se află în legitimă 
apărare acela care, prin violenţă, 
împiedică o persoană să se sinucidă, 
deşi încercarea de sinucidere nu este 
prevăzută de lege ca infracţiune. Cu 
toate acestea, dreptul la viaţă este 
protejat de stat, independent de voinţa 
subiectului şi încercarea de sinucidere 
nu poate fi considerată decât un atac 
injust, deşi neinfracţional, asupra unei 
valori protejate. 

Din cele expuse rezultă că acest 
caracter injust al atacului, trebuie 
considerat ca existent când "...este lipsit 
de orice justificare în drept", [6] altfel 
spus, când acesta se materializează în 
acţiuni sau inacţiuni legalmente 
interzise sau prohibite, deci, când 
constituie o încălcare a normelor 
dreptului obiectiv, dar şi atunci când 
este îndreptat împotriva unor 
drepturi subiective, recunoscute ca 
atare de lege şi proteguite împotriva 
oricăror leziuni, indiferent dacă această 
recunoaştere ori protecţie rezultă, 
explicit sau implicit, dintr-o normă 
juridică (de drept obiectiv), ori dintr-un 
principiu fundamental al sistemului de 
drept sau din vreunul din principiile ce 
guvernează diversele ramuri ale 
acestuia. Pe cale de consecinţă, 
urmează a se deduce că afirmaţia 
potrivit căreia atacul este considerat 
injust, când nu are nici un temei de fapt 
"care să permită sau să justifice această 
comportare" [7] trebuie tratată cu 
precauţie, în sensul că acel "temei de 
fapt" trebuie întotdeauna raportat la 
drept, în accepţiunea prezentată. Pentru 
a se stabili că o faptă este injustă, 
"contra jus", deci împotriva dreptului 
sau împotriva a ceea ce este considerat 
drept în societate, în scopul ca această 

is not yet a crime. In this regard, it was 
found [5] that in self-defense is the one 
who, through violence, prevents a 
person to commit suicide, although 
suicide attempt is not prescribed by law 
as a crime. However, the right to life is 
protected by the state, irrespective of 
the will of the subject and an attempt to 
suicide can only be considered an 
unjust attack, non-criminal as it might 
be, on a protected value. 

From the above it follows that the 
unjust nature of the attack must be 
regarded as existing when "...  it is 
wholly unjustified in law"[6], that is, 
when it materializes in actions or 
inactions legally banned or prohibited, 
so when it is a violation of objective 
norms or when it is directed against 
individual rights, recognized as such 
by law, protected against any damage, 
whether such recognition or protection 
arising explicitly or implicitly from a 
legal norm (of objective law) or a 
fundamental principle of the legal 
system or any of the principles 
governing its various branches. 
Consequently, it is to be inferred that 
the allegation that the attack is 
considered unjust when it has no 
factual basis "to allow or justify this 
behavior"[7] must be tackled with 
precaution, that is the "factual basis" 
should always be reported to law, 
hereunder.  

In order to establish that an act is 
unjust, "contra jus” meaning against 
the law or against what is considered as 
law in society, in order that this finding  
gain legal criminal relevance there is - 
in our opinion – no other criterion but 
the law, whether it is the rules or 
principles of objective or subjective 
rights of individuals or companies. 
Thus, if the attack is immoral, for 
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constatare să capete relevanţă juridică 
penală, nu există - după părerea noastră 
- un alt criteriu în afara dreptului, 
indiferent dacă este vorba de normele 
sau principiile dreptului obiectiv, ori de 
drepturile subiective ale persoanelor 
fizice sau juridice. Astfel fiind, dacă 
atacul este imoral, spre exemplu, 
această situaţie de fapt nu justifică 
legitimitatea apărării, deoarece chiar 
dacă, în sensul său cel mai general, 
atacul este injust, în sensul juridic el 
poate să nu fie contra - jus. Prin 
urmare, afirmaţia că atacul poate fi 
considerat injust, atunci când este lipsit 
de un "temei de fapt", trebuie 
obligatoriu corelată cu lipsa unui temei 
juridic. Lipsa unui "temei de fapt", 
tratată separat, în sensul propriu al 
expresiei, ar putea să ne ducă cu gândul 
la atacuri gratuite, fără un scop precis 
şi, în continuare, la ideea 
iresponsabilităţii agresorului, situaţie în 
care nu se mai poate pune problema 
caracterului just sau injust al atacului. 

Deci, atacul injust nu trebuie să 
constituie neapărat o infracţiune, 
putând consta în orice acţiune sau 
inacţiune injustă, de natură să creeze 
pericol pentru valorile ocrotite.  

Practica demonstrează că există 
situaţii în care lipsa temeiului juridic 
al atacului poate consta nu numai în 
inexistenta dreptului, ci, şi în cazul în 
care există acest drept, modalitatea sau 
mijloacele de obţinere sau exercitare 
ale acestuia sunt contrare legii [8]. 

"Chiar atunci când agresorul 
exercită un drept al său, acţiunea poate 
fi injustă, dacă pentru realizarea acestui 
drept agresorul trebuia să recurgă la 
intervenţia şi oficiul unei autorităţi. 
Astfel, este injust faptul creditorului 
care atacă pe debitor, pentru a-l 
constrânge să-i plătească datoria" [9]. 

example, that fact does not justify the 
legitimacy of defense because even if 
in its most general sense the attack is 
unfair, in the legal sense it is not 
necessarily contra jus. Therefore, the 
claim that the attack may be considered 
unjust when lacking a "factual basis" 
must necessarily be correlated with the 
lack of a legal basis too. The lack of a 
"factual basis" treated separately in the 
proper sense of the term, could lead to 
unfounded attacks, without a clear 
purpose and moreover to  the idea of an 
irresponsibility of the aggressor, in 
which case  the question of just or 
unjust attack can no longer be taken 
into consideration. 

So, the unjust attack should not 
necessarily constitute a crime and can 
consist of any wrongful act or 
omission likely to cause danger to the 
values protected. 

Practice shows that there are 
situations where the lack of legal basis 
for the attack may consist not only of 
the nonexistence of a legal right, but  
in cases where there is such a right, 
the very manners and means of 
obtaining or exercise it thereof are 
themselves contrary to the law [8]. 

"Even when the abuser exercises its 
right, the action can be unjust if for the 
realization of this right the aggressor 
has to resort to intervention and post of 
an authority. It is unjust that the 
creditor attacks the debtor to compel 
them to pay the debt."[9] Also, "if the 
owner of goods held without right by 
another person wants to regain the 
goods by committing a violent act he or 
she commits an unjust attack,  a 
distinction being made between the 
attack which endangers the person 
holding the goods wrongly – in which 
case  there is self-defense - and the 
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De asemenea, „dacă proprietarul unor 
bunuri, deţinute fără drept de o altă 
persoană, vrea să reintre în posesia lor 
prin violenţă, săvârşeşte un atac injust, 
urmând a se face distincţie între atacul 
care pune în pericol persoana ce deţine 
bunurile pe nedrept - situaţie în care va 
exista legitimă apărare - şi atacul care 
nu pune în pericol decât drepturile 
celui atacat", caz în care nu ar exista 
legitimă apărare "fiindcă atacul nu pune 
în pericol un interes legitim al celui 
atacat, el deţinând bunurile 
proprietarului agresor fără drept" [10]. 

De asemenea, pot constitui atacuri 
injuste, şi dărâmarea unor construcţii 
sau tăierea unor arbori din curtea 
proprie - acţiuni legale - dar care, prin 
modul defectuos de realizare, pun în 
pericol grav casa ori dependinţele 
vecinului, dobândind, astfel, caracter 
injust; ori prinderea unui hoţ în flagrant 
- faptă admisă de lege - dar care, dacă 
se prelungeşte în timp, în mod 
nejustificat, va dobândi caracter 
infracţional, constituind infracţiunea de 
lipsire de libertate în mod ilegal, 
prevăzută de art. 205 N.C.p. 

În aceeaşi ordine de idei, apărarea 
vădit exagerată - depăşirea limitelor 
unei apărări proporţionale - din partea 
persoanei care încearcă să respingă un 
atac injust, poate deveni sursa unui 
pericol grav pentru agresorul iniţial şi 
deci, să se transforme, la rândul său, 
într-un atac injust (ex.: persoana iniţial 
atacată, pentru a înlătura acţiunea de 
lovire a agresorului, se pregăteşte să 
tragă un foc de armă spre agresor) [11]. 

Spre deosebire de legea penală 
română, Codul penal al Republicii 
Moldova [12], nu prevede printre 
atributele atacului și pe acela de a fi 
injust. Cu toate acestea, doctrina 
moldavă de specialitate [13] aduce în 

attack which only endangers the rights 
of the person that is attacked ", in 
which case there would be no self-
defense "because the attack does not 
jeopardize the legitimate interests of 
the defender, his property being owned 
without right"[10]. 

Unjust attacks can also be 
considered the demolition of buildings 
or cutting of trees in his own backyard 
–which is a legal action – if through 
faulty implementation it seriously 
threaten the neighbor's house or 
outbuildings, gaining thus unjust 
character; or catching a thief in the act 
- act permissible by law - but which, if 
prolonged in time, unjustifiably, will 
acquire a criminal character, 
constituting the crime of illegal 
deprivation of liberty provided for by 
art. 205 New Criminal Code. 

Seemingly, the defense that is 
clearly exaggerated - exceeding the 
limits of a proportionate defense - from 
the person who attempts to reject an 
unjust attack by becoming a source of 
serious danger to the original raiser, 
can thus transform from self-defense 
into an unjust attack (e.g.: the person 
initially under attack appealing to 
remove the action of hitting the 
aggressor, prepares to fire a gunshot to 
the aggressor) [11]. 

Unlike the Romanian criminal law, 
the Moldavian Criminal Code [12] 
does not provides among the 
characteristics of the attack that of 
being unjust. However, Moldovan 
specialized doctrine [13] discusses this 
issue in a default manner, stressing that 
the attack must be generated by a 
person required to create a state of self-
defense; because, when the attack 
might come from an animal, protection 
would be performed under the auspices 
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discuție acest aspect într-un mod 
implicit, subliniind faptul că atacul 
trebuie să fie generat, obligatoriu, de o 
persoană, pentru a crea starea de 
legitimă apărare; deoarece, în cazul în 
care atacul ar veni din partea unui 
animal, apărarea s-ar realiza sub 
auspiciile stării de necesitate. Deci, deși 
nu se discută într-o manieră explicită 
despre condiția ca atacul să fie injust, 
aceasta este asumată tacit, 
recunoscându-i-se rolul esențial pe care 
îl deține, în diferențierea dintre cele 
două instituții: legitima apărare și starea 
de necesitate. 

Având în vedere toate aceste 
considerente, din care reiese, fără 
echivoc, importanţa deosebită a 
caracterului injust al legitimei 
apărări, care o defineşte alături de 
celelalte atribute, apreciem că se 
impune în mod imperativ, ca de lege 
ferenda, Codul penal al Republicii 
Moldova să prevadă şi condiția ca 
atacul să fie injust.  

 
2. Poziţia psihică a agresorului 
 
 Tot cu privire la caracterul injust al 

atacului, s-a pus problema dacă legea 
are sau nu în vedere poziţia psihică a 
agresorului, dacă cere sau nu ca acesta 
să aibă capacitatea psihofizică de a-şi 
da seama că fapta sa constituie o 
agresiune, părerile fiind împărţite din 
acest punct de vedere. 

Într-o primă opinie [14], care, dacă 
până de curând părea a fi istoriceşte 
depăşită, din cauza modificărilor aduse 
prin Noul Cod penal, revine în 
actualitate, [15] (deci istoria se repetă), 
se susţine că injustul se determină în 
mod obiectiv, independent de orice 
relaţie cu capacitatea psihică a 
agresorului, pe considerentul că o cauză 

of the state of emergency. So, although 
not discussed in an explicit manner, the 
condition that the attack be unjust is 
assumed tacitly, its essential role in 
differentiating between the two 
institutions: self-defense and state of 
necessity being recognized 
nonetheless. 

Given all these considerations which 
state unequivocally the great 
importance of the unjust condition of 
self-defense, which defines it together 
with the other attributes; we consider 
it imperatively necessary as de lege 
ferenda, the Criminal Code of the 
Republic of Moldavia should provide 
the condition under which the attack 
must be unjust, too. 

 
2. The mental position of the 

aggressor 
 
Related to the unjust character of the 

attack, the question arose whether the 
law should take into consideration the 
mental position of the abuser, whether 
it should require that the latter have the 
psychophysical capacity to realize that 
his act constitutes an aggression. 
Opinions are divided from this point of 
view. 

First opinion [14] - which  until 
recently seemed to be historically 
obsolete, yet due to changes made by 
the new Criminal Code, returns to date, 
[15] (so history does repeat itself), it is 
alleged that injustice be determined 
objectively, independently of any 
relationship with the psychical capacity 
of the aggressor, considering that the 
question of "subjective irresponsibility" 
does not remove the objective character 
of aggressive acts, what matters being  
the real fact that the attacked person is 
faced with an aggression that puts to 
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de "iresponsabilitate subiectivă" nu 
înlătură caracterul obiectiv al actelor 
agresive, ceea ce interesează fiind 
faptul real că cel atacat se găseşte în 
faţa unei agresiuni, care îi pune în 
pericol grav şi nelegitim persoana sau 
drepturile. 

Potrivit acestui punct de vedere, în 
care injustă este orice faptă umană 
contrară normelor de drept, atât 
persoanele alienate mintal, cât şi 
minorii [16] fără discernământ, pot 
săvârşi atacuri injuste şi, ca atare, 
împotriva lor se poate riposta în 
legitimă apărare. 

Într-o a doua opinie [17], căreia ne 
raliem și care este împărtăşită de 
majoritatea autorilor, atacul este injust 
numai în măsura în care agresorul îşi 
dă seama de acest caracter al acţiunii 
sau inacţiunii sale, necesitând a fi 
examinat atât din punctul de vedere al 
celui agresat, cât şi din punctul de 
vedere al agresorului. Astfel, se 
consideră că cel care trece la apărare 
trebuie "să aibă certitudinea că se află 
în faţa unui atac din partea unei 
persoane responsabile. Dacă ştie că 
cel care-l atacă este iresponsabil, se 
va afla în faţa stării de necesitate, iar 
dacă nu ştie, din cauza erorii de fapt 
în care se găsește, se va afla în stare 
de legitimă apărare.  Distincţia se 
impune, fiindcă în primul caz se cere 
ca cel aflat în pericol să nu se fi putut 
salva altfel decât comiţând fapta 
prevăzută legea penală, ceea ce nu este 
necesar în cazul legitimei apărări" 
[18]. 

Argumentul principal al acestei 
opinii constă în faptul că atacul 
provenit de la o persoană care nu 
are semnificaţia juridică a faptei 
sale, nu are cum să îmbrace 
caracterul de just sau injust.  

serious and illegitimate danger their 
person or rights. 

According to this view, where unjust 
is any human act contrary to the rules 
of law, both mentally ill persons and 
minors [16] can thoughtlessly commit 
unjust attacks  and, as such, one can 
retaliate against them in self-defense. 

A second opinion [17], to which we 
subscribe and which is shared by most 
authors, the attack is unjust only if the 
abuser realizes the nature of their 
action or inaction, the attack having 
thus to be examined both from the point 
of view of the abused and the abuser. 
Thus, it is considered that the one who 
resorts to defense must be "convinced 
that they are facing attacks from a 
responsible person. If they know that 
he who attacks is irresponsible, then 
they will be in the state of emergency, 
and if they do not know, because of 
actual error, they will be in self-
defense. The distinction is necessary 
because in the first case it is required 
that the one in danger may not have 
saved other than committing the 
offense under criminal law which is not 
necessary for self-defense" [18]. 

The main reason for this view is that 
the attack originated from a person 
who does not have the legal 
significance of his act, cannot be 
characterized as just or unjust. 

On the other hand, if one takes into 
account the mental state special 
individual who attack would create a 
situation deeply inequitable even 
between man and animal, because in 
terms of legal protection, the animal - 
which in case supports a retaliatory 
attack under the state of emergency - 
would hold a privileged position in 
relation to the irrational person that 
would support a more virulent reaction 
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Pe de altă parte, dacă nu s-ar ține 
cont de starea psihică specială a 
individului care atacă, s-ar crea o 
situație profund inechitabilă, chiar 
între om și animal, deoarece, din punct 
de vedere al protecției juridice, 
animalul - care în caz de atac suportă o 
ripostă în condițiile stării de necesitate, 
- ar deține o poziție privilegiată în 
raport cu persoana lipsită de 
discernământ, care ar urma să suporte 
o reacție mult mai virulentă pe tărâmul 
legitimei apărări. 

Un atac din partea unei persoane 
care răspunde din punct de vedere 
penal împotriva unui iresponsabil, 
deşi va crea o stare de legitimă 
apărare, impunitatea persoanei 
alienate se va face pe temeiul 
iresponsabilităţii şi nu al legitimei 
apărări [19]. 

 
3. Legitima apărare în cazul 

încăierărilor 
 
O altă problemă care s-a pus în 

teoria şi practica judiciară este aceea a 
admisibilităţii sau inadmisibilităţii 
stării de legitimă apărare în cazul 
încăierărilor, în care atacurile nu se 
succed, ci sunt concomitente, astfel 
încât nu se poate determina 
antecedenţa cauzală şi nici să se 
stabilească partea care a declanşat 
atacul, creând starea de pericol care să 
justifice o apărare legitimă. Într-o 
primă opinie, promovată îndeosebi în 
practica judiciară [20], se susţine că nu 
se poate reţine existenţa stării de 
legitimă apărare tocmai datorită 
faptului că persoanele respective se 
atacă reciproc şi simultan. O altă 
opinie, susţinută de doctrina penală 
[21], admite că există posibilitatea 
reţinerii legitimei apărări din moment 

in the realm of self-defense. 
An attack initiated by a legally 

responsible person against an 
irresponsible, although it will create a 
state of self-defense; the impunity of 
the alienated person will be made on 
the basis of irresponsibility and not 
of self-defense [19]. 

 
3. Self-defense in brawls 
 
Another problem that has appeared 

in theory and practice is one of the 
admissibility or inadmissibility of the 
status of self-defense in brawls, 
where the attacks do not succeed one 
another, but are concurrent, so one 
cannot determine the causal record nor 
establish the part that triggered the 
attack, creating a state of peril to 
justify a legitimate defense. In a first 
opinion, promoted especially in 
judicial practice [20], it is argued that 
the state cannot withhold the existence 
of legitimate defense precisely because 
those people attacking each other are 
reacting mutually and simultaneously. 
Another opinion, supported by criminal 
doctrine [21] recognizes that there may 
withhold legitimate defense since each 
attack meets the legal requirements for 
a legitimate defense. However, due to 
the simultaneous and mutual character 
of the initial attacks, each participant in 
the brawls will have to criminally take 
responsibility for it, only subsequent 
attacks having a character of mutual 
self-defense. 

Given these doctrinal and 
jurisprudential positions and starting 
from the definition [22] of the brawl - 
offense provided and punished by art. 
198 New Criminal Code - which 
consists of clashes, usually between 
two groups or opposite sides, 
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ce fiecare atac întruneşte condiţiile 
cerute de lege pentru o apărare 
legitimă. Cu toate acestea, din cauza 
caracterului simultan şi reciproc al 
atacurilor iniţiale, fiecare participant la 
încăierare va urma să răspundă penal 
pentru acestea, doar atacurile 
subsecvente având caracter de legitimă 
apărare reciprocă. 

Având în vedere aceste poziţii 
doctrinare şi jurisprudenţiale şi 
pornind şi de la definiţia [22] dată 
încăierării - infracţiune prevăzută şi 
pedepsită de art. 198 N.C.p. - care 
constă în ciocnirea violentă, de regulă, 
între două grupuri sau tabere adverse, 
şi care se caracterizează printr-un 
complex de acte de violenţă, de 
îmbrânceli şi loviri reciproce, aplicate 
la întâmplare, încât, este greu, din 
cauza îmbulzelii, a aglomerării de 
persoane, să se determine acţiunile 
fiecărui participant în parte; 
considerăm că această chestiune poate 
fi relativ uşor de soluţionat din punct 
de vedere teoretic şi mai anevoios în 
practică, unde lucrurile sunt mult mai 
complicate şi complexe şi, mai ales, 
mult mai greu de dovedit.  

Pentru aceste considerente, opinăm 
că soluţia propusă de practica 
judiciară, în sensul incompatibilităţii 
dintre legitima apărare şi încăierare, 
ni se pare mai justificată, mai motivată 
în raport de situaţiile de fapt specifice 
acesteia şi de prevederile legale 
aplicabile, în special cele privitoare la 
însăşi elementele constitutive ale 
infracţiunii de încăierare. Astfel, 
elementul material al laturii obiective 
a încăierării - denumită şi rix - constă 
în acţiunea de a participa, a lua parte 
la o încăierare între mai multe 
persoane şi săvârşirea de acte de 
violenţă de către toţi participanţii. 

characterized by a complex of acts of 
violence, pushing and hitting one other 
randomly, being difficult, because of 
the hustle and congestion of people, to 
determine the actions of each of the 
participants; we believe that this issue 
can be relatively easy to solve in terms 
of theory and difficult in practice, 
where things are more complicated and 
complex and, especially, much harder 
to prove. 

For these reasons, we consider that 
the proposed solution of the legal 
practice in the sense of incompatibility 
between self-defense and brawl,  
seems more justified, more motivated 
in relation to the factual situations and 
relevant legal provisions, especially 
with regard to the very elements of the 
offense of brawling/fight. Thus, the 
material element of the objective side 
of the fight - called rix - consists of an 
action to participate, to take part in a 
brawl between several people and 
committing acts of violence by all 
participants. Inherent characteristics of 
any brawl are hitting, pushing, tearing 
clothes, being impossible to determine 
which action was committed by which 
participant [23]. 

So, the multitude of acts shared by 
several people, actions which are 
interwoven in such a way that are 
difficult to distinguish and  each action 
cannot be determined separately, [24] 
characterizes the material element and 
defines brawl as a distinctive offense. 

Given these defining characteristics 
of the brawl - without which it cannot 
be conceived and legally applied - it is 
impossible to establish the facts of each 
participant and therefore the initial 
attack that would legitimize defense. 
This impossibility of establishing 
shares for each participant in their 
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Caracteristic şi inerent încăierării sunt 
lovirile, îmbrâncelile, ruperea hainelor 
fără să poată fi stabilite acţiunile 
comise de către fiecare participant 
[23].  

Deci, multitudinea de acţiuni 
aparţinând mai multor persoane, 
acţiuni care se împletesc în aşa fel 
încât sunt greu de delimitat şi nu se 
poate determina fiecare acţiune în 
parte, [24] caracterizează elementul 
material şi defineşte încăierarea ca 
infracţiune distinctă. 

Date fiind aceste caracteristici 
definitorii ale încăierării - fără de care 
aceasta nu poate fi concepută şi exista 
juridic - este imposibil să se 
stabilească faptele fiecărui participant 
şi, deci, a atacului iniţial care ar 
legitima apărarea. Această 
imposibilitate de stabilire a acţiunilor 
fiecărui participant, în materialitatea 
lor, apreciem că este de esenţa 
încăierării şi o fac incompatibilă cu 
legitima apărare.  

Atacul poate deveni injust şi prin 
depăşirea limitelor unei apărări 
proporţionale cu gravitatea atacului 
iniţial şi cu împrejurările în care 
acesta a avut loc, situaţie în care 
apărarea devine un atac injust, 
neconform legii şi atrage răspunderea 
penală a făptuitorului. Aşa cum s-a 
arătat în literatura juridică [25], dacă 
agresorul nu poate invoca starea de 
legitimă apărare în cazul unei apărări 
proporţionale, pentru că nu înfruntă un 
atac injust, în situaţia unei riposte 
făcute prin depăşirea limitelor 
legitimei apărări, agresorul se vede la 
rândul său expus unui atac injust, care 
legitimează actul de apărare. Cu alte 
cuvinte stării de legitimă apărare 
iniţiale i se suprapune o a doua stare 
de legitimă apărare, în care poziţia 

materiality, we think it is the essence of 
the brawl and makes it incompatible 
with self-defense. 

The attack can become unjust by 
overcoming the limits of a defense 
proportionate with the seriousness of 
the initial attack and the 
circumstances under which it 
occurred, in which case defense 
becomes an unjust attack, incompatible 
with the law and entailing criminal 
liability of the perpetrator. As pointed 
out in the legal literature [25], if the 
abuser cannot invoke self-defense in 
the case of a proportionate defense, 
because he does not face an unjust 
attack, when a riposte is made by 
exceeding the limits of self-defense, 
the aggressor sees himself exposed to 
an unjust attack, which  legitimates the  
act of defense. In other words, the 
initial state of self-defense is 
superposed by a second self-defense 
in which the position of the subjects is 
reversed: correlative attacks. [26] 
Another question was whether in the 
event of a challenge from the one 
being bullied, the latter can still 
plead as being in self-defense. 

We believe that in case of exceeding 
the limits of self-defense, the original 
raiser may invoke self-defense, and all 
the more can the provoker invoke  this 
state too, the provoker whose act does 
not constitute an attack within the 
meaning of criminal law to justify a 
legitimate defense [27]. Therefore, if 
the response of the provoked meets the 
conditions of an attack, it can justify 
the reaction of legitimate defense from 
the provoker, who in his turn responds 
by an attack, the so-called excuse of 
provocation provided by Art.75 Para. 
(1) Lett. a). New Criminal Code. 
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subiecţilor este inversată: atacuri 
corelative [26]. De asemenea, s-a pus 
problema dacă în cazul unei 
provocări din partea celui agresat, 
acesta mai poate invoca beneficiul 
legitimei apărări.  

Considerăm că în cazul depăşirii 
limitelor legitimei apărări, agresorul 
iniţial poate invoca starea de legitimă 
apărare, și cu atât mai mult existenţa 
acestei stări o poate invoca și 
provocatorul, a cărui faptă nu 
constituie un atac în sensul legii 
penale, care să justifice o apărare 
legitimă [27]. Prin urmare, dacă 
riposta celui provocat întruneşte 
condiţiile atacului, poate justifica 
reacţia de apărare legitimă a 
provocatorului, în favoarea celui care 
răspunde la provocare prin atac putând 
să se reţină aşa - numita scuză a 
provocării, prevăzută de art. 75 alin. 
(1) lit. a). N.C.p. 

 
4. Admisibilitatea legitimei 

apărări împotriva unui atac injust al 
funcționarului public  

 
Lumea juridică s-a preocupat 

îndelung şi de chestiunea dacă în faţa 
unui atac injust, din partea unui organ 
al autorităţii publice, este posibilă o 
ripostă în condiţiile stării de legitimă 
apărare. Deşi părerile au fost împărţite, 
opinia dominantă [28] este că un atac 
injust al unui funcţionar public dă 
dreptul celui împotriva căruia este 
îndreptat să riposteze, urmând a 
beneficia de efectele legitimei apărări. 
Istoricul disputei [29] asupra acestei 
chestiuni prezintă mai puţină 
importanţă astăzi, câtă vreme sistemul 
legislativ promovează un stat de drept, 
pus în slujba intereselor generale ale 
societăţii, dar şi în slujba cetăţeanului, 

 
4. Admissibility of self-defense 

against an unjust attack of the civil 
servant 

 
The legal world has long been 

concerned with the question whether 
before an unjust attack by an organ of 
public authority it is possible to riposte 
during the state of self-defense. 
Although views were split, the 
dominant opinion [28] is that an 
unjust attack of a public official 
gives the right of whom it is directed 
to, to retaliate, and the latter will 
benefit from the effects of self-defense. 
The historical dispute [29] on this issue 
presents less importance today, as long 
as the legal system promotes the rule of 
law, at the service of the general 
interests of the society and serving the 
citizens, who have the freedom to 
oppose any unjust attacks and more so 
if they come from representatives of 
public authorities because the primary 
statutory duty is just to observe and 
enforce citizens' rights and people’s in 
general. 

If in its infancy [30] of legal 
recognition of the right of retaliation 
against an unlawful act of the civil 
servant [31], the only way to achieve it 
was through courts notification [32] the 
direct physical riposte being 
considered a rebellion, a denial of 
social order [33], so illegal in its turn, 
today this right to defense is 
recognized by most contemporary 
laws. 

The European Convention on 
Human Rights, in Art.1, Obligation to 
respect human rights, states: "The High 
Contracting Parties shall secure to 
everyone within their jurisdiction the 
rights and freedoms defined in Section 
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care are libertatea de a se opune 
oricăror atacuri injuste, şi cu atât mai 
mult dacă vin din partea 
reprezentanţilor autorităţii publice, 
deoarece principala lor îndatorire 
legală este tocmai de a respecta şi a 
asigura respectarea drepturilor 
cetăţenilor şi a persoanelor în general. 

Dacă în fază incipientă [30] de 
recunoaştere legală a dreptului la 
ripostă împotriva unui act ilegal al 
funcţionarului public [31], unica 
modalitate de realizare a acestuia era 
sesizarea instanţelor competente [32], 
riposta directă, fizică fiind considerată 
o rebeliune, o negare a ordinii sociale 
[33], deci ilegală la rândul său; astăzi 
acest drept la apărare este recunoscut 
de majoritatea legislaţiilor 
contemporane.  

Convenţia Europeană a Drepturilor 
Omului în art. 1, Obligaţia de a 
respecta drepturile omului, prevede 
că: „Înaltele Părţi Contractante 
recunosc oricărei persoane aflate sub 
jurisdicţia lor drepturile şi libertăţile 
definite în Titlul I al prezentei 
Convenţii” [34]; articol în temeiul 
căruia Curtea Europeană a statuat că 
„responsabilitatea unui stat poate fi 
angajată pentru actele tuturor 
organelor, agenţilor sau 
funcţionarilor săi, cu motivarea că, 
aşa după cum se admite în general în 
dreptul internaţional, nu interesează 
rangul acestora, pentru că actele 
persoanelor care acţionează în cadrul 
funcţiilor lor oficiale sunt, în orice caz, 
imputabile statului căruia ele aparţin. 
În special obligaţiile care incumbă 
statelor pe temeiul Convenţiei pot să 
fie încălcate de persoane care exercită 
funcţii oficiale ce le-au fost 
încredinţate” [35]. Tot Curtea, cu 
ocazia judecării unor cauze - pe 

I of this Convention" [34]; article under 
which the European Court held that 
"the responsibility of a State may be 
engaged for acts of all organs, agents 
or its officials on the ground that, as is 
generally accepted in international law, 
their rank is of no interest, because the 
deeds of those acting within their 
official duties are in any event, 
attributable to the State to which they 
belong. In particular member's 
obligations under the Convention can 
be violated by persons exercising 
official functions entrusted to 
them"[35]. The Court during the trial 
of cases - under Art.2 Para. 2 
(authorization of causing of death 
through the use of force) ECHR - 
established with the status of 
principles, a set of rules that must be 
considered by contracting states and 
their agents in such situations. Thus, 
states are under positive obligation to 
create an appropriate legal framework 
to provide a level of protection of the 
right to life required of a democratic 
society, [36] a system of adequate and 
effective guarantees against 
arbitrariness and abuse of force of 
any kind [37] operations that may 
involve death of persons should be 
prepared and controlled by the 
authorities so that the use of force be 
minimized to the extent possible, [38] 
the use of force must be absolutely 
necessary [39] use of force is allowed 
only if based on reasonable and 
unmistakable conviction of the 
existence of a dangerous situation [40]. 
The Court conducts a strict control 
whenever such exceptions are 
invoked to the right to life. 

Returning to the doctrine, I. 
Tanoviceanu, argued, referring to the 
unjust attack "... the law does not 
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temeiul art. 2 para. 2 (autorizarea 
cauzării morţii prin utilizarea forţei) 
CEDO - a stabilit, cu statut de 
principii, o serie de reguli care trebuie 
avute în vedere de statele contractante 
şi de agenţii lor în asemenea situaţii. 
Astfel, statelor le revine obligaţia 
pozitivă să creeze un cadru juridic 
adecvat pentru a oferi un nivel de 
protecţie a dreptului la viaţă impus de 
o societate democratică, [36] crearea 
unui sistem de garanţii adecvate şi 
efective împotriva arbitrariului şi 
abuzului de forţă de orice fel, [37] 
operaţiunile ce pot presupune moartea 
unor persoane trebuie pregătite şi 
controlate de autorităţi, încât 
recurgerea la forţă să fie redusă la 
minim, în măsura posibilului, [38] 
recurgerea la forţă trebuie să fie 
absolut necesară, [39] recurgerea la 
forţă se admite doar dacă se bazează 
pe convingerea neîndoielnică şi 
rezonabilă cu privire la existenţa unei 
situaţii periculoase [40]. Curtea 
realizează un control strict ori de 
câte ori sunt invocate asemenea 
excepţii de la dreptul la viaţă. 

Întorcându-ne la doctrină, I. 
Tanoviceanu, susţinea, referindu-se la 
atacul injust: "...legea nu distinge 
din partea cui vine: a unui 
particular ori a vreunui funcţionar 
public şi unde legea nu distinge, nici 
noi nu trebuie să distingem" [41] 
sau, altfel spus, legea ţine seama de 
legitimitatea intrinsecă a actului şi nu 
de calitatea celui care îndeplineşte 
acest act. Deşi funcţionarul este 
prezumat a cunoaşte mai bine legea pe 
care o aplică, "când cetăţeanul 
cunoaşte cu siguranţă ilegalitatea 
actului funcţionarului, el are dreptul să 
se împotrivească pe riscul şi pericolul 
său", fiind "în interesul public ca 

distinguish from whom it comes: an 
ordinary person or any civil servant 
and where the law does not 
distinguish, we do not need to 
distinguish either" [41] or, in other 
words, the law takes into account the 
intrinsic legitimacy of the act, not of 
the person who performs this act. 
Although an official is presumed to 
know better the law he applies, "when 
the citizen certainly knows about the 
illegality of an act committed by an 
official, he has the right to resist at his 
own risk" being "in the public interest 
that citizens have the right of 
resistance, and in case of need the one 
of self-defense" [42]. Also, the same 
professor, I. Tanoviceanu considers, 
rightly, that the attack of the civil 
servant is all the more unjust (as 
opposed to un attack from an 
ordinary citizen), as he performs, 
simultaneously, a deviation from his 
official duty, as he is paid by the 
citizens to protect them against unjust 
attacks and not for himself to commit 
such attacks. 

The unjust attack by officials 
generates self-defense, [43] and the 
reaction of the aggressed cannot be 
considered a crime, not even the 
special crime of outrage - with or 
without violence - because defense 
does not dispute the authority and its 
legitimacy, but the unjust act of an 
abusive official, deliberately violating 
the law, thus situating himself outside 
the very authority whose representative 
he is supposed to be. 

If the status of self-defense against 
unjust aggression of representatives of 
the authority is granted in principle, 
then it is implicit that there is in self-
defense the one who intervenes to 
defend another person, his rights or to 
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cetăţeanul să aibă dreptul de rezistenţă, 
şi la caz de trebuinţă pe acela de 
legitimă apărare" [42]. De asemenea, 
acelaşi profesor, I. Tanoviceanu 
considera, pe bună dreptate, că atacul 
funcţionarului public este cu atât 
mai injust (comparativ cu atacul 
provenind de la un particular), cu cât 
acesta săvârşeşte, concomitent, şi o 
abatere de la datoria sa de 
funcţionar, acesta fiind plătit şi 
însărcinat de cetăţeni să-i apere de 
atacurile injuste, iar nu pentru ca el 
însuşi să comită astfel de atacuri. 

Atacul injust al funcţionarului 
public generează stare de legitimă 
apărare, [43] iar reacţia celui agresat 
nu poate fi considerată infracţiune, nici 
chiar infracţiunea specială de ultraj - 
cu sau fără violenţă - deoarece 
apărarea nu contestă autoritatea sau 
legitimitatea acestuia, ci fapta injustă a 
funcţionarului abuziv care, încălcând 
în mod deliberat legea, se situează el 
însuşi în afara autorităţii al cărei 
reprezentant este.  

Dacă este admisă starea de legitimă 
apărare împotriva agresiunilor injuste 
ale reprezentanţilor autorităţii, în 
principiu, implicit se află în legitimă 
apărare şi cel care intervine pentru 
apărarea persoanei altuia, a drepturilor 
acesteia ori pentru apărarea unui 
interes general împotriva unui 
asemenea atac [44]. 

Cu privire la aprecierea caracterului 
just sau injust al actelor autorităţii s-au 
analizat şi propus diverse variante de 
soluţionare, inclusiv variante 
intermediare [45]; în doctrina penală 
română [46] fiind acreditată şi însuşită 
teoria susţinută de profesorul V. 
Dongoroz, [47] potrivit căreia „poate 
să existe legitimă apărare contra unui 
atac injust, venit din partea unui 

defend a general interest against such 
an attack [44]. 

Regarding the assessment of just or 
unjust acts of authority various options 
to resolve were analyzed and proposed, 
including intermediate variants [45]; in 
the Romanian criminal doctrine [46] 
the theory espoused by Professor V. 
Dongoroz is accredited and supported, 
theory that states [47] that "there may 
be legitimate defense against an 
unjust attack coming from an organ 
or a public authority when the attack 
is obviously illegal, arbitrary and 
made without guard from legal 
forms". 

Although we tend to appreciate this 
attribute: obviously - inspired by 
Italian doctrine and proposed in the 
French doctrine as an interim solution 
in assessing the unjustness of acts by 
the authority (the term commonly used 
being a synonym of the obvious, 
namely: manifest) [48] – it would be an 
addition to the bill, unjustifiably so, 
because the legislature did not intend to 
provide it expressly or exceptionally. 
We consider it natural, however, that 
against the acts of authority one must 
not retaliate easily, casually, because it 
would amount to contempt, a violation 
of the law itself. 

For the same reason, we think it 
justified the opinion [49] that the attack 
perpetrated by the authority organs 
having an appearance of legality, (but 
which, in fact, is an illegal act) should 
not legitimate self-defense if there is 
another way of  attack, such as the 
possibility of complaint to the superior 
authorities, referral to courts etc. 
because in practice, people are not able 
to verify immediately and in depth 
whether those acts of authority are 
lawful or not (as in the case of an arrest 
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organ sau unei autorităţi publice 
atunci când atacul este vădit ilegal, 
arbitrar şi făcut fără paza formelor 
legale ”. 

 Deşi suntem tentaţi  să apreciem 
acest atribut: vădit - inspirat din 
doctrina italiană şi propus în doctrina 
franceză ca soluţie intermediară în 
aprecierea injusteţei actelor autorităţii 
(termenul uzitat fiind un sinonim al 
celui de vădit, respectiv: manifest) [48] 
- a fi o adăugare la lege, deci 
nejustificat, din cauza faptului că 
legiuitorul nu a înţeles să-l prevadă în 
mod expres, nici măcar excepţional; 
considerăm totuşi că este firesc, ca 
împotriva actelor autorităţii să nu se 
riposteze cu uşurinţă, cu lejeritate 
deoarece aceasta ar echivala cu o 
sfidare, o încălcare a legii însăşi.   

Pentru acelaşi considerent, apreciem 
că este întemeiată şi opinia [49] potrivit 
căreia atacul săvârşit de organul 
autorităţii având o aparenţă de 
legalitate, (dar care, de fapt, este un act 
ilegal), nu trebuie să legitimeze 
apărarea dacă există o altă cale de atac, 
cum ar fi posibilitatea plângerii la 
organele ierarhic superioare, sesizarea 
instanţelor judecătoreşti, etc., deoarece, 
în practică, persoanele nu au 
posibilitatea de a verifica imediat şi în 
profunzime dacă acele acte ale 
autorităţii sunt legale sau nu (precum în 
cazul unui mandat de arestare care 
prezintă anumite neregularităţi, ce pot 
atrage anularea sa [50]). De aceea, 
suntem de acord că "ceea ce dă 
caracterul de arbitrar actelor 
funcţionarilor publici şi deci 
legitimează rezistenţa nu poate fi decât 
abuzul săvârşit prin acte efectuate fără 
observarea şi în dispreţul formelor 
prescrise de lege sau cu vădită 
incompetenţă" [51]. Tot în susţinerea 

warrant presenting certain irregularities 
that may attract cancellation [50]). 
Therefore, we agree that "what gives 
arbitrary character to acts of civil 
servants and therefore legitimizes 
resistance can only be the abuse 
committed by acts carried out without 
considering the prescribed forms and in 
contempt of law or a manifest 
incompetence" [51]. Also in support of 
this view it has been said [52] that, 
insofar as a complaint to higher 
authorities is possible, this attack will 
not justify a legitimate defense, 
otherwise it would come to accept that 
the victim of a judiciary error should be 
in self-defense for killing a guard to 
regain freedom. 

The quality of qualified active 
subject, as a representative of state 
authority determines the impugned 
provision of unjust attack as a 
specific crime or as aggravating form 
of the basic type, because of the special 
importance of social values such 
endangered, representing the very legal 
background to these facts, such as the 
social relations on justice,  social 
relationships regarding the correctness 
of an official in carrying out his public 
service obligations, social relations on 
equal rights and non-discrimination of 
persons etc. 

In all cases, determining whether an 
attack is just or unjust is a matter of 
fact, but only by reference to what is 
just, to what law allows or prohibits. In 
this operation a number of factors must 
be taken into account such as: the cause 
of the attack, the mental state of the 
aggressor and the aggressed, the 
importance of social value that the 
attack was directed against, the 
previous relationships between the 
aggressor and the person attacked etc. 
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acestui punct de vedere s-a mai spus 
[52] că, în măsura în care există 
posibilitatea plângerii la organele 
superioare, atacul respectiv nu va 
justifica o apărare legitimă, altfel s-ar 
ajunge să se admită că victima unei 
erori judiciare, ar fi în stare de legitimă 
apărare, dacă omoară un gardian pentru 
a-şi redobândi libertatea. 

Calitatea de subiect activ calificat, 
de reprezentant al autorităţii 
determină prevederea atacului injust 
săvârşit de acesta ca infracţiune 
specifică sau ca formă agravantă a 
variantei tip, tocmai din cauza 
importanţei deosebite a valorilor 
sociale astfel periclitate, ce constituie 
obiectul juridic generic al acestor 
fapte, precum relaţiile sociale privind 
înfăptuirea justiţiei, relaţiile sociale 
privind corectitudinea funcţionarului 
public în îndeplinirea obligaţiilor de 
serviciu, relaţiile sociale privind 
egalitatea în drepturi şi 
nediscriminarea persoanelor, etc. 

În toate cazurile, stabilirea 
caracterului just sau injust al atacului 
constituie o problemă de fapt, însă 
doar prin raportarea la ceea ce este 
just, la ceea dreptul îngăduie sau 
interzice. În această operaţiune trebuie 
să se ţină seama de o serie de 
elemente, precum: cauza atacului, de 
starea psihică a agresorului, precum şi 
a celui agresat, importanţa valorii 
sociale împotriva căreia a fost 
îndreptat atacul, de relaţiile anterioare 
dintre agresor şi persoana atacată, etc. 
[53]. 

Unele acţiuni sau inacţiuni 
prevăzute sau permise - implicit sau 
explicit - de lege, nu sunt considerate 
atacuri injuste. Astfel, agresivitatea 
manifestată în anumite dispute 
sportive (box, judo, karate etc.) - în 

[53]. 
Some actions or inactions 

provided or allowed - implicitly or 
explicitly - by law are not considered 
unjust attacks. Thus, aggression 
manifested in certain sports disputes 
(boxing, judo, karate, etc.) - within the 
rules – are not considered an unjust 
attack precisely because it is provided 
and permitted by these regulations, 
known and accepted by all players. 
[54] The transgression of their limits, 
however, is unjust and creates a state of 
self-defense (e.g.: knocking out 
opponent out of the boxing ring). 

They are also considered just attacks 
the detention of a person who has just 
committed a flagrant offense, 
preventive arrest in the cases and 
conditions provided by law, carrying 
out house searches within the frame of 
the rules and norms of the Criminal 
Procedure Code etc. 

So, the attack is always considered 
just if committed under a law or 
statutory provisions within the limits 
and conditions set by them. 

 
Conclusions 
 
Thorough knowledge of all the 

conditions imposed by the law of self-
defense, as well as of the other 
justifiable acts or causes of impunity is 
a goal for both jurists in view of 
achieving a fair justice, and for all 
people, in general, in order to be able 
to legitimately defend the protected 
values so as not to turn themselves 
from victims into aggressors. 

The attack is unjust to the extent that 
it has no legal basis; however it is not 
necessarily to be a crime. The lack of 
legal basis for an attack does not only 
regard the lack of the right to have or 
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limitele regulamentelor - nu constituie 
un atac injust, tocmai datorită faptului 
că este prevăzută şi permisă de aceste 
regulamente, cunoscute şi acceptate de 
toţi jucătorii [54]. Transgresarea 
limitelor acestora, însă, este injustă şi 
dă naştere stării de legitimă apărare 
(e.g.: lovirea adversarului în afara 
ringului de box).  

Sunt considerate, de asemenea, 
atacuri juste, reţinerea unei persoane 
care a săvârşit o infracţiune flagrantă, 
arestarea preventivă în cazurile şi în 
condiţiile prevăzute de lege, efectuarea 
percheziţiei domiciliare cu respectarea 
normelor Codului de procedură penală, 
etc. 

 Deci, atacul este considerat 
întotdeauna just dacă este săvârşit în 
baza unui drept sau a unor dispoziţii 
legale, în limitele şi condiţiile 
prevăzute de acestea.  

 
Concluzii 
 
Cunoașterea cât mai fidelă a tuturor 

condițiilor impuse de lege legitimei 
apărări, dar și a celorlalte cauze 
justificative și de neimputabilitate 
reprezintă un deziderat atât pentru 
juriști în vederea înfăptuirii unei justiții 
corecte, dar și pentru toate persoanele, 
la modul generic, pentru a-și putea 
apăra legitim valorile ocrotite şi a nu se 
transforma din victime în agresori. 

Atacul este injust în măsura în care 
nu are nici un temei juridic; nefiind 
însă necesar ca acesta să constea într-o 
infracțiune. Lipsa temeiului juridic al 
atacului nu privește doar inexistența 
dreptului de avea sau nu o anumită 
conduită, ci și în cazul când acest drept 
există, modalitatea sau mijloacele de 
exercitare ale acestuia sunt contrare 
legii. 

not to have a certain behavior, but if 
such right does exist, the manner or 
means of exercising thereof must not be 
contrary to the law. 

Unjust character, one of the most 
important attributes of attack is also the 
main difference between self-defense 
and state of necessity. Classifying an 
attack as unjust can be achieved only if 
the attacker has the mental ability to 
discern this aspect. If the attacked is 
unaware that the aggressor is 
irresponsible the former will be in self-
defense, while knowing about the 
irresponsibility of the aggressor will 
trigger the state of emergency. 

Concerning the issue of an unjust 
attack of a public official, we can 
indisputably conclude it can legitimize 
a defense under Art. 19 New Criminal 
Code, in the sense that we have 
highlighted that most modern laws - 
including the European Convention on 
Human Rights provide for such 
provisions. 

In brawls, the conclusion is the 
inadmissibility of self-defense because 
of their characteristics, the plurality of 
simultaneous attacks and the practical 
impossibility of establishing the deeds 
of each participant, namely of the 
initial attack that would legitimize 
defense. 

Comparative study with Moldavian 
law, has allowed us to critically 
observe the lack of provision 
concerning the unjust character of the 
attack, which is why, given the 
importance of this particular institution 
for self-defense, we proposed de lege 
ferenda to include it among the  
requirements of unjust attack in the  
Criminal Code of the Republic of 
Moldavia, too. 
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Caracterul injust, unul dintre cele 
mai importante atribute ale atacului 
constituie și principala diferență dintre 
legitima apărare și starea de 
necesitate. Catalogarea atacului ca 
injust se poate realiza doar în măsura în 
care atacatorul are capacitatea psihică  
să discearnă acest aspect. Dacă cel 
agresat nu cunoaște că atacatorul este 
iresponsabil se va afla pe tărâmul 
legitimei apărări, în timp ce 
cunoașterea iresponsabilității 
agresorului va determina aplicarea 
stării de necesitate. 

Răspunsul la întrebarea dacă atacul 
injust al unui funcţionar public poate 
legitima o apărare în condiţiile art. 19 
N.C.p. este indiscutabil afirmativ, sens 
în care am evidenţiat că majoritatea 
legislaţiilor moderne - inclusiv 
Convenţia Europeană a Drepturilor 
Omului, prevăd astfel de dispoziţii. 

În cazul încăierărilor, concluzia 
este cea a inadmisibilității legitimei 
apărări din cauza caracteristicilor 
acestora, a multitudinii de atacuri 
concomitente și a imposibilității 
practice de a se stabili faptele fiecărui 
participant; deci a atacului iniţial care 
ar legitima apărarea. 

Studiului comparativ întreprins cu 
legislaţia moldavă, ne-a permis 
observarea critică a lipsei prevederii 
caracterului injust al atacului, motiv 
pentru care, având în vedere și 
importanţa sa deosebită pentru 
instituţia legitimei apărări, am propus, 
de lege ferenda, includerea acestuia 
printre cerinţele atacului şi în Codul 
penal al Republicii Moldova. 
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Rezumat: Răspunderea penală a 
căpătat, în dreptul mediului, un loc 
primordial în ierarhia titpurilor de 
răspundere juridică, pe fondul creșterii 
numărului faptelor cu efect negativ 
îndreptate împotriva asupra mediului. Noul 
Cod penal își aduce contribuția la 
pedepsirea faptelor îndreptate împotriva 
mediului. Un alt aspect analizat în lucrarea 
de față se referă la fenomenul criminalității 
organizate aflată în plină expansiune. Pe 
acest fond s-au amplificat și acțiunile 
distructive îndreptate împotriva mediului, 
care au dus la apariția criminalității 
ecologice. La nivel european și global se 
fac demersuri importante în direcția unui 
control mai riguros al criminalității. 
Lucrarea surprinde situația particulară a 
României și a Franței, din perspectiva 
preocupărilor pentru stoparea fenomenului 
infracțional în domeniul ecologic.  
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Introducere 
 
Rolul răspunderii penale a crescut în 

ultimii ani pe fondul intensificării 
acțiunilor cu impact negativ asupra 
mediului care au produs grave 
prejudicii acestuia, ceea ce a condus la 
conștientizarea faptului că sunt 
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Abstract: Criminal liability acquired in 
environmental law, a primordial place in 
the hierarchy of legal liability titpurilor, 
amidst a growing number of negative facts 
against the environment. The new Criminal 
Code contributes to punish acts against the 
environment. Another aspect analyzed in 
this paper refers to the phenomenon of 
organized crime booming. Against this 
background were amplified and destructive 
actions against the environment, which led 
to the ecological crime. In Europe and 
globally are important steps towards a 
more rigorous control of crime. The work 
captures the situation of Romania and 
France in terms of concerns for stopping 
crime in ecology. 
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Introduction 
 
The role of criminal liability has 

increased in recent years amid 
intensified actions with negative 
environmental impacts that have 
caused serious damage to the phone, 
which led to the realization that need 
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necesare sancțiuni mai aspre și mai 
apropiate, care să stopeze fenomenul 
infracțional în în acest domeniu.  

Pe acest fond, răspunderea penală, 
care o lungă perioadă de timp a jucat 
un rol secundar în cadrul răspunderii 
juridice specifice de dreptului mediului, 
a devenit primordiala formă de tragere 
la răspundere a tuturor subiecților de 
drept care au adus grave atingeri 
mediului și componentelor sale.  

Lucrarea surprinde evoluția 
răspunderii penale de la un instrument 
accesoriu de sancționare în dreptul 
mediului, la unul care tinde să devină 
principal, fapt demonstrat de adoptarea 
recenta a proiectului Legii privind 
protecția mediului prin dreptul penal, 
după modelul și în conformitate cu 
dispozițiile Directivei 2008/99/CE 
privind protecția mediului prin 
intermediul dreptului penal. În plus, 
sunt surprinse o serie de exemple 
concrete privind evoluția fenomenului 
criminalității de mediu și modul în care 
se încearcă reducerea acestuia la nivel 
global.  

 
1. Aspecte privind rolul 

răspunderii penale în dreptul 
mediului 

 
Răspunderea de tip penal în 

domeniul protecției, conservării și 
ameliorării mediului, constituie una 
dintre modalitățile de sancționare a 
daunelor ecologice de dată relativ 
recentă, și aceasta, întrucât, mult timp 
ea a avut un rol subsidiar.  

Din punct de vedere istoric, normele 
de tip penal au fost considerate printre 
primele care au fost aplicate pentru 
protecția mediului, însă un fascicul 
reprezentativ de norme specifice 
aferente unui drept penal al mediului 

tougher sanctions and closer to halt 
crime in this area. 

Against this background, criminal, a 
long time played a role in the legal 
liability of specific environmental law, 
has become the primary form of 
accountability of all subjects of law 
that brought severe harm environment 
SIU components. 

The work captures the evolution of 
criminal responsibility from one 
instrument accessory penalties in the 
right environment to one that tends to 
be mainly demonstrated by the recent 
adoption of the draft law on protection 
of the environment through criminal 
law model and in accordance with 
Directive 2008/99 / EC environmental 
protection through criminal law. In 
addition, they captured a number of 
concrete examples of environmental 
crime evolution of the phenomenon 
and how to try to stop it globally. 

 
1. Issues on the role of criminal 

liability in environmental law 
 
Type criminal liability protection, 

conservation and improvement of the 
environment is one of the ways to 
sanction environmental damage 
relatively recent, and this, as much as it 
had a subsidiary role. 

From a historical perspective, the 
rules of criminal type were considered 
among the first to have been applied to 
environmental protection, but a 
representative bundle of specific rules 
related to a criminal environment are 
more recent. 

Long, first there were preventive 
actions which in the right environment 
were considered the most effective 
measures to repair the environmental 
damage, followed by the civil and 
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sunt de dată mai recentă.  
Mult timp, pe primul loc s-au aflat 

acțiunile de tip preventiv care, în 
dreptul mediului, au fost considerate 
cele mai eficiente măsuri de reparare a 
prejudiciului adus mediului, urmate de 
cele de natură civilă și 
contravențională. Sancțiunile de natură 
penală au fost cerute de creșterea 
fenomenului infracțional în acest 
domeniu, și de necesitatea aplicării 
unor măsuri mai aspre și adecvate 
noilor tipuri de fapte săvârșite de om 
împotriva mediului în care trăiește.  

Pe acest fond, răspunderea de tip 
penal în dreptul mediului a căpătat o 
importanță mai mare, iar la nivel 
național, european și internațional a 
devenit tot mai evident interesul pentru 
crearea unui fascicul specific de 
„infracțiuni ecologice” și a unui drept 
penal al mediului. 

„Din această perspectivă, dreptul 
penal a venit în mod specific în ajutorul 
dreptului public, fie al dreptului 
constituțional, a dreptului 
administrativ, dreptului fiscal, 
legislației economice și chiar al 
dreptului internațional public, prin 
instituirea unor reglementări penale 
particulare în materie, până la 
coagularea lor într-un drept penal 
specific, cu tendințe de autonomie” [1]. 

Infracțiunile ecologice propriu-zise, 
trebuie să vizeze atingerile aduse 
mediului care au efecte deosebit de 
distructive, ce afectează mediul și 
colectivitățile umane. Prin răspunderea 
penală trebuie protejat mediul, 
componentele sale (aer, apă, sol, 
subsol, biodiversitate) și apărat dreptul 
omului la un mediu sănătos garantat 
constituțional.  

„În privința urmăririi infracțiunilor 
ecologice apar o serie de dificultăți, 

administrative offenses. Criminal 
penalties were required increase of 
crime in this area and the need for 
robust and tougher measures 
appropriate to the new types of 
offenses committed by man against his 
environment. 

Against this background, the 
liability type of criminal environmental 
law has taken on greater importance, 
and at national, European and 
international level has become 
increasingly obvious interest in 
creating a beam specific "offenses 
green" and a criminal environment. 

"From this perspective, criminal law 
came specifically to help public law or 
constitutional law, administrative law, 
tax law, economic law and even 
international public law, by 
establishing rules of criminal particular 
relating to their coagulation in a 
specific criminal law, with trends 
autonomy'' [1].  

Own ecological crimes - said the 
damage to the environment should aim 
at having very destructive effects 
which affect the environment and 
human communities. Criminal liability 
should be protected environment, its 
components (air, water, soil, subsoil, 
biodiversity) and defended the human 
right to a healthy environment 
constitutionally guaranteed.  

"As regards environmental criminal 
offenses are a series of difficulties 
related to the need for special 
equipment and means of finding and 
evidence of a particular qualification 
agents investigating the nature of 
diffuse or difficult found the effects of 
pollution, etc." [2]. 

Offenses 'green' own - said refers to 
attacks not so interests of individuals, 
goods and their rights, but some 
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legate de necesitatea existenței unor 
mijloace și dotări speciale de constatare 
și de probă, de o anumită calificare a 
agenților instrumentari, de caracterul 
difuz ori dificil de constatat al efectelor 
poluării, ș.a.” [2]. 

Infracţiunile “ecologice” propriu-
zise se referă la atingeri aduse nu atât 
intereselor indivizilor, bunurilor şi 
drepturilor lor, ci unor interese 
colective, majore. 

În ceea ce priveşte dreptul 
românesc, materia penală în domeniul 
dreptului mediului a avut mult timp un 
caracter incomplet, parţial şi 
nedefinitivat. 

În doctrină, se consideră, pe drept 
cuvânt că dreptul penal apare ca un fel 
de drept pozitiv de gradul al doilea, 
receptând indirect și mediat influențele 
generale ale noilor orientări manifestate 
în plan social [3].  

 

2. Răspunderea penală în 
domeniul protecţiei mediului în 
conformitate cu noul Cod Penal 
românesc 

 
Noul Cod Penal român nu alocă un 

capitol distinct infracțiunilor îndreptate 
împotriva mediului. Singurele 
prevederi care au incidență cu 
problematica de mediu, fără însă a fi 
incriminări directe ale unor infracțiuni 
strict ecologice, le regăsim în Titlul VI 
- Infracțiuni care aduc atingere unor 
activități de interes public sau altor 
activități reglementate de lege, 
Capitolul IV - Infracțiuni privitoare la 
regimul stabilit pentru unele activități 
reglementate de lege și în Titlul IX - 
Infracțiuni care aduc atingere unor 
relații privind conviețuirea socială, 
Capitolul II - Infracțiuni contra 
sănătății publice (Coord. Valerian 

collective interests major.  
Regarding the Romanian law, 

criminal matters in environmental law 
has long had an incomplete, partial and 
unfinished.  

In theory, it is believed, rightly, 
criminal law appears as a kind of 
second degree as positive, indirect and 
mediated influences receptând general 
social plan manifested in the new 
guidelines [3]. 

 
2. Environmental criminal 

liability under the new Romanian 
Penal Code 

 
Romanian new Penal Code does not 

allocate a separate chapter crimes 
against the environment. The only 
provisions affecting the environmental 
issues, without being criminality direct 
of crimes strictly organic, are found in 
Title VI - Crimes Against activities of 
public interest or other activities 
regulated by law, Chapter IV - 
Offences relating to regime 
established for certain activities 
regulated by law and Title IX - 
Offences affecting relations on social 
cohabitation, Chapter II - Offences 
against public health (Coord. Valerian 
Cioclei, the Penal Code and Code of 
Criminal Procedure, Bucharest, C.H. 
Beck, 2010, pp. 111-115 and 123-124). 

In Chapter IV of Title VI, the 
following acts are criminalized failure 
to observe regulations on ammunition 
(art. 279); not respecting the nuclear 
material or other radioactive materials 
(2791) and not respecting the 
explosives (art. 280).  

In Chapter II of Title IX are devoted 
to three offenses relating to human 
health that can be extended to 
consequences that may result from the 
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Cioclei, Codul penal și Codul de 
procedură penală,  București, Editura 
C.H. Beck, 2010, p. 111 – 115 și 123 – 
124). 

În Capitolul IV al Titlului VI, sunt 
incriminate următoarele fapte: 
nerespectarea regimului armelor și 
munițiilor (art. 279); nerespectarea 
regimului materialelor nucleare sau a 
altor materii radioactive (2791) și 
nerespectarea regimului materiilor 
explozive (art. 280).  

În Capitolul II al Titlului IX sunt 
consacrate trei infracțiuni care privesc 
sănătatea umană, ce pot fi extinse și la 
consecințele pe care le pot produce 
mediului. Este vorba de : răspândirea 
bolilor la animale sau plante (art. 310), 
infectarea apei (art. 311) și traficul de 
substanțe toxice (art. 312). 

Rezultă că, în cadrul noului Cod 
Penal, infracţiunile de mediu nu sunt 
prevăzute într-un fascicul distinct şi au 
doar o legătură incidentală cu 
problematica mediului. Chiar și în 
cazul art. 311 - infestarea apei, deși este 
vorba despre o faptă îndreptată direct 
împotriva mediului (a unei componente 
de mediu), aceasta este privită ca o 
faptă accesorie celei principale, care se 
referă la ocrotirea și grija față de 
sănătatea oamenilor.  

În toate cele șase articole din noul 
Cod penal sunt incriminate fapte 
îndreptate împotriva omului, care, însă, 
pot avea consecințe și asupra mediului 
fără ca acest lucru să fie specificat.  

Din analiza prevederilor Noului Cod 
Penal reiese că nu există o consacrare 
expresă a infracțiunilor de mediu 
(ecologice), ci doar una incidentală și 
indirectă, care nu poate fi operabilă 
decât pentru câteva situații limitative. 

Nu putem să nu amintim faptul că, 
în Codul Penal, în forma sa modificată 

environment. These are: the spread of 
diseases in animals or plants (art. 310), 
infection of water (art. 311) and 
trafficking of toxic substances (art. 
312)  

It follows that, under the new 
Criminal Code, environmental crimes 
are not provided in a separate bundle 
and have only incidental connection 
with environmental issues. Even in the 
art. 311 - infested water, although it is 
an act aimed directly against the 
environment (environmental 
component), it is regarded as ancillary 
to the main deed which refers to the 
protection and care of people's health.  

In all six articles of the new Penal 
Code criminalizing acts against man, 
which, however, may have 
consequences on the environment 
without this being specified.  

Analyzing the new Criminal Code is 
clear that there is no express 
consecration of environmental crime 
(green), but only one incidental and 
indirect can not work for some 
situations than limiting. 

We can not fail to mention that the 
Criminal Code as amended in 2004 
(Law 301/2004), there is a separate 
chapter concerning environmental 
crime. It is Chapter V entitled "Crimes 
and offenses against the 
environment", part of Title VIII 
entitled "Crimes and offenses of 
public danger". 

In the chapter dedicated to "Crimes 
and offenses against the environment", 
the legislator was stopped at a number 
of 11 (eleven) environmental offenses, 
as follows: 1. violation of rules on 
protection of the atmosphere (art. 395); 
2. violation of rules on water 
protection (Art. 396); 3. violation of 
rules for water management (art. 397); 
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în anul 2004 (Legea 301/2004), exista 
un capitol distinct privitor la 
infracțiunile de mediu. Este vorba de 
Capitolul V intitulat sugestiv „Crime şi 
delicte contra mediului înconjurător”, 
parte componentă a Titlului VIII 
denumit „Crime  și delicte de pericol 
public”.  

În cadrul capitolului dedicat 
„Crimelor și delictelor contra mediului 
înconjurător”, legiuitorul s-a oprit la un 
număr de 11 (unsprezece) infracțiuni 
ecologice, după cum urmează: 1. 
încălcarea regulilor privind protecția 
atmosferei (art. 395); 2. încălcarea 
regulilor privind protecția apei (art. 
396); 3. încălcarea regulilor de 
gospodărire a apelor (art. 397); 4. 
încălcarea regulilor privind utilizarea 
apei potabile (art. 398); 5. distrugerea 
lucrărilor de protecție a apelor (art. 
399); 6. încălcarea regulilor privind 
protecția solului (art. 400); 7. 
încălcarea regulilor privind protecția 
fondului forestier (art. 401); 8. poluarea 
fonică (art. 402); 9. poluarea 
accidentală (art. 403); 10. sancționarea 
tentativei (art. 404); 11. sancționarea 
persoanei juridice (art. 405) 
(Constantin Crișu, Codul penal aprobat 
prin Legea nr. 301/2004 și 69 de legi 
speciale care prevăd sancțiuni penale, 
Argeș, Editura Argessis, 2004, p.  179 
– 186). 

Această formă a Codului a suferit 
imediat modificări, s-a renunțat la 
titulatura de „crime și delicte” în 
favoarea uneia mai adecvată, cea de 
infracţiune, iar capitolul dedicat 
infracțiunilor îndreptate împotriva 
mediului a fost abrogat. 

În acest moment, cele mai multe 
infracțiuni contra mediului sunt 
prevăzute în legile nepenale, 
considerate ca fiind reglementări 

4. breach of the rules on the use of 
drinking water (art. 398); 5. destruction 
of water protection work (art. 399); 6. 
violating rules on soil protection (Art. 
400); 7. violating forest protection 
rules (art. 401); 8. noise (art. 402); 9. 
accidental pollution (art. 403); 10. that 
attempting (art. 404); 11. sanctioning 
legal person (art. 405) (Constantin 
Crişu, Criminal Code approved by Law 
no. 301/2004 and 69 special laws 
which provide criminal sanctions, 
Arges, Argessis Publishing, 2004, pp. 
179 - 186). 

This form of the Code underwent 
immediate changes, it gave up the title 
of "crimes and offenses" in favor of 
one more appropriate to the crime, and 
crimes against the environment chapter 
was repealed. 

Now, most crimes against the 
environment are provided in non-
criminal laws considered as sectoral 
regulations aimed at protecting certain 
patterns and environmental factors, or 
some activities closely related to them. 
Returns their central place in the 
Government Emergency Ordinance no. 
195/2005 criminalizing various acts 
that bring harm to the environment. 
Water Law no. 107/1996; Law no. 
111/1996 regarding the safety of 
nuclear activities; O.U.G. no. 243/2000 
on protection of the atmosphere; 
O.U.G. no. 2/2008 on fishing and 
aquaculture; Law no. 407/2006 of 
hunting and protection of hunting; 
O.U.G. no. 57/2007 on the regime of 
protected natural areas, conservation of 
natural habitats, flora and fauna.  

Romanian legislation is 
characterized by "a large number of 
rules on the matter, but hardly a 
criminal environment, the purpose of 
building a beam fitted together in a 
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sectoriale care vizează protecția 
anumitor elemente și factori de mediu, 
ori unele activități în strânsă legătură 
cu acestea. Locul central în cadrul 
acestora revine Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 195/2005 care 
incriminează numeroase fapte care 
aduc vătămări mediului. Legea apelor 
nr. 107/1996; Legea nr. 111/1996 
privind desfășurarea în siguranță a 
activităților nucleare; O.U.G. nr. 
243/2000 privind protecția atmosferei; 
O.U.G. nr. 2/2008 privind pescuitul și 
acvacultura; Legea nr. 407/2006 a 
vânătorii și protecției fondului 
cinegetic; O.U.G. nr. 57/2007 privind 
regimul ariilor naturale protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a 
florei și a faunei sălbatice, etc. 

Legislația românească se 
caracterizează prin „existența unui 
număr mare de reglementări în materie, 
dar aproape deloc a unui drept penal al 
mediului, în sensul constituirii unui 
fascicul bine închegat, în cadrul unui 
sistem propriu al infracțiunilor de 
mediu, unitar și eficient” [4].   

Mai mult decât atât, există un număr 
mare de incriminări a unor fapte, 
adesea aflate în concurs, prevăzute ca 
infracțiuni de mai multe texte legale în 
vigoare în același timp, fapt ce conduce 
la o slabă operativitate și eficiență a 
sancțiunilor penale în domeniul 
protecției mediului. 

 
3. Infracțiuni penale prevăzute în  

OUG 195/2005  privind protecția 
mediului înconjurător 

 
În dreptul intern al mediului, rolul 

răspunderii penale a jucat un rol 
subsidiar în ceea ce privește 
sancționarea faptelor îndreptate 
împotriva mediului. Actualmente, 

proper system of environmental crime, 
uniform and effective" [4 ]. 

Moreover, there are large numbers 
of criminality of facts, often under 
contest, provided that the offense 
several legal texts in force at the same 
time, which leads to poor efficiency 
and effectiveness of criminal sanctions 
for environmental protection. 

 
3. Criminal offenses referred to in 

GEO 195/2005 on environmental 
protection 

 
In environmental law, criminal 

liability of the role played a subsidiary 
role regarding sanctioning against the 
environment. Currently, we are 
witnessing a resizing of legal liability 
related to the environment in which 
beginning to take a greater share 
criminal responsibility. Since the steps 
taken to establish a prioritized criminal 
liability in environmental policy are 
just getting started, we can not find that 
document that assigns greatest 
importance is environmental crimes 
Government Emergency Ordinance no. 
Approved by Law No. 195/2005. 
265/2006 on environmental protection.  

Under the law establishes the 
categories of offenses, penalties and 
criminal fines related. Thus, art. 98 
para. 1-6 and art. 99 para 1-2, shows 
concretely all kinds of activities likely 
to be punished by sanctions of criminal 
nature. Environmental offenses are 
punishable by imprisonment for a 
minimum of 3 months - 1 year, to a 
maximum of three years - 10 years for 
very serious acts. According to art. 98 
para. 6 "attempt shall be punished" 
[5]. 

Finding and investigation is done ex 
officio by the prosecution, according to 
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asistăm la o redimensionare a 
răspunderii juridice în domeniul 
ecologic în cadrul căreia începe să 
capete o pondere mai mare răspunderea 
penală. Întrucât pașii făcuți în direcția 
stabilirii unui loc prioritar al 
răspunderii penale în politica protecției 
mediului sunt abia la început, nu putem 
să nu constatăm faptul că actul 
normativ care alocă cea mai mare 
importanță infracțiunilor ecologice este 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
195/2005 aprobată prin Legea nr. 
265/2006 privind protecția mediului.   
  

În cadrul legii sunt stabilite 
categoriile de infracţiuni, pedepsele şi 
cuantumul amenzilor penale aferente. 
Astfel, art. 98 alin. 1-6 şi art. 99 alin 1-
2, prezintă în mod concret toate tipurile 
de activităţi susceptibile de a fi 
pedepsite prin sancţiuni de ordin penal. 
Infracţiunile ecologice sunt pedepsite 
cu închisoare de la un minim de 3 luni - 
1 an, la un maxim de 3 ani - 10 ani, 
pentru faptele foarte grave.  Conform 
art. 98 alin. 6 „Tentativa se pedepseşte” 
[5]. 

Constatarea şi cercetarea 
infracţiunilor se face din oficiu de către 
organele de urmărire penală, conform 
competenţelor legale. 

 
4. Creșterea rolului  răspunderii 

penale în domeniul mediului ca 
urmare a transpunerii  Directivei 
2008/99/CE în legislația internă   

 
Neincriminarea infracțiunilor 

ecologice în cadrul unui capitol distinct 
din cadrul noului Cod Penal a  fost 
compensată de adoptarea proiectului 
Legii privind protecția mediului prin 
răspunderea penală. Acest lucru a fost 
realizat ca urmare a necesității 

legal competence. 
 

4. Increasing the role of 
environmental criminal liability 
following the transposition of 
Directive 2008/99 / EC into 
national law 

 
Neincriminarea environmental 

crimes in a separate chapter in the new 
Penal Code was offset by the adoption 
of the Law on protection of the 
environment through criminal liability. 
This was achieved due to the need to 
transpose into domestic obligations 
imposed by the Directive. 2008/99 / 
EC which sets out the need for 
Member States to provide in their 
national legislation criminal sanctions 
effective, proportionate and dissuasive 
sanctions for serious infringements of 
the provisions of EU law on 
environmental protection.  

Community directive arose as a 
response to the situation of ecological 
crisis in which the environment, which 
requires, on the one bear, an indictment 
adequate facts to seriously affect the 
given natural, and secondly to establish 
penalties discouraging subjects law 
targeting.  

Directive 2008/99 / EC of the 
European Parliament and of the 
Council of 19 November 2008 on the 
protection of the environment through 
criminal law proposes to establish 
effective measures to combat 
increasing environmental crime. The 
stated purpose of the Directive is still 
set in its Preamble: "Community is 
concerned at the rise in environmental 
offenses and their effects which are 
increasingly extending more and more 
outside the States in which they are 
committed. Such offenses pose a threat 
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transpunerii în plan intern a obligațiilor 
impuse de Directiva nr. 2008/99/CE 
care stabilește necesitatea ca statele 
membre să prevadă în legislația 
națională a unor sancțiuni penale 
eficace, proporționale și disuasive, 
pentru încălcări grave ale dispozițiilor 
din dreptul Uniunii privind protecția 
mediului.  

Directiva comunitară a apărut ca un 
răspuns la situația de criză ecologică în 
care se află mediul, fapt ce impune, pe 
de o poarte, o incriminare adecvată a 
faptelor care aduc atingeri grave datului 
natural, iar pe de altă parte stabilirea 
unor pedepse descurajante pentru 
subiecții de drept vizați.  

Directiva 2008/99/CE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului din 19 noiembrie 2008 
privind protecția mediului prin 
intermediul dreptului penal, propune 
stabilirea unor măsuri eficiente care să 
combată creșterea fenomenului 
infracțional în domeniul protecției 
mediului. Scopul declarat al Directivei 
este stabilit încă din Preambulul său: 
„Comunitatea este preocupată de 
creșterea numărului de infracțiuni 
împotriva mediului și de efectele 
acestora, care se extind din ce în ce mai 
mult în afara granițelor statelor în care 
acestea sunt comise. Astfel de 
infracțiuni reprezintă o amenințare la 
adresa mediului și necesită, prin 
urmare, un răspuns adecvat. 
„Experiența a demonstrat că actualele 
sisteme de sancționare nu au fost 
suficiente pentru a garanta respectarea, 
în totalitate, a legislației privind 
protecția mediului. O astfel de 
respectare poate și ar trebui să fie 
consolidată prin prevederea de 
sancțiuni penale…” [6]. 

În ceea ce privește cadrul intern, la 

to the environment and therefore 
requires an appropriate response. 
"Experience has shown that the 
existing systems of penalties were not 
sufficient to ensure that the whole of 
environmental protection legislation. 
Such compliance can and should be 
strengthened by providing criminal 
sanctions ... " [6].  

Regarding the internal on 6 October 
2010 at the initiative of the Ministry of 
Environment and Forests, Government 
of Romania has adopted the draft 
Law on the protection of the 
environment through criminal law.  

The official communiqué from the 
Ministry of Environment and Forests 
that approved the new law 
complements national laws on 
environmental protection, ensuring 
alignment with European standards and 
obligations of Romania as a EU 
member state. 

Incriminations contained in the law 
relating to breach of certain legal 
provisions governing important aspects 
of managing specific pollutants or 
environmental protection generally, 
provisions which are either 
transposition of Community legislation 
or even regulations in the European 
Union [7]. 

It is, for example, waste operations 
that penalize conduct operations with 
waste falling within Article. 3 of the 
Law. Currently, these operations 
without lawfully incriminated only as 
regards hazardous waste, but the Law 
on Protection of the environment 
through criminal law comes with a new 
indictment in relation to the regime of 
collection, transport, recovery or 
disposal of waste other than dangerous. 

Also criminalize the conduct of 
operations of export violation relevant 
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data de 6 octombrie 2010, la inițiativa 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, 
Guvernul României a adoptat proiectul 
de Lege privind protecţia mediului 
prin intermediul dreptului penal. 

Din Comunicatul Oficial dat de 
către Ministerul Mediului și Pădurilor 
rezultă că noul act normativ aprobat, 
vine în completarea legislaţiei interne 
privind protecţia mediului, asigurând 
alinierea la standardele europene în 
materie şi îndeplinirea obligaţiilor 
României ca stat membru al Uniunii 
Europene. 

Incriminările cuprinse în această 
lege se raportează la nerespectarea 
anumitor dispoziţii legale care 
reglementează aspecte importante 
specifice ale gestionării substanţelor 
poluante sau ale protecţiei mediului în 
general, dispoziţii care constituie fie 
transpunerea unor acte normative 
comunitare, fie chiar regulamente în 
materie ale Uniunii Europene [7]. 

Acesta este, spre exemplu, cazul 
operaţiunilor cu deşeuri, respectiv 
sancţionarea desfăşurării operaţiunilor 
cu deşeuri, care intră sub incidenţa art. 
3 al Legii. În prezent, efectuarea 
acestor operaţiuni fără respectarea 
dispoziţiilor legale este incriminată 
doar în ceea ce priveşte deşeurile 
periculoase, însă Legea privind 
protecţia mediului prin intermediul 
dreptului penal vine cu o nouă 
incriminare, în ceea ce priveşte regimul 
de colectare, transport, valorificare sau 
eliminare al deşeurilor, altele decât cele 
periculoase. 

De asemenea, incriminarea privind 
desfăşurarea de operaţiuni de export cu 
încălcarea dispoziţiilor legale în 
domeniu are în vedere respectarea 
obligaţiei impuse statelor membre, prin 
intermediul directivei amintite, de a 

laws envisages compliance with the 
obligation imposed on Member States 
through the directive, to penalize 
illegal waste transfer operations. 
Currently, Romanian law sanctioned 
the import, transit, or out of the 
country waste, contrary to legal 
provisions, however nesancţionând as 
such and export of waste. 

Regarding crimes related to nuclear 
materials or hazardous radioactive 
substances law complements the 
existing provisions in the Criminal 
Code or special laws in matters such as 
Law no. 111/1996 regarding the safety, 
regulation, licensing and control of 
nuclear activities, with certain ways of 
committing crimes and not included in 
the current legislation, which the 
Directive includes as such. 

 
5. Items on the occurrence of 

environmental crime 
 
In last years it found an 

unprecedented organized crime which 
led to a sustained struggle against 
dangerous actions that threaten the 
safety and security of citizens countries 
of the world. Globalization, as the 
expanding current phenomenon brings 
with it not only benefits, but also many 
negative aspects that mark on all areas 
of economic, cultural, social and 
political.  

European and global level there is 
no consensus regarding terminology 
environmental crime phenomenon. 
Attempts to define the concept are 
quite clumsy, controversial and often 
avoids defining the term, whichever is 
only a functional classification of 
offenses to which it refers.  

However, important legal steps have 
been taken towards creating an 
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sancţiona operaţiunile de transfer ilegal 
de deşeuri. În prezent, legislaţia internă 
a României sancţionează importul, 
tranzitul, introducerea sau scoaterea de 
pe teritoriul ţării de deşeuri, cu 
nerespectarea dispoziţiilor legale, 
nesancţionând însă ca atare şi exportul 
de deşeuri. 

În privinţa infracţiunilor la regimul 
materialelor nucleare sau substanţe 
radioactive periculoase, legea vine să 
completeze prevederile existente în 
cadrul Codului penal sau al unor legi 
speciale în materie, cum ar fi Legea nr. 
111/1996 privind desfășurarea în 
siguranţă, reglementarea, autorizarea şi 
controlul activităţilor nucleare, cu 
anumite modalităţi de săvârşire a 
infracţiunilor necuprinse în legislaţia 
actuală şi pe care directiva le cuprinde 
ca atare. 

 
5. Elemente privind  apariția 

criminalității  ecologice  
 
În ultimii ani s-a constatat o 

dezvoltare fără precedent a crimei 
organizate, fapt ce a condus la o luptă 
susținută împotriva acțiunilor 
periculoase care amenința siguranța și 
securitatea cetățenilor statelor lumii. 
Globalizarea, ca fenomen actual aflat în 
plină expansiune, aduce cu sine nu 
numai efecte pozitive, ci și  numeroase 
aspecte negative, care își pun amprenta 
asupra tuturor domeniilor vieții 
economice, culturale, sociale și 
politice.  

La nivel european și global nu 
există un consens în ceea ce priveşte 
terminologia fenomenului criminalităţii 
ecologice. Încercările de definire a 
conceptului sunt destul de stângace şi 
controversate și, de cele mai multe ori, 
se evită definirea termenului, 

appropriate legislative framework to 
better cope with the current crime. We 
commend and welcome the adoption at 
European level Decision - Framework 
2008/841 / JHA of 24 October 2008 on 
the fight against organized crime is a 
concrete example of harmonization in 
the field, which can contribute to react 
more decisively and qualified judicial 
authorities [8]. 

Decision - Framework 
2008/841/JHA [9] on the fight against 
organized crime aims to "improve joint 
capabilities of the Union and the 
Member States and the fight against 
transnational organized crime. This 
objective is in particular by 
harmonizing legislation. Closer 
cooperation is needed between 
Member States of the European Union 
to counter the dangers and proliferation 
of criminal organizations and to 
respond effectively to citizens' 
expectations and their requirements 
(art. 1).  

Extrapolating from the general to 
the particular, from organized crime in 
general ecological crime, in particular, 
we find a similar situation at both 
levels. Crime organic forms that all 
serious European and global level. The 
new directive - approved framework 
does nothing to enhance and support 
the idea that each Member State must 
contribute to better cooperation at 
European and global level to better 
control this phenomenon.  

Favorite areas in which developed 
crime organic are illicit trade in 
wildlife, with rare or endangered, 
trafficking in radioactive and nuclear 
materials, trafficking in hazardous 
waste, pollution intentional water, air, 
soil, subsoil, etc.  

In this context, it is increasingly 
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reţinându-se doar o clasificare 
funcţională a infracţiunilor la care 
acesta face referire. 

Cu toate acestea, au fost făcute 
demersuri juridice importante în 
direcția creării unui cadru legislativ mai 
adecvat, care să facă mai bine față 
fenomenului infracțional actual. Este 
lăudabilă și salutară adoptarea la nivel 
european a Deciziei-cadru 
2008/841/JAI a Consiliului din 24 
octombrie 2008 privind lupta împotriva 
crimei organizate, care reprezintă un 
exemplu concret de armonizare în 
domeniu, aspect care poate contribui la 
o reacție mai fermă și calificată a 
organelor judiciare abilitate [8]. 

Decizia-cadru 2008/841/JAI [9] 
privind lupta împotriva crimei 
organizate are ca obiectiv 
„îmbunătățirea capacităților comune ale 
Uniunii și ale statelor membre, precum 
și combaterea crimei organizate 
transnaționale. Acest obiectiv este 
urmărit, în special, prin armonizarea 
legislației. Este necesară o cooperare 
mai strânsă între statele membre ale 
Uniunii Europene pentru a contracara 
pericolele și extinderea organizațiilor 
criminale și pentru a răspunde în mod 
eficient așteptărilor cetățenilor și 
cerințelor proprii (art. 1). 

Extrapolând de la nivelul general la 
cel particular, de la criminalitate 
organizată în general la criminalitatea 
ecologică, în particular, constatăm o 
situație asemănătoare la ambele nivele. 
Criminalitatea ecologică, capătă forme 
tot mai grave la nivel european şi 
global. Noua directivă - cadru aprobată 
nu face decât să întărească și să susțină 
ideea, că fiecare stat membru trebuie să 
își aducă contribuția la o mai bună 
cooperare la nivel european și global, 
pentru un control mai bun al acestui 

evident that the current situation poses 
new objectives to scientific research: 
defining international crimes, global, 
transnational, global analysis and 
detection manifestations of 
globalization murder structure 
transnational crime, fundamental role 
of criminal organizations, the factors 
and processes of globalization crime 
[10]. 

 
6. Ecological crime. The France 
 
In France, the fight against 

environmental crime is much more 
active. A manifestation of large scale 
took place from 27 to 29 March 2012 
in Lyon attended by over 70 countries, 
with the objective of facilitating the 
agreement on a strategic global respect 
of environmental law and the 
harmonization and unification fight 
environmental crime [11]. 

Regarding the deadline for crime 
ecological debates mention is made of 
a Report of the US Government in 
2000 regarding international organized 
crime, in which the term crime Organic 
is a deliberate violation of national or 
international law concerning pollution 
control hazardous to health or the 
environment, uncontrolled exploitation 
of natural resources, protection of plant 
and animal species threatened or 
endangered.  

The terminology in this regard is not 
very clear or unified, using the notion 
of "delinquency organic" in France and 
other countries, or "crimes against the 
environment", all, however, with direct 
reference to serious crime They are 
directed against the environment.  

In the Lyon summit, we discussed 
some of the most serious problems 
brought by the expansion plan of 
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fenomen.   
Domeniile predilecte în care s-a 

dezvoltat criminalitatea ecologică sunt: 
comerțul ilicit cu specii sălbatice, cu 
specii rare sau pe cale de dispariție, 
traficul cu materii radioactive și 
nucleare, traficul de deșeuri 
periculoase, poluarea intenționată a 
apei, aerului, solului, subsolului, etc. 

În acest context, este tot mai evident 
că situația actuală generează noi 
obiective pentru cercetarea științifică: 
definirea infracțiunilor internaționale, 
mondiale, transnaționale, globale, 
analiza și decelarea manifestărilor 
mondializării crimei, structura 
criminalității transnaționale, rolul 
fundamental al organizațiilor criminale, 
factorii și procesele mondializării 
crimei [10]. 

 
6. Criminalitatea ecologică. 

Modelul Franței 
 
În Franța, lupta îndreptată împotriva 

criminalității ecologice este mult mai 
activă. O manifestare de mare 
anvergură a avut loc în perioada 27 – 
29 martie 2012, la Lyon, la care au 
participat peste 70 de țări, având ca 
obiectiv facilitarea punerii de acord 
asupra unei strategii mondiale, de 
respectare a dreptului mediului și de 
armonizare și unificare a luptei 
împotriva criminalității ecologice [11]. 

În ceea ce privește termenul de 
criminalitate ecologică, în cadrul 
dezbaterilor se face mențiune la un 
Raport al Guvernului American din 
anul 2000. privitor la criminalitatea 
internațională organizată, în cadrul 
căreia termenul de criminalitate 
ecologică reprezintă o încălcare 
deliberată a dreptului internațional sau 
național, în ceea ce privește controlul 

environmental crime: illicit trade in 
wildlife trafficking in radioactive 
materials and nuclear waste trafficking. 
 

6.1. The illicit trade in wildlife. 
According the World Customs 
Organization, the illicit trade in 
wildlife can be considered as 
dangerous as drug trafficking. Also 
according to the World Customs 
Organization, "illicit trade in wildlife 
can be as profitable as drug trafficking. 
Shawls from the wool of Tibetan 
antelope, whose sale is totally illegal, 
sold nearly 20,000 euros / per piece 
and sturgeon caviar sells for about 
8,000 euros / per kilogram" [12]. 

In March 2012, police Thai 
announced that in one raid seized a 
large number of wildlife for illegal 
trade: Five tigers, 13 lions, three 
pumas, three kangaroos, four 
flamingos, 66 marmosets, two 
orangutans and two panda. Action 
belonged to three members of a 
criminal gang who were arrested and 
indicted. They imported animals from 
Africa, Canada and other countries and 
were reselling them in the US and 
China [13]. 

 
6.2. Trafficking of radioactive and 

nuclear materials. International 
Atomic Energy Agency (IAEA) has a 
database on incidents which its 
Member States have acquaintances. 
Thus, from 1993 to 2011, the number 
of incidents unfavorable was in 2164, 
consisting in the possession of 
unauthorized such materials 
(radioactive and nuclear), criminal 
activity related cases of loss or theft, 
and other events about which no 
information sufficient [14]. 

One thing is certain, these statistics 
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poluărilor periculoase pentru sănătate 
sau mediu, exploatarea necontrolată a 
resurselor naturale, protecția speciilor 
vegetale și animale amenințate sau pe 
cale de dispariție.  

Terminologia, în acest sens, nu este 
foarte clară și nici unificată, folosindu-
se și noțiunea de „delicvență 
ecologică”, în Franța și în alte țări, sau 
de „crime îndreptate împotriva 
mediului”, toate, însă, cu referire 
directă la infracțiunile grave care sunt 
îndreptate împotriva mediului.  

În cadrul Summitul de la Lyon, au 
fost discutate câteva dintre cele mai 
grave probleme aduse în prin plan de 
expansiunea criminalității ecologice: 
comerțul ilicit cu animale sălbatice, 
traficul cu materiale radioactive și 
nucleare, traficul de deșeuri.  
 

6.1. Comerțul ilicit cu specii 
sălbatice. În opinia Organizației 
Mondiale a Vămilor, comerțul ilicit cu 
animale sălbatice poate fi considerat la 
fel de periculos ca traficul de 
stupefiante. Tot potrivit Organizației 
Mondiale a Vămilor, „comerțul ilicit cu 
animale sălbatice poate fi la fel de 
profitabil precum traficul de droguri. 
Șalurile din lână de antilopă tibetană, a 
căror vânzare este total ilegală, se vând 
cu aproape  20.000 de euro/pe fiecare 
piesă și caviarul de sturioni se vinde cu 
aproximativ 8000 de euro / pe 
kilogram” [12]. 

În martie 2012, poliția thailandeză a 
anunțat că, dintr-o singură razie 
efectuată, a confiscat un număr mare de 
animale sălbatice destinate comerțului 
ilegal: cinci tigri, 13 lei, 3 pume, 3 
canguri, 4 păsări flamingo,  66 
marmote, 2 urangutani și 2 panda. 
Acțiunea aparținea a trei membri ai 
unei bande criminale, care au fost 

show that demand for this type of 
product there, and that traffic is 
facilitated by lack of control of 
radioactive and nuclear materials. 

 
6.3. Waste trafficking. According to 

the ILO, "each year, to 50 million 
tonnes of waste electrical and 
electronic equipment ("e-waste") are 
generated around the world". A Report 
of the United Nations Environment 
Programme (UNEP) published 
Monday, February 22, 2010, indicates 
that the volume of electronic waste will 
further increase significantly in the 
next decade [15]. 

Faced with an increasing demand 
for electronic waste, organized crime 
groups abound especially in 
developing countries. Every five to 
eight years, stocks of personal 
computers are replaced, turning into 
waste, which are the targets of illicit 
trafficking.  

In November 2010, eleven people 
and four British companies were 
prosecuted for breaching European 
regulations on recycling waste from 
electronic devices (phones, computers, 
printers, televisions, etc.). The 
investigation carried out by the 
Environment Agency a branch of the 
British abolished the illegal export of 
waste that went to several countries in 
West Africa where electronic devices 
were dismantled for much lower costs 
than those received for recycling in 
Europe. 

 
Conclusions 
 
Environmental crime is a serious 

and growing problem and that 
manifests itself in various forms. It is 
not limited to air, water and soil, but 
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arestați și puși sub acuzare. Ei au 
importat animalele din Africa, Canada 
și alte țări, și urmau să le revândă în 
SUA și China [13]. 

 
6.2. Traficul cu materiale 

radioactive și nucleare. Agenția 
Internațională pentru Energie Atomică 
(AIEA) are o bază de date cu privire la 
incidentele despre care statele sale 
membre au cunoștință. Astfel,  din 
1993 până în 2011, numărul de 
incidente nefavorabile a fost de 2164, 
constând în posesia neautorizată de 
astfel de materiale (radioactive și 
nucleare), activități criminale conexe, 
cazuri de pierdere sau furt, precum și 
alte  evenimente despre care nu există 
informații suficiente [14]. 

Un lucru este sigur, aceste statistici 
arată că cererea pentru acest tip de 
produs există, și că traficul este facilitat 
de lipsa de control al materialelor 
radioactive și nucleare.  

 
6.3. Traficul cu deșeuri. Potrivit 

Organizației Internaționale a Muncii, 
„în fiecare an, până la 50 de milioane 
de tone de deșeuri de echipamente 
electrice și electronice („e-deșeuri”) 
sunt generate în lume”. Un Raport al  
Programul Națiunilor Unite pentru 
Mediu (UNEP), publicat luni, 22 
februarie 2010, indică faptul că 
volumul de deșeuri electronice va 
crește în continuare în mod 
semnificativ în următorii zece ani [15]. 

Confruntându-se cu o cerere în 
creștere pentru deșeuri electronice, 
grupuri de crimă organizată abundă în 
special în țările în curs de dezvoltare. 
La fiecare cinci până la opt ani, 
stocurile de calculatoare personale sunt 
înlocuite, transformându-se în deșeuri, 
care devin ținta traficului ilicit.  

push commercially valuable wildlife 
species closer to extinction. Ecological 
crime can include also crimes that 
accelerate climate change, the 
destruction of fish stocks, deforestation 
and depletion of natural resources 
essential. These offenses can have a 
harmful impact on the economies and 
security of several nations, in some 
cases, could even jeopardize the very 
existence of a country or a people. In 
addition, a significant proportion of the 
crimes of pollution on wildlife and 
those proved the involvement of 
organized crime networks.  

Lately, organized crime groups have 
expanded their criminal activities in 
the trafficking of species of plants and 
animals, the export of hazardous waste, 
radioactive materials, which adds a 
touch of danger these facts and outlines 
a close connection between organized 
crime and ecological crime.  

Although environmental crime were 
considered crimes nonspecific crime 
business, and only when the cause or 
threaten to cause substantial losses 
assume special knowledge in business 
from criminals and were committed by 
businessmen in professions or 
functions, to consider, it must not 
overlook the fact that environmental 
pollution offenses (especially) are 
committed by "white collars", 
something which strengthens the link 
between crime and business crime 
organic. 
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Concluzii 
 
Infracţiunile împotriva mediului 
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activităţile infracţionale în zona 
traficului cu specii de plante şi animale, 
exportului de deşeuri periculoase, 
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materiale radioactive, ceea ce conferă 
un plus de periculozitate acestor fapte 
şi conturează o strânsă legătură între 
criminalitatea organizată şi 
criminalitatea ecologică. 

Cu toate că infracţiunile împotriva 
mediului au fost considerate infracţiuni 
nespecifice ale criminalităţii afacerilor, 
şi doar atunci când cauzează sau riscă 
să cauzeze pierderi substanțiale, 
presupun cunoștințe deosebite în 
domeniul afacerilor din partea 
infractorilor și au  fost comise de 
oameni de afaceri în exercitarea 
profesiilor sau funcțiilor, trebuie luate 
în considerare, nu trebuie neglijat 
faptul că infracţiunile de poluare a 
mediului (în special) sunt comise de 
„gulerele albe”, aspect care întăreşte 
legătura dintre criminalitatea afacerilor 
şi criminalitatea ecologică. 
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Rezumat: Edictată ca o procedură 
specială menită să asigure celeritatea 
desfăşurării procedurilor penale, să redea 
încrederea justiţiabililor în actul de justiţie 
şi să contribuie la reducerea costurilor 
cauzelor penale care se încadrează în 
condițiile de fond și formă specifice acestei 
instituții, acordul de recunoaștere a 
vinovăției are un rol fundamental în 
asigurarea simplificării primelor două faze 
ale procesului – urmărirea penală și 
judecata. Prezenta lucrare se constituie 
într-un material de analiză a dispozițiilor 
în vigoare referitoare la instituția abordată 
(ținând cont de ultimele modificări în 
materie operate prin Ordonanța de 
Urgență a Guvernului 18/2016), fiind 
prezentate opinii doctrinare apreciate ca 
esențiale în legătură cu obiectul, titularii, 
conținutul, negocierea propriu-zisă și 
procedurile în fața instanței. Nu în ultimul 
rând, nu au fost omise nici aspecte de drept 
comparat în materie. 
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Abstract: Enacted as a special 
procedure to ensure the celerity of 
criminal proceedings, to restore the 
confidence of consumers in the act of 
justice and to contribute to reduce the 
costs of criminal cases falling under the 
conditions of substance and form of this 
institution, the plea agreement has a 
fundamental role in ensuring the 
simplification of the first two phases of 
the process - the prosecution and trial. 
This paper is a review of the provisions in 
force concerning the addressed institution 
(taking into account the latest changes 
operated through the Emergency 
Government's Ordinance 18/2016), which 
presents the appreciated doctrinal 
opinions as essential in connection with 
the subject matter, content, holders, 
negotiation itself and the procedures in 
front of the Court. We did not omit the 
aspects of comparative law on the matter 
but also we presented solutions from 
national judicial practice relating to ways 
for the examination and settlement of the 
incident causes. 
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Introduction 
 
The rules of the present criminal 
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procedură penală şi-au păstrat 
caracterul predominant continental 
european - care au la bază principiile 
legalităţii şi aflării adevărului, însă, 
pentru a se putea asigura celeritate în 
desfășurarea procedurilor au fost 
introduce și dispoziții specifice 
sistemului procesual adversial, care îşi 
au originea în procedura anglo-saxonă. 
După cum corect a fost apreciat, 
combinarea elementelor din cele doua 
mari sisteme de procedură penală 
existente în lume este o formă de 
convergenţă a celor mai bune soluţii 
comparate, păstrând însă premisele 
fundamentale ale procedurii penale 
europene clasice. În anii anteriori, o 
asemenea abordare a reprezentat o 
tendinţă în dreptul procesual penal 
modern, efectul fiind că astăzi, cele mai 
tradiţionaliste ţări europene (Germania, 
Italia sau Franţa) au în inserat în 
procedura lor penală dispoziții care îşi 
au originea în procedurile penale de tip 
adversial [1]. 

Normele de tip adversial cu cel mai 
mare impact asupra destinatarilor legii 
procesual penale române sunt cele 
referitoare la justiţia negociată, având 
în vedere și incompatibilitatea 
conceptuală dintre acestea și regulile ce 
decurg din aplicarea principiilor 
legalităţii şi aflării adevărului (principii 
care impun eliminarea oricăror altor 
criterii de stabilire a vinovăţiei şi de 
aplicare a pedepsei în afara celor 
stabilite prin lege). Sub acest aspect, în 
actuala legislație procesual penală au 
fost introduse două instituții în care 
judecata se desfăşoară cu eludarea 
regulilor clasice specifice, respectiv 
cercetarea judecătorească în cazul 
recunoaşterii învinuirii (art. 377 Cpp) şi 
acordul de recunoaştere a vinovăției 
(art. 478-488 Cpp). Dispozițiile în 

procedure Code have retained their 
predominant European- continental 
character – that are based on the 
principles of legality and finding out 
the truth, but, in order to ensure 
celerity in carrying out procedures, 
provisions specific to the adversarial 
procedural system that originated in 
Anglo-Saxon procedure were insert. 
As it was correctly valued, the 
combination of elements from the two 
major existing criminal procedure 
systems in the world is a form of 
convergence of the best compared 
solutions, keeping however, the 
fundamental premises of classic 
European criminal proceedings. In 
previous years, such an approach 
represented a trend in modern 
criminal law, the effect being that 
today, the most traditional European 
countries (Germany, Italy or France) 
have inserted in their criminal 
procedure provisions originating in 
criminal proceedings of adversarial 
type [1].  

Rules of adversarial type with the 
biggest impact on the recipients of the 
Romanian criminal procedure law are 
those relating to the negotiated 
justice, taking into account the 
conceptual incompatibility between 
the latter and the rules arising from 
the application of the principles of 
legality and finding out the truth 
(principles which require the 
elimination of any other criteria for 
determining culpability and 
application of punishment other than 
those established by law). In this 
respect, in the current criminal 
legislation two institutions were 
introduced in which judgment is 
being conducted with the 
circumvention of the specific classical 
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cauză nu aduc atingere dreptului la un 
proces echitabil ori prezumției de 
nevinovăție întrucât în jurispridenţa 
Curţii Europene a Drepturilor Omului 
s-a statuat că dreptul garantat de art. 6 
din Convenţie nu este un drept absolut, 
ci unul la care partea poate renunţa în 
mod valabil [2]. 

 
1. Definiție. Beneficii și 

dezavantaje 
 
Procedura acordului de recunoaştere 

a vinovăţiei este definită ca fiind o 
procedură specială, ce derogă de la 
normele de drept comun, ce se aplică 
anumitor infracţiuni şi constă în 
înţelegerea între inculpat şi procuror, în 
cadrul căreia primul recunoaşte 
comiterea faptei impuse in sarcina sa, 
acceptând atât încadrarea juridică dată 
faptei, cât şi aplicarea unei sancţiuni 
penale, iar cel din urmă este de acord 
cu aplicarea unei pedepse într-un fel, 
cuantum şi formă de executare 
acceptabile pentru inculpat [3]. 

Dintre avantajele introducerii 
instituției cel mai important îl 
constituie avantajul economic, deoarece 
modelul tradițional al procesului penal 
este unul complex și 
supraproceduralizat, acesta devenind 
costisitor atât din punct de vedere al 
timpului, cât şi al banilor. Mai mult, 
procedura acordului de recunoaștere a 
vinovăției nu numai că reduce durata 
judecării cauzei, dar va simplifica și 
activitatea din cadrul urmăririi penale 
[4]. 

Un alt avantaj al procedurii 
acordului de recunoaștere a vinovăției 
îl constituie degrevearea instanțelor de 
judecată prin soluționarea anumitor 
tipuri de cauze penale în care nu există 
o dispută reală potrivit procedurii 

rules, respectively the judicial 
investigation in the case of 
recognition of accusations (art. 377 of 
the CPC) and plea bargaining 
agreement (art. 478-488. CPC). The 
provisions in question do not affect 
the right to a fair trial or the 
presumption of innocence since in the 
jurisprudence of the European Court 
of human rights it was held that the 
right guaranteed by article 6 of the 
Convention is not an absolute right, 
but one in which the party can validly 
waive [2]. 

 
1. Definition. Benefits and 

disadvantages 
 
The procedure of plea bargaining 

agreement is defined as a special 
procedure, which derogates from the 
common law rules that apply to 
certain offences and consists in the 
understanding between the defendant 
and the prosecutor, in which the first 
admits to have committed the offence 
imposed to his task, accepting the 
legal classification of the offense as 
well as the application of criminal 
sanctions, and the latter agrees with 
the application of punishment in some 
way, amount and form of acceptable 
execution for the defendant [3]. 

The most important advantages of 
introducing the institution is the 
economic advantage, because the 
traditional model of the criminal 
process is a complex one, which 
becomes costly both in terms of time 
and money. Moreover, the plea 
bargaining agreement procedure not 
only reduces the duration of trial case 
but will simplify the activity within 
the prosecution [4]. 

Another advantage of the plea 
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abreviate a acordului. De multe ori, în 
cazuri cu probe evidente, singura 
dispută între procuror și apărător este în 
privința pedepsei, iar în temeiul 
dispozițiilor legale care reglementează 
procedura acordului de recunoaștere a 
vinovăției, această pedeapsă poate fi 
negociată fără a fi administrate de către 
instanța de judecată în mod inutil 
probatorii care nu au legătură cu 
obiectul disputei. Se lasă astfel spațiul 
și timpul necesar aplecării judecătorilor 
către celelalte cauze care necesită o 
atenție distribuită pe mai multe planuri, 
în ideea sporirii calității actului de 
justiție [5]. 

 De asemenea, printre beneficiile 
oferite de instituția acordului de 
recunoaștere a vinovăției se numără și 
evitarea stigmatizării sociale, respectiv 
minimalizarea cheltuielor judiciare 
suportate de inculpat. 

Elementul psihologic poate fi vazut 
ca fiind atât un avantaj cat si un 
dezavantaj. Avantajul constă în efectul 
pozitiv pe care recurgerea la închierea 
unui astfel de acord  îl produce la 
nivelul conștiinței inculpatului, acesta 
participând la luarea deciziei asupra 
pedepsei, își păstrează în acest fel 
demnitatea, dând poate o nouă 
semnificație respectului față de lege și 
instituțiile penale. În doctrină s-a situat 
și opinia conform căreia în astfel de 
cazuri, participarea inculpatului la 
procesul decizional este mai mult 
iluzorie, în condițiile în care de cele 
mai multe ori acesta nu are pregătire de 
specialite [6]. 

Pe de altă parte, având în vedere că 
procedura specială a acordului de 
recunoaștere a vinovăției trebuie 
adaptată la multitudinea de situații și 
conjuncturi, au apărut, în literatura de 
specialitate și o serie de critici. 

bargaining agreement procedure is the 
relieving of law courts through the 
settlement of certain types of criminal 
cases in which there is no genuine 
dispute according to the abbreviated 
procedure of the agreement. Often, in 
cases with obvious evidence, the only 
dispute between the Prosecutor and 
the Defender is regarding the penalty, 
and in accordance with the legal 
provisions governing the plea 
bargaining agreement procedure, this 
penalty can be negotiated without the 
Court administering unnecessarily 
samplers that have no connection with 
the subject-matter of the dispute. Now 
the judges have the necessary time 
and space to address other causes 
requiring their attention, in order to 
increase the quality of the justice act 
[5].  

Also among the benefits provided 
for by the plea bargaining agreement 
we include avoiding social stigma, 
minimizing the judiciary expenditure 
incurred by the indicted. 

The psychological element can be 
seen as both an advantage and a 
disadvantage. The advantage lies in 
the positive effect that the recourse to 
such an agreement produces at the 
level of consciousness of the 
defendant; by participating in the 
decision on the penalty, he retains in 
this way his dignity, thus giving new 
meaning to the respect for law and 
criminal institutions. The doctrine 
included also the opinion that in such 
cases, the defendant's participation in 
the decision-making process is more 
illusory, in conditions in which most 
of the times he doesn't have specialty 
training [6]. 

On the other hand, considering that 
the special procedure of the plea 
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Corectitudinea și echitatea acestei 
instituții, ca procedeu de soluționare a 
cauzelor penale este una dintre cele mai 
substanțiale critici aduse justiției 
negociate. Aceasta privește faptul că 
acuzatul fiind ademenit cu avantaje de 
ordin cantitativ, este practic determinat 
să renunțe la inițiativa de a-și mai 
susține și proba nevinovăției, și de 
asemenea se pune sub semnul întrebării 
garantarea dreptului la un proces 
echitabil câtă vreme societatea oferă 
inculpatului un stimulent în scopul 
renunțării acestuia la dreptul lui la 
judecată. De asemenea, negocierile 
pentru a încheia un acord vor înjosi 
anchetatorul, procurorul și judecătorul 
pentru că vor trebui să se târguiască cu 
infractorul care recunoaște vinovăția în 
schimbul reducerii pedepsei [7]. 

Una dintre principalele critici aduse 
acestei instituții o constituie 
posibilitatea ca un om nevinovat să 
încheie un acord de recunoaștere a 
vinovăției prin care să recunoască o 
faptă pe care nu a comis-o doar  pentru 
că nu dorește să riște să fie trimis în 
judecată și condamnat la o pedeapsă 
mult mai mare [8]. Pe de altă parte, 
există si un dezavantaj emoțional în 
ceea ce privește victima. Aceasta, fiind 
exclusă de la procesul de negociere, nu 
mai beneficiaza de asa-numitul „efect 
curativ” care constă în consumarea 
emoțională de răzbunare a victimei, 
efect asigurat prin participarea la 
condamnarea inculpatului de către 
societate [9]. 

 
2. Obiect. Condiții de fond și 

formă 
 
Conform articolului 479 Cpp, 

acordul de recunoaștere a vinovăției are 
ca obiect recunoașterea comiterii faptei 

bargaining agreement must be 
adapted to various situations and 
conjecture, certain criticism has 
appeared in the specialty literature. 

The correctness and fairness of the 
institution, as a way of resolving 
criminal cases is one of the most 
substantial criticism brought to the 
negotiated judiciary. This relates to 
the fact that the accused person is 
being lured with quantitative 
advantages, is basically determined to 
abandon the initiative to support and 
prove his innocence; also it is called 
into question the guarantee of the 
right to a fair trial as long as the 
company provides the defendant with 
an incentive in order to surrender his 
right to trial. Also, the negotiations to 
conclude an agreement will demean 
the investigator, Prosecutor and judge, 
because they will have to bargain with 
the offender that recognizes his guilt 
in exchange of reducing the penalty 
[7]. 

One of the main critics brought to 
this institution is the possibility that 
an innocent man can enter into an 
agreement for the recognition of guilt 
to recognize a deed he did not commit 
just because he does not want to risk 
to be sent to court and sentenced to a 
far greater punishment [8]. On the 
other hand, there is an emotional 
disadvantage in relation to the victim. 
This, being excluded from the 
negotiation process, he no longer 
benefits from the so-called 
"therapeutic effect" which consists in 
the victim’s emotional consumption 
of revenge, effect assured through the 
participation of the society in the 
sentencing of  the defendant [9]. 
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și acceptarea încadrării juridice pentru 
care a fost pusă în mișcare acțiunea 
penală de către inculpat și privește felul 
și cuantumul pedepsei, forma de 
executare a acesteia, respectiv felul 
măsurii educative ori, după caz, soluţia 
de renunţare la aplicarea pedepsei sau 
de amânare a aplicării pedepsei. Din 
cuprinsul textului de lege se întelege 
faptul că încadrarea juridică a faptei nu 
poate face obiectul negocierii, 
inculpatul și procurorul pot negocia 
doar cu privire la felul, cuantumul 
pedepsei și forma de executare a 
acesteia. Acordul de recunoaștere a 
vinovăției se poate încheia doar în 
cazul recunoașterii comiterii faptei atât 
în ceea ce privește circumstanțele de 
fapt ale săvârșirii, cât și încadrarea 
juridică dată faptei, încadrare ce are în 
vedere pe de o parte norma de 
incriminare, iar pe de altă parte, 
existența stărilor de agravare sau 
atenuare a pedepsei, a circumstanțelor 
agravante sau atenuante reale ori 
personale, legale ori judiciare, așa cum 
au fost ele reținute în ordonanța de 
punere în mișcare a acțiunii penale. 

Dacă inculpatul a săvârșit mai multe 
infracțiuni, procurorul trebuie să 
negocieze cu acesta fiecare pedeapsă în 
parte și, pentru că legea prevede că 
obiect al acordului îl constituie și forma 
de executare a pedepsei, acesta trebuie 
să cuprindă și cuantumul pedepsei 
rezultante [10]. De asemenea, pedeapsa 
principală negociată trebuie să fie 
stabilită într-un cuantum determinat. În 
ceea ce privește pedepsele 
complementare, acordul trebuie să 
cuprindă felul acestora, dar și durata în 
cazul în care a fost stabilită pedeapsa 
complementară a interzicerii exercitării 
unor drepturi. Având învedere că 
pedeapsa accesorie va fi întotdeauna 

 
2. Object. Background 

conditions and form 
 
In accordance with article 479 of 

the CPC, the plea bargaining 
agreement has as object the 
recognition of guilt and acceptance of 
legal classification for which it was 
set in motion criminal action by the 
defendant and concerns the nature and 
amount of the penalty, its form of 
execution, the type of educational 
measure, or, where appropriate, 
waiver of punishment application or 
postponing the application of the 
penalty. The text of the law indicates 
that the legal classification of the 
offence cannot be subject to 
negotiation, the defendant and the 
Prosecutor may negotiate only with 
respect to the manner and length of 
punishment, its form of execution. 
The plea bargaining agreement can be 
concluded only when recognizing the 
offence committed with regard to both 
circumstances and legal classification 
of the offence; the classification 
considers on one hand the 
incrimination rule, and on the other 
hand, the existence of aggravation or 
mitigation of punishment, real or 
personal, legal or juridical, 
aggravating or attenuating 
circumstances as they have been 
retained in the Ordinance for putting 
in motion the criminal action. 

If the defendant has committed 
several crimes, the Prosecutor must 
negotiate each sentence in part and, 
because the law stipulates that the 
form of execution of the sentence is 
the object of the agreement it must 
include the amount of the resulting 
punishment [10]. Also the main 
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aplicată în ipoteza aplicării pedepsei 
complementare a interzicerii exercitării 
unor drepturi, rezultă că o negociere 
asupra pedepsei complementare 
echivalează și cu o negociere asupra 
pedepsei accesorii [11]. 

 
2.1. Condiții de fond privind 

acordul de recunoaștere a vinovăției. 
Legiuitorul prevede în art. 478-480 
Cpp o serie de condiții care trebuie 
îndeplinite pentru a putea fi încheiat 
acordul de recunoaștere a vinovăției, 
după cum urmează: 

 
1. legea să prevadă pentru 

infracțiunea sau infracțiunile care fac 

obiectul acordului pedeapsa amenzii 

sau pedeapsa închisorii de până la 15 

ani. Anterior OUG 18/2016 [12], 

acordul de recunoaștere a vinovăției nu 

putea fi încheiat în cazul oricărei 

infracțiuni, ci doar în cazul 

infracțiunilor pentru care legea prevede 

pedeapsa închisorii de până la 7 ani. În 

cazul celorlalte infracțiuni, era 

obligatorie sesizarea instanței de 

judecată cu rechizitoriu și parcurgerea 

procedurii obișnuite. 

2. să fie pusă în mișcare 

acțiunea penală, iar din probele 

administrate în cursul urmăririi penale 

să rezulte suficiente date cu privire la 

existența faptei pentru care s-a pus în 

mișcare actiunea penală și cu privire la 

vinovăția inculpatului. După cum 

corect a fost apreciat, această prevedere 

este dublată de condiția punerii în 

mișcare în prealabil a acțiunii penale, 

știut fiind faptul că acest act procesual 

nu poate fi dispus, potrivit art. 309 alin 

punishment negotiated must be 
established in a determined amount. 
As regards the complementary 
penalties, the agreement must contain 
their kind, but also the duration where 
the additional punishment established 
the prohibition of the exercise of 
certain rights. Considering that the 
accessory penalty will always be 
applied assuming the application of 
complementary penalty of the 
prohibition of the exercise of certain 
rights, it follows that a negotiation 
over complementary punishment is 
equivalent with the negotiation of 
accessory punishment [11]. 

 
2.1. Substantive conditions on 

plea agreement. The legislature 
provides in art. 478-480 CPC a 
number of conditions that must be 
met in order to conclude the plea 
bargaining agreement, as follows: 

 
1. Law applies to the offence or 

offences covered by the agreement 
fine or jail punishment of up to 15 
years. Prior to OUG 18/2016 [12], the 
recognition of guilt could not be 
completed in the case of any offence, 
but only in the case of offences for 
which the law provides for 
punishment by imprisonment of up to 
seven years. In the case of other 
offences, the referral to the Court of 
law with the ordinary proceedings and 
indictment completion was 
mandatory. 

 
2. Criminal proceedings should be 

put in motion and from the evidence 
managed during prosecution it should 
result sufficient data concerning the 
existence of the offence for which it 
was set in motion the criminal action 
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(1) Cpp, decât în cazul în care există 

probe din care rezultă că o persoană a 

săvârșit o infracțiune și nu există 

vreunul dintre cazurile de impiedicare 

prevazute la art.16 alin (1) Cpp [13]. 

Această condiție urmărește punerea în 

acord a instituției acordului de 

recunoaștere a vinovăției cu principiul 

aflării adevărului real, deoarece este 

permisă încheierea lui doar în cazul în 

care există suficiente date cu privire la 

infracțiunea săvârșită și la vinovăția 

inculpatului. Dată fiind importanța 

principiilor prezumției de nevinovăție 

și al aflării adevărului, aplicarea lor nu 

poate fi pusă în discuție nici în cazul 

încheierii unui acord de recunoaștere a 

vinovăției, astfel încât instanța va fi 

obligată să respingă acordul dacă 

probele administrate nu sunt suficiente 

pentru a înlătura, dincolo de orice 

îndoială rezonabilă, dubiul cu privire la 

săvârșirea faptei de către inculpat. Prin 

urmare, în cazul în care instanța 

apreciază că probatoriul administrat nu 

dovedește că fapta există și că a fost 

săvârșită de inculpat, va respinge 

acordul de recunoaștere a vinvăției, 

chiar dacă inculpatul a recunoscut 

comiterea faptei [14]. 

3. inculpatul să fie o persoană 

fizică majoră, minora sau o persoană 

juridică. Potrivit  art. 478 alin. (6) Cpp, 

inculpatul minor poate beneficia de 

această instituție, cu încuviințarea 

reprezentantului legal. 

4. inculpatul să fie asistat de un 

apărător ales sau desemnat din oficiu. 

and the guilt of the defendant. As it 
was correctly valued, this provision is 
complemented by the condition of 
setting in motion a prior criminal 
action; it is known that this procedural 
act may not be ordered as stated in art. 
309 (1) of the CPC, except when there 
is evidence which shows that a person 
has committed an offence and there 
aren’t any of the impediment cases 
provided for in article 16, paragraph 
(1) CPC [13]. This requirement aims 
at the implementation of the plea 
bargaining agreement the agreement 
with the principle of finding out the 
real truth because its conclusion is 
allowed only where there are 
sufficient data on the offence 
committed and the defendant's guilt. 
Given the importance of the principles 
of the presumption of innocence and 
finding out the truth, their application 
may not be questioned nor in the case 
of concluding a plea bargaining 
agreement so the Court will be 
obliged to reject the agreement if the 
evidence is not sufficient to eradicate, 
beyond any reasonable doubt, the 
doubt with respect to the Commission 
of the offence by the defendant. 
Therefore, if the Court considers that 
the administered evidence does not 
prove that the existing act was 
committed by the accused, will reject 
the plea bargaining agreement, even 
though the defendant had admitted 
committing the offence [14]. 

 
3. The defendant is a major or 

minor natural person or a legal 
person. Under art. 478 para. (6) CPC 
if he defendant is a minor, he can 
benefit from this institution, with the 
approval of the legal representative. 

 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 5. Issue 2/2016 - http://juridica.ugb.ro/ - 
Marius Ciprian BOGEA 

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

475 
 

Asistența juridică este obligatorie pe tot 

parcursul negocierilor, chiar până la 

momentul semnării inclusiv, rolul 

apărătorului fiind acela de a-i explica 

inculpatului ce presupune procedura 

acordului de recunoaștere a vinovăției, 

avantajele și dezavantajele acesteia. 

Nerespectarea acestei dispoziții legale 

atrage nulitatea absolută a actului. 

5. inculpatul să recunoască 

expres comiterea faptei și să accepte 

încadrarea juridică pentru care a fost 

pusă în mișcare acțiunea penală. 

Recunoașterea comiterii faptei trebuie 

să rezulte dintr-o declarație expresă a 

inculpatului, acesta trebuind să accepte 

încadrarea juridică astfel cum a fost 

stabilită de organele de urmărire 

penală.  

6. înțelegerea dintre procuror și 

inculpat privitoare la felul, cuantumul 

pedepsei, forma de executare ori 

renunțarea sau amânarea aplicării 

pedepsei. Legea prevede că pot face 

obiect al negocierii felul pedepsei 

(desigur în situațiile în care textul de 

lege incident prevede două pedepse 

alternative, în caz contrar neputând fi 

vorba despre o negociere asupra felului 

pedepsei), cuantumul pedepsei (în 

anumite limite), forma de executare 

(putându-se ajunge la suspendarea 

executării unei pedepse în formele și 

cazurile permise de lege), renunțarea 

la aplicarea pedepsei sau amânarea 

aplicării pedepsei, respectiv felul 

măsurii educative. 

4. The defendant to be assisted by 
a defender chosen or appointed ex 
officio. Legal assistance is mandatory 
throughout the negotiations, even up 
to the moment of signing; the 
Defender's role including is to explain 
to the defendant what the procedure 
of plea bargaining agreement entails, 
its advantages and disadvantages. 
Failure to comply with this provision 
shall entail the absolute nullity of the 
legal act. 

 
5. The defendant should expressly 

admit the commotion of the crime and 
accept the legal classification for 
which it was put in motion criminal 
proceedings. The recognition of 
committing the offence must result 
from an explicit statement of the 
accused. He must accept the legal 
classification as established by the 
prosecution. 

 
6. The understanding between the 

prosecutor and the defendant 
regarding the manner, the amount of 
the penalty, the form of execution, 
wavering or postponing the 
application of the penalty. The law 
stipulates that the object of 
negotiation can be: the kinds of 
punishment (of course in cases where 
the incident text of the regulations 
provides for two alternative 
punishments, otherwise the kinds of 
punishment cannot be negotiated), the 
amount of the penalty (within certain 
limits), the form of execution (which 
may lead to the suspension of 
enforcement of a sentence in the 
forms and the cases permitted by 
law), waiver of applying the penalty 
or postpone the application of the 
penalty, respectively the kinds of 
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7. avizul prealabil și scris al 

procurorului ierarhic superior prin 

care acesta să stabilească limitele în 

care urmează a se încheia acordul. 

8. acordul astfel încheiat să fie 

avizat de către procurorul ierarhic 

superior. În urma acordului 

procurorului de caz cu inculpatul în 

privința declanșării acestei proceduri, 

procurorul de caz va înainta 

procurorului ierarhic superior un referat 

în care sunt propuse limitele de 

încheiere a acordului. Cu toate acestea, 

nu se consideră că procedura nu se va 

putea desfășura în cazul în care 

procurorul de caz nu va propune 

anumite limite, ci pur și simplu se va 

limita la a solicita procurorului ierarhic 

superior să-i precizeze limitele între 

care poate negocia cu inculpatul. Pe 

baza avizului scris al procurorului 

ierarhic superior ( aviz care conține 

limitele de pedeapsă între care 

procurorul de caz și inculpatul 

negociază pedeapsa, precum și 

modalitatea de executare a acesteia), 

procurorul de caz urmează a proceda la 

încheierea acordului. După încheierea 

acordului, este din nou necesară 

avizarea de către procurorul ierarhic 

superior, acest aviz putând îmbrăca 

forma unei mențiuni pe înscrisul în care 

este consemnat acordul. Această 

formalitate este impusă de prevederile 

art. 478 alin. (2) Cpp, potrivit căruia 

efectele acordului de recunoaștere a 

vinovăției sunt supuse avizului 

procurorului ierarhic superior, prin 

efectele acorului înțelegându-se practic 

educational measure. 
 
7. The prior written consent of the 

hierarchically superior prosecutor 
through which he sets the limits 
within which the agreement is to be 
concluded. 

 
8. The agreement thus concluded is 

to be countersigned by the 
hierarchically superior prosecutor. 
Following the agreement of the 
Prosecutor on the case with the 
defendant with regard to the initiation 
of this proceedings, the Prosecutor on 
the case shall submit to the 
hierarchically superior prosecutor a 
report in which he proposes the limits 
for concluding the agreement. The 
procedure will carry on even if the 
prosecutor on the case does not 
propose the limits of the negotiation 
but only requests the hierarchically 
superior prosecutor to detail the 
boundaries between which he can 
negotiate with the defendant. Based 
on the written notification of 
hierarchically superior prosecutor 
(notice containing the limits of 
punishment between which the 
Prosecutor and defendant can 
negotiate the penalty and the manner 
of its execution), the Prosecutor on 
the case can proceed to the conclusion 
of the agreement. After the conclusion 
of the agreement, it is again required 
the approval of the hierarchically 
superior prosecutor, which will be 
mentioned in the agreement. This 
formality is required by the provisions 
of art. 478 para. (2) CPC, according to 
which the effects of the plea 
bargaining agreement are subjected to 
the approval of the hierarchically 
superior prosecutor and the effects of 
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felul și cuantumul pedepsei, 

modalitatea de executare a acesteia, 

forma măsurii educative care sunt 

supuse confirmării de către instanța de 

judecată [15]. 

Aceste ultime două condiții sunt 
privite de către alți autori ca fiind 
condiții legale de formă [16]. 

 
2.2. Condiții de formă privind 

acordul de recunoaștere a vinovăției. 
Potrivit art. 481 alin. (1) Cpp, acordul 
de recunoaștere a vinovăției se face în 
formă scrisă. În cazul în care sunt mai 
mulți inculpați, dintre care doar unii au 
încheiat acordul de recunoaștere a 
vinovăției, pentru restul inculpaților 
procurorul va sesiza cu rechizitoriu 
judecătorul de cameră preliminară de la 
instanța competentă. Pentru inculpații 
care au încheiat acordul de 
recunoaștere a vinovăției se va sesiza 
direct instanța competentă, fiind 
evident că în acest caz se impune 
disjungerea cauzei. 

O altă condiție de formă este ca 
acordul de recunoaștere a vinovăției să 
conțină elementele necesare de 
identificare a inculpatului, descrierea 
faptei, încadrarea juridică a acesteia 
ș.a., aspecte pe care le conține și 
rechizitoriul. În plus, acordul de 
recunoaștere a vinovăției trebuie să 
conțină declarația expresă a 
inculpatului prin care recunoaște 
comiterea faptei și acceptă încadrarea 
juridică pentru care a fost pusă în 
mișcare acțiunea penală, precum felul, 
cuantumul, forma de executare a 
pedepsei, forma măsurii educative, 
soluția de renunțare la aplicarea 
pedepsei sau de amânare a aplicării 
pedepsei cu privire la care s-a ajuns la 
un acord. În cazul în care acordul 

the agreement are actually the nature 
and quantum of the sentence, the 
method of its execution, the 
educational measure that are 
subjected to confirmation by the 
Court [15]. 

The last two conditions are seen by 
other authors as legal conditions of 
form [16]. 

 
2.2. Form requirements on plea 

agreement. Under art. 481 para. (1) 
CPC, the plea bargaining agreement 
shall be made in written form. If there 
are multiple defendants, of which 
only some have concluded the plea 
bargaining agreement for the rest of 
defendants the Prosecutor will notify 
with indictment the judge of 
preliminary chamber of the competent 
court. For the defendants who have 
concluded the plea bargaining 
agreement the competent Court will 
directly be notified and it is obvious 
that in this case it is necessary to 
disjoin case. 

Another form condition is that the 
plea bargaining agreement must 
contain the elements necessary for the 
identification of the accused, the legal 
description of the offence, its legal 
classification, aspects which are 
contained in the indictment. In 
addition, the plea bargaining 
agreement must contain the express 
statement of the defendant in which 
he acknowledges committing the deed 
and accepts the legal classification for 
which it was put in motion criminal 
proceedings, as well as the kind, 
amount, form of execution of the 
sentence, the form of the educational 
measure, the wavering of the sentence 
or postponing the application of the 
penalty in respect to which it was 
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privește mai multe infracțiuni, va trebui 
stabilită pedeapsa pentru fiecare 
infracțiune în parte, iar nu doar 
pedeapsa rezultantă, deoarece instanța 
trebuie să verifice respectarea 
principiului legalității pentru fiecare 
infracțiune în parte [17]. 

 
3. Titularii și conținutul acordului 

de recunoaștere a vinovăției  
 
3.1. Titularii acordului de 

recunoaștere a vinovăției. Potrivit 
Codului de procedură penală, titularii 
acordului de recunoaștere a vinovăției 
sunt inculpatul și procurorul. Deoarece 
legea nu distinge, pot încheia acord de 
recunoaștere a vinovăției atât inculpatul 
persoană fizică, cât și inculpatul 
persoană juridică.  

Suspectul nu are posibilitatea 
încheierii unui astfel de acord, iar 
procurorul ierarhic superior nu se 
numără printre titularii acordului de  
recunoaștere a vinovăției [dar are însă 
un rol important în încheierea acordului 
conform art. 478 alin. (2) și (4) Cpp]. 
Astfel, deși procurorul de caz este 
titularul acordului de recunoaștere a 
vinovăției, procurorul ierarhic superior 
este cel care trasează inițial limitele 
acordului și avizează ulterior efectele 
sale. Încălcarea limitelor inițiale ale 
acordului prealabil, stabilite de 
procurorul ierarhic superior, poate fi 
acoperită prin avizul pe care acesta din 
urmă îl dă asupra acordului însuși, în 
acest caz neimputându-se respingerea 
acordului de recunoaștere a vinovăției. 
Pe de altă parte, lipsa avizului 
constituie însă un impediment pentru 
admiterea acestuia, deoarece el ține de 
regularitatea actului de sesizare [18]. 

În ceea ce privește inculpatul 
persoană fizică, posibilitatea este 

reached an agreement. If the 
agreement relates to more than one 
offence, the prosecutor and defendant 
must establish the punishment for 
every crime and not just the resultant 
penalty, since the Court must verify 
whether the principle of legality of 
each offence in part is respected [17]. 

 
3. The holders and the content of 

the plea bargaining agreement  
 
3.1. Holders of the plea 

bargaining agreement. According to 
the Criminal Procedure Code, the 
holders of the agreement are the 
defendant and Prosecutor. Because 
the law does not distinguish, the 
defendant as natural or legal person 
can conclude a plea bargaining 
agreements.  

The suspect does not have the 
possibility of concluding such an 
agreement, and the hierarchically 
superior prosecutor is not among the 
plea bargaining agreement holders 
[but also has an important role in the 
conclusion of the agreement in 
accordance with article 478 para. (2) 
and (4) CPC]. Thus, although the 
Prosecutor on the case is the holder of 
the plea bargaining agreement the 
hierarchically superior prosecutor is 
the one who draws the limits 
agreement, and subsequently 
approves its effects. The violation of 
the initial limits of preliminary 
consent established by the 
hierarchically superior prosecutor, 
may be covered by the agreement he 
latter gives on the agreement, in 
which case he could not be imputed 
the plea bargaining agreement. On the 
other hand, the absence of the 
approval constitutes an impediment 
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recunoscută atât inculpatului major, cât 
și inculpatul minor – dar cu 
încuviinţarea reprezentantului lor legal. 

Persoana vătămată și partea civilă 
nu au niciun rol în încheierea acordului 
de recunoaștere a vinovăției. Procurorul 
de caz nu are obligația să le consulte cu 
privire la încheierea unui acord de 
recunoaștere a vinovăției sau cu privire 
la individualizarea sancțiunii care 
urmează a fi aplicată inculpatului. Cu 
toate acestea, având în vedere și 
Decizia Curții Constituționale nr. 235 
din 7 aprilie 2015 [19], precum și 
modificările survenite prin OUG nr. 18/ 
2016, deși partea civilă și persoana 
vătămată nu vor fi implicate în 
procedura de încheiere a acordului de 
recunoaștere a vinovăției, ele vor fi 
citate în fața instanței de judecată, vor 
putea formula excepții și vor putea 
pune concluzii. 
 

3.2. Conținutul acordului de 
recunoaștere a vinovăției. Potrivit art. 
482 Cpp, acordul de recunoaștere a 
vinovăției cuprinde: 

 data și locul încheierii; 

 numele, prenumele și calitatea 

celor între care se încheie; 

 date privitoare la persoana 

inculpatului, prevăzute la art. 107 alin. 

(1); 

 descrierea faptei ce formează 

obiectul acordul; 

 încadrarea juridică a faptei și 

pedeapsa prevăzută de lege; 

 probele și mijloacele de probă; 

 declarația expresă a inculpatului 

prin care recunoaște comiterea faptei și 

acceptă încadrarea juridică pentru care 

a fost pusă în mișcare acțiunea penală; 

for its admission, because it depends 
on the regularity of referral [18]. 

With regard to the accused person, 
natural person, the possibility is 
recognized to both the major 
defendant and the minor defendant, 
but with the consent of their legal 
representative. 

The injured party and the civil side 
have no role in the conclusion of the 
plea bargaining agreement. The 
Prosecutor of the case does not have 
the obligation to consult them with 
regard to the conclusion of a plea 
bargaining agreement or regarding the 
individualization of the sanction that 
is to be applied to the accused. 
However, taking into account the 
Decision of the Constitutional Court 
No. 235 of 7 April 2015 [19] as well 
as the changes occurred through 
Ordinance No. 18/2016, although the 
civil and injured person, will not be 
involved in the procedure of 
concluding a plea bargaining 
agreement, they will be cited in the 
Court of law and they will be able to 
formulate exceptions and drought 
conclusions. 

 
3.2. Content of the plea 

bargaining agreement. Under art. 
482, plea bargaining agreement 
includes: 
 date and place of conclusion; 

 names, first names and the status 
of those between whom the agreement 
is concluded; 

 data concerning the person of the 
defendant, referred to in art. 107 para. 
(1); 

 a description of the offence that 
forms the subject of the agreement; 

 legal classification of the offence 
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 felul și cuantumul, forma de 

executare a pedepsei precum și forma 

masurii educative ori soluția de 

renunțare la aplicarea pedepsei sau de 

amânare a aplicării pedepsei cu privire 

la care s-a ajuns la un acord între 

procuror și inculpat; 

 semnăturile procurorului, ale 

inculpatului și ale avocatului. 

 
4. Negocierea propriu-zisă și 

forma acordului de recunoaștere a 
vinovăției 

 
Acordul de recunoaștere a 

vinovăției este o formă de negociere 
prin care se ajunge la o înțelegere cu 
privire la soluționarea acuzațiilor aduse 
inculpatului fără a se desfășura un 
proces penal complet, acuzatului 
garantându-i-se toate drepturile 
prevăzute de lege. Ca regulă, orice 
inițiativă de negociere poate fi 
declanșată numai după punerea în 
mișcare a acțiunii penale, rezultând că 
suspectul nu are de dreptul de a încheia 
un angajament cu privire la vinovăția 
sa. În acest sens, potrivit art. 479 Cpp, 
pentru inculpat principala condiție 
pentru încheierea unui acord de 
recunoaștere a vinovăției o reprezintă 
recunoașterea faptei/faptelor imputate, 
dar și încadrarea juridică dată acestora 
de către oraganele de urmărire penală. 
În cazul în care inculpatul nu 
recunoaște total acuzația sau acuzațiile 
care i se aduc, nu se poate demara 
negocierea. 

Din moment ce procurorul a 
consimțit la începerea negocierilor, 
incumbă pentru acesta obligația de a 
reduce consecințele regimului 
sancționator ce ar putea fi aplicat 
inculpatului fie cu privire la felul ori 

and the penalty prescribed by law; 

 evidence and means of evidence; 

 statement of the defendant 
through which he acknowledges 
committing the deed and accepts the 
legal classification for which criminal 
proceedings are put in motion; 

 the nature and amount, execution 
form of the punishment as well as the 
form of the educative measure or 
solution of wavering the application 
of punishment or postponing the 
application of the penalty regarding 
which the Prosecutor and defendant 
reached an agreement; 

 the signatures of the Prosecutor, 
the defendant and the lawyer. 

 
4. The actual negotiation and 

form of plea bargaining agreement  
 
The plea bargaining agreement is a 

form of negotiation through which we 
arrive at an agreement on the 
settlement of accusations brought 
against the defendant without a full 
criminal trial and by guaranteeing all 
the rights provided by law. As a rule, 
any initiative of negotiating can be 
triggered only after putting in motion 
the criminal action. In this regard, 
according to art. 479 CPC, for the 
culprit the main condition for 
conclusion of a plea bargaining 
agreement is the recognition of the 
offence he is charged with, but also 
the legal classification given to them 
by criminal prosecution bodies. If the 
defendant does not totally recognize 
the charge or charges the negotiation 
cannot begin. 

Since the Prosecutor had agreed to 
open negotiations, it is his 
responsibility to reduce the 
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cuantumul pedepsei, fie cu privire la 
modalitatea executării acesteia. 

Spre deosebire de legislația altor 
state ( spre exemplu, legislația SUA), 
legea română nu prevede posibilitatea 
pentru organele statului de a recurge la 
alte concesii în afara celor enumerate 
mai sus. Procurorului nu i se permite 
reducerea numărul învinuirilor ori 
gravitatea acestora prin învoirea asupra 
unei încadrări juridice mai ușoare, de 
aici rezultând că în legislația noastră 
obiectul negocierilor este strict limitat 
și delimitat la cele prevăzute în 
cuprinsul art. 479 Cpp.  

Conform art. 480 alin (4) Cpp 
inculpatul beneficiază de reducerea cu 
o treime a limitelor de pedeapsă 
prevăzute de lege în cazul pedepsei 
închisorii şi de reducerea cu o pătrime a 
limitelor de pedeapsă prevăzute de lege 
în cazul pedepsei amenzii. Pentru 
inculpaţii minori se va ţine seama de 
aceste aspecte la alegerea măsurii 
educative; în cazul măsurilor educative 
privative de libertate, limitele 
perioadelor pe care se dispun aceste 
măsuri se reduc cu o treime. 

Aspectele negociate de inculpat și 
procuror vor fi cuprinse într-un acord 
încheiat în formă scrisă. 

 
5. Procedura în fața instanței de 

judecată 
 
Potrivit  art. 483 alin. 1 Cpp, după  

încheierea acordului de recunoaștere a 
vinovăției, procurorul sesizează 
instanța căreia i-ar reveni competența 
să judece cauza în fond și îi trimite 
acordul, însoțit de dosarul de urmărire 
penală. 

Deoarece prin încheierea acordului 
de recunoaștere a vinovăției inculpatul 
a renunțat la dreptul de a invoca 

consequences of the sanctions of the 
regime that may be applied to the 
defendant either on the amount or 
way of the penalty or its means of 
execution. 

Unlike the legislation of other 
countries (for example, U.S.A. law), 
Romanian law does not provide the 
possibility for the bodies of the State 
to recourse to other concessions than 
those listed above. The Prosecutor is 
not allowed to reduce the number of 
charges or their seriousness through 
his consent on a lighter legal 
classification, resulting the fact that in 
our law the object of the negotiation is 
strictly limited and delimited from 
those provided for in art. 479 CPC. 

According to art. 480, paragraph 
(4) CPC the defendant shall receive 
reduction by a third of the limits of 
the punishment prescribed by law in 
case of prison sentence and one-fourth 
reduction of the limits of the 
punishment prescribed by law in the 
case of fine punishment. For juvenile 
defendants these aspects will be taken 
into account when choosing the 
educational measure; in the case of 
educational measures involving 
deprivation of liberty, the limits 
within which these measures are taken 
shall be reduced by one-third. 

The aspects negotiated by the 
defendant and the prosecutor will be 
contained in a written agreement. 

 
5. The procedure before the 

Court of law 
 
Under art. 483 para. 1 CPC, after 

the conclusion of the plea bargaining 
agreement, the Prosecutor notifies the 
Court that has the competence to 
judge the case and sends it the 
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nelegalitatea probelor administrate în 
cursul urmăririi penale nu se mai 
parcurge faza de cameră preliminară. 
Dosarului de urmărire penală se trimite 
pentru ca instanța de judecată să 
constate existența datelor suficiente cu 
privire la faptă și vinovăția 
inculpatului. În fața instanței de 
judecată nu se pot administra probe noi, 
astfel încât datele menționate trebuie să 
rezulte din probele administrate în 
cursul urmăririi penale [20]. 

Deși în cadrul procedurii acordului 
de recunoaștere a vinovăției inculpatul 
recunoaște comiterea faptei în 
modalitatea descrisă de procuror și 
acceptă încadrarea juridică stabilită de 
acesta fiind evident că acceptă tacit 
legalitatea administrării probatoriului 
de către organele de urmărire penală, 
inculpatului nu-i va putea fi interzis 
dreptul de a invoca nulitatea absolută 
sau relativă a actelor de urmărire sau să 
solicite excluderea unor probe în fața 
instanței de judecată [21]. 

Sesizarea instanței se face separat în 
situația în care se încheie acord numai 
cu privire la unele fapte sau numai cu 
privire la unii inculpați, iar pentru 
celelalte fapte sau inculpați se dispune 
trimiterea în judecată,  Procurorul 
înaintează instanței numai actele de 
urmărire penală care se referă la faptele 
și persoanele care au făcut obiectul 
acordului de recunoaștere a vinovăției. 

Inculpatul care a încheiat acordul de 
recunoaștere a vinovăției, urmează să 
beneficieze de o garanție în plus în ceea 
ce privește stabilirea vinovăției sale. 
Chiar și în cazul în care s-ar dispune 
reunirea  cauzelor, acordul de 
recunoaștere a vinovăției ar urma să-și 
păstreze particularitatea sa. Instanța nu 
va putea agrava situația inculpatului, 
iar dacă aceasta constată incidența 

agreement, together with the 
prosecution file. 

Because through the conclusion of 
a plea bargaining agreement the 
defendant has waived the right to 
invoke the illegal evidences in the 
course of criminal proceedings the 
case will no longer go through the 
stage of preliminary room. The 
criminal dossier is sent for the Court 
to ascertain the existence of sufficient 
data concerning the defendant's deed 
and guilt. The Court of law cannot 
administer new evidences, so the data 
should come from evidences 
administered during prosecution [20]. 

Although during the plea 
bargaining agreement the defendant 
admits committing the crime in the 
method described by the Prosecutor 
and accepts the legal classification 
established by him and it is obvious 
that he tacitly accepts the lawful 
administration of evidence by the 
criminal prosecution bodies, the 
defendant will not be denied the right 
to invoke the absolute or relative 
nullity of acts of prosecution or to 
require the exclusion of evidence in 
front of the Court of law [21]. 

The appeal of the court is made 
separately in a situation in which the 
agreement is concluded only in 
respect of some facts or only for some 
defendants, and for other acts or 
defendants indictment is ordered, the 
prosecutor shall submit to the Court 
only acts of the criminal investigation 
that relates to facts and persons who 
have been subject to the plea 
bargaining agreement. 

The defendant who has concluded 
the plea bargaining agreement, is 
going to benefit of an extra guarantee 
in respect of establishing his guilt. 
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vreunuia dintre cazurile de la art. 16 
Cpp, nu va putea pronunța achitarea 
sau încetarea procesului penal, ci va 
respinge acordul de recunoaștere a 
vinovăției. 

Cu privire la competență, procurorul 
va sesiza instanța competentă material 
și personal raportat la fapta și persoana 
care fac obiectul acordului, indiferent 
de restul infracțiunilor sau persoanelor 
care fac obiectul cauzei. În cazul în 
care inculpatul și partea civiă au 
încheiat o tranzacție sau un acord de 
mediere, acestea vor fi atașate 
acordului de recunoaștere a vinovăției 
și vor fi transmise instanței de judecată 
pentru a lua act de ele. 

Procedura de soluționare a acordului 
de recunoaștere a vinovăției presuspune 
parcurgerea unei etape prealabile în 
care judecătorul verifică dacă sunt 
respectate anumite condiții prevăzute 
de lege. Dacă acordului de recunoaștere 
a vinovăției îi lipsește vreuna dintre 
mențiunile de la art. 482 sau dacă nu au 
fost respectate condițiile prevăzute la 
art. 483, instanța dispune acoperirea 
omisiunilor în cel mult 5 zile și 
sesizează în acest sens conducătorul 
parchetului care a emis acordul. 

Instanţa se pronunţă asupra 
acordului de recunoaştere a vinovăţiei 
prin sentinţă, în şedinţă publică, după 
ascultarea procurorului, a inculpatului 
şi avocatului acestuia, precum şi, dacă 
sunt prezente, a celorlalte părţi şi a 
persoanei vătămate.   

Pentru ca acordul să fie încheiat în 
cunoștință de cauză instanța trebuie să 
stabilească dacă inculpatul înțelege pe 
deplin specificul procedurii și că este 
conștient de consecințele încheierii 
acordului. În cadrul acestor 
verificări, instanța trebuie să stabilească 
capacitatea intelectuală a inculpatului 

Even if the causes shall be brought 
together, the plea bargaining 
agreement would retain its 
particularity. The Court will not 
aggravate the situation of the 
defendant, and if it finds any of 
incidence cases from art. 16 CPC, it 
will not be able to pronounce acquittal 
or cessation of the criminal process, 
but will reject the plea bargaining 
agreement. 

With regard to jurisdiction, the 
Prosecutor will refer the matter to the 
personnel and material competent 
court related to the deed and the 
person covered by the agreement, 
regardless of the remaining offences 
or persons who are the subject of the 
case. Where the defendant and the 
civil party concluded a transaction or 
an agreement, they will be attached to 
the plea bargaining agreement and 
will be submitted to the Court to take 
note of them. 

The settlement procedure of the 
plea bargaining agreement involves 
the completion of a preliminary stage 
in which the judge shall verify the 
compliance with certain conditions 
provided by law. If plea bargaining 
agreement is missing any of the 
particulars referred to in article 482 or 
if the conditions laid down in article 
483 were not respected, the Court 
shall order the coverage of the 
omissions within 5 days and notifies 
in this sense the public prosecutor's 
Office who issued the agreement.  

The Court shall decide on the plea 
bargain agreement by sentence, in 
open court, after hearing the 
Prosecutor, the defendant and his 
lawyer and, if present, the other 
parties and injured person. 

In order for the agreement to be 
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de a participa plenar la procedura de 
acceptare a acordului și de a înțelege 
consecințele acesteia. Totodată trebuie 
să constate dacă inculpatul a fost recent 
supus vreunui tratament pentru o 
afecțiune care i-ar putea afecta 
consimțământul și dacă acesta a avut 
posibilitatea de a lua cu bună știință o 
decizie în privința recunoașterii 
vinovăției. 

Potrivit art. 485 Cpp, instanța 
sesizată cu soluționarea acordului poate 
admite sau respinge acordul de 
recunoaștere a vinovăției. 

Dacă admite acordul, pronunţă 
soluţia cu privire la care s-a ajuns la un 
acord, dacă sunt îndeplinite condiţiile 
prevăzute la art. 480-482 cu privire la 
toate faptele reţinute în sarcina 
inculpatului, care au făcut obiectul 
acordului. 

Instanța respinge acordul de 
recunoaştere a vinovăţiei şi trimite 
dosarul procurorului în vederea 
continuării urmăririi penale, dacă nu 
sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la 
art. 480-482 cu privire la toate faptele 
reţinute în sarcina inculpatului, care au 
făcut obiectul acordului, sau dacă 
apreciază că soluţia cu privire la care s-
a ajuns la un acord între procuror şi 
inculpat este nelegală sau nejustificat 
de blândă în raport cu gravitatea 
infracţiunii sau periculozitatea 
infractorului. 

În ceea ce priveşte modul de 
soluţionare a laturii civile, conform art. 
486 Cpp, în cazul în care instanţa 
admite acordul de recunoaştere a 
vinovăţiei şi între părţi s-a încheiat 
tranzacţie sau acord de mediere cu 
privire la acţiunea civilă, instanţa ia act 
de aceasta prin sentinţă. Dacă instanţa 
admite acordul de recunoaştere a 
vinovăţiei şi între părţi nu s-a încheiat 

knowingly concluded the Court must 
establish whether the defendant fully 
understands the specifics of the 
procedure and if he is aware of the 
consequences of the agreement. 
During these checks, the Court must 
determine the intellectual capacity of 
the accused to fully participate in the 
procedure for the acceptance of the 
agreement and to understand its 
consequences. At the same time he 
must notice if the defendant was 
recently subjected to any treatment for 
an illness that might affect his or her 
consent, and if he had the possibility 
to knowingly take a decision with 
regard to the recognition of guilt. 

Under art. 485 CPC, the Court 
seized with the settlement agreement 
may admit or reject the plea 
bargaining agreement. 

If the court admits the agreement, 
it pronounces the solution arrived 
from the agreement, if the conditions 
laid down in article 480-482, 
concerning all the facts retained in the 
responsibility of the accused, which 
were the subject of the agreement are 
met. 

The court rejects the plea bargain 
agreement and sends the dossier to the 
Prosecutor for further prosecution, if 
the conditions laid down in article 
480-482 concerning all the facts 
retained in the responsibility of the 
accused, which were the subject of the 
agreement, are not met or if it 
considers that the solution reached by 
the Prosecutor and the accused is 
unlawful or unjustifiably mild in 
relation to the seriousness of the 
offence or the dangerousness of the 
offender. 

In terms of how to settle the civil 
side, according to art. 486 CPC, 
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tranzacţie sau acord de mediere cu 
privire la acţiunea civilă, instanţa lasă 
nesoluţionată acţiunea civilă. În această 
situaţie, hotărârea prin care a fost admis 
acordul de recunoaştere a vinovăţiei nu 
are autoritate de lucru judecat asupra 
întinderii prejudiciului în faţa instanţei 
civile, înţelegând prin aceasta că 
hotărârea în cauză are autoritate de 
lucru judecat în faţa instanţei civile în 
ceea ce priveşte existenţa faptei şi a 
vinovăţiei. Prin urmare, în cazul în care 
între părţile cauzei penale   s-a încheiat 
un acord de recunoaştere a vinovăţiei, 
dar nu s-a încheiat tranzacţie sau acord 
de mediere cu privire la acţiunea civilă, 
instanţa civilă, în soluţionarea laturii 
civile a cauzei, nu poate pune în 
discuţie şi nu poate să se pronunţe prin 
hotărârea pe care o dă asupra acestor 
aspecte ale laturii penale (existenţa 
faptei şi a vinovăţiei), ele fiind stabilite 
deja prin sentinţa care admite acordul 
de recunoaştere a vinovăţiei. 

Potrivit art. 488 Cpp, procurorul, 
inculpatul, celelalte părți și persoana 
vătămată pot declara apel, în termen de 
10 zile de la comunicare. Apelul poate 
viza numai felul și cuantumul pedepsei 
ori forma de executare a acesteia și este 
soluționat cu participarea procurorului 
și citarea inculpatului.  

Instanța de apel pronunță una din 
următoarele soluții: 

 respinge apelul, menținând 

hotărârea atacată, dacă apelul este 

tardiv sau inadmisibil ori nefondat; 

 admite apelul, desființează sentința 

prin care acordul de recunoaștere a fost 

admis numai cu privire la felul și 

cuantumul pedepsei sau la forma de 

executare a acesteia și pronunță o nouă 

hotărâre, procedându-se potrivit 

dispozițiilor privitoare la soluționarea 

where the Court recognizes the plea 
bargain agreement and between the 
sides the agreement concluded in a 
settlement or mediation concerning 
the civil action, the Court shall take 
note of it by sentence. If the Court 
recognizes the plea bargain agreement 
and between the parties the agreement 
did not conclude in a settlement or 
mediation concerning the civil action, 
the Court leaves the civil action 
unresolved. In this situation, the 
decision through which the plea 
bargaining agreement was accepted 
does not have the judged authority on 
the extent of the injury in the civil 
court; this means that the judgment in 
question has the authority of res 
judicata in civil court regarding the 
existence of the offence and the guilt. 
Therefore, if the agreement between 
the parties of the criminal case ended 
in a plea bargain agreement, but no 
transaction or mediation agreement 
concerning the civil action has been 
concluded, the civil court, the civil 
side of the case solving cannot put in 
question and cannot not rule through 
the decision he gives on this side of 
the criminal aspects (the existence of 
the offence and guilt), they have 
already been determined by the 
sentence that acknowledges the plea 
bargaining agreement. 

Under art. 488 CPC, the 
Prosecutor, defendant, the other party 
and the injured party may appeal 
within 10 days of receipt. The appeal 
may concern only the nature and 
quantum of the sentence or form of its 
execution and is resolved with the 
participation of the prosecutor and 
summoning of the accused. 

The Court of appeal delivers one of 
the following solutions: 
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acordului în primă instanță, neputându-

se crea pentru inculpat o situație mai 

grea decât cea asupra căreia s-a ajuns 

prin acord; 

 admite apelul, desființează sentința 

prin care acordul de recunoaștere a fost 

respins și admite acordul de 

recunoaștere a vinovăției. 

 
6. Aspecte de drept comparat 

privind acordul de recunoaștere a 
vinovăției 

 
Încă din cele mai vechi timpuri, 

sistemul de drept anglo-saxon a 
acceptat ca un inculpat acuzat de o 
infracțiune să fie condamnat ca urmare 
a recunoașterii faptei respective. 

Astfel, acordul de recunoaștere a 
vinovăției poate fi încheiat în 
majoritatea statelor componente ale 
SUA cu privire la orice infracțiune, 
indiferent de pedeapsa. Procedura poate 
începe imediat ce o personă a fost pusă 
sub acuzare, iar dacă inculpatul, inițial, 
a pledat vinovat, pe parcursul 
desfășurării procesului poate încheia un 
acord de recunoaștere a vinovăției. 
Trebuie menționată particularitatea că 
acordul cu privire la pedeapsă este 
supus controlului instanțelor de 
judecată, iar acordul referitor la fapte se 
încheie exclusiv în etapa urmăririi 
penale fără niciun fel de intervenție a 
instanțelor.  

În ceea ce privește negocierea 
învinuirii, în Marea Britanie și Țara 
Galilor aceasta are loc între procuror și 
apărătorul inculpatului, scopul fiind 
obținerea unei declarații de vinovăție 
din partea infractorului [22]. 

Spre deosebire de sistemul de drept 
din SUA, unde instituția acordului de 
recunoaștere a vinovăției este aplicabilă 

 rejects the appeal, 
maintaining the contested decision, if 
the appeal is late or inadmissible or 
unfounded; 

 recognizes the appeal, 
abolishes the sentence through which 
the recognition of the agreement was 
admitted only with respect to the 
nature and the amount of the penalty 
or its form of execution and delivers a 
new decision, then the process will 
continue according to the provisions 
on the settlement agreement in the 
first instance without creating for the 
defendant a worse situation than that 
arrived through the agreement; 

 recognizes the appeal, 
abolishes the sentence whereby the 
agreement of recognition was rejected 
and admits the plea bargaining 
agreement. 

 
6. Aspects of comparative law, 

concerning the plea bargaining 
agreement  

 
Since ancient times, the Anglo-

Saxon legal system has accepted that 
a defendant accused of a crime should 
be convicted as a result of the 
recognition of the offence in question. 

Thus, the plea bargaining 
agreement can be concluded in most 
parts of the U.S. states with respect to 
any criminal offence, regardless of the 
penalty. The procedure can start as 
soon as a person has been placed 
under indictment, and if the defendant 
originally pleaded guilty during the 
deployment of the trial he can 
conclude an agreement on the 
recognition of guilt. It should be 
mentioned the particularity that the 
agreement concerning the punishment 
is subject to the control of the courts, 
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chiar și în situația săvârșirii unor 
infracțiuni de o gravitate sporită, statele 
UE limitează aplicabilitatea acestei 
instituții la un număr restrâns de 
infracțiuni, de o gravitate mai mică. 

Astfel, Italia este prima dintre țările 
continental-europene care a introdus la 
nivel legislativ procedura recunoașterii 
vinovăției și a posibilității de a încheia 
un acord în acest sens. 

Potrivit legislației italiene, există 
două forme procesuale consacrate în 
privința recunoașterii învinuirii:  

- procedura aplicării pedepsei la 

cererea părților - inculpatul, în baza 

înscrisurilor existente la dosarul cauzei, 

fără efectuarea de acte de urmărire 

penală, renunță la dreptul de a contesta 

învinuirea și implicit la prezumția de 

nevinovăție, în schimbul diminuării 

pedepsei. Această procedură se aplică 

numai în cazul săvârșirii infracțiunilor 

pentru care legea italiană prevede 

pedeapsa cu închisoarea de cel mult 2 

ani. 

- procedura  de judecată 

simplificată sau „giudizio abbreviato” 

care cunoaște două forme: forma 

simplificată tipică - ce se declanșează 

la cererea inculpatului în scris sau 

verbal, această cerere putându-se face 

până la audierea preliminară a 

inculpatului, înainte de depunerea 

concluziilor de către reprezentantul 

Ministerului Public sau de către 

apărare, respectiv forma simplificată 

atipică - privește numai înlocuirea altor 

proceduri de judecată cu una 

prescurtată, fără alte condiționări. 

Cele două proceduri se pot declanșa 
exclusiv la cererea inculpatului, iar ca 

and the agreement concerning the 
deeds solely concludes in the 
prosecution stage without any 
intervention of the courts. 

As regards the negotiation of 
accusations, in the United Kingdom 
and Wales it takes place between the 
Prosecutor and the defender of the 
defendant, the aim being to obtain a 
declaration of guilt on the part of the 
offender [22]. 

Unlike the U.S. legal system, 
where the institution of plea 
bargaining agreement is applicable 
even in the situation when crimes of 
greater severity were committed, the 
EU restricts the applicability of the 
institution to a limited number of 
offences of lesser severity. 

Thus, Italy is the first of the 
European continental countries who 
introduced at the legislative level the 
plea bargaining procedure and the 
possibility to conclude an agreement 
in this purpose. 

According to Italian law, there are 
two procedural forms of process 
enshrined with respect of the plea 
bargaining: 

- procedure of application of the 
penalty at the request of the parties – 
the defendant, based on the 
documents existing in the case file, 
without the criminal prosecution 
being carrying out, he waives the right 
to dispute the charge and thus the 
presumption of innocence, in 
exchange for a reduction in sentence. 
This procedure applies only in the 
cases when an offence was committed 
for which the Italian law provides for 
imprisonment not exceeding 2 years. 

- the simplified procedure for court 
or "giudizio abbreviato" knows two 
form: typical simplified form - what is 
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soluții pentru ambele proceduri pot fi 
condamnarea sau achitarea. 

În Franța, din anul 2004 a intrat în 
vigoare o lege în baza căreia 
inculpatului care recunoaște comiterea 
unei infracțiuni pedepsite cu cel mult 5 
ani de închisoare, procurorul îi poate 
propune una sau mai multe pedepse, iar 
în caz de acord, acesta trebuie să fie 
omologată de un judecător în ședință 
publică. Atât inculpatul sau apărătorul 
său, cât și procurorul pot avea inițiativa 
demarării acestei proceduri, iar 
recunoaștere vinovăției cu privire la 
învinuiri se face oral, printr-o declarație 
luată inculpatului, ori în scris - în mod 
excepțional. 

De asemenea, nu există posibilitatea 
negocierii efective a pedepsei, 
inculpatul putând doar achiesa sau nu 
la propunerea procurorului. În toate 
cazurile, prezența apărătorului ales sau 
din oficiu este obligatorie.  

 După audierea inculpatului și a 
apărătorului acestuia și, după caz, a 
persoanei vătămate (daca a fost 
identificată și este prezentă), 
judecătorul pronunță sentința în 
cuprinsul căreia poate decide admiterea 
sau respingerea acordului încheiat [23]. 

 
Concluzii 
 
Din analiza conținutului 

reglementărilor în materie, coroborate 
cu soluțiile adoptate în practica 
judiciară, apreciem efectul pozitiv al 
instituției pentru ceea ce înseamnă 
asigurarea celerității procesului penal și 
degrevarea organelor judiciare de 
cauzele incidente, implicațiile practice 
fiind pozitive, atât pentru justițiabili, 
cât și organele de stat competente a 
aplica și dispune în legătură cu această 
procedură penală specială. 

initiated at the written or verbal 
request of the accused, this request 
can be done until the preliminary 
hearing of the accused, prior to 
submission of the conclusions of the 
representative of the Public 
Prosecutor or the defense, namely 
atypical simplified form - concerns 
the replacement of other legal 
procedures with one abridged without 
any conditions. 

The two procedures can be 
triggered exclusively at the request of 
the defendant, and the solutions for 
both procedures can be conviction or 
acquittal. 

In France, in 2004 came into force 
a law under which the accused who 
recognized an offence punishable by a 
maximum of five years in prison, the 
Prosecutor may propose one or more 
punishments, and in the event of an 
agreement, it must be approved by a 
judge in open court. Both the 
defendant or his defense attorney and 
the Prosecutor may take the initiative 
to start this procedure, and the 
recognition of guilt with respect to the 
charges is made orally, through a 
statement given by the accused, or 
exceptionally in writing. 

Also, there is no possibility of 
actually negotiating the penalty, the 
defendant being able to just accept or 
not at the recommendation of the 
Prosecutor. In all cases, the presence 
of the chosen or ex officio defender is 
mandatory. 

After hearing the accused and his 
defense and, where appropriate, the 
person injured (if he has been 
identified and is present), the judge 
delivers the sentence which may 
decide the admission or rejection of 
the agreement [23]. 
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Conclusions 
 
From analyzing content regulations 

in conjunction with the solutions 
adopted in judicial practice, we 
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celerity criminal process and relieving 
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incidents, the practical implications 
are positive for both litigants and state 
bodies competent to apply and 
features on this special criminal 
procedure. 
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Rezumat: Supravegherea tehnică în 

cadrul procesului penal cu toate cele cinci 

componente, presupune interceptarea 

comunicaţiilor sau a oricăror tipuri de 

comunicări de la distanţă, accesul la un 

sistem informatic, supravegherea video, 

audio sau fotografierea, localizarea sau 

urmărirea prin mijloace tehnice şi 

obţinerea datelor privind tranzacţiile 

financiare ale unei persoane. Utilizarea 

vreuneia dintre metodele speciale de 

supraveghere sau cercetare ce constituie 

supraveghere tehnică, obligă organul de 

urmărire penală să aibă în vedere 

îndeplinirea condiţiilor ce consacră atât 

principiile proporţionalităţii şi subsidiari-

tăţii, dar cele care impun existenţa 

începerii urmării penale şi a cerinţei ca 

infracţiunea cercetată să facă parte dintre 

cele expres prevăzute de către legiuitor în 

articolul 139 alin 2 Cod Procedură penală. 

Întotdeauna organele judiciare trebuie să 
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Abstract: The use of technical 

surveillance in criminal proceedings 

refers to interception of communications 

or any kind of remote communications, 

access to a informatics system, audio-

video surveillance, tracking and locating 

by technical means and obtaining data on 

a person's financial transactions. The use 

of technical surveillance binds the 

criminal investigation body to fulfill all 

the necessary conditions stipulated by the 

law, such as proportionality and 

subsidiarity principles, an on-going 

investigation regarding an offense 

stipulated in art. 139 par. 2 of the 

Criminal Procedure Code. The judicial 

bodies must always consider the balance 

that must exist between the achievement 

of a criminal investigation and the respect 

for right to privacy, family, private and 

postal secrecy. 
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aibă în vedere echilibrul permanent ce 

trebuie să existe între realizarea instrucţiei 

penale şi respectarea dreptului la viaţă 

intimă, familială, privată şi a secretului 

corespondenţei. 

 

Cuvinte cheie: supraveghere tehnică; 

mandat de supraveghere tehnică; 

interceptarea convorbirilor telefonice; 

supravegherea video, audio sau 

fotografierea; dreptul la viaţa intimă, 

familială și privată; secretul 

corespondenţei. 

 

 

Introducere 

 

Asistăm la o schimbare profundă a 

întregului mediu social la nivel 

planetar. Relaţiile interumane devin cu 

totul altele, aşteptările fiecăruia sunt 

din ce în ce mai mari şi, de cele mai 

multe ori, nu sunt cele dorite, iar 

această situaţie naşte pericole, pe care 

acum câteva zeci de ani nici nu le 

puteam bănui. Nu greşim cu nimic 

atunci când afirmăm că, schimbările la 

care asistăm sunt cele mai bruşte şi 

profunde din ultimele secole, şi se 

datorează, aproape în exclusivitate, 

marilor descoperiri ştiinţifice ale 

sfârşitului de secol XX şi începutului 

de secol XXI. 

Este vorba despre ceea ce, în limbaj 

curent, poartă denumirea de tehnologia 

informaţiei, cu o dezvoltare explozivă 

şi cu un impact, aşa cum am mai arătat, 

uriaş la nivelul dezvoltării sociale şi 

economice. Practic toate componentele 

vieţii noastre sunt afectate de această 

 

 

 

 

 

 

Keywords: technical surveillance; 

technical surveillance warrant; 

interception of phone calls; audio-video 

surveillance; right to family and private 
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Introduction 

 

We are witnessing a profound 

change of the social environment on a 

planetary scale. Interpersonal 

relations are changing, each 

individual's expectations are growing 

and the outcome is not always the one 

expected, thus generating various 

threats that a few decades ago were 

unthinkable. We are not wrong to 

assume that these changes are the 

most profound in the last few 

centuries and are generated by the 

new scientific breakthroughs of the 

XX and XXI centuries.    

It is what we call information 

technology with explosive growth and 

huge impact on both social and 

economic scale. Virtually all parts of 

our lives are affected by this change, 

which unfortunately cannot be 

managed in the current sociopolitical 

context. 

According to specialist, both 
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schimbare, care, din păcate, nu mai 

poate fi gestionată în actualul cadru 

socio-politic fără sincope majore. 

Potrivit specialiştilor, atât afacerile 

cât şi marea majoritate a activitaţilor 

sociale sunt interconectate, iar 

tehnologiile conexe fac ca maşinile sa 

lucreze cu alte maşini, făra ca omul să 

mai intervină, fapt ce ne determină să 

credem că avem de a face cu a patra 

Revoluţie industrială. Această a patra 

Revoluţie industrială, constă nu numai 

în naşterea sistemelor conectate, ci, 

pentru că trăim într-o lume plină de 

senzori şi device-uri, acestea pot aduna 

informaţii şi pot face ca obiectele să 

comunice între ele, spunea Joe Wilson 

director din cadrul Microsoft. 

 

1. Tehnologia informației și 

siguranța cetățeanului 

 

Din punctul de vedere al 

administratorilor ordinii publice, 

capacitatea uriaşă a tehnologiei de a 

pătrunde în viaţa fiecăruia dintre noi, 

face ca noţiunile de siguranţă sau de 

intimitate să fie, nu desuete sau 

retrograde, ci depășite cel puțin pentru 

moment. Practic, oricine poate intra în 

viaţa oricui, folosind câteva dispozitive 

cumpărate pe câţiva lei, de la colţ de 

stradă, şi astfel să săvârşească o 

întreagă lista de infracţiuni stând 

comod pe fotoliul din sufrageria 

proprie. 

Răspunsul administratorilor la 

această provocare, din păcate, nu este 

cel dorit, deoarece de cele mai multe 

businesses and most part of social 

activities are interconnected, existing 

technologies make machines work 

with other machines without a human 

intervention, generating a forth 

industrial revolution. This revolution 

consists in the creation of 

interconnected systems that can 

gather all sort of information in a 

world dominated by sensors and 

devices, as stated by Joe Wilson, CEO 

in the Microsoft Corporation. 

 

1. Information Technology and 

citizen safety 

 

From the standpoint of public 

safety administrators, technology's 

ability to penetrate our private life 

makes the concepts of safety or 

privacy not obsolete or retrograde, but 

outdated, at least for the time being.  

Basically anyone can enter an 

individual's private life using common 

devices and commit a series of 

offenses from the comfort of his 

living room. 

The answer to this challenge is not 

the best, because certain social values 

and relations adapts harder to reality. 

Legislative changes are slow, the 

training of intervention personnel is 

lengthier, but the most important 

aspect to take into consideration is the 

need for safety and therefore solutions 

must be found.  

Discussions regarding the 

restriction of certain rights and 

freedoms by law enforcement 
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ori este grevat de relaţiile sociale care, 

ca de obicei, se adapteaza mai greu la 

realitate. Schimbările legislative 

trenează, pregătirea funcţionarilor 

responsabili cu intervenţia se face mai 

lent, dar cel mai important element ce 

trebuie luat în calcul este faptul că, 

nevoia de siguranţă primează, astfel că 

va trebui să găsim căi şi mijloace să 

rezolvam aceste probleme. Discuţiile, 

în literatura de specialitate, cu privire la 

cât de mult pot intra structurile de 

ordine publică în viaţa intimă a unei 

persoane, fară a-i încălca drepturile 

fundamentale, nu sunt o noutate, însă 

criza socio-economica şi politică 

internaţională reclamă o nouă abordare, 

cu atât mai mult cu cât nevoia de 

securitate este mare, într-o societate 

puțin pregătită pentru a o gestiona. 

 

2. Legitimitatea și eficacitatea 

metodelor speciale de supraveghere 

 

Noul cod de procedură penală a 

adus o reglementare unitară în ceea ce 

priveşte utilizarea metodelor speciale 

de supraveghere sau cercetare, folosirea 

lor conducând la realizarea 

probatoriului în cadrul procesului 

penal. 

Dincolo de aspectele de ordin etic, 

care ne sugerează faptul că aceste tipuri 

de metode au un puternic impact asupra 

vieţii personale ale suspecţilor şi 

inculpaţilor, şi nu numai, apar foarte 

multe semne de întrebare cu privire la 

legitimitatea şi eficacitatea lor. 

De la început trebuie să precizăm 

agencies are not new, but given the 

current socio-economical and political 

crisis that affects the globe, these 

discussions need to bring a new 

approach on the restriction of certain 

rights and freedoms of an individual 

in order to assure the general need for 

security. 

 

2. The legitimacy and 

effectiveness of special surveillance 

methods 

 

The new Criminal Procedure Code 

introduced an unitary regulation for 

the use of technical surveillance as 

means of obtaining evidence in 

criminal proceedings. 

Apart from the ethical aspects that 

suggest the impact of technical 

surveillance on private life certain 

questions arise regarding the 

legitimacy and effectiveness of such 

measures. 

We agree to the use of technical 

surveillance for obtaining evidence in 

criminal proceedings bases on the fact 

that the technological evolution is 

used by criminals to prepare and 

perform criminal acts. In certain cases 

technical surveillance is the only 

method to obtain evidence regarding 

the committal of an offence.  

 

The question is if technical 

surveillance has been legally used till 

now and if so, what are the next steps 

to take for the future use of such 

means. 
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faptul că, suntem de acord, din capul 

locului, cu folosirea supravegherii 

tehnice în obţinerea probelor necesare 

în procesele penale, deoarece 

dezvoltarea tehnicii şi în special a 

informaticii, face ca infractorii să fie 

aproape permanent cu un pas înaintea 

tuturor, atunci când îşi planifică şi 

realizeaza acţiunile criminale. 

Apreciem că aceste măsuri, în multe 

situaţii, sunt singurele care ne pot ajuta 

să obţinem probe, cu ajutorul cărora să 

putem dovedi comiterea faptelor penale 

ori tragerea la răspundere a 

făptuitorilor. 

 

Problema care se pune este, cum au 

fost folosite aceste metode de la 

apariţia Noului Cod de Procedură 

Penală, dacă utilizarea lor a fost legală, 

şi cum procedăm în viitor, deoarece, 

aşa cum am mai precizat, aceste tehnici 

au un impact extrem de important 

asupra vieţii intime a persoanelor. 

 

În luna februarie, anul acesta, 

Curtea Constituţionala a României a 

emis faimoasa Decizie nr. 51/2016, 

prin care admitea că, „în materia 

supravegherii tehnice pentru 

infracţiunile de drept comun, singura 

autoritate îndrituită de lege să 

efectueze interceptări este organul 

judiciar, iar Serviciul Român de 

Informaţii nu are această calitate”. În 

consecinţă instituţiile abilitate să o 

efectueze sunt Parchetul sau Poliția 

Judiciară. 

Imediat, după apariţia deciziei mai 

 

In February 2016, the 

Constitutional Court of Romania 

issued decision no. 51/2016 which 

stated that „in the matter of technical 

surveillance the only competent 

authority to use such measures in 

criminal proceedings is the criminal 

investigation body and therefore the 

Romanian Intelligence Service (SRI) 

is not competent to use technical 

surveillance in criminal proceedings”. 

Therefore institutions which are 

empowered to perform are the 

Prosecutor or criminal police. 

Immediately after the occurrence 

of the above mentioned decision, 

Minister of Justice has proposed an 

emergency ordinance in this regard, 

which was adopted by the 

government, namely OUG No. 

6/2016. These provisions generated 

some difficulties among the 

specialized law enforcement agencies 

because most of the technical 

infrastructure was entirely 

administrated by the Romanian 

Intelligence Service and another 

aspect regarded the lack of qualified 

personnel. 

Emergency Ordinance no. 6/2016 

stipulated that a certain number of 

police officer should be detached to 

DIICOT and DNA, because these 

agencies have proven in time that use 

of technical surveillance was efficient.  

Regarding this aspect, caution is 

needed when approaching this kind of 

reorganization. Police officer are part 
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sus amintite, ministrul justiţiei a propus 

o ordonanţă de urgenţă, care a şi fost 

adoptată de Guvern, în acest sens, 

respectiv OUG nr. 6/2016. Abia acum, 

structurile abilitate să o pună în 

aplicare au constatat că, punerea în 

practică a acestui act normativ este un 

lucru greu realizabil, datorită, pe de o 

parte, a infrastructurii tehnice care era 

aproape în totalitate la Serviciul Român 

de Informaţii, precum şi a lipsei de 

personal calificat.  

Ordonanţa de Urgenţă nr. 6/2016 

stabilea, ca un număr de poliţişti 

judiciari, să îşi desfăşoare activitatea în 

cadrul unităţilor de parchet de la 

DIICOT şi Parchetul General, pe 

modelul DNA, deoarece, în timp, s-a 

constatat că acesta funcţionează 

eficient, lucru ce urmează să fie 

confirmat de practică, deoarece şi aşa 

Poliţia Naţională are un mare deficit de 

oameni, ca urmare a pensionării 

anticipate a unui număr impresionant 

de ofițeri și agenți, foarte buni 

specialiști de altfel, sub cinzeci de ani 

(oare de ce?).  

Cu privire la această problemă, 

apreciem că trebuie să fim puțin 

prudenți, atunci când vorbim de 

eficiență într-o astfel de organizare. Să 

nu uităm că, titulatura de Poliţie 

Judiciară indică faptul că avem de a 

face cu polițiști (ofițeri și agenți), 

pregătiți în școlile Ministerului 

Afacerilor Interne, care folosesc 

infrastructura și resursele acestui 

minister, puși la dispoziția parchetelor 

pentru o mai bună administrare a 

of the criminal investigation body and 

have been trained in schools of the 

Ministry of Internal Affairs and even 

if they are detached to prosecutor 

offices they are using the Ministry's 

infrastructure and under no 

circumstance these officers must not 

lose contact with the units they came 

from.             

Detaching police officer to 

prosecutor offices must be made only 

by the workload and importance of 

criminal cases under investigation and 

not by the need of certain prosecutor 

offices to have more subordinates. 

It is known that DIICOT works 

through delegation some ongoing 

investigations with police structures 

from county police departments and 

this practice is efficient, although 

police officers from these structures 

are not remunerated at the same level 

as specialized structures in fighting 

organized crime. 

 

3. Some issues regarding 

technical infrastructure of the 

judicial bodies 

 

But the biggest problem is the 

realization of a technical 

infrastructure that belongs to the 

judicial bodies, infrastructure that was 

weak at the time decision No 51/2016 

was issued.  

 

At this moment the Ministry of 

Justice goal is to create such 

infrastructure available to the 
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justiției. În nici un caz, aceşti specialişti 

nu trebuie să rupă legătura cu unitățile 

de unde au venit! Numărul lor şi locul 

unde vor lucra depinde, în primul rând, 

de resursele ministerului şi mai apoi de 

nevoile administrării justiţiei.  

Dupa părerea noastră, prezenţa 

acestor poliţişti la parchet trebuie să fie 

determinată de importanţa şi volumul 

de muncă al cauzelor pe care le 

lucrează, şi nu de nevoia administrativă 

a unor şefi de parchete de a avea 

subordonaţi.  

În plus, este cunoscut faptul că, 

Direcţia de Investigare a Criminalităţii 

Organizate şi Terorismului (DIICOT), 

lucrează prin delegarea de competenţă 

cu structurile de poliţie judiciară 

operative din cadrul Inspectoratelor 

Județene în mod eficient (investigaţii 

criminale, poliţie economică), cu 

menţiunea că, aceştia din urmă nu sunt 

retribuiți la nivelul celor din cadrul 

structurilor de combatere a crimei  

organizate. 

 

3. Unele probleme privind 

infrastructura tehnică a organelor 

judiciare 

 

Problema cea mare însă o 

reprezintă, realizarea unei infrastructuri 

tehnice care să aparţină organelor 

judiciare şi care, la data apariţiei 

deciziei CCR nr. 51/2016, era precară 

(la fel ca şi acum), iar opţiunea 

conducerii Ministerului Justiţiei, 

presupunea organizarea acestei 

activitaţi la nivelul parchetelor. 

prosecutor's office, solution we 

consider it would not solve the 

problem but create an even more 

complicated situation, because 

technical surveillance is slightly more 

difficult than it seems: 

 

a. First of all, approved and 

secured equipment must be installed 

at the internet and mobile                   

providers, in accordance to the 

protocols established between the 

Ministry of Justice and Ministry of 

Internal Affairs. This equipment has 

several characteristics, first of all it 

must comply with the international 

standards issued by the European 

Institute of Standardization 

Communications, it has to be 

approved by the Ministry of Justice 

and not the last the software program 

must be encrypted and the decryption 

key must be safely stored in the 

prosecutor's office. The resulted 

intercepted communications must be 

stored on a single memory device and 

the transcripts of the communications 

to be made by using the decryption 

key. This step is very important, 

because in some cases the defendants 

contested the authenticity of the 

intercepted communications the main 

reason being that none of the original 

recordings were encrypted and in 

theory any person could tamper with 

these records.  

 

b. Another aspect refers to audio-

video surveillance in private spaces, 
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Apreciem că această iniţiativă nu 

rezolvă problema, ci, mai mult, o 

complică, deoarece activitatea de 

interceptare este puțin mai dificilă, 

decât pare la prima vedere, întrucât: 

 

a. În primul rând, pentru a realiza o 

interceptare trebuie aparatură 

omologată şi securizată, care să fie 

introdusă la operatorii de date, de 

telefonie mobilă și fixă, și furnizorilor 

de internet, pe baza unor protocoale 

semnate cu Ministerul Justiţiei şi 

Ministerul Afacerilor Interne, lucru 

foarte greu de realizat într-un interval 

aşa de scurt. Această aparatură trebuie 

să aibă și câteva caracteristici: în 

primul rând trebuie să respecte 

standardele internaţionale elaborate de 

Institutul European de Standardizare în 

Comunicaţii, apoi să fie omologată de 

Ministerul de Justiţie şi, în fine, softul 

pe care îl va folosi trebuie criptat, iar 

cheia acestui soft va fi depozitată la 

parchet. De asemenea, foarte important 

este faptul ca, interceptarea brută să fie 

realizată pe un singur suport, iar de pe 

acesta să se realizeze transcriptul de 

către poliţia judiciară folosind cheia de 

decriptare aflată la unitatea de 

parchet. Este extrem de important ca 

interceptarile să fie realizate în acest 

fel, deoarece au fost multe cazuri în 

care inculpaţii au contestat valabilitatea 

interceptărilor originale, lucru de 

înţeles deoarece multe interceptări 

originale nu erau criptate (orice 

situation when is needed specialized 

personnel in unlocking the access 

doors. In some cases, the door locks 

are extremely sophisticated and only 

highly trained personnel can complete 

such task. Also surveillance teams are 

needed in order to choose the best 

moment for entering a private space 

and installing the surveillance 

equipment. 

 

c. Information is needed regarding 

the suspect, his habits, the 

particularities of his home and 

neighbors or persons that may create 

difficulties in installing the 

surveillance equipment.  

 

d. At the same time we cannot fail 

to notice the importance of all data 

collected in the investigative activities 

prior to technical supervision with all 

that this entails, namely intercepting 

communications, access to a computer 

system, audio- video surveillance, 

locating or tracking by technical 

means and obtaining financial 

transactions made by an individual or 

corporation. 

 

The data resulted from technical 

surveillance must be analyzed and 

processed by specialized police 

structures such an Central Unit for 

Information Analysis and such data 

resulted must be used in criminal 

proceedings. 

 

The best solution would be for the 
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persoană care avea acces la ele având 

cel puțin posibilitatea teoretică de a 

adăuga sau şterge informaţii).  

 

b. În al doilea rând, pentru a 

introduce tehnica de interceptare în 

cazul în care dorim să realizăm 

înregistrarea convorbirilor în mediul 

ambiental, trebuie specialişti în 

spargerea conspirată a încuietorilor 

(atunci când nu poate fi procurată 

dublura cheii de intrare în imobil). 

Unele încuietori sunt extrem de 

sofisticate, şi doar specialişti de înaltă 

calificare o pot realiza (ex. cele 

electronice). 

 

c. În al treilea rând, este nevoie de 

echipe de filaj şi investigaţii, care să 

monitorizeze suspectul, pentru a 

identifica momentul operativ cel mai 

bun pentru a efectua pătrunderea şi 

apoi introducerea aparaturii (audio sau 

video).  

 

d. Nu în ultimul rând, este nevoie de 

un minim de informaţii despre persoana 

suspectului sau inculpatului, a locuinţei 

acestuia, a vecinilor sau a persoanelor 

care ar putea să creeze greutăți 

realizării acestei activitaţi judiciare, 

lucru pe care parchetul nu îl poate 

realiza.  

 

Totodată nu putem să nu remarcăm 

importanţa tuturor datelor colectate în 

activităţile de realizare a supravegherii 

tehnice cu tot ceea ce presupune 

aceasta, respectiv: interceptarea 

Special Operations Unit in the 

General Police Inspectorate to analyze 

and process all this data because this 

unit has access to a wide variety of 

intelligence, it has specialized 

surveillance units, interception 

equipment but only a small number of 

personnel. The large number of 

ongoing investigations requires a 

good systematization coupled with 

large investments. Creating such units 

under the coordination of prosecutor 

offices would create discrepancies in 

training and remuneration of these 

specialists, not to mention the 

investments will be much larger, 

especially in terms of technical 

equipment costs.   

A solution to this problem would 

be the creation of a national Center 

for wiretaps, based on the model used 

by the Romanian Intelligence Service, 

but with facilities reported to the 

volume of ongoing investigations.                

The recent reorganization of U.M. 

0962 brought an opportunity that 

should not be overlooked. This will 

free up a significant number of 

functions that should be transferred to 

the Special Operations Division. 

Please note that these workers have 

the training and experience to work in 

this important field. It is possible that 

some of the equipment owned by the 

former MAI's Internal Security Unit 

to be transferred to this unit, thus 

minimizing the costs and without 

affecting ongoing investigations. 

Basically we think it is necessary 
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comunicaţiilor şi a convorbirilor 

telefonice, accesul la un sistem 

informatic, supravegherea video, audio 

sau fotografierea, localizările sau 

urmărirea prin mijloace tehnice a 

persoanelor sau bunurilor şi obţinerea 

datelor privind tranzacţiile financiare 

ale persoanelor fizice sau juridice. 

Aceste date obţinute în activităţile 

de supraveghere tehnică în domeniul 

realizării instrucției penale, trebuie 

analizate și prelucrate în mod 

profesionist de către structurile 

specializate ale Poliţiei Române, 

respectiv Unitatea Centrală de Analiză 

a Informației, lucru ce ajută efectiv la 

instrumentarea dosarelor penale (cu 

autor cunoscut sau necunoscut).  

 

Soluţia cea mai bună, dupa părerea 

noastră, ar fi realizarea tuturor acestor 

activitaţi de către Direcţia de 

Operaţiuni Speciale din Inspectoratul 

General al Poliţiei, care, în acest 

moment, are un minimum de aparatură 

de interceptare, dispune de unitaţi de 

filaj specializate, are acces la informaţii 

despre diferite categorii de persoane de 

la unitaţile din subordine, deşi are un 

număr, destul de mic ce-i drept, de 

specialişti necesari acestor activitaţi, 

raportat la solicitările structurilor 

operative. Mai mult, numărul mare de 

dosare ce se află în lucru, reclamă o 

organizare foarte bună, dar și investiții 

pe măsură. Dacă problema s-ar realiza 

la parchete, s-ar crea discrepanţe la 

nivelul specialiştilor care încadreaza 

aceste funcţii (pregătire şi salarizare), 

that experts specialized in technical 

surveillance, audio-video surveillance 

from the former security unit be 

transferred to the Special Operations 

Division so technical surveillance 

activities can continue without 

syncope. 

 

4. Informing supervised person 

 

Another issue that arouses interest 

is informing the surveilled suspect 

about the being the subject of an 

technical surveillance measure. The 

Criminal Procedure Code stipulates 

that „the prosecutor must notify the 

person in writing within ten days after 

its termination”. Postponing this 

notice can be decided by the 

prosecutor if this would jeopardize 

other ongoing investigations, if it 

would jeopardize the victim, the 

witnesses or their families, or if this 

would create difficulties in the 

technical surveillance of other 

suspects. 

In practice, this notice may be 

missing given the provisions of art. 

145 par. 5 of the Criminal Procedure 

Code which stipulates that the notice 

can be postponed, but no later than 

the closing of the investigation. In 

other words if technical surveillance 

is used in an investigation and the 

criminal is not identified and brought 

to justice, this notice can be issued 

only when the cases is closed. But if 

technical surveillance is authorized in 

a criminal investigation having as 
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iar investiţiile vor fi mult mai mari, în 

special în ceea ce priveşte costul 

aparaturii tehnice necesare.  

 

În final, apreciem că ar trebui 

realizat la nivel naţional, un Centru de 

interceptări, pe modelul celui de la 

Serviciul Român de Informaţii, dar cu o 

încadrare corespunzătoare volumului şi 

importanţei muncii desfăşurate cu 

ramificaţii la nivel judeţean sau 

eventual zonal.  

Recenta reorganizare a U.M. 0962, 

a adus o oportunitate care nu trebuie 

scăpată din vedere. Astfel, se vor 

elibera un număr semnificativ de 

funcţii, care, prin redistribuire, vor 

putea fi transferate la Direcţia 

Operaţiuni Speciale. Precizăm că, 

aceşti lucrători au pregătirea şi 

experienţa necesară pentru a lucra în 

acest important domeniu de activitate. 

Este posibil ca şi o parte din aparatura 

deţinută de fosta unitate de protecţie a 

cadrelor MAI, să poata fi transferată la 

structura care se va ocupa de 

interceptari. În acest fel cheltuielile vor 

fi cât mai mici, iar activitatea operativă 

nu va avea de suferit.  

Practic, apreciem că este necesar ca 

specialiştii din cadrul fostei Unități de 

Protecţie Internă, ce realizau activităţi 

de interceptare a convorbirilor 

telefonice şi supraveghere a 

persoanelor, respectiv filajul, să fie 

încadrați la Direcția Operațiuni 

Speciale, deoarece în acest fel 

instrucția penală să poată continua să-și 

desfășoare activitatea fără sincope.   

object a murder, which is 

imprescriptibly, the notice can be 

issued only if the criminal is 

identified.  

The responsibility for this 

notification rests at the prosecutor 

offices, but we think that this article 

should be amended. 

It remains to be seen whether this 

measure is feasible from a practical 

standpoint because the implications 

are very large and can generate 

feelings of irritation and discontent 

from some people who were 

intercepted in vain and who think that 

the recorded material wasn't destroyed 

or certain intelligence sources may be 

unmasked. We consider that further 

research in respect to this matter is 

needed, especially since there is a real 

phobia among citizens when talking 

about wiretaps. 

 

5. Use of data resulting from 

surveillance in other cases 

              

Another problem is the use of data 

resulting from technical surveillance 

in other cases. In other words we 

speak of data obtained from 

surveillance conducted on a defendant 

and this data reveals the committal of 

offences, other than those stipulated 

in art. 139 par.  2 of the Criminal 

Procedure Code. According to current 

regulations, the evidence obtained 

from the surveillance activities can be 

used in investigations regarding 

offenses for which the warrant was 
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4. Informarea persoanei 

supravegheate 

 

O altă problemă care suscită interes, 

este aceea care se referă la informarea 

persoanei supravegheate după 

terminarea efectivă a măsurii 

supravegherii. În acest sens, Codul de 

procedură penală stipulează că, 

„procurorul informează în scris 

persoana supravegheată tehnic, în cel 

mult zece zile după încetarea acesteia”. 

Amânarea informării se face de către 

procuror, numai dacă aceasta ar pune în 

pericol o altă anchetă aflată în 

desfăşurare, dacă s-ar pune în pericol 

victima, martorii sau membrii familiilor 

acestora, ori dacă ar exista dificultăţi în 

supravegherea tehnică a altor persoane 

aflate în respectiva cauză. 

În practică, această comunicare 

poate lipsi, având în vedere dispoziţiile 

articoluluin 145 alin. 5 din Codul actual 

de procedură penală, care prevede că 

amânarea se poate dispune, cel mai 

târziu, până la terminarea urmăririi 

penale sau până la clasarea cauzei. Cu 

alte cuvinte, dacă ne aflăm în situaţia în 

care supravegherea tehnică este dispusă 

într-un dosar penal cu autor necunoscut 

şi nu este identificat acesta, practic, 

raportat la normele procedural penale, 

informarea persoanei supravegheate 

tehnic poate să se realizeze doar când 

se clasează dosarul, deci atunci când 

intervine prescripția. Dar, dacă 

supravegherea tehnică este autorizată 

într-un dosar penal având drept obiect 

issued, but also for other offenses 

listed exhaustively in art. 139 par. 2 of 

the Criminal Procedure Code. 

However, if results obtained from 

this surveillance can prove the 

committal of offenses, other than 

those specified by the legislature in 

Article 139 par. 2 of the Criminal 

Procedure Code, such data cannot be 

used in other investigations. 

We appreciate that this regulation 

should be changed because of the 

following arguments: first warrant 

was issued based on the provisions of 

the law, then surveillance procedure 

was strictly followed and last but not 

least would be a waste of time to 

repeat the whole authorization 

process.  In support of this proposal 

we refer to the situation stipulated 

under Art. 139 par. 3 of the Criminal 

Procedure Code which stipulates that 

the recordings made by the parties or 

other persons can be used as evidence 

if their object is represented by their 

conversation or communication with 

third parties. Otherwise any other 

recordings can be used, if not 

prohibited by law. 

 

Conclusions 

 

However, we want to highlight the 

importance the state must grant to 

operational structures implementing 

wiretaps and the importance in 

providing technical support, logistics 

and specialized staff carrying such 

activities.   
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cercetarea unei infracţiuni de omor, 

imprescriptibilă, persoana 

supravegheată tehnic nu va fi informată 

decât dacă este identificat autorul, la 

terminarea urmăririi penale.  

Responsabilitatea informării este la 

nivelul parchetelor, dar, după părerea 

noastră, se impune amendarea textului 

de lege. În practică, parchetul omite să 

facă această comunicare, iar în unele 

cazuri se face doar o trimitere la textul 

de lege, când se vorbeşte în hotărâre 

despre faptul că o altă persoană a fost 

interceptată.  

Rămâne de vazut dacă măsura este 

realizabilă din punct de vedere practic, 

deoarece implicaţiile sunt foarte mari: 

pot apărea stări de iritare şi 

nemulţumire la unele persoane care au 

fost interceptate degeaba, nu există 

convingerea că materialul înregistrat a 

fost distrus ori anumite surse pot fi 

deconspirate. Personal apreciem că o 

cercetare în acest sens este necesară, cu 

atât mai mult cu cât există în rândul 

populaţiei o adevarată fobie când se 

vorbeşte despre interceptări.  

 

5. Utilizarea datelor rezultate din 

supraveghere în alte cazuri 

 

O altă problemă, este cea care 

priveşte utilizarea datelor rezultate din 

supravegherea tehnică în alte cazuri. 

Cu alte cuvinte, vorbim despre datele 

care apar în urma unei supravegheri 

efectuate asupra unui inculpat, şi care 

reprezintă dovezi despre săvârşirea 

altor fapte infracţionale, altele decât 

Last but not least we want to 

highlight a fact that has important 

implications in technical surveillance 

in an online environment. It's about 

communications conducted via 

Whatsapp, Viber, Tango, Skype, 

Facebook, Yahoo Messenger where 

law enforcement agencies must have 

the technical capabilities needed to 

intercept in best conditions such 

online communications.  

But the most important issue is that 

obtaining such data necessary to carry 

out an investigation cannot always be 

achieved due to the opposition of 

corporations like Yahoo, Microsoft, 

I.B.M. and so on. In certain cases, 

these corporations refuse to enforce 

legal requests made through 

international law enforcement 

agencies and based on wiretaps issued 

by authorized magistrates. 
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cele prevăzute în art. 139 alin. 2 din 

CPP, şi care au stat la baza obţinerii 

mandatului de supraveghere. Potrivit 

actualei reglementări, probele obţinute 

din această activitate de supraveghere, 

sunt valabile pentru infracţiunile pentru 

care a fost emis mandatul, dar şi pentru 

infracţiunile enumerate în mod 

limitativ de articolul 139 alin. 2 din 

Codul de Procedură Penală. 

Cu toate acestea, dacă rezultă probe 

obţinute din această supraveghere, care 

dovedesc săvârşirea altor infracțiuni 

decât cele menţionate de către legiuitor 

în articolul 139 alin. 2 Cod Procedură 

Penală, ele nu pot fi utilizate în cadrul 

procesului penal. 

Apreciem faptul că, această 

reglementare trebuie schimbată, 

deoarece se scapă din vedere 

următoarele elemente: în primul rând 

mandatul a fost emis în baza legii, apoi 

procedura de supraveghere a fost 

respectată întocmai şi, nu în ultimul 

rând, ar fi o pierdere de timp pentru a 

relua întregul proces, fără convingerea 

că vom obţine aceleaşi rezultate ca 

prima oară, astfel că o cercetare este 

absolut necesară pentru remedierea 

acestei situații. În sprijinul acestei 

propuneri, arătăm situaţia prevăzută de 

articolul 139 alin. 3 din Codul de 

procedură penală care stipulează că 

„înregistrările realizate de către părţi 

sau alte persoane, constituie mijloace 

de probă când privesc propriile 

convorbiri sau comunicări pe care le-au 

purtat cu terții”.  De altfel sunt 

acceptate orice alte înregistrări, dacă nu 
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sunt interzise de lege. 

 

Concluzii 

 

Dorim să evidențiem, în concluzie, 

importanța pe care statul român trebuie 

să o acorde structurilor operative ce 

pun în aplicare mandatele de 

supraveghere tehnică, asigurând 

suportul tehnic, logistic şi de personal 

specializat în executarea activităților 

judiciare. 

In final, dar nu în ultimul rând, 

dorim să scoatem în evidență un fapt 

care are implicații deosebite în 

realizarea supravegherii tehnice în 

mediul virtual. Este vorba despre 

comunicațiile desfășurate prin 

intermediul Whatsapp, Viber, Tango, 

Skype, Facebook, Yahoo, Messenger, 

unde organul judiciar trebuie să 

dispună de capabilitățile necesare 

realizării în bune condiții a 

supravegherii acestora.  

Dar cea mai importantă problemă 

este că, obținerea datelor necesare 

efectuării unei anchete, nu poate fi 

realizată întotdeauna datorită opoziției, 

uneori vădite, din partea deținătorilor 

aparaturii de comunicare. În speță este 

vorba de cele mai importante firme 

internaționale în domeniu: Yahoo, 

Microsoft, I.B.M., etc. Acestea, de 

multe ori, refuză furnizarea datelor 

solicitate, deși aceste solicitări sunt 

făcute în baza unor mandate 

internaționale eliberate de magistrați, 

care sunt trimise prin structurile de 

asistență judiciară internațională 
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recunoscute. 
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Rezumat: Ideea acestei lucrări s-a 
impus natural, date fiind evenimentele din 
ultima perioadă la nivel naţional, cu 
privire la faptele de corupţie de care sunt 
suspectaţi mai mulţi dintre funcţionarii 
publici cu funcţii importante în cadrul 
aparatului de stat, indiferent dacă vorbim 
despre persoane care exercită atribuţii din 
sferele puterii executive, legislative sau 
chiar judecătoreşti. Una dintre cel mai des 
invocate infracţiuni, în astfel de cazuri, o 
reprezintă traficul de influenţă, pentru că 
există o linie foarte fină între faptele care 
pot fi incriminate în cadrul unei astfel de 
încadrări juridice şi cele care se referă la 
ceea ce cunoaştem noi că ar aparţine sferei 
noţionale a conceptelor de lobby şi 
advocacy. În continuare, vor fi analizate 
definiţiile acestor termeni şi va fi 
prezentată o comparaţie între aceste 
noţiuni, pentru a surprinde aspectele care 
le diferenţiază şi a putea concluziona care 
este relaţia dintre ele.  

 
Cuvinte cheie: trafic de influență; 

lobby; advocacy. 
 
 
I. PRELIMINARII 
 
1.1 Cu privire la traficul de 

influență 
 
În art. 291 alin. (1) din Legea nr. 
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Abstract: The idea of this work 
imposed itself naturally, given the events 
of recent years at the national level 
regarding the facts of corruption of which 
are suspected most of the civil servants 
holding important positions in the state 
apparatus, whether we are talking about 
people who exercise powers in executive, 
legislative or judicial areas. One of the 
most frequently mentioned crime in such 
cases is influence trafficking, because 
there is a fine line between facts which 
may be included in such a legal 
qualification and those that relate to what 
we know as notional concepts that belong 
to the spheres of lobbying and advocacy. 
Next, the definitions of these terms will be 
analyzed and will be presented a 
comparison between those concepts to 
capture aspects that differentiate them in 
order to better understand the 
relationship between them. 

 
 
Keywords: influence trafficking; 

lobby; advocacy. 
 
 
I. PRELIMINARIES 
 
1.1 With regard to trading in 

influence 
 
In article 291, paragraph (1) of 
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286/2009 privind Codul penal, 
actualizată, traficul de influență este 
definit ca fiind „pretinderea, primirea 
ori acceptarea promisiunii de bani sau 
alte foloase, direct sau indirect, pentru 
sine sau pentru altul, săvârșită de către 
o persoană care are influență sau lasă 
să se creadă că are influență asupra 
unui funcționar public și care promite 
că îl va determina pe acesta să 
îndeplinească, să nu îndeplinească, să 
urgenteze ori să întârzie îndeplinirea 
unui act ce intră în îndatoririle sale de 
serviciu sau să îndeplinească un act 
contrar acestor îndatoriri”  
(Parlamentul, 2009). 

Cu privire la această definiție, se 
impun câteva precizări care țin de 
îndeplinirea unor condiții, pe care o 
faptă trebuie să le îndeplinească pentru 
a fi considerată trafic de influență. Mai 
întâi, este necesar ca săvârșitorul să 
aibă sau să lase să se creadă că are 
influență asupra funcționarului public 
sau persoanei care exercită „o 
însărcinare pentru care a fost învestită 
de autorităţile publice sau care este 
supusă controlului ori supravegherii 
acestora cu privire la îndeplinirea 
respectivului serviciu public” (art. 175, 
alin. (2) din Legea nr. 286/2009). 

Apoi, funcționarul public sau 
persoana învestită cu însărcinări, care 
țin de sfera exercitării autorității 
publice ce urmează a fi influențată, 
trebuie să aibă competența pentru a 
efectua actul pentru care se realizează 
traficul de influență, în caz contrar 
fapta va fi considerată înșelăciune. 

Nu în ultimul rând, trebuie reținut că 
fapta ce constituie elementul material al 
infracțiunii de trafic de influență, 
trebuie să fie săvârșită anterior 
activității funcționarului public sau 
persoanei asimilate unei asemenea 

Law no. 286/2009 on the Criminal 
Code, updated, influence trafficking is 
defined as demanding, receiving or 
accepting the promise of money or 
other benefits, directly or indirectly, 
for himself or another, committed by 
a person who has influence or lets it 
believe that (s)he has influence over a 
public servant under the promise that 
(s)he will determine that public 
servant to fulfil, not fulfil, speed up or 
delay the performance of an act 
falling within its service duties or to 
fulfil an act contrary to these duties 
(Parliament, 2009). 

Regarding this definition, there are 
some clarifications that must be 
presented in relationship with the 
fulfilment of certain conditions that a 
deed must meet to be considered 
influence trafficking. First, it is 
necessary for the perpetrator to have 
or to insinuate that (s)he has influence 
over the public servant or the person 
exercising "a task which was 
entrusted by the public authorities or 
is subject to control or supervision of 
them on the performance of that 
public service "(article 175, paragraph 
(2) of Law no. 286/2009). 

Then, the public official or person 
entrusted with assignments that fall 
within the exercise of public authority 
to be affected should have the power 
to perform the act for which the 
influence is trafficked; otherwise the 
act would not be considered influence 
trafficking, but deception. 

Lastly, it should be noted that the 
act constituting the material element 
of the crime of influence trafficking 
must be committed before the public 
servant or similar person of such 
qualities fulfils it on regularly basis as 
part of his duties (Dobrinoiu & col., 
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calități care este vizată (Dobrinoiu & 
col., 2012, pg. 554-555). 

Însă elementul definitoriu traficului 
de influență constă în „pretinderea, 
primirea ori acceptarea promisiunii de 
bani sau alte foloase, direct sau 
indirect, pentru sine sau pentru altul”, 
adică fapta este săvârșită dintr-un 
interes material clar, care nu permite 
dubii cu privire la caracterul lucrativ al 
intervenției respective. 

 
1.2 Cu privire la lobby 
 
Un alt concept, cel de lobby, care 

pare să aibă un înțeles similar, este 
întâlnit de multă vreme în cadrul 
mentalității saxone, fiind folosit în 
contexte cu caracter atât politic, cât și 
economic. Termenul „lobby”, în 
accepțiunea politică, pare să fi fost 
pentru prima dată utilizat în anul 1829, 
în cadrul sintagmei „lobby-agent”, 
desemnând o persoană care era plătită 
pentru a obţine privilegii şi care, pentru 
acest scop, frecventa coridoarele din 
cadrul clădirilor unde se emiteau actele 
normative în Albany. Mai târziu, 
Thurlow Weed, împreună cu 
colaboratorii săi, ar fi  ridicat acest 
demers la rangul de profesie acreditată, 
i-ar fi fundamentat metodele şi i-ar fi 
stabilit notorietatea (Lane, 1964, p. 19). 

După ce, la început, lobby-ul a fost 
acceptat ca o practică de a reprezenta o 
singură persoană, fizică sau juridică, 
(sec. al XIX-lea), a evoluat în a încerca 
să pledeze în favoarea unor interese de 
grup (prima jumătate a sec. al XX-lea), 
ca, apoi, să se metamorfozeze în a 
reprezenta, din nou, interese 
fragmentate şi specializate, dând 
naștere la un fenomen care a fost 
denumit „ascensiunea participării 
directe a grupurilor de interese (Karr , 

2012, pp. 554-555). 
But the defining element of 

influence trafficking is “demanding, 
receiving or accepting the promise of 
money or other benefits, directly or 
indirectly, for himself or another”, 
which means the offense is committed 
due to a material interest that does not 
allow any doubts about the lucrative 
sense of the intervention. 

 
1.2 Concerning the lobbying 
 
Another concept, the lobby, which 

seems to have a similar meaning with 
influence trafficking has deep roots in 
the Saxon mentality, being used in 
both, political and economical, 
contexts. The term "lobby" in the 
political sense, seems to have been 
first used in 1829, under the term 
"lobby-agent", designating a person 
who was paid to obtain privileges and, 
for this purpose, frequented the 
corridors of the buildings where the 
laws were issued in Albany. Later, 
Thurlow Weed, together with his 
colleagues, was considered to have 
established the rank of accredited 
profession for the lobby activity 
would have based its methods and 
would have established its reputation 
(Lane, 1964, p. 19). 

Once, in the beginning, the lobby 
was accepted as a practice to 
represent the interests of a single 
person or entity (19th century), then it 
evolved in trying to plead in favour of 
different interest groups (first half of 
the twentieth century), and, then, it 
transformed to represent, again, 
fragmented and specialized interests, 
giving rise to a phenomenon that has 
been termed "the rise of the direct 
participation of interest groups” 
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2007, p. 62)” (Andres & Hernnson, 
2016, p. 204). 

O altă noțiune importantă este 
contactul de lobby, ce reprezintă „orice 
formă de comunicare verbală sau în 
scris (inclusiv comunicarea prin 
mijloace electronice) cu un oficial în 
funcție, care se referă la: 1) formularea, 
modificarea sau adoptarea unei legi 
federale (inclusiv propunerile 
legislative); 2) formularea, modificarea 
sau adoptarea unei reguli federale, 
reglementări, ordin executiv sau orice 
program, politică ori poziție a 
Guvernului Statelor Unite; 3) 
administrarea sau executarea unui 
program sau politici federale (inclusiv 
negocierea, acordarea sau 
implementarea unui contract 
guvernamental, grant, împrumut, 
permis sau a unei licențe); sau 4) 
nominalizarea sau confirmarea unei 
persoane pe un post, a cărui ocupare 
intră în competența Senatului Statelor 
Unite (Luneburg & Susman, 2005, pg. 
200-201). 

În actualitate, sferei lobby-ului este 
circumscrisă doar activitatea de a 
încerca influențarea numai a celor care 
au atribuții în cadrul puterii legislative, 
legislatori și membri ai echipelor 
acestora, cu condiția să se refere și să 
reflecte un punct de vedere legat de un 
anumit act normativ iar, dacă procesul 
comunicării este către public, atunci 
trebuie să fie urmat și de un „îndemn la 
acțiune” (call to action). Acest îndemn 
la acțiune este detaliul important care 
face ca dezbaterea publică, pe marginea 
unei chestiuni de drept, să nu poată fi 
considerată lobby, atât timp cât nu este 
emisă o astfel de solicitare” (Boris & 
Steuerle , 2016, p. 200).  
 
 

(Andres & Hernnson, 2016, p. 204). 
Another important notion is the 

lobby contact, which is defined as 
"any form of verbal or written 
communication (including 
communication by electronic means) 
with an official that relates to: 1) the 
formulation, modification or adoption 
of a federal law (including legislative 
proposals); 2) formulation, 
modification or adoption of federal 
rules, regulations, executive 
dispositions or any program, policy or 
position of the US Government; 3) the 
administration or enforcement of 
federal programs and policies 
(including the negotiation, award or 
implementation of a government 
contract, grant, loan, permit or 
license); or 4) the nomination or 
confirmation of a person to a post 
whose employment falls within the 
jurisdiction of the United States 
Senate” (Luneburg & Susman, 2005, 
pp. 200-201). 

Nowadays, the goal of lobby is 
circumscribed only to the activity of 
influencing just those with 
responsibilities in the legislative 
branch, legislators and members of 
their teams, provided it relates and 
reflects a point of view on a particular 
regulatory act. If the communication 
implies the public contributions, then 
it must be followed by a "call to 
action". This call to action is an 
important detail because a public 
debate on the issues of law cannot be 
considered lobbying, as long as such a 
request has not been made" (Boris & 
Steuerle, 2016, p. 200). 

 
1.3 With regard to advocacy 
 
The term "advocacy" has at least 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 5. Issue 2/2016 - http://juridica.ugb.ro/ - 
Sorin-Gabriel AILENEI 

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

511 
 

 
1.3 Cu privire la advocacy 
 
Termenul „advocacy” are cel puţin 

trei accepţiuni, în funcţie de domeniul 
la care ne raportăm. Astfel, pentru un 
avocat din sistemul judiciar de 
influenţe saxone, advocacy se referă, în 
primul rând, la arta de a vorbi în cadrul 
instanţelor de judecată şi de a interoga 
martorii. În mod natural, o astfel de 
abordare se va concentra asupra 
deprinderilor personale, atribuţiilor 
legale şi a principiilor etice pe care 
trebuie să le aibă şi să le respecte o 
astfel de întreprindere. 

Pe de altă parte, domeniile medical 
şi cel al asistenţei sociale poartă, la 
rândul lor, amprenta acestui concept, 
întrucât, mai întâi, există o obligaţie 
morală a lucrătorilor din cadrul acestor 
sisteme publice, de a lupta pentru 
îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a 
celor dezavantajaţi din punct de vedere 
social. Chiar dacă un astfel de demers 
pare copilăresc (de exemplu, scrisoarea 
adresată de un medic, o asistentă 
medicală, psiholog sau asistent social 
unei autorităţi publice, pentru a-i 
facilita accesul unui beneficiar la 
îmbrăcăminte adecvată sau la condiţii 
mai bune de locuit), el poate fi inclus în 
cadrul sferei noţionale a conceptului de 
advocacy.   

În plus, în perioada recentă a apărut 
o nouă formă de materializare a 
înţelesului termenului de advocacy, 
care se traduce prin manifestările 
organizate ale unor membri ai 
diverselor comunităţi, care au ca 
obiectiv îmbunătățirea calităţii 
serviciilor oferite de instituţiile publice. 
Când o astfel de manifestare, este în 
legătură cu o situaţie problematică, 
precis determinată, se poate vorbi 

three meanings, depending on the area 
to which we refer. Thus, for a lawyer 
in the judicial system of Saxon 
influences, advocacy refers primarily 
to the art of speaking in court and of 
questioning the witnesses. Naturally, 
such an approach will focus on 
personal skills, legal duties and 
ethical principles which must be 
observed in such an undertaking. 

On the other hand, the medical and 
the social fields of activity, in turn, 
bear the mark of this concept because, 
first, there is a moral obligation for 
workers in these public systems to 
fight for improving the living 
conditions of the socially 
disadvantaged. Even if such an 
approach seems childish (e.g. letter 
from a doctor, nurse, psychologist or 
social worker to a public authority to 
facilitate access of a person in need to 
appropriate clothing or better 
accommodation), it can be included 
within the scope of the advocacy 
concept. 

In addition, in the recent period, 
there is a new form of materializing 
the meaning of the term advocacy 
which translates itself into events 
organized by members of the various 
communities that aim to improve 
services provided by public 
institutions. When such an event is 
related to a problematic situation 
precisely determined, we can talk 
about hard advocacy and when it 
relates to a complaint that is not 
clearly specified and neither can 
determine the extent of its claims, we 
deal with soft advocacy (Bateman, 
2000, pp. 15-17).  

Such an approach should not be 
confused with a pre-revolutionary 
attitude, because the role of those who 
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despre hard advocacy iar, când acest 
lucru are legătură cu o nemulţumire, 
care nu este clar precizată, şi nici nu se 
poate stabili întinderea pretenţiilor, 
avem de a face cu soft advocacy 
(Bateman, 2000, pg. 15-17). 

Un astfel de demers nu trebuie 
confundat cu o atitudine 
prerevoluţionară, fiindcă rolul celor 
care folosesc această formă, de 
determinare a autorităţilor de a 
interveni într-un anumit context, este 
una care se rezumă strict la demersurile 
legale şi, eventual, la persistenţa 
determinării de a schimba o situaţie de 
fapt (Hepworth & col., 2010, p. 416).  

În concluzie, se poate spune că 
termenul de advocacy se referă la 
reprezentarea în faţa unei autorităţi a 
interesului altuia, folosind la maximum 
abilităţile şi deprinderile proprii, 
pentru a prezenta faptele în modul cel 
mai favorabil sau… pentru a 
recomanda pe cineva sau pentru a 
urgenta anumite demersuri (Bateman, 
2000, p. 17). 

Acest termen este cel mai des folosit 
în legătură cu domeniile medical şi 
social, şi mai puţin civic sau judiciar. 
Într-un astfel de context, el se referă, 
mai întâi, la pledarea în favoarea unui 
demers sau a unei idei, despre care se 
crede că va mări nivelul de trai al unui 
individ, grup sau chiar populaţii. În 
acest sens, abordările adepţilor acestui 
gen de promovare a intereselor altora, 
se circumscriu unor strategii care se 
materializează pe mai multe planuri, 
dintre care menţionăm: 1) informarea 
celor care concep politicile publice 
(ex.: distribuirea de broşuri sau 
pliante); 2) crearea unor coaliţii prin 
mobilizare a colegilor, reprezentanţilor 
mediului academic, obţinerea de sprijin 
din partea unor instituţii, organizaţii, 

use this form of influencing the 
authorities to intervene in a particular 
context is one that is confined strictly 
to legal proceedings and possibly to 
the persistence of determination to 
change a certain status quo 
(Hepworth, 2010, p. 416).  

In conclusion, we can say that the 
term advocacy refers to 
representation of the interest of 
another person before an official, to 
the maximum abilities and skills own 
in order to present the facts in the 
most favourable way or ... to 
recommend someone or to speed up 
certain undertakings (Bateman, 2000, 
p. 17). 

This term is most often used in 
connection with the medical, social 
fields and less with the civic or 
judicial domains. In such a context, it 
refers, first, to advocate in favour of 
an undertaking or idea which is 
believed to increase the standard of 
living of an individual, group or 
population. In this sense, this kind of 
approach, the advocates that promote 
the interests of others adopt strategies 
that focus on several fronts, among 
which: 1) informing those that 
conceive public policies (e.g. 
distribution of brochures or leaflets); 
2) creation of coalitions by mobilizing 
colleagues, academics, getting support 
from institutions, organizations, 
associations or groups; 3) increasing 
the visibility through the mass media; 
4) if needed, the initiation of legal 
proceedings; and the final stage, 5) 
community mobilization in order to 
emphasise their points of view (Kirch, 
2008, p. 19). 

 
Noteworthy is that the main 

difference between lobbying and 
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asociaţii sau grupuri; 3) creşterea 
vizibilităţii cu ajutorul mass media; 4) 
la nevoie, iniţierea unor acţiuni în 
instanţă; şi, în stadiul final, 5) 
mobilizarea comunităţii pentru a da 
greutate punctelor proprii de vedere 
(Kirch, 2008, p. 19). 

 
De remarcat, este faptul că, 

principala deosebire între lobby şi 
advocacy este dată de caracterul 
nonprofit al celui din urmă concept 
(Pekkanen, Rathgeb Smith, & Yutaka, 
2014, p. 2). Cu toate acestea, o 
organizaţie de advocacy poate 
considera, la un moment dat, propice, 
să creeze un organism paralel care să 
facă lobby, la fel cum, o organizaţie de 
lobby poate găsi potrivit să iniţieze şi 
un demers advocacy, dacă acesta 
serveşte mai bine interesului propriu.  

 
II. ANALIZĂ 
 
2.1 Analiza relației trafic de 

influență - advocacy 
 
După cum se poate vedea, relaţia 

dintre activitatea de advocacy şi cea de 
trafic de influenţă comportă câteva 
diferenţe majore.  

Mai întâi, cei implicaţi în cadrul 
activităţii de advocacy nu-şi propun să 
obţină foloase în bani sau de altă 
natură, în urma demersului lor, ci îşi 
pun în aplicare strategia, motivaţi să 
îndrepte o situaţie de fapt, care 
afectează un număr mare de persoane 
sau pentru a preveni multiplicarea 
cazurilor problematice identificate. 
Spre deosebire de aceste stări de fapt, 
în cadrul traficului de influenţă, 
obţinerea unor avantaje materiale sau 
de altă natură, este caracteristica 
esenţială, fără de care infracţiunea nu 

advocacy is given by the non-profit 
character of the latter concept 
(Pekkanen, Rathgeb Smith, & Tsu, 
2014). However, sometimes, there is a 
possibility that an advocacy 
organization to create a parallel body 
for lobbying, as a lobbying 
organization may find it appropriate 
to initiate an advocacy undertaking as 
well, if it better serves its own 
interests. 
 

II. ANALYSIS 
 
2.1 Analysis relationship between 

influence trafficking - advocacy  
 
As one can see, the relationship 

between advocacy and influence 
trafficking involves some major 
differences. First, those involved in 
advocacy work are not intended to 
obtain benefits in cash or otherwise 
on their approach, but implement their 
strategy motivated to correct a 
situation which affects large numbers 
of people or to prevent more 
problematic cases. Unlike these, when 
speaking about influence trafficking, 
obtaining material benefits or other 
gains is essential, without which the 
offense cannot subsist. 

Then, the character of advocacy is 
by its own nature, prone to obtain as 
much visibility as possible. In this 
regard, the promoters of this approach 
intend and do everything possible that 
idea or cause they fight for to gain as 
quickly and as accurately as possible 
the public attention in order to 
mobilize a large number of 
supporters. Therefore, the public 
nature of the debates and the 
involvement of supporters from fields 
as diverse as possible is a key point in 
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poate subzista. 
Apoi, caracterul activităţii de 

advocacy este, prin însăşi natura sa, 
predispus la o vizibilitate cât mai mare. 
În acest sens, promotorii acestui 
demers intenţionează, şi fac tot 
posibilul, ca ideea sau cauza pentru 
care luptă să ajungă cât mai repede şi 
cât mai exact în atenţia publică, cu 
scopul de a mobiliza un număr cât mai 
mare de suporteri. De aceea, caracterul 
public al dezbaterilor, şi implicarea 
unor susţinători din domenii de 
activitate cât mai diverse, este un punct 
esenţial, în reuşita întregului proces de 
advocacy. În contrast, săvârşitorii 
infracţiunii de trafic de influenţă, sunt 
interesaţi ca faptele lor să fie cunoscute 
de un cerc cât mai restrâns de 
colaboratori. Mai mult, spre deosebire 
de iniţiatorii demersului de advocacy, 
care sunt convinşi de justeţea crezului 
lor şi caută să demonstreze acest lucru, 
în mod public, cel puţin unii dintre 
săvârşitorii traficului de influenţă 
intuiesc că faptele lor încalcă legea 
penală. 

În al treilea rând, datorită 
caracterului umanitar al demersului de 
advocacy, acest proces se derulează, de 
obicei, în legătură cu domeniile 
medical şi al asistenţei sociale. În 
general, lucrătorii din aceste domenii 
(medici, asistenţi medicali, psihologi, 
sociologi şi asistenţi sociali) simt 
nevoia să intervină în numele celor 
defavorizaţi, care nu pot lupta, având în 
minte faptul că demersul pe care îl 
iniţiază va corecta o stare de fapt 
existentă şi va ajuta, nu doar pe cei ale 
căror probleme sunt cunoscute, dar şi 
pe alţii, care sunt în situaţii 
asemănătoare şi, ce este mai important, 
va schimba modul de raportare a 
autorităţilor şi comunităţilor, astfel 

the success of the whole process of 
advocacy. 

 In contrast, perpetrators of crime 
of influence trafficking are concerned 
that their deeds to be known by a 
small circle of collaborators. 
Moreover, initiators of advocacy are 
convinced of the justness of their 
creed and seek to prove this publicly; 
on the contrary, the perpetrators of 
influence trafficking suspect at least 
that their actions violate the criminal 
law. 

Thirdly, because of humanitarian 
characteristic of the advocacy 
approach, advocacy is carried out, 
usually in connection with the 
medical and social work fields. In 
general, workers in these fields 
(doctors, nurses, psychologists, 
sociologists and social workers) feel 
the need to intervene on behalf of the 
disadvantaged, who cannot fight for 
themselves, keeping in mind that the 
undertaking they initiate will correct a 
problematic context and will help not 
only those whose problems are 
known, but also others who are in 
similar situations and, most 
importantly, will change the way 
authorities and communities react in 
order to prevent these problems from 
happening. 

 
2.2 Analysis relationship between 

influence trafficking - lobbying  
 
In contrast to such ideals, influence 

trafficking involves satisfying a 
momentary interest, which is by its 
very nature a particular one, without 
considering the repercussions that 
such action may have on the social 
level. So, in any case, one cannot 
speak of a humanitarian intent, in 
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încât problemele respective să nu mai 
apară. În antiteză cu astfel de idealuri, 
traficul de influenţă presupune 
satisfacerea unui interes de moment, cu 
caracter eminamente particular, fără a 
ţine cont de repercusiunile pe care o 
astfel de faptă le poate avea la nivel 
social. Deci, în niciun caz, nu se poate 
vorbi de o intenţie umanitară, cu scopul 
de a ajuta dezinteresat pe cineva.  

 
2.2 Analiza relației trafic de 

influență - lobby 
 
Spre deosebire de advocacy, care 

este un demers clar delimitat de traficul 
de influență, în cazul lobby-ului, 
situația se schimbă. Datorită definiției 
formulate de legiuitorul român, se 
poate considera că cele două noțiuni 
sunt destul de apropiate. O astfel de 
situație este generată, în primul rând, 
de sintagma „pretinderea, primirea ori 
acceptarea promisiunii de bani sau alte 
foloase, direct sau indirect, pentru sine 
sau pentru altul”  care duce cu gândul 
la caracterul lucrativ pe care îl prezintă 
demersul de lobby. Această definire, cu 
un spectru foarte larg, denotă intenția 
clară a emitentului actului normativ, în 
speță Parlamentul, de a proteja 
prestigiul instituțiilor publice 
(Dobrinoiu & col., 2012, p. 551) de 
orice formă de suspiciune cu privire la 
onestitatea funcționarilor publici.  

Pe de altă parte, lobby-ul comportă 
diferențe majore față de traficul de 
influență întrucât, din practica 
consacrată până în acest moment, se 
poate afirma, cu tărie, că el nu poate fi 
materializat decât în legătură cu 
funcționarii publici, care își exercită 
atribuțiile de serviciu în instituțiile care 
țin de sfera puterii legislative, dar nu și 
în legătură cu cei care își desfășoară 

order to help someone in an unselfish 
manner. 

Unlike advocacy, which is a 
clearly different approach from 
influence trafficking, the situation 
changes when lobbying is considered. 
Due to the definition formulated by 
the Romanian law maker, it may be 
considered that the influence 
trafficking and lobbying are quite 
similar. First of all, such a situation is 
generated by the phrase "demanding, 
receiving or accepting the promise of 
money or other benefits, directly or 
indirectly, for himself or for another 
person" which might refer to the 
lucrative aspect of lobby. 

But this definition with a very 
broad spectrum clearly shows the 
intention of the legislator, in this case 
the Romanian Parliament, to protect 
the prestige of public institutions from 
any form of suspicion regarding the 
honesty of public officials. 

On the other hand, the lobby 
carries major differences from 
influence trafficking. The established 
practice shows that one can say firmly 
that lobby can be undertaken only in 
relation to public servants exercising 
their professional duties in institutions 
which fall within the sphere of 
legislative power, and not in relation 
to those who work in public 
institutions exercising by the 
executive and judicial powers of the 
state. Therefore, one can conclude 
that lobbying cannot happen except in 
connection with the creation, 
modification, suspension, 
postponement or cancellation of a 
normative act. 

Also, the lobby cannot be 
categorized as secret or discrete 
undertaking as the majority of 
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activitatea în instituțiile publice, care 
țin de exercitarea de către stat a 
puterilor executivă și judecătorească. 
Rezultă că lobby-ul nu poate fi 
întreprins decât în legătură cu crearea, 
modificarea, suspendarea, prorogarea 
sau anularea unui act normativ. 

De asemenea, lobby-ul nu poate fi 
inclus în categoria demersurilor secrete 
sau discrete, așa cum este cazul 
majorității faptelor care pot fi 
catalogate drept trafic de influență. 
Acest lucru se datorează, în principal, 
uneia dintre caracteristicile definitorii 
ale lobby-ului - îndemnul la acțiune 
(call to action). Astfel, se ajunge la 
concluzia că, în afara caracterului 
public, lobby-ul poartă pecetea unui 
demers inițiat de o persoană sau grup 
de interese, dar cu valabilitate generală. 
Prin urmare, lobby-ul nu poate fi 
întreprins în vederea obținerii unui 
rezultat individual, cum este, de cele 
mai multe ori, cazul traficului de 
influență. 

În fine, lobbyistul nu poate fi 
asimilat traficantului de influență, 
întrucât acesta nu are și nici nu poate 
pretinde că are influență asupra unor 
factori de decizie din cadrul puterii 
legislative, pentru că un astfel de lucru, 
cel puțin în cadrul sistemului legislativ 
românesc, ar fi foarte dificil, datorită 
faptului că legile sunt rezultatul 
dezbaterilor purtate în cadrul unui for 
colegial.  

 
CONCLUZII 
 
După cum se poate deduce din cele 

prezentate anterior, traficul de influență 
ne apare ca o infracțiune de sine 
stătătoare, cu o sferă foarte largă de 
cuprindere a unor fapte care presupun 
influențarea reală sau imaginară a 

undertakings that may be classified as 
influence trafficking. This is due 
mainly to one of the defining 
characteristics of lobbying - call to 
action. Thus, it can be concluded that 
besides its public characteristic, 
lobbying bears the stamp of a process 
of general interest, initiated by a 
person or interest group. Therefore, 
lobbying cannot be undertaken to 
solve only a private matter as is often 
the case of influence trafficking. 

Finally, the lobbyist cannot be 
considered similar to trafficker of 
influence, since (s)he cannot claim to 
have influence over key decision-
makers within the legislative power, 
because such a thing, at least in the 
Romanian legal system, would be 
very difficult, as the laws are the 
result of discussions held in a 
collegial forum. 

 
CONCLUSIONS 
 
As can be inferred from the above, 

influence trafficking appears as a 
crime in itself, with a very broad 
range of coverage of facts which 
involve real or imaginary influence 
over the civil servants, so there could 
be no doubt about whether to 
criminalize such illegal acts. This 
situation has its roots in the Romanian 
national penal policy which aims to 
protect, in this way, the prestige of 
public institutions, so that their 
authority in the Romanian society to 
be an important one. 

On lobbying and advocacy, it can 
be concluded that these are 
undertakings that must be made in a 
transparent manner, which require the 
involvement of a large number of 
people and which distinguish 
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funcționarilor publici, astfel încât să nu 
existe niciun dubiu cu privire la 
posibilitatea incriminării unor astfel de 
acte ilegale. Această stare de fapt își 
are izvorul în politica penală a statului 
român, care și-a propus să protejeze, în 
acest fel, prestigiul instituțiilor publice, 
în așa fel încât autoritatea lor în cadrul 
societății românești să fie una 
importantă.  

Cu privire la demersurile de lobby și 
advocacy, se poate concluziona că 
acestea sunt demersuri care trebuie 
desfășurate în mod transparent, care 
presupun implicarea unui număr mare 
de persoane, și care se disting prin 
faptul că sunt îndreptate împotriva unor 
acte normative sau împotriva unor 
modalități de punere în aplicare a unor 
programe sau politici publice cu 
valabilitate generală. Cu alte cuvinte, 
inițiatorii unor astfel de demersuri sunt 
concentrați asupra modificărilor 
referitoare la reglementarea unor 
realități, care afectează un număr mare 
de persoane, în timp ce traficul de 
influență se referă în primul rând la 
situații particulare care țin, de cele mai 
multe ori, de sfera puterii executive și 
judecătorești, și mai puțin de procesul 
legislativ.  
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Rezumat: Terorismul a fost, fără 
îndoială, unul dintre factorii definitorii ai 
epocii noastre. În mod frecvent găsim 
titluri în presă sau în media cu ameninţări 
teroriste, lovituri de stat sau acte teroriste 
asupra unor cetăţeni obişnuiţi. Și, în multe 
părți ale lumii, a fost una dintre cele mai 
importante amenințări la adresa păcii, 
securității și stabilității. Deşi este un 
fenomen global, multe persoane nu ştiu să 
definească terorismul sau să îi identifice 
caracteristicile şi rădăcinile, iar acest 
lucru se datorează, în principal, faptului că 
nu există o definiţie general acceptată a 
terorismului. În cele ce urmează, ne vom 
îndrepta atenţia asupra evoluţiei 
terorismului şi vom identifica cele mai 
importante componente pe care definiţia 
terorismului ar trebui să le conţină. 

 
Cuvinte cheie: terorism; securitate 

naţională; terorism internaţional. 
 
 
Introducere 
 
Termenul „terorism” presupune 

violenţă premeditată, motivată politic, 
comisă împotriva unor ţinte directe sau 
indirecte, de către grupuri 
internaţionale sau agenţi clandestini, 
destinată să influenţeze o audienţă. 

Termenul „terorism internaţional” 
presupune implicarea în actele teroriste 
a cetăţenilor sau teritorilor mai multor 
ţări. 
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Abstract: Terrorism has arguably been 
one of the defining factors of our age. It 
frequently makes headlines, threatening or 
attacking governments, private business 
and ordinary citizens. And in many parts of 
the world, it has been one of the most 
important threats to peace, security and 
stability. Though is a worldwide 
phenomenon, many people do not know 
how to define terrorism and to identify its 
characteristics and roots and this is mainly 
because there is no generally accepted 
definition of terrorism. In the following, we 
will have a closer look at the evolution of 
terrorism and we will identify the most 
important core components in a definition 
of terrorism. 
 
 
 

Keywords: terrorism; national security; 
international terrorism. 

 
 
Introduction 
 
The term „terrorism” means 

premeditated, politically motivated 
violence perpetrated against 
noncombatant targets by subnational 
groups or clandestine agents, usually 
intended to influence an audience. 

The term „international terrorism” 
means terrorism involving citizens or 
the territory of more than one country. 

Terrorism is a contested concept, 
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Terorismul este un concept disputat, 
iar teoriile politice, legale, sociale şi 
populare, sunt adesea divergente. Nu 
există o definiţie oficială a 
terorismului, dar există un acord 
general, conform căruia terorismul are 
mai multe elemente diferite, fiind un 
instrument sau o tactică a anumitor 
grupuri, fie ele statale sau nestatale, 
pentru a-şi atinge anumite scopuri. 
Folosirea forţei este o parte importantă 
a terorismului, dar nu este principalul 
scop. Frica, în schimb, este una dintre 
principalele componente, deoarece 
răspândirea fricii este mai importantă 
decât producerea de victime. 

Astfel că, principiul terorismului nu 
este de a produce victime. Scopul nu 
este de a ucide cât mai multe persoane, 
ci de a instala frica, teroarea, în cât mai 
multe persoane. Și, uneori, teroriștii 
reușesc să facă asta cu mijloace foarte 
limitate. Mai ales în țările care nu se 
confruntă atât de des cu terorismul. 

Esența terorismului, nu este numai 
uciderea unui număr de oameni. Un alt 
element important este faptul că, țintele 
directe numai rareori sunt principalele 
obiective. Să luăm, de exemplu, 
atacurile din 9/11, când 300 de oameni 
au fost ucişi, dar nu ei au fost ţintele 
directe ale acestor atacuri. Scopul 
acelor terorişti nu era uciderea acelor 
oameni, ci atragerea atenţiei. Ţintele 
directe am fost noi, oamenii, care 
priveam acele imagini îngrozitoare ale 
victimelor atentatului din New York, 
Washington şi Pennsylvania. Astfel, 
violenţa nu este îndreptată doar asupra 
victimelor, ci şi asupra celor ce 
continuă să trăiască. Principalele ţinte 
suntem noi. 

Una din explicaţiile faptului că nu 
există o definiţie general acceptată a 
terorsimului, este existenţa mai multor 

and political, legal, social signs and 
popular notions are often diverging. 
There is not one definition of terrorism 
but there is general agreement that 
the phenomenon of terrorism has many 
different elements.  That terrorism is an 
instrument or a tactic of certain 
groups, be they non state actors or state 
actors, to achieve certain goals. Use of 
force is important, an important part of 
this instrument or tactic but it's not its 
goal.  Fear finally, is one of the key 
components and spreading fear is more 
important than spreading death.  

So it's not primarily about causing 
casualties. The goal is not many dead, 
but many afraid. And terrorists 
sometimes manage to do that with very 
limited means. Especially in countries 
that are not that often confronted with 
terrorism. 

The essence of terrorism is not only 
that it's not mainly about 
killing. Another important element is 
that the direct targets are not or only 
rarely the main targets. We take for 
instance the attacks on 9/11. 3000 
people were killed, but they were in 
many ways the indirect targets. The 
terrorist didn't want to kill 
those people, they wantd to attract a lot 
of attention. The main targets were you 
and I who were watching these horrible 
pictures of people being killed in New 
York, Washington and 
Pennsylvania. So, the direct targets are 
not or only rarely the main targets of 
terrorism. So the violence is not aimed 
at those who die but those who 
continue to live. The main target is us.  

Also,  another reason why it's so 
difficult to define terrorism is the fact 
that the word has undergone changes in 
meaning in the more then 200 years of 
it's existence. The term terrorism has 
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tipuri de terorism, fiecare având formă 
şi manifestare diferite.  

De asemenea, un alt motiv pentru 
care este dificil să definim terorismul 
este faptul că, cuvântul „terorism” a 
suferit modificări în sens, în mai mult 
de 200 de ani de existență, 
schimbându-şi sensul semantic de mai 
multe ori. Acesta a fost inițial folosit 
pentru a descrie domnia terorii de către 
autorități, după Revoluția Franceză, și 
termenul „terorist” nu a fost folosit în 
sens anti-guvern înainte de sfârșitul 
secolului al 19-lea și începutul 
secolului 20.  

Terorismul reprezintă utilizarea 
neoficială și neautorizată a violenței, și 
de intimidare în urmărirea scopurilor 
politice. 

Terorsimul este internaţional. 
Comanda și controlul grupărilor 
teroriste, recrutarea, instruirea, 
operațiunile active și publicul țintă, 
toate pot fi localizate în diferite țări și, 
astfel, măsurile contra-teroriste nu vor 
fi eficiente decât dacă toate națiunile 
cooperează, în acord cu caracteristicile 
grupărilor teroriste și a acestor 
activităţi. Acordul cu privire la o 
definiție comună ar fi un pas către o 
cooperare universală în prevenirea 
terorismului. În multe țări, terorismul 
este considerat cea mai mare, sau una 
dintre cele mai mari amenințări care 
influențează relațiile dintre țări și între 
comunități. 

Terorismul este un fenomen global, 
dar există mari diferenţe regionale. 
Organizaţii importante ca, Naţiunile 
Unite sau NATO, precum şi organizaţii 
regionale, şi-au îndreptat atenţia asupra 
terorsimului, în special după 9/11. 

În urma cercetărilor efectuate, am 
găsit douăsprezece elemente esenţiale, 
pe care definiţia terorismului ar trebui 

changed it's semantic focus several 
times. It was originally used to describe 
the reign of terror by the 
authorities after the French Revolution 
and the term Terrorist was not used in 
anti-government sense before the end 
of the 19th century and the early 20th 
century. 

Terrorism is the unofficial and 
unauthorized use of violence 
and intimidation in the pursuit of 
political aims.  

Terrorism is international. The 
command and control of terrorist 
groups, the recruitment, training, active 
operations and the target audience can 
all be located in different countries and 
so counter-terrorist measures will not 
be effective unless all nations cooperate 
in agreeing to the characteristics of 
terrorist groups and their activities. 
Agreement on a common definition 
would be a step towards universal 
cooperation in the prevention of 
terrorism. In many countries, terrorism 
is considered the biggest, or one of 
the biggest, threats influencing 
relationships between countries and 
between communities.  

Terrorism is a worldwide 
phenomenon. But there are enormous 
regional differences. Large 
organizations like the UN and NATO 
and other regional organizations have 
been focusing on terrorism a lot, 
especially since 911. 

Following research, I’ve found 
twelve core components that the 
definition of terrorism should include: 

- it should say something about a 
doctrine and/or practice of violent 
action; 

- it should mention that terrorism 
instills fear, dread, panic or mere 
anxiety; 
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să le conţină, astfel: 
- să spună ceva despre o doctrină 

și/sau practică de acțiuni violente; 
- să menţioneze faptul că terorismul 

insuflă frica, panica sau anxietate; 
- trebuie menționat că terorismul 

este predominant politic; 
- să se refere la faptul că terorismul 

este folosit ca tactică; 
- să spună ceva despre victimele 

directe; 
- să se refere la intenția actelor de 

terorism; 
- să conțină conceptul de violență 

fizică sau amenințare; 
- să arate faptul că victimele directe 

nu sunt și obiectivul final; 
- să conțină motivațiile de a se 

angaja în acțiuni teroriste; 
- să spună ceva despre procesele de 

comunicare pe baza amenințărilor; 
- să spună ceva despre autori; 
- să specifice faptul că actele 

teroriste fac parte dintr-o campanie de 
violență [1]. 

 
1. Istoria terorismului 
 
Grupări care săvârşesc acte teroriste 

nu este un lucru cu adevărat nou, chiar 
și în zilele pre-moderne au existat 
grupuri și indivizi care au folosit 
violența politică împotriva autorităților 
și a elitelor. 

Cele mai multe descrieri ale 
terorismului modern, încep cu 
anarhiștii care sunt asociaţi cu faptele 
de propagandă, din propaganda 
franceză. Un grup, o rețea sau o 
mișcare care a fost activă din anii 1870, 
1880. 

 Astfel, chiar și cu mai mult de un 
secol în urmă, au existat mai multe 
grupări diferite, folosind tactici, 
sloganuri diferite și cu diferite medii 

- it should mention that terrorism is 
predominantly political; 

- It should refer to the context in 
wich terrorism is employed as a tactic; 

- it should say something about the 
direct victims; 

- it should refer to the intent of acts 
of terrorism; 

- it should contain the concept of 
physical violence or threat thereof; 

- it should point at the fact that the 
direct victims are nor the ultimate 
target; 

- it should contain the motivations to 
engage in terrorism; 

- it should say something about 
threat-based communication processes; 

- it should say something about the 
perpetrators; 

- it should mention that terrorist acts 
form part of a campaign of violence 
[1]. 

 
1. The history of terrorism 
 
Non state actors using terrorism its 

not really new, even in pre-modern 
days, there were groups and 
individuals that used political violence 
against the authorities and elite.  

Most descriptions of modern day 
terrorism starts with the anarchists that 
are associated with the propaganda of 
the deed from the 
French propaganda. A group or 
network or movement that was active 
since the 1870s, 1880s.  

So even more than a century ago 
there were many different groups using 
different tactics, slogans and with 
different political backgrounds, ranging 
from the extreme left to nationalist 
separatists. And some killed heads of 
states and others attacked ordinary 
citizens. Some acted only in their home 
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politice, variind de la extrema stângă a 
separatiștilor naționaliști. Unii au ucis 
șefi de state, iar alții au atacat cetățeni 
obișnuiți. O parte au acționat doar în 
orașul lor de origine sau regiunea de 
origine, în timp ce alții au avut o 
agendă internațională, și au operat la 
nivel transfrontalier. Deci, din nou, 
terorismul de astăzi nu este nimic nou. 

În literatura de specialitate au fost 
identificate patru valuri ale 
terorismului, fiecare cu propriile sale 
componente, diferite segmente de 
public, simpatizanți și susținători, sau 
mod de operare [2]. Fiecare dintre 
aceste perioade sau valuri au durat 
câteva decenii, trei sau patru decenii, 
după care acestea s-au estompat treptat. 

Cele patru valuri sunt următoarele: 
în anii 1880, primul val denumit „Valul 
anarhiştilor”, care a continuat timp de 
aproximativ 40 de ani, succesorul său, 
„Valul Anti-Colonial”, a început în anii 
1920, iar în anii 1960 a dispărut în 
mare parte. Sfârșitul anilor 1960 a 
asistat la nașterea „Noului Val de 
stânga”, ce s-a disipat în anii '90, 
lăsând câteva grupări încă active în Sri 
Lanka, Spania, Franța, Peru și 
Columbia. Al patrulea val sau „Valul 
religios”, a început în 1979, și, în cazul 
în care urmăreşte modelul 
predecesorilor săi, va mai dura încă 
douăzeci până la douăzeci și cinci ani. 

Revoluția a fost obiectivul principal 
în fiecare val, dar revoluția a fost 
înțeleasă în mod diferit în fiecare. Cele 
mai multe organizații teroriste au 
înțeles că revoluția înseamnă 
autodeterminare națională. Acest 
principiu, că un popor ar trebui să se 
guverneze, a fost lăsat moștenire de 
revoluțiile americană și franceză. 

Primele trei valuri au durat 
aproximativ 40 până la 45 de ani, dar 

town or home region, while others had 
an international agenda and operated 
across borders. So again, terrorism of 
today is nothing new.  

In specialty literature was identified 
four waves in terrorism, each with its 
own ingredients, different audiences, 
sympathizers and supporters, or modus 
operandi, meaning the way these 
groups operate [2]. Each of these 
periods or waves last about a 
few decades, three or four decades after 
which they gradually fade out.  

The four waves are as follows:  in 
the 1880s, an initial „The Anarchists 
Wave” appeared which continued for 
some 40 years, its successor, the „Anti-
Colonial Wave” began in the 1920s, 
and by the 1960s had largely 
disappeared. The late 1960s witnessed 
the birth of the „New Left Wave”, wich 
dissipated largely in the 90s leaving a 
few groups still active in Sri Lanka, 
Spain, France, Peru, and Columbia. 
The four or „Religious Wave” began in 
1979, and, if it follows the pattern of its 
predecessors, it still has twenty to 
twenty-five years to run. 

Revolution was the overriding aim 
in every wave, but revolution was 
understood differently in each. Most 
terrorist organizations have understood 
revolution as secession or national self-
determination. This principle, that a 
people should govern itself, was 
bequeathed by the American and 
French Revolutions. 

The first three waves lasted 
approximately 40 to 45 years, but the 
"New Left Wave" was somewhat 
abbreviated. The pattern suggests a 
human life cycle pattern, where dreams 
that inspire fathers lose their 
attractiveness for the sons. Clearly, the 
life cycle of the waves does not 
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durata „Noului Val de stânga” a fost 
scurtată. Modelul ne sugerează un ciclu 
de viață umană, în care visele care 
inspiră tații își pierd atractivitatea 
pentru fii lor. În mod evident, ciclul de 
viață al valurilor nu corespunde cu cea 
a organizațiilor. Organizațiile dispar, în 
mod normal, înainte de valul în care a 
activat, desi, uneori, o organizație 
supraviețuiește valului asociat. IRA, de 
exemplu, este cea mai veche 
organizație teroristă a lumii moderne, a 
început în timpul valul anti-colonial și 
este încă aici. Cu titlu de comparație, 
durata medie de viață a organizațiilor, 
în al treilea val, este de doi ani. 

„Virusul” terorii rebele este foarte 
vechi, merge înapoi, cel puțin până în 
primul secol. Hinduismul, iudaismul și 
islamismul au produs bătăușii, zeloții și 
asasinii - numele utilizate pentru a 
desemna teroriștii [3]. Religia a 
determinat fiecare scop și tactică a 
acestei forme antice a terorismului. 

Exemple semnificative de teroare 
rebele, au apărut înaintea primului val. 
Statele Unite ale Americii, de exemplu, 
a experimentat două succese majore. 
Fiii Libertății, provocat de Stamp Act, 
ce erau organizaţii mafiote și coloniști 
încă loiali regelui [4], forțând pe mulți 
să fugă din țară și să se stabilească în 
Canada. Ku Klux Klan (KKK) a forțat 
guvernul federal să încheie 
„Reconstrucția”. Dar cele două 
exemple americane erau specifice 
fiecărui timp și fiecărei țări. Aceste 
grupări nu au avut paralele 
contemporane și nici emulatoare, 
pentru că şi-au făcut munca murdară în 
secret. 

În schimb, experiența rusă, în anii 
1880, s-a răspândit rapid în alte părți 
ale Europei, cele două Americi și Asia, 
înainte de a ajunge la vârf și a dispărea. 

correspond to that of organizations. 
Organizations normally dissipate 
before the wave does, though 
sometimes an organization survives its 
associated wave. The IRA, for 
example, is the oldest terrorist 
organization of the modern world; it 
began the anti-colonial wave in the 20's 
and is still here. By way of comparison, 
the average life of organizations in the 
third or "New Left" wave is two years. 

The ll of rebel terror is very ancient, 
going back at least to the first century. 
Hinduism, Judaism, and Islam 
produced the Thugs, Zealots, and 
Assassins respectively--names still 
used to designate terrorists [3]. 
Religion determined every purpose and 
tactic of this ancient form. 

Significant examples of secular 
rebel terror appeared before the 
"Anarchist Wave" began. The United 
States, for example, experienced two 
major successful ones. The Sons of 
Liberty, provoked by the Stamp Act, 
organized mobs to tar and feather 
colonists still loyal to the king [4], 
forcing many to flee the country and 
settle in Canada. The Ku Klux Klan 
(KKK) forced the federal government 
to end Reconstruction. But the two 
American examples were time and 
country specific. They had no 
contemporary parallels and no 
emulators, because they did their dirty 
work in secret. 

In contrast, the Russian experience 
in the 1880s spread rapidly to other 
parts of Europe, the Americas, and 
Asia before reaching its peak and 
receding. Despite this extraordinary 
spread of activities, unlike the 
American examples, no first wave 
group achieved its goal. The three 
subsequent waves show similar, though 
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În ciuda răspândirii extraordinare a 
activităților, spre deosebire de 
exemplele americane, nici un grup din 
primul val nu şi-a atins obiectivul. Cele 
trei valuri ulterioare prezintă modele 
similare, dar nu identice. Fiecare începe 
într-o altă localizare, și grupările rebele 
participante, de multe ori, folosesc 
scopuri și tactici care le diferențiază de 
participanți la alte valuri.  

În primul val, teroarea a fost 
violența normală sau violență dincolo 
de convențiile morale care 
reglementează violența. Mai exact, 
convențiile încălcate erau regulile de 
război concepute pentru a distinge 
combatanți de la non-combatanți. 
Invariabil, cei mai mulți privitori ar 
eticheta faptele ca fiind atrocități sau 
ofense. În această perioadă au fost 
inventate dinamita şi presa rotativă. 
Atunci când cele două s-au reunit, 
brusc partea de violență a crescut prin 
bombe, iar partea de comunicare a 
terorismului și de informare a 
publicului despre actele de violență și 
de propagandă, a crescut enorm. 

Rebelii s-au descris ca fiind 
teroriști, nu gherile, urmărind 
descendența lor înapoi la Revoluția 
franceză, și, uneori, la Ordinul 
Asasinilor din Islamul medieval. Ei au 
căutat ținte politice cu potențialitatea de 
a zgudui populaţia. Judecând după un 
context atât de des întâlnit, a fost atât o 
artă, cât și o știință. 

Tratatul de pace de la Versailles, 
concluzionând primului război 
mondial, a stârnit speranța pentru al 
doilea val sau „Valul Anti-Colonial”. 
Imperiile statelor învinse (care au fost 
în mare parte în Europa) s-au 
destrămat, prin aplicarea principiului de 
autodeterminare. Acolo unde 
independența nu a fost imediat fezabilă, 

not identical, patterns. Each begins in a 
different locale and the participating 
rebel groups often share purposes and 
tactics that distinguish them from 
participants in other waves.  

Terror was extra-normal violence or 
violence beyond the moral conventions 
regulating violence. Most specifically, 
the conventions violated were the rules 
of war designed to distinguish 
combatants from non-combatants. 
Invariably, most onlookers would label 
the acts atrocities or outrages. That was 
a time when dynamite was invented. 
That was a time when the rotary press 
was invented. When the two came 
together suddenly the violence part 
increased through the bombs, but the 
communication part of terrorism and 
terrorism's the combination of violence 
and propaganda, increased 
tremendously. 

The rebels described themselves as 
terrorists, not guerrillas, tracing their 
lineage back to the French Revolution, 
and sometimes to the Order of 
Assassins in medieval Islam. They 
sought political targets with the 
potentiality to shake up public 
attitudes.Terrorism was a strategy, not 
an end. Judging a context so often in 
flux was both an art and a science. 

The Versailles Peace Treaty 
concluding World War I sparked the 
hope for the second or "Anti-Colonial 
Wave." The empires of the defeated 
states (which were mostly in Europe) 
were broken up by applying the 
principle of self-determination. Where 
independence was not immediately 
feasible, territories were understood to 
be "mandates" ultimately destined for 
independence. But the victors could not 
articulate the principle without also 
raising questions about the legitimacy 
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teritoriile au fost înțelese ca fiind 
„mandate” destinate independenței. Dar 
învingătorii nu au putut articula 
principiul fără a ridica, de asemenea, 
întrebări cu privire la legitimitatea 
propriilor lor imperii.  

Tacticile celui de-al doilea val au 
diferit, în unele privințe, de cele ale 
primului. Jafurile bancare au fost mai 
puțin frecvente, în mare parte, deoarece 
sursele din diaspora au contribuit, de 
această dată, cu mai mulți bani. Cea 
mai vizibilă a fost lecția învățată că, 
asasinarea predominant a figurilor 
politice, de multe ori a fost 
contraproductivă, și, astfel, puține 
atacuri asupra figurilor politice au avut 
loc. O singură organizație a continuat 
vechea practică, Lehi (un grup 
revizionist britanic etichetat „Stern 
Gang”), și s-a dovedit a fi mult mai 
puțin eficace decât concurenții în lupta 
pentru independență. Noua strategie a 
fost, în primul rând, pentru a elimina 
sistematic prin asasinări poliția, ochii și 
urechile unui guvern.  

În  cel de-al treilea val, radicalismul 
era adesea combinat cu naționalismul, 
la fel ca în Basque Nation and Liberty 
(ETA), Armata Secretă armeană pentru 
Eliberarea Armeniei (ASALA), Frontul 
de Eliberare Națională Corsican 
(FNLC) și IRA. Modelul ne amintește 
de primul val, în care, uneori, anarhiștii 
se asociau cu aspirațiile naționaliste, în 
special în grupările indiene, armene și 
macedoneniene. Cu toate că eforturile 
timpurii au eșuat, legătura a fost 
reînnoită pentru motivul evident că 
auto-determinarea face apel 
întotdeauna la un public mai mare 
decât aspirațiile radicale. Cu toate 
acestea, majoritatea grupărilor au eşuat 
rapid. Supraviețuitorii nu au făcut 
progrese mari, deoarece țările în cauză 

of their own empires.  
Second wave tactics differed in 

some respects from those of first. Bank 
robberies were less common, partly 
because diaspora sources this time 
contributed more money. Most 
conspicuous was the lesson learned that 
assassinating prominent political 
figures was often counterproductive, 
and few attacks on the prominent 
occurred. One organization continued 
the old practice, Lehi (a Zionist 
revisionist group the British labeled the 
"Stern Gang") and it proved much less 
effective than competitors in the 
struggle for independence. The new 
strategy was first to eliminate via 
systematic assassinations the police, a 
government's eyes and ears.  

In the third wave, radicalism was 
often combined with nationalism, as in 
the Basque Nation and Liberty (ETA), 
the Armenian Secret Army for the 
Liberation of Armenia (ASALA), the 
Corsican National Liberation Front 
(FNLC), and the IRA. The pattern 
reminds us of the first wave, where 
Anarchists sometimes linked 
themselves to nationalist aspirations, 
notably in Indian, Armenian, and 
Macedonian groups. Although every 
early effort failed, the linkage was 
renewed for the obvious reason that 
self-determination always appeals to a 
larger constituency than radical 
aspiration. Nonetheless, most failed 
quickly. The survivors did not make 
much headway, because the countries 
concerned (Turkey, Spain, and France) 
did not understand themselves to be 
colonial powers nor did they display 
the ambivalence necessary for the 
separatists to succeed. 

The term "international terrorism" 
(commonly used during the "Anarchist 
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(Turcia, Spania și Franța) nu s-au 
înțeles pentru a fi puterile coloniale și 
nici nu au afișat ambivalența necesară 
pentru ca separatiștii să reușească. 

Termenul „terorism internațional” 
(utilizat în mod obișnuit în timpul 
„Valului Anarhist”), a fost reînviat 
pentru a descrie activitățile „Noului Val 
de stânga”. Etosul revoluționar a creat 
legături semnificative între diferite 
grupări naționale. Răpiri a avut loc în 
cel puțin șaptezeci și trei de țări, și au 
fost deosebit de importante în Italia, 
Spania și America Latină. În cei 
paisprezece ani de după 1968, au 
existat numeroase incidente 
internaționale, 409 răpiri și 951 luări de 
ostatici [5]. Inițial, s-au luat ostatici 
pentru a obține efectul de levier politic, 
dar era evident că, în curând, ostaticii 
(în special directori de companie) ar 
putea oferi mulţi bani. Companiile îşi 
asigurau directorii, iar consecința 
neintenționată a fost că a produs răpiri 
mai profitabile și mai ușor de săvârșit. 
Observatorii estimează că aproximativ 
350 milioane $ au fost acumulate prin 
această practică în acea perioadă. 

„Valul religios” a început în același 
deceniu ca și al treilea. În cele trei 
valuri anterioare, identitatea religioasă 
a fost întotdeauna importantă. 
Identitățile etnice și religioase adesea 
se suprapun, aşa cum luptele din 
Armenia, Macedonia şi Irlanda 
ilustrează. Dar, obiectivul anterior, de a 
crea state suverane seculare, în 
principiu, nu este diferit de cele 
prezente în lumea internațională. 
Religia are o semnificație mult diferită 
în al patrulea val, furnizând justificări 
și organizarea principiilor pentru 
Lumea Nouă care urmează să fie 
stabilită. 

Islamul este cea mai importantă 

Wave") was revived to describe "New 
Left Wave" activities. The 
revolutionary ethos created significant 
bonds between separate national 
groups. Kidnappings occurred in at 
least seventy-three countries and were 
especially important in Italy, Spain, and 
Latin America. In the fourteen years 
after 1968, there were numerous 
international incidents, 409 
kidnappings, and 951 hostages 
taken [5]. Initially, hostages were taken 
to gain political leverage. But it was 
soon apparent that hostages (especially 
company executives) could provide 
much cash. Companies insured their 
executives, and the unintended 
consequence was that it made 
kidnapping more lucrative and easier to 
consummate on the kidnappers' terms. 
Informed observers estimate that some 
$350 million were gained from the 
practice in the period. 

The "religious wave" began in the 
same decade as the third one. In the 
three earlier waves, religious identity 
was always important; religious and 
ethnic identities often overlap, as the 
Armenian, Macedonian, Irish, Cypriot, 
Israeli, and Palestinian struggles 
illustrate. But the aim earlier was to 
create secular sovereign states, in 
principle no different from those 
present in the international world. 
Religion has a vastly different 
significance in the fourth wave, 
supplying justifications and organizing 
principles for the New World to be 
established. 

Islam is the most important religion 
in this wave but we should remember 
that other religious communities 
produced terrorists too. Sikhs sought a 
religious state in the Punjab. Jewish 
terrorists attempted to blow up Islam's 
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religie în acest val, dar trebuie să ne 
amintim că și alte comunități religioase 
au produs terori. Astfel, Sikh a căutat 
un stat religios în Punjab, teroriștii 
evrei au încercat să arunce în aer cel 
mai mare altar sacru al Islamului în 
Ierusalim, și a dus o campanie de 
asasinare a primarilor palestinieni, un 
decantor religios a ucis 29 de 
credincioși în mormântul lui Avraam 
(Hebron, 1994) și un fundamentalist a 
asasinat prim-ministrul israelian Rabin 
(1995). Anul  1995 a fost, de asemenea, 
anul în care Aum Shinrikyo, un grup 
care a combinat  religiile budistă, 
creștină, și teme religioase hinduse, a 
lansat un gaz paralizant în metroul din 
Tokyo, omorând 12 persoane și rănind 
alte 3000.  

Asasinările și luarea de ostateci, 
trăsături comune ale celui de-al treilea 
val, au persistat, dar „atentatul 
sinucigaș cu bombă” a fost inovația 
tactică cea mai izbitoare și mortală, ea 
a reafirmat tema martiriului primului 
val, neglijat de cei doi succesori săi. 

Grupările din cel de-al patrulea val, 
mult mai mult decât omologii lor din al 
treilea val, au făcut atacuri masive 
împotriva organizaţiilor militare și 
guvernamentale. Americanii, în special, 
au devenit ținte frecvente. O 
ambuscadă în Somalia, a forțat trupele 
americane, care au evacuat Libanul, să 
abandoneze o altă misiune. Atacurile 
sinucigașe cu bombă asupra posturilor 
militare din Yemen, Arabia Saudită și 
un distrugător american, au rămas fără 
răspuns. În mod similar, ambasadele 
din Kenya și Tanzania au fost bătute, 
cauzând pierderi mari în populațiile 
locale. În 1993, primul atac de succes 
săvârşit de către teroriști străini pe 
teritoriul american a avut loc, primul 
bombardament asupra World Trade 

most sacred shrine in Jerusalem and 
waged an assassination campaign 
against Palestinian mayors. One 
religious settler murdered 29 
worshippers in Abraham's tomb 
(Hebron, 1994) and a fundamentalist 
assassinated Israeli Prime Minister 
Rabin (1995). 1995 was also the year in 
which Aum Shinrikyo, a group that 
combined Buddhist, Christian, and 
Hindu religious themes, released nerve 
gas on the Tokyo subway, killing 12 
and injuring 3000.  

Assassinations and hostage taking, 
common features of the third wave, 
persisted, but "suicide bombing" was 
the most striking and deadly tactical 
innovation. It reasserted the martyrdom 
theme of the first wave, neglected by 
its two successors.  

Fourth wave groups, much more 
than their counterparts in the third 
wave, have made massive attacks 
against military and government 
installations. Americans, in particular, 
became frequent targets. An ambush in 
Somalia forced American troops, who 
had evacuated Lebanon, to abandon 
another mission. Suicide bomb attacks 
on military posts in Yemen, Saudi 
Arabia, and an American destroyer 
went unanswered. Similarly, embassies 
in Kenya and Tanzania were struck, 
occasioning heavy casualties in the 
local populations. In 1993, the first 
successful attack by foreign terrorists 
on American soil occurred, the first 
World Trade Center bombing. It was 
followed by unsuccessful efforts to 
coordinate new attacks in America on 
the eve of the new millennium.Finally, 
the massive assaults on September 11 
occurred, and the "war" against terror 
was launched. 

The fourth wave produced an 
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Center. Acesta a fost urmat de eforturi 
nereușite de a coordona noi atacuri în 
America, în ajunul noului mileniu. În 
cele din urmă, atacurile masive din 11 
septembrie au avut loc, iar „războiul” 
împotriva terorii a fost lansat. 

Al patrulea val a produs o 
organizație cu un scop și model de 
recrutare unic în istoria terorismului, şi 
anume, Al Qaeda, condusă și finanțată 
de Osama Bin Laden. Aceasta 
urmărește să creeze un singur stat, 
pentru toți musulmanii, un stat ce a 
existat odată, și unul care ar fi guvernat 
de Sharia, legea islamică. Aspirația 
rezonează în populațiile sunnite în  
Orientul Mijlociu, Africa și Asia. În 
trecut, fiecare organizație teroristă a 
recrutat dintr-o singură bază națională. 
Al-Qaeda căuta membri din toate 
părțile lumii, inclusiv cei care au plecat 
să trăiască în Occident, deși arabii, mai 
ales din Egipt și Arabia Saudită, 
furnizau cei mai mulți recruți. Unitatea 
sa era consolidată prin experiența 
comună în Afganistan, unde, practic, 
toți recruții erau antrenaţi [6]. Primul 
pas în atingerea obiectivului său era de 
a consolida grupurile islamice rebele 
din diferite state ale lumii, iar 
americanii au sprijinit statele naţionale 
existente. Eliminarea influenței 
americane în aceste state este o condiție 
prealabilă de reunificare. Forțând 
americanii să-și retragă trupele din cele 
mai sfinte altare ale Islamului este 
primul pas, iar al doilea este de a 
instala o furie generală asupra 
influenței americane în trupele 
palestiniene și irakiene. Din moment ce 
Al-Qaeda nu şi-a atins nici unul dintre 
obiectivele sale, iar atacurile produse, 
practic, au rămas fără răspuns, atacurile 
din 11 septembrie ar putea fi înțelese ca 
o încercare disperată de a revitaliza, 

organization with a purpose and 
recruitment pattern unique in the 
history of terrorism; namely, Al Qaeda, 
led and financed by the Saudi Osama 
Bin Laden. It seeks to create a single 
state for all Muslims, a state that once 
existed, and one that would be 
governed by the Sharia, Islamic law. 
The aspiration resonates in the Sunni 
populations throughout the Middle 
East, Africa, and Asia. In the past, 
every terrorist organization recruited 
from a single national base. Al Qaeda 
seeks members from all parts of the 
vast Sunni world, including those who 
have gone to live in the West, though 
Arabs, especially from Egypt and Saudi 
Arabia, supply most recruits. Its unity 
is enhanced by common experience in 
Afghanistan, where virtually all recruits 
had trained [6]. The first step in 
achieving its goal would be to 
strengthen rebel Islamic groups in 
various states of the Sunni world. 
Eliminating American influence in 
these states is a precondition of 
reunification. Forcing the Americans to 
withdraw troops from Islam's holiest 
shrines is the first step, and the second 
is to exploit a general anger over 
American influence in the Palestinian 
and Iraqi questions. Since Al Qaeda 
achieved none of its objectives and the 
early attacks produced virtually no 
response, the September 11 attacks 
could be understood as a desperate 
attempt to rejuvenate a failing cause by 
triggering indiscriminate American 
reactions [7]. 

 
2. Models of terrorist attacks 
 
The GTD also shows that the 

patterns of terrorist attacks and fatal 
attacks since 1970 are more complex 
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prin declanșarea reacțiilor americane 
[7]. 

 
2. Modele ale atacurilor teroriste 
 
GTD arată că modelele de atacuri 

teroriste și atacuri fatale, începând cu 
anul 1970, sunt mai complexe decât 
este recunoscut în mod obișnuit. În 
conformitate cu figura 1, atacurile 
teroriste au atins apogeul lor în secolul 
XX, în 1992 (cu peste 5.100 de atacuri 
în întreaga lume), dar a scăzut 
substanțial în anii premergători 
atacurilor din 9/11. De fapt, atacurile 
totale în anul 2000 (1351), au fost la 
aproximativ același nivel ca și atacurile 
totale din 1977 (1307). Privind mai pe 
larg la tendințele generale, figura 1 
arată că atacurile teroriste din întreaga 
lume, prin mijlocul anilor 1970, au fost 
relativ rare, cu mai puțin de 1.000 de 
incidente în fiecare an. 

Dar, în anii 1976-1979, frecvența 
evenimentelor aproape s-a triplat. 
Numărul de atacuri teroriste au 
continuat să crească până în 1992, cu 
frecvenţe mai mici în 1984, la aproape 
3.500 de incidente, și 1989, cu peste 
4.300 de evenimente. După primul vârf 
major, în 1992, numărul de atacuri 
teroriste a scăzut până la sfârșitul 
secolului al XX-lea, înainte de a crește 
abrupt la un nivel record de aproape 
3.300 în 2007 - patru ani de la 
începutul războiului din Irak. Cu toate 
acestea, atacurile totale în 2007 au fost 
cu 36% mai mici decat atacurile totale 
din 1992 [8]. 

 
 
 
 
 
 

than is commonly recognized. 
According to Figure 1, terrorist attacks 
reached their twentieth century zenith 
in 1992 (with over 5,100 attacks 
worldwide), but had substantially 
declined in the years leading up to the 
9/11 attacks. In fact, total attacks in 
2000 (1,351) were at about the same 
level as total attacks in 1977 (1,307). 
Looking more broadly at overall trends, 
Figure 1 shows that worldwide terrorist 
attacks through the mid-1970s were 
relatively infrequent, with fewer than 
1,000 incidents each year. 

But from 1976 to 1979 the 
frequency of events nearly tripled. The 
number of terrorist attacks continued to 
increase until the 1992 peak, with 
smaller peaks in 1984, at almost 3,500 
incidents, and 1989, with over 4,300 
events. After the first major peak in 
1992, the number of terrorist attacks 
declined until the end of the twentieth 
century, before rising steeply to a 10-
year high of nearly 3,300 in 2007 – 
four years after the start of the Iraq war. 
Still, total attacks in 2007 were 36% 
lower than total attacks for the 1992 
peak [8]. 

 

 
 
Fatal attacks also declined in the 

years prior to the 9/11 attacks. In fact, 
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Atacurile mortale, de asemenea, au 
scăzut în anii care au precedat atacurile 
din 9/11. De fapt, atacurile mortale în 
2000 (580), au fost considerabil mai 
mici decât au fost mai mult de două 
decenii în urmă, în 1979 (832). În 
general, numărul de atacuri mortale au 
urmat în mod clar modelul atacurilor 
totale (r = 0.93), dar la o magnitudine 
semnificativ mai mică (în medie 947 
atacuri fatale pe an, comparativ cu 
2294 atacuri total pe an în întreaga 
lume). Atacurile fatale au crescut la 
peste 1000 pe an, pentru prima dată în 
1980. La fel ca atacurile totale, 
atacurile fatale au scăzut oarecum după 
1992, sfârşite în 1998, cu 426 de 
atacuri și, apoi, crescând din nou la 
nivel mondial la mai mult de 2.100 de 
atacuri mortale în 2007.  

Pe scurt, în cei patru ani înainte de 
9/11 atacurile teroriste la nivel mondial 
și atacurile fatale au fost la cel mai 
scăzut nivel din ultimii 20 de ani. Cu 
toate acestea, atacurile, atat totale cât şi 
fatale, au crescut în mod considerabil 
de atunci, astfel încât, în 2007, atacurile 
totale s-au întors la nivelul la care au 
fost în mijlocul anilor 1990 și atacurile 
fatale se apropie de nivelul la care au 
fost în anul 1992 [9]. 

fatal attacks in 2000 (580) were 
considerably lower than they had been 
more than two decades earlier, in 1979 
(832). In general, the number of fatal 
attacks clearly followed the pattern of 
total attacks (r = .93), but at a 
substantially lower magnitude 
(averaging 947 fatal attacks per year 
compared to 2294 total attacks per year 
worldwide). Fatal attacks rose above 
1,000 per year for the first time in 
1980. Like total attacks, fatal attacks 
declined somewhat after 1992, 
bottoming out in 1998 with 426 attacks 
and then rising again to a global peak 
of more than 2,100 fatal attacks in 
2007.  

In short, in the four years prior to 
9/11 worldwide terrorist attacks and 
fatal attacks were at their lowest level 
in 20 years. However, both total and 
fatal attacks have increased 
considerably since then so that in 2007 
total attacks were back to levels they 
had been at in the mid-1990s and fatal 
attacks were approaching the peak year 
of 1992 [9]. 

 
3. The weapon used in terrorist 

attacks 
 
Contrary to the view of terrorism 

that we commonly get from the media, 
the vast majority of terrorist attacks 
rely on readily accessible weapons. 
According to figure below, the most 
common weapons in the GTD database 
were explosives and firearms. These 
two categories account for nearly 80 
per cent of all attacks. For the most 
part, the explosives used were readily 
available, especially dynamite, 
grenades, mortars and improvised 
devices placed inside vehicles ("car 
bombs"). Similarly, the most common 
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3. Arme utilizate în atacurile 

teroriste 
 
Contrar opiniei asupra terorismului, 

pe care le obţinem în mod obișnuit din 
mass-media, marea majoritate a 
atacurilor teroriste se bazează pe arme 
ușor accesibile. În conformitate cu 
figura de mai jos, cele mai comune 
arme din baza de date GTD au fost 
explozibili și arme de foc. Aceste două 
categorii reprezintă aproape 80% din 
toate atacurile. Pentru cea mai mare 
parte, explozibilii utilizaţi au fost 
disponibili imediat, în special dinamită, 
grenade, mortare și dispozitive 
improvizate plasate în interiorul 
vehiculelor („mașini capcană”).  În 
mod similar, cele mai comune arme de 
foc au fost, de asemenea, disponibile pe 
scară largă, în special arme automate, 
puşti și pistoale. După explozibili și 
arme de foc, incendierile (incendiu sau 
bombe incendiare) reprezintă 
aproximativ 8% din incidente. 
Atacurile corp la corp, care includ 
atacuri cu arme, cum ar fi obiecte 
contondente, cuțite și frânghii, 
reprezintă mai putin de 2% din toate 
atacurile. 

 

 
 

Armele incluse în categoria „altele” 

firearms were also widely available, 
especially automatic weapons, shot 
guns, and pistols. After explosives and 
firearms, incendiaries (fire or 
firebombs) account for nearly eight per 
cent of the incidents. Melee attacks, 
which include assaults with weapons 
such as blunt objects, knives, and 
ropes, account for fewer than two per 
cent of all attacks.  

 

 
 
Weapons included in the "other" 

category were diverse, including items 
such as sabotage equipment, vehicles 
(not vehicle-borne explosives), 
biological, radiological, and fake 
weapons. Among the more 
sophisticated weapon types were 523 
attacks using remote-detonated devices, 
213 attacks using chemical agents, 26 
attacks involving biological agents, and 
15 attacks involving radiological 
materials.  

Note that chemical agents were 
responsible for about one-quarter of 
one per cent of all incidents and 
biological and radiological agents were 
each present in less than three-one 
hundredths of one per cent of all 
attacks. The remote-detonated 
explosive devices were usually left on 
the roadside or attached to vehicles. 
Chemical agents range from letters 
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au fost diverse, inclusiv elemente, cum 
ar fi echipamente de sabotaj, vehicule 
(nu vehicule explozive), biologice, 
radiologice și arme false. Printre 
tipurile de arme mai sofisticate, au fost 
523 de atacuri cu ajutorul unor 
dispozitive de detonat la distanță, 213 
atacuri cu ajutorul agenților chimici, 26 
de atacuri care implică agenți biologici, 
și 15 atacuri care implică materiale 
radiologice. 

De reținut că agenții chimici au fost 
responsabili pentru aproximativ 0,25% 
din totalul incidentelor iar a agenții 
biologici și radiologici au fost prezenţi, 
fiecare, în mai puțin 0,2-0,3% din toate 
atacurile. Dispozitivele explozive 
detonate de la îndepărtare erau, de 
obicei, lăsate pe marginea drumului sau 
atașate la vehicule. Agenții chimici 
variază de la scrisori conținând otravă 
de șobolani, la aprovizionarea cu apă 
otrăvită. Zece din cele 26 de cazuri de 
arme biologice au fost atacurile cu 
antrax din SUA din 2001, în care au 
murit șapte persoane. De asemenea, 10 
din cele 15 cazuri care implică 
materiale radiologice au fost legate de 
atacuri în care un individ a trimis 
plicuri, conținând monazit, oficialilor 
guvernului japonez, provocându-le 
leziuni [10]. 

Terorismul este instrumentul celor 
slabi politic. Este folosit tocmai pentru 
că grupurile implicate nu au o mulțime 
de arme sofisticate. Dacă ar avea, le-ar 
folosi, probabil, în mai multe moduri 
militare convenționale. În atacurile 
teroriste tipice se folosesc arme 
disponibile cu ușurință. Spre deosebire 
de rapoartele de profil înalt din media, 
armele sofisticate, inclusiv materiale 
chimice, biologice sau radiologice, sunt 
rare excepții [11]. 

 

containing rat poison to tainted water 
supplies. Ten of the 26 biological 
weapons cases were the US anthrax 
attacks of 2001 in which seven people 
died. Likewise, 10 of the 15 cases 
involving radiological materials were 
related to attacks in which an 
individual sent envelopes containing 
monazite to Japanese government 
officials, causing no injuries [10]. 

Terrorism is the tool of the 
politically weak. It is used precisely 
because the groups involved do not 
have a lot of sophisticated weaponry. If 
they did, they would probably use it in 
more conventional military ways. 
Typical terrorist attacks use readily 
available weapons. In contrast to high 
profile media reports, sophisticated 
weapons, including chemical, 
biological or radiological materials, are 
the rare exception [11]. 

 
Conclusions 
 
The terrorist strategy is to kill one or 

a few and to frighten millions. They 
want us to overreact, and unfortunately 
that is quite often the case. Maybe we 
should try harder not to be afraid, not to 
overreact.  

In the past, the influence of 
terrorism on the population was smaller 
due to the fact that the press and media 
were not so widespread, however, 
currently, the impact on the population 
is very large, a single act of terrorism, 
no matter how small, can produce even 
a single victim can be seen by billions 
of people through the Internet, the 
media or print media, such terror can 
spread rapidly with few means. 

I also believe that it absolutely 
requires a generally accepted definition 
of terrorism to be easier to identify it 
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Concluzii 
 
Strategia teroristă, este de a ucide 

unul sau câțiva, și de a speria milioane 
de oameni. Vor ca noi să reacționăm 
exagerat, și, din păcate, acest lucru se 
întâmplă destul de des. Poate ar trebui 
să încercăm să nu ne temem, să nu 
exagerăm. 

În trecut, influenţa terorismului 
asupra populaţiei era mai mică având în 
vedere faptul că presa scrisă şi media 
nu erau atât de răspândite, în schimb, în 
prezent, impactul asupra populaţiei este 
unul foarte mare, un singur act de 
terorism, oricât de mic, putând produce 
chiar şi o singură victimă, poate fi 
văzut de miliarde de oameni prin 
intermediul internetului, al mediei sau 
presei scrise, astfel, teroarea poate fi 
răspândită rapid utilizând puţine 
mijloace. 

De asemenea, consider ca absolut 
necesară o definiţie general acceptată a 
terorismului, pentru a-l putea identifica 
mai uşor, şi pentru a evita abuzurile 
săvârşite asupra protestatarilor şi 
radicalilor, ce nu au nici o intenţie de a 
folosi violenţa.   
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Rezumat: Terorismul a fost folosit cu 
scopul de a inspira frica şi groaza în 
rândul oamenilor, şi s-a dovedit a fi, din ce 
în ce mai mult, un fenomen nociv, 
prejudiciind chiar relaţiile dintre state. 
Terorismul a devenit una din cele mai 
teribile, active şi mai periculoase 
ameninţări a comunităţii mondiale. 
Proliferarea, fără precedent, a actelor de 
terorism care tulbură grav ordinea publică, 
faptele de ameninţări sau alarmare a 
cetăţenilor sunt manifestări antisociale 
grave şi chiar foarte grave, care 
periclitează securitatea întregii umanităţi. 
Statele, inclusiv România, au introdus în 
legislaţiile lor naţionale şi au aderat la 
convenţii internaţionale, creând 
reglementări specifice utilizate în lupta cu 
acest flagel. 

 
Cuvinte cheie: terorism; lege; 

convenţie; naţional şi internaţional. 
 
 
Introducere 
 
Terorismul nu este o invenţie a sec. 

XXI, cu toate că atacurile din 11 
septembrie 2001 şi 11 martie 2004 ar 
putea lăsa această impresie.  

Prima abordare legală contemporană 
a terorismului, a fost realizată de 
Belgia, în 1856, prin introducerea în 
Codul său penal a clauzei atentatului. 
În contextul intensificării actelor de 
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worldwide community. The unusual 
proliferation of terrorism acts which are 
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Introduction 
 
Terrorism is not an invention of the 

21st century, even though the 
September 11th 2001 and March 11th 
2004 might create such impression.  

The first contemporary legal 
approach of terrorism was made by 
Belgium, in 1856, by introducing the 
provision on assault in the Criminal 
Code. In the situation where there 
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violenţă îndreptate împotriva capetelor 
încoronate ale Europei, exista riscul ca 
autorii actelor de terorism - considerate 
iniţial infracţiuni politice - să rămână 
nepedepsiţi. Clauza belgiană stipulează 
că actele de terorism nu sunt infracţiuni 
politice, deci pot fi supuse regimului 
extrădării, aceasta reprezentând prima 
măsură de combatere a terorismului 
[1]. 

Ulterior, majoritatea statelor 
Europei au inclus în propriile Coduri 
penale dispoziţii asemănătoare, 
conturându-se o atitudine comună cu 
privire la combaterea acestui fenomen. 

 
1. Evoluţia reglementărilor 

terorismului prin acte de drept 
intern şi internaţional 

 
Primul război mondial a fost 

declanşat de un act terorist, iar acest 
lucru nu a lăsat indiferentă comunitatea 
internaţională. Violenţa sălbatică, 
practicată de organizaţiile fasciste în 
perioada interbelică, folosirea 
terorismului ca armă politică, au impus 
reglementarea sa de urgenţă. Iniţiativa 
i-a aparţinut României care, prin 
comunicarea din 20 noiembrie 1926, 
propunea Societăţii Naţiunilor studierea 
şi elaborarea unei convenţii 
internaţionale pentru universalizarea 
reprimării terorismului [2]. 

Din păcate, Societatea Naţiunilor nu 
a luat imediat în considerare această 
propunere, instrumentând un complicat 
proces de clarificare a unor aspecte 
esenţiale ale terorismului în cadrul 
Conferinţelor Internaţionale pentru 
unificarea dreptului penal. Rezultatul a 
fost un eşec, datorat inabilităţii statelor 
participate, de a cădea de acord asupra 
definirii crimei politice sau a 
determinării exacte a ceea ce constituie 

were more and more acts of violence 
against European royalty, perpetrators 
of the terrorism acts – initially 
considered political fractions – might 
have had the possibility to elude 
punishment. The Belgian law states 
that terrorism acts are not political 
crimes, so they can by subjected to 
the extradition procedure, being the 
first measure in fighting terrorism [1]. 

Later, most European countries 
included in their own criminal codes 
similar provisions, slowly developing 
into a common attitude in fighting this 
phenomenon.  

 
1. Evolution of internal and 

international Laws on Terrorism   
 
The 1st World War was started by 

an act of terrorism and this moved the 
international community. The mere 
violence of fascist organizations 
between the wars, the use of terrorism 
as political weapon, entailed the 
emergency adoption of a legal frame. 
Romania took the initiative and, by 
the communication of November 20th 
1926, proposed the United Nations to 
study and work out an international 
convention for the universalization of 
the fight against terrorism [2]. 

Unfortunately, the United Nations 
didn’t take into consideration this 
proposal, beginning a complex 
process of clarifying some basic 
aspects of terrorism in international 
conferences for unification of the 
criminal law. The result was a failure 
caused by the incapacity of member 
states to agree on defining the 
political crime or on the exact 
definition of the terrorism. 

After the assault of Marsilia, on 
October 9th 1934, the Government of 
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un act terorist. 
În urma atentatului de la Marsilia 

din 9 octombrie 1934, guvernul 
Iugoslaviei a sesizat oficial Consiliul 
Societăţii Naţiunilor, printr-o cerere de 
anchetă, însoţită de un memorandum, 
ce expunea şi alte fapte teroriste 
anterioare atentatului. 

Drept urmare, cea de-a şasea 
Conferinţă Internaţională pentru 
unificarea dreptului penal, care a avut 
loc la Copenhaga în 1935, a realizat o 
definiţie a terorismului, şi anume orice: 
„act voluntar comis împotriva vieţii, 
integrităţii fizice, sănătăţii sau 
libertăţii oficialităţilor; orice act care 
primejduieşte o comunitate, creează o 
stare de teroare în vederea schimbării 
autorităţii publice sau împiedicarea 
acţiunilor acesteia sau care urmăreşte 
deranjarea relaţiilor internaţionale”. 

După crearea sa, în 1945, 
Organizaţia Naţiunilor Unite a preluat 
rolul de forum al discuţiilor privind 
terorismul în cursul perioadei 
postbelice. Acum accentul era pus pe 
distincţia dintre terorişti şi grupurile 
care luptă pentru autodeterminare. 
Celebra formulă „one man's terorist is 
another man's freedom fighter” a 
caracterizat pe deplin nesfârşitele 
discuţii (caracteristice mai ales 
perioadei războiului rece) din cadrul 
Adunării Generale a ONU privind 
terorismul. Deşi au fost adoptate mai 
multe rezoluţii în acest sens, limbajul 
acestora este foarte precaut, în sensul 
neştirbirii dreptului la autodeterminare. 
Astfel, propunerea SUA din 1972, 
referitoare la adoptarea unei convenţii 
globale privind terorismul a fost 
respinsă, reprezentantul libian 
declarând că o astfel de convenţie ar 
periclita „lupta legitimă a popoarelor 
împotriva jugului colonialismului şi al 

Yugoslavia officially notified the 
Council of the United Nations, by a 
request for investigation together with 
a memorandum which presented other 
terrorism acts previous the assault.  

Therefore, the 6th International 
Conference for unifying the criminal 
law, held in Copenhagen in 1935, 
stated a definition of terrorism: 
deliberate act committed against life, 
physical integrity, health of official 
freedoms; ay act endangering a 
community, produces a state of terror 
aiming at changing public authority or 
preventing its actions or deteriorating 
international relationships. 

After its creation in 1945, the 
United Nations became the arena for 
debates on terrorism after the wars. 
Now the stress was put on the 
difference between terrorist and 
groups fighting for self determination. 
The famous expression “one man's 
terrorist is another man's freedom 
fighter” were a common object of 
endless discussions (mostly typical 
for the cold war period) inside 
General Assembly of UN on 
terrorism. Despite several resolutions 
adopted, the language was very 
precautious, desiring to preserve the 
right to self determination. Thus, the 
1972 USA proposal on adopting a 
global convention on terrorism was 
rejected, and the Libyan 
representative said that such 
convention would endanger “the legal 
fright of people against the 
colonialism and foreign domination” 

[3]. 
Yet, after this episode, U.N. 

organized an ad-hoc commission for 
international terrorism. This 
commission had three departments, 
one of them focusing on determining 
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dominaţiei străine” [3]. 
Totuşi, ca urmare a acestei 

iniţiative, ONU a stabilit un comitet ad-
hoc pentru terorismul internaţional. 
Acest comitet a fost structurat în trei 
subcomitete, dintre care unul avea rolul 
de a stabili o definiţie viabilă a 
fenomenului. 

 
Nu s-a putut găsi o definiţie juridică 

unanim acceptată, dar au fost propuse 
elemente ce urmau a fi introduse în 
aceasta, precum: 

 acte represive şi alte acte de 
violenţă comise de regimurile 
coloniale, rasiste sau străine împotriva 
popoarelor sau oamenilor care luptă 
pentru libertatea lor; 

 tolerarea sau asistenţa din partea 
statelor, a organizaţiilor, a grupurilor 
mercenare sau fasciste, a căror 
activitate teroristă este direct îndreptată 
împotriva statelor suverane; 

 acte de violenţă comise de 
indivizi sau grupuri de indivizi, care 
ameninţă sau suprimă viaţa oamenilor 
nevinovaţi, ameninţă drepturile şi 
libertăţile fundamentale ale oamenilor. 
Aceasta nu include dreptul inalienabil 
la autodeterminare şi independenţă a 
popoarelor aflate sub regimuri 
coloniale, rasiste sau alte forme de 
dominaţie străină şi nici legitimitatea 
luptei acestora; 

 acte de violenţă comise de 
indivizi sau grupuri de indivizi în 
scopuri private, ale căror efecte nu sunt 
în legătură cu un stat; 

 
La 9 decembrie 1985 Naţiunile 

Unite au adoptat, pentru prima dată, o 
rezoluţie de condamnare a actelor 
teroriste, definindu-le ca acte criminale. 

Rezoluţia a cerut tuturor statelor să 
ia măsurile necesare la nivel naţional, 

a viable definition of the 
phenomenon. 

 
No common legal definition was 

accepted, but some elements were to 
be part of it, such as: 
 repressive acts or other violent 

acts committed by colonial, racist or 
foreign regimes, against people 
fighting for their freedom; 
 tolerance and support provided 

by states to organizations, mercenary 
or fascist groups with activity directly 
headed towards sovereign states; 
 acts of violence committed by 

persons or groups who menace or 
suppress innocent people life, threat 
people rights or freedoms. This 
doesn’t include the fundamental right 
to self determination and 
independence of people under 
colonist or racist regimes or other 
forms of foreign domination nor the 
legitimacy of their fight; 
 acts of violence done by 

individuals or groups for private 
purposes, whose effects are related to 
a state.  

 
On December 9th 1985, the U.N. 

adopted for the first time, a resolution 
condemning acts of terrorism by 
defining them as criminal acts.  

The resolution forced all countries 
to adopt the necessary measures, on 
national level, for fast and complete 
eradication of terrorism. Also, all 
participants were warned about 
restraining from organizing, inciting, 
supporting or participating to acts of 
terrorism against other states, or from 
approving this type of activity on their 
territory. The resolution demanded 
partnership extension by exchanging 
of important information. For the first 
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în vederea eliminării rapide şi complete 
a terorismului. De asemenea, toţi 
participanţii au fost somaţi să se abţină 
de la organizarea, instigarea, asistenţa 
sau participarea la acte teroriste contra 
altor state sau de la acceptarea acestui 
tip de manifestări pe teritoriul lor. 
Rezoluţia chema la extinderea 
cooperării prin schimburi de informaţii 
relevante în combaterea terorismului. 
Pentru prima dată, opinia publică 
mondială a acceptat, oficial, ideea că 
terorismul nu este expresia unei 
ideologii politice, ci un act criminal [4]. 

Ulterior, Adunarea Generală a ONU 
a adoptat şi alte rezoluţii referitoare la 
terorism, prin care condamna, fără 
echivoc, metodele şi practicile teroriste, 
considerându-le drept criminale şi 
nejustificate oriunde s-ar produce ele şi 
oricine ar fi autorii. 

 
După atacurile din 11 septembrie 

2001, în regim de urgenţă, atât 
Adunarea Generală a ONU cât şi 
Consiliul de Securitate, au adoptat, în 
unanimitate, documente extrem de 
importante privind condamnarea 
atacurilor teroriste săvârşite împotriva 
Statelor Unite. Este vorba de 
rezoluţiile 56/1, 1368 şi respectiv 
1737. Cele două rezoluţii au, în 
general, tonul obişnuit al rezoluţiilor 
adoptate de ONU în timp: 
condamnarea energică a terorismului, 
apeluri la cooperarea internaţională 
pentru prevenirea şi eliminarea actelor 
teroriste, ca şi pentru aplicarea 
convenţiilor antiteroriste.  

Evenimentele din 11 septembrie 
2001 şi din 11 martie 2004, de la 
Madrid, au arătat că statele lumii nu 
dispuneau de o legislaţie internă 
corespunzătoare actualelor forme de 
manifestare ale terorismului. Din acest 

time in history, public opinion 
officially accepted the idea that 
terrorism is not the expression of 
political ideology but pure criminal 
act [4]. 

Later, the General Assembly of 
U.N. ratified other resolutions on 
terrorism, clearly denouncing its 
methods and practices, regarding 
them as criminal and unjustified, no 
matter the place or perpetrators.    

 
After September 11th 2001, the 

General Assembly of U.N. and the 
Security Council adopted in 
emergency session, in unanimity, 
very important acts on condemning 
terrorist attacks against U.S.A, such 
as resolutions 56/1, 1368 and 1737. 
The tone of these two acts is the 
usual one, typical for U.N. 
resolutions adopted over the years: 
firm accusation of terrorism, urges to 
international cooperation on 
prevention and elimination of 
terrorism acts, but also the 
application of antiterrorist 
conventions.   

September 11th 2001 and March 
11th 2004, in Madrid, showed the 
world that countries had no internal 
legal order appropriate for the current 
forms of terrorism. Therefore, most of 
the countries changed their internal 
legal frames, increasing the repressive 
attitude and limiting certain freedoms.  

 
2. Terrorism in Romania. Short 

history 
 
Romania is not familiar to the 

terrorism. Instead, assassinations of 
political leaders – beginnings of 
modern terrorism – knew a firm 
evolution, helped mainly by the 
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motiv, majoritatea statelor au operat 
modificări ale actelor normative, 
caracterizate în special prin 
intensificarea caracterului represiv şi 
limitarea unei categorii de libertăţi. 

 
2. Terorismul în România. Scurt 

istoric 
 
România nu se remarcă prin 

existenţa terorismului autohton. În 
schimb, atentatul asupra unor lideri 
politici - forma incipientă a 
terorismului modern - a avut o evoluţie 
sigură, susţinută în principal de 
interesele marilor puteri vecine. Astfel, 
de-a lungul timpului, complotul a 
devenit o constantă a realităţii 
româneşti. 

Primul caz de acest fel, cunoscut în 
istorie, s-a petrecut în anul 44 î.e.n., 
când  regele geto-dac Burebista a fost 
asasinat în condiţii insuficient 
cunoscute, ca urmare a complotului pus 
la cale de o parte dintre şefii de triburi 
[5]. 

Mult mai târziu, în decembrie 1476, 
Vlad Tepeş cade şi el victima unei 
conspiraţii boiereşti, un mare act de 
trădare pe care l-au pregătit turcii [6]. 

Una dintre cele mai cunoscute 
personalităţi istorice a românilor, Mihai 
Viteazul, a devenit în ziua de 9/19 
august 1601, martir al neamului. 
Întrucât idealurile sale de unire 
contraziceau întrutotul interesele 
aliaţilor habsburgi, domnitorul român a 
fost asasinat în zorii acelei zile de un 
grup de cavaleri condus de generalul 
Basta [7]. 

La 27 mai 1821, Tudor 
Vladimirescu, trădat de o parte dintre 
pandurii săi şi chemat, sub pretextul 
unor tratative, în tabăra eteristă de la 
Goleşti, este ucis la marginea 

interests of the neighboring states. So, 
over the years, the plot became a 
constant of Romanian reality. 

The first case of a plot recorded by 
our history, was in 44 B.D., when the 
Geto - Dacian King Burebista was 
assassinated in unknown 
circumstances, after the plot 
organized by part of the tribes chiefs 
[5]. 

Much later, in December 1476, 
Vlad Tepeş was the victim of a 
conspiracy between Romanian boyars 
and the Turks [6]. 

One of the most known figures of 
Romanian history, Mihai Viteazul, 
ended up as national martyr on 
August 9th /19th 1601. Given the fact 
that his unification desires totally 
opposed the interests of the 
Habsburgs, the Romanian leader was 
assassinated at dawn of the same day 
by a group of chevaliers led by 
General Basta [7]. 

On 27th of May 1821, Tudor 
Vladimirescu, betrayed by part of his 
men, was called for signing some 
treaties at the Eteria camp of Goleşti, 
but in reality he is murdered outside 
the town of Tîrgovişte. His body was 
cut into pieces and thrown into a 
fountain [8]. 

The time period between world 
wars was the time Romania was 
introduced to terrorism, together with 
others countries, becoming a political 
violence target.  

It was called the Iron Guard and it 
was a national right extremist 
organization of, the only one of our 
history that can be considered of 
terrorist nature. 

This Iron Guard knew its 
beginning as a group founded by 
Alexandru loan Cuza in 1923, The 
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Tîrgoviştei. Trupul sau a fost ciopârţit 
şi aruncat într-o fântână părăsită [8]. 

România nu a cunoscut practic 
terorismul până în perioada interbelică, 
când a devenit, alături de multe alte 
state, o ţintă a violenţei politice. 

În aceasta perioada a acţionat Garda 
de Fier, o organizaţie naţionalistă de 
extremă dreapta, de altfel singura 
organizaţie românească din istorie care 
poate fi considerată de factură teroristă. 

Garda de Fier a avut la bază 
gruparea fondată de Alexandru loan 
Cuza în 1923, Liga Apărării Naţionale 
Creştine, organizaţie politică ce 
dispunea de o structură paramilitară. 

În cadrul Ligii Apărării Naţionale 
Creştine s-a conturat o grupare condusă 
de Corneliu Zelea Codreanu care, în 
1927, a pus bazele unei noi organizaţii 
fasciste. Iniţial denumită Legiunea 
Arhanghelului Mihail, în 1933, 
gruparea va adopta titulatura sub care 
va rămâne cunoscută in istorie Garda 
de Fier. Conducătorul organizaţiei se 
numea căpitan, iar membrii săi 
legionari. 

Mişcarea Legionară s-a remarcat 
printr-o ideologie periculoasă şi nocivă, 
fiind adepta teoriei „purificare prin 
moarte”, exacerbând misticismul, 
promovând ura şi intoleranţa şi făcând 
apologia crimei [9]. 

În decembrie 1933, Garda de Fier 
număra 28.000 de membrii, iar violenţa 
promovată de legionari a determinat 
guvernul român ca, la 9 decembrie 
1933, să scoată organizaţia în afara 
legii. Reacţia legionarilor a fost extrem 
de dură, căpitanul Corneliu Zelea 
Codreanu trimiţând spre publicare o 
scrisoare, prin care ameninţa întreg 
guvernul român cu exterminarea, 
ameninţarea a fost pusă în practică la 
29 decembrie 1933, când unul dintre 

Christian League for National 
Defense, a political group with 
paramilitary organization.  

Within this League, there was an 
outstanding unit led by Corneliu Zelea 
Codreanu, who, in 1927, founded a 
new fascist group called the Legion of 
Michael Archangel; later, in 1933, 
they became and remained in history 
as the Iron Guard; its members, the 
legionnaires, were led by a captain. 

The legionnaire movement had a 
dangerous and negative ideology 
based on „purification by death”, on 
exacerbation of mysticism, on 
promoting hate and intolerance and 
praising murder [9]. 

 
In December 1933, the Iron Guard 

was made up of 28.000 members and 
their violence persuaded the 
Romanian Government to declare 
them illegal on December 9th 1933. 
Their reaction was very tough and 
their leader, Corneliu Zelea Codreanu, 
published a letter threatening the 
entire Government with 
extermination, a warning put into 
practice on December 29th 1933, 
when a legionnaire commando 
assassinated Ion Gheorghe Duca on 
the platform of Sinaia Station [10]. 

At the beginning of the personal 
governing period of Charles the 2nd, 
on April 16th 1938, Corneliu Zelea 
Codreanu together with some 
legionnaire leaders were arrested and 
sentenced to prison. These measures 
were based on the authority’s 
investigation which proved the 
connection between the Nazis regimes 
of Romania and Italy and also their 
plans for committing a series of 
terrorist acts.  

On November 30th 1938 Corneliu 
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comandourile teroriste legionare l-a 
asasinat pe Ion Gheorghe Duca, pe 
peronul gării din Sinaia [10]. 

La începutul regimului de guvernare 
personală a lui Carol al II-lea, la 16 
aprilie 1938, Corneliu Zelea Codreanu 
şi unii lideri legionari au fost arestaţi şi 
condamnaţi la închisoare. Aceste 
măsuri se întemeiau pe ancheta 
autorităţilor române care, prin 
numeroase documente, probau 
existenţa legăturilor cu regimurile 
naziste din România și Italia, precum şi 
faptul că organizaţia plănuia o serie de 
acte teroriste. 

La 30 noiembrie 1938, Corneliu 
Zelea Codreanu şi alţi 12 legionari au 
fost executaţi, sub pretextul că au 
încercat sa fugă de sub escortă, în timp 
ce erau mutaţi la Jilava. 

Executarea capilor legiunii 
declanşează o adevărată isterie a morţii. 
Horia Sima (succesorul lui Corneliu 
Zelea Codreanu la conducerea Gărzii) 
organizează, pentru ziua de 6 ianuarie 
1939, un atentat împotriva regelui şi a 
miniştrilor ce-1 însoţeau, cu prilejul 
cufundării crucii în Dâmboviţa. Dar se 
află despre atentatul plănuit, şi autorii 
sunt arestaţi şi ucişi în beciurile 
siguranţei, în ziua de 4 ianuarie [11]. 

Au fost judecaţi 38 de acuzaţi, 
dintre care 20 erau dispăruţi. De altfel, 
majoritatea legionarilor au fugit în 
Germania fascistă, unde au primit drept 
de azil, și s-au bucurat de condiţii  
privilegiate. 

După cel de-al doilea război 
mondial, România a cunoscut cea mai 
neagră perioadă din întreaga sa istorie. 
Epoca comunistă a schimbat ireversibil 
destinul poporului român. Datorită 
acestui regim, practicat de liderii 
comunişti, actele de terorism - ca formă 
agravată de devianţă socială - erau, 

Zelea Codreanu together with 12 
other legionnaires were put to death 
allegedly for attempt of fleeing while 
they were moved to Jilava prison.  

The execution of the legion leaders 
resulted in a series of death hysteria. 
Horia Sima (Corneliu Zelea Codreanu 
successor at the command of the 
Guard) organized for the date of 
January 6th 1939, an assassination 
attempt against the king and the 
ministers which accompanied him 
during the religious procession of 
throwing the cross in Dambovita 
river. But the attempt is discovered 
and its authors killed in the basements 
of the State Security on January 4th 
[11]. 

38 defendants were tries, 20 of 
them missing. As a result, most of the 
legionnaires fled for the fascist 
Germany where they enjoyed refugee 
rights and privileged status. 

After the 2nd World War Romania 
passed through the most difficult 
period of its entire history. The 
communism changed for good the 
people destiny. Due to its leaders, 
terrorism acts were almost inexistent 
– as severe form of social deviation – 
they were theoretically absent.  

The first attack of this nature 
happened on Romanian territory on 
21st of August 1981, when three 
young people assaulted a police 
station, stole arms and munitions and 
then high jacked a bus full with 
passengers, asking for the sum of 
$30.000 and a helicopter to leave the 
country [12]. 

On May 26th 1985, a trap car blew 
off in the parking space near 
Grozăveşti student facility, in 
Bucharest, resulting in the death of 
two anti terrorism active officers, who 
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teoretic, inexistente. 
Primul act terorist propriu-zis, s-a 

desfăşurat pe teritoriul României la 21 
august 1981, când trei tineri au atacat 
un post de miliţie, au furat armamentul 
şi muniţia, apoi au capturat un autobuz 
cu cetăţeni, solicitând suma de 30.000 
de dolari şi un elicopter pentru a părăsi 
ţara [12]. 

La 26 mai 1985, o maşină capcană a 
explodat într-o parcare din incinta 
complexului studenţesc Grozăveşti din 
capitală, provocând moartea a doi 
ofiţeri ai unităţii antitero, care 
încercaseră să dezamorseze dispozitivul 
exploziv. Atentatul cu bomba fusese 
organizat de ramura românească a 
organizaţiei Fraţii Musulmani şi a 
implicat 4 membrii ai acesteia. Cei 
patru plănuiseră să îi asasineze pe 
liderii studenţilor sirieni, pe care îi 
considerau duşmani ai Fraţilor 
Musulmani. 

O referire specială trebuie făcută 
asupra evenimentelor din decembrie 
1989, evenimente de o importanţă 
covârşitoare pentru societatea 
românească. 

Adevărul prezentat de oficialităţi 
arată că, în decembrie 1989, a avut loc 
o revoltă spontană a poporului român 
împotriva regimului comunist, revoltă 
care a izbucnit datorită alăturării 
armatei la cauza revoluţionară [13]. 

Evidenţele Serviciului Român de 
Informaţii relevă faptul că organizaţii 
teroriste, precum Fraţii Musulmani, 
Organizaţia Abu Nidal, Hamas şi 
Hezbolah, au avut nuclee active în 
România, chiar şi în timpul regimului 
comunist [14]. 

 
 
 
 

had tried to diffuse the explosive 
device. The bomb assault had been set 
up by the Romanian wing of Muslim 
Brothers and involved 4 of its 
members. They had tried to 
assassinate the Syrian students’ 
leaders, seen as enemies of this group. 

A special reference must be made 
on the events of December 1989, 
episode of a huge impact on the 
Romanian society. The truth version 
of the officials is the in December 
1989 took place a spontaneous mutiny 
of the population against the 
communist regime, and this mutiny 
began as the army adhered to the 
population cause [13]. 

The records of the Romanian 
Intelligence show that terrorist 
organizations, such as Muslim 
Brothers, Abu Nidal, Hamas and 
Hezbolah had had active nucleus in 
Romania, even during the communist 
regime [14]. 

 
           3. Romanian legal orders 

on terrorism acts 
 
The best controlling activity of a 

negative social phenomenon is an 
efficient legal system. 

Lacking experience, Romania 
didn’t have an appropriate legal frame 
in this area. 

The first legal approach of this 
reality was its reintroduction in the 
Criminal Code of 1865 from the one 
of 1885. Thus, the chapter on “Crimes 
against the State internal security” 
punishes the assault on the king as a 
very severe act [15]. 

 
The Criminal Code Charles the 2nd 

of 1936 inherits the approach of the 
previous laws stipulating that the 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 5. Issue 2/2016 - http://juridica.ugb.ro/ - 
Marian ALEXANDRU 

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

546 
 

 
3. Reglementarea infracţiunilor 

de terorism în legislaţia românească 
 
Cea mai bună modalitate de control 

a unui fenomen social negativ, o 
reprezintă elaborarea unei legislaţii 
eficiente. 

Ca ţară care nu s-a confruntat în 
mod constant cu acest fenomen, 
România nu a avut mult timp o 
legislaţie adecvată în domeniu. 

Prima abordare legislativă a 
fenomenului, a fost realizată prin Codul 
penal din 1865 şi reluată de Codul 
penal din 1885. Se incriminează astfel, 
la capitolul ,,Infracţiuni contra 
siguranţei interioare a statului”, 
atentatul împotriva regelui, ca fiind act 
de mare gravitate [15]. 

 
Codul penal Carol al II-lea, din 

1936, reia abordarea instituită în 
codurile precedente, cu precizarea că 
atentatul împotriva persoanei regelui 
este considerat act de mare trădare (art. 
204) şi se pedepseşte cu munca silnică 
pe viaţă. Articolele 219, 220 şi 221, 
incriminează atentatul sau ofensa adusă 
pe teritoriul României şefului unui stat 
străin sau reprezentantului unui stat 
străin. Art. 224 incriminează actele, 
celui care, pe teritoriul României, se 
afla în război cu România, ca fiind acte 
de ostilitate [16]. 

Escaladarea actelor de violenţă cu 
caracter terorist în perioada interbelică, 
a făcut ca şi incriminarea în Codul 
penal a acestor acte să se înăsprească. 
Astfel, ca urmare a acţiunilor Gărzii de 
Fier, mareşalul Antonescu a incriminat, 
pentru prima oară, instigarea la 
rebeliune, instituind pedeapsa cu 
moartea [17]. 

 

assault against the king is considered 
as an act of great treason (art 204), 
punished by life heavy work. Articles 
219, 220 and 221 incriminate the 
assault or the offence brought, on 
Romanian territory, to a foreign Head 
of State or its representative. Art 224 
accuses the acts of the person who, on 
Romanian land, is at war with 
Romania, as hostility acts [16]. 

Proliferation of violence acts in the 
period between wars, led to a more 
severe prosecution by means of the 
Criminal Code. Thus, after the actions 
of the Iron Guard, Marshal Antonescu 
blamed for the first time the 
instigation to rebellion by introducing 
the death penalty [17]. 

 
The Criminal Code of 1947, 

containing big part of the previous 
one, Charles the 2nd, sets harsh 
punishment also for “the action of 
founding and organizing secret 
societies, ..., with international 
character or not,” “the action of 
working, by violent means to produce 
terror, fright or public disturbance, 
aiming at changing the economic or 
social order of Romania ", “the action 
of contacting a person or association, 
international or national, to help in 
any way possible such organization”, 
“the action of taking any oath besides 
the one demanded or authorized by 
the law” [18]. 

Romania is the first country who 
proposed the United Nations a plan 
for a convention to repress terrorism. 
On November 26th 1926, the 
Romanians Government proposed the 
United Nation to draw up a 
convention on universalization of the 
terrorism repression, no matter the 
place of the crime commission, the 
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Codul penal din 1947, deşi reia în 
mare parte prevederile anterioare din 
Codul Carol al II-lea, stabileşte 
pedepse aspre şi pentru ,,faptul de a 
constitui sau organiza asociaţii secrete, 
..., fie că au ori nu caracter 
internaţional” ,,faptul de a lucra, prin 
mijloace violente, pentru a produce 
teroare, teamă ori dezordine publică, cu 
scopul de a schimba ordinea economică 
sau socială din România”, ,,faptul de a 
intra în legătură cu vreo persoană sau 
asociaţie cu caracter internaţional, din 
străinătate sau din ţară, sau de a ajuta în 
orice mod o astfel de asociaţie”, ,,faptul 
de a se presta orice fel de jurământ, în 
afara de jurământul cerut sau autorizat 
de lege” [18]. 

România este prima ţară ce a propus 
Societăţii Naţiunilor elaborarea unui 
proiect de convenţie pentru reprimarea 
terorismului. Printr-o comunicare 
adresată Societăţii Naţiunilor de la 26 
noiembrie 1926, Guvernul României 
propunea elaborarea unui convenţii 
internaţionale pentru universalizarea 
reprimării terorismului, fără a face 
deosebire după locul în care s-a 
petrecut infracţiunea, unde s-a refugiat 
făptuitorul, sau de naţionalitatea 
acestuia [19]. 

Această comunicare era un veritabil 
proiect de convenţie, întocmit de 
eminentul jurist Vespassian V. Pella, şi 
care va sta la baza următoarelor 
convenţii referitoare la terorism. 

Din păcate, iniţiativa românească nu 
a avut ecoul scontat. Abia opt ani mai 
târziu, la 10 decembrie 1934, 
Societatea Naţiunilor a demarat 
lucrările pentru adoptarea unui 
convenţii împotriva terorismului. S-a 
hotărât constituirea unui comitet, care 
să întocmească un anteproiect al 
convenţiei ce se dorea a adoptată [20]. 

place where the perpetrator hid or his 
nationality [19]. 

This was a real project drawn up 
by the eminent legal expert 
Vespassian V. Pella, and it will be the 
basis for the future conventions on 
terrorism.  

Unfortunately, the Romanian 
initiative didn’t have the envisaged 
effects. But after 8 years, on 
December 10th 1934, the United 
Nations began working on adopting a 
convention against terrorism.  A 
committee was founded to produce a 
project of the final convention [20]. 

The Romanian government insisted 
on the difference between the fight for 
national freedom and terrorism, on 
one hand, and on the other, the social 
economic and political context where 
terrorism takes place. As most of 
terrorism acts took place in capitalist 
states, obviously, Romania blamed 
capitalism for it. At the same time it 
justified other terrorism actions as 
fight for national identity. 

 
After the communist regime ended, 

Romania confronted with a lack in the 
legal system, as the old one was 
mostly outdated by the new social 
relationships. The first major step was 
adoption of the Constitution on 
November 21st 1991. Thus, article 1, 
paragraph 1 states that Romania is a 
national, sovereign and independent 
state, unitary and undividable, 
guaranteeing at paragraph 3 human 
dignity, the citizens’ rights and 
freedoms and human personality [21]. 

The crime of terrorism focuses 
exactly on these fundamental social 
values and for this reason it must be 
prosecuted and seriously punished by 
the legal law. After December 1989, 
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În răspunsul său, guvernul român 
insista asupra a doua puncte: distincţia 
ce trebuie făcută între lupta de eliberare 
naţională şi terorism, pe de o parte, iar 
pe de altă parte, contextul social, 
economic şi politic în care se manifestă 
terorismul. Cum marea majoritate a 
actelor teroriste erau îndreptate 
împotriva statelor capitaliste, era 
evident că România considera 
răspunzătoare doctrina capitalistă, 
justificând aceste acte, în timp ce restul 
acţiunilor, considerate teroriste, erau 
justificate de conducerea românească 
prin prisma luptei pentru afirmarea 
identităţii naţionale. 

 
Odată cu căderea regimului 

comunist, în România s-a creat un vid 
legislativ, vechea legislaţie fiind, în 
mare parte, depăşită de noile raporturi 
sociale. Primul pas important în acest 
domeniu 1-a constituit adoptarea 
Constituţiei la 21 noiembrie 1991. 
Astfel, art. 1,  alin. 1, stipulează că 
România este stat naţional, suveran şi 
independent, unitar şi indivizibil, 
garantând în alin. 3 demnitatea omului, 
drepturile și libertăţile cetăţenilor, 
personalitatea umană [21]. 

Infracţiunea de terorism atentează 
tocmai împotriva acestor valori sociale 
fundamentale şi, de aceea, ea trebuie 
incriminată şi sancţionată riguros de 
către legea penală. Codul penal nu a 
suferit modificări substanţiale după 
decembrie 1989, şi nu prevede nici de 
această dată explicit infracţiunea de 
terorism.  

Pentru a accede în structurile 
internaţionale, precum U.E. sau NATO, 
România trebuia să depună un efort 
legislativ intens, pentru a asigura o 
reprimare eficientă a infracţionalităţii 
interne. Cum lupta împotriva 

our Criminal Code didn’t undergo 
significant changes neither set clear 
the crime of terrorism.  

To be accepted by E.U. or NATO, 
Romania made significant effort to 
make sure the internal criminality is 
efficiently repressed. Given the fact 
that fight against terrorism grew as 
central preoccupation of international 
community, Romania had assure a 
equal repression of the crime 
following the line set by the 
international community. 

1995 was the year when such 
attempt was made. On April 20th, 
Government forwarded to the Senate 
of Romania the law project for 
punishment of terrorism acts, 
requesting at the same time its 
adoption in emergency procedure.  

The Romanian Association for 
Defense of Human Rights considered 
the provisions of this project as a 
violation of human rights and sent to 
the Senate Defense Commission and 
the Judicial Commission an analysis 
of this law text [22]. 

September 11th 2001 in New York 
and March 11th 2004 in Madrid 
showed the whole world that 
terrorism is an emergency and it must 
be given an appropriate answer and its 
repression becomes the fundamental 
condition for the democracy 
existence.  

As a result, the Romanian 
Government issued an Order on the 
law project of proposed to the 
Parliament in 1995. Emergency Order 
no 141/2001 on punishment of acts of 
terrorism and some public order 
disturbing crimes is published in the 
Official Gazette no 691/31st of 
October 2001. 

Emergency Order gives a generic 
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terorismului a devenit preocuparea 
centrală a comunităţilor internaţionale, 
România a trebuit, în primul rând, să 
asigure o reprimare egală a infracţiunii 
pe direcţia trasată de comunitatea 
internaţională. 

Prima încercare, în acest sens, a 
avut loc în 1995. Pe 20 aprilie, 
Guvernul a înaintat Senatului României 
proiectul de lege pentru pedepsirea 
actelor de terorism, solicitând totodată 
adoptarea acestuia în procedură de 
urgenţă. 

Apreciind prevederile din 
respectivul proiect de lege ca o 
încălcare a drepturilor omului, 
Asociaţia Pentru Apărarea Drepturilor 
Omului din România (A.P.A.D.O.R. - 
C.H.) a înaintat, Comisiei de apărare şi 
Comisiei juridice a Senatului, o analiză 
proprie a proiectului de lege [22]. 

Atentatele din 11 septembrie 2001 şi 
11 martie 2004 - New York şi Madrid - 
au demonstrat întregii lumi că 
terorismul reprezintă o urgenţă, şi 
găsirea unui răspuns adecvat în 
reprimarea lui fiind o cerinţă 
fundamentală pentru însăşi existenţa 
democraţiei. 

Ca urmare, Guvernul român a emis 
o Ordonanţă de urgenţă, care reia 
proiectul de lege propus Parlamentului 
în 1995. Ordonanţa de Urgenţă nr. 
141/2001 se referea la sancţionarea 
actelor de terorism şi a unor fapte de 
încălcare a ordinii publice, fiind 
publicată în Monitorul Oficial nr. 
691/31 oct. 2001. 

Ordonanţa de Urgenţă indica 
existenţa infracţiunii de terorism în 
sens generic - ce implica infracţiunile 
de omor, de vătămare corporală sau 
vătămare corporală gravă, de cele mai 
multe ori şi infracţiunile de distrugere, 
de deturnare de aeronave, de 

meaning of terrorism, comprising 
crimes of murder, body injury or 
severe body injury, crimes of 
destruction, plane high jacking, 
bioterrorism, nuclear terrorism, non 
observance of weapons and munitions 
regulations together with the threats 
of carrying out such action. 

Critics said the Order should 
clearly define and describe these 
actions in separate paragraphs.  

Later, after the adoption of Law no 
535 of November 25th 2004, on 
prevention and fight terrorism, this 
Order was abrogated. 
 

Conclusions 
 
From the above analysis, we 

consider that the Romanian legal 
system still lacks in criminal laws that 
define and punish terrorism. 

There are some opinions that say 
the Romanian law experts should find 
a mixed solution meaning that some 
provisions should be present in the 
Criminal Code, in the Criminal 
Procedure Code, in the Law of 
punishment execution while others in 
special complementary criminal laws.  

Here we would have a problem 
regarding the matter systematizing: 
which chapter of the Criminal Code 
should provide the terrorism related 
crimes? 

Therefore, based on the intention 
of international community to include 
terrorism in the international crimes 
category, we recommend it should be 
placed in a separate chapter of the 
Criminal Code, more exactly in its 
special part, representing a solution 
for settling this highly dangerous 
manifestation.  
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bioterorism, de terorism nuclear, de 
nerespectare a regimului armelor şi 
muniţiilor şi ameninţările cu 
producerea acestor fapte. 

S-a apreciat că Ordonanţa de 
Urgenţă trebuia să prezinte aceste 
infracţiuni în articole distincte, care să 
cuprindă, clar şi concret, conţinutul 
specific al acestora.  

Ulterior, odată cu promulgarea Legii 
nr. 535 din 25.11.2004 privind 
prevenirea şi combaterea terorismului, 
aceasta ordonanţă a fost abrogată. 

 
Concluzii 
 
Rămâne, în continuare, necesitatea 

elaborării şi adoptării - în legislaţia 
României - a unor norme juridice 
penale, care să definească şi să 
sancţioneze terorismul, toate analizele 
efectuate anterior conducând spre 
această soluţie. 

Există opinii, potrivit cărora 
legiuitorul român ar trebui să se 
orienteze la o soluţie mixtă, adică unele 
prevederi să fie incluse în Codul penal, 
în Codul de procedură penală, Legea de 
executare a pedepsei, iar altele în legi 
speciale, complementare legii penale. 

În acest caz, s-ar ridica o problemă 
de sistematizare a materiei, şi anume, 
în ce capitol al Codului Penal ar urma 
să fie introduse prevederile legate de 
combaterea fenomenului de terorism? 

Prin urmare, apreciem că, luând în 
considerare tendinţele manifestate în 
comunităţile internaţionale de a include 
terorismul în categoria crimelor 
internaţionale, ar fi oportună 
reglementarea acestui fenomen 
deosebit de grav într-un capitol distinct 
al Codului penal, respectiv în partea 
specială a acestuia.  
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Rezumat: Apreciem că recentele 
modificări legislative cât și considerentele 
deciziilor Curții Constituționale, citate în 
prezentul material, exprimă tendinţa de a 
spori garanţiile ce însoţesc suspendarea 
raporturilor de muncă ori suspendarea din 
funcţie, pentru a asigura nu numai 
caracterul obiectiv al acestei măsuri cu 
ample consecinţe pentru cel căruia i se 
aplică, dar şi faptul că intervine în cazuri 
bine fundamentate, cât mai puţin supuse 
incertitudinilor. Totodată, considerăm că 
intervențiile legislative care au avut ca 
finalitate modificarea unor dispoziții 
privind statutul, drepturile și obligațiile 
anumitor categorii de personal - judecători 
și procurori, polițiști, funcționari publici și 
funcționari publici cu statut special - au 
fost făcute pentru a asimila, la nivelul 
legislației penale speciale și extrapenale, 
efectele noilor categorii de măsuri 
preventive neprevăzute de legislația 
anterioară, precum arestul la domiciliu și 
controlul judiciar, cât și scopul corelării cu 
noile soluții de netrimitere în judecată, 
respectiv de soluționare a acțiunii penale 
fără condamnare, prevăzute de Codul de 
procedură penală.  
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Abstract: We appreciate that the 
recent legislative changes as well as the 
considerations of Constitutional Court 
decisions, quoted in this material, express 
the trend of enhancing the warranties 
accompanying the suspension of 
employment relationships or suspension 
from office, in order to ensure not only 
the objective character of this measure 
with wide-range consequences for those 
affected by it, but also intervenes in 
substantiated cases, least subjected to 
uncertainties. At the same time, we 
believe that the legislative interventions 
that had as purpose to amend certain 
provisions relating to the status, rights 
and obligations of certain categories of 
staff -prosecutors, judges, police, civil 
servants and civil servants with special 
status - were made to assimilate at the 
level of special criminal and noncriminal 
legislation the effects of new categories of 
preventive measures not provided for in 
the previous legislation, such as house 
arrest and judicial review as well as the 
goal of correlation with the new solutions 
of not indicting, respectively the 
resolution of criminal proceedings 
without a conviction, provided for by the 
Code of Criminal Procedure.  
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Considerații preliminare privind 
instituția suspendării contractului 
individual de muncă 

 
Suspendarea contractului individual 

de muncă este reglementată de art. 49-
54 din Codul muncii, republicat. 

Executarea contractului individual 
de muncă presupune un proces ce se 
desfăşoară în timp. Pe perioada cât 
acest contract este în fiinţă pot 
interveni însă anumite situaţii care să 
împieteze realizarea obligaţiilor 
reciproce ale părţilor. Survine astfel 
supendarea contractului individual de 
muncă [1]. În măsura în care, 
neexecutarea obligaţiilor contractuale 
constituie rezultatul unor cauze 
trecătoare, obligaţiile putând fi totuşi 
executate ulterior, contractul individual 
de muncă poate şi trebuie salvat. Este 
ceea ce se realizează prin intermediul 
instituţiei suspendării contractului de 
muncă [2]. 

Suspendarea contractului individual 
de muncă este în realitate o suspendare 
a principalelor sale efecte - prestarea 
muncii şi plata acesteia - ce se 
manifestă printr-o încetare temporară a 
traducerii lor în viaţă [3]. 

Pentru ca neîndeplinirea prestaţiilor 
să ducă la suspendarea contractului şi 
nu la încetarea acestuia, este neapărat 
necesar ca neexecutarea să fie 
temporară şi să nu aibă caracter 
culpabil. În cazul când aceste condiţii 
nu sunt îndeplinite cumulativ, 
contractul de muncă nu va fi suspendat 
ci desfăcut. Efectele contractului vor 
reîncepe de îndată ce cauza suspendării 

 
Keywords: suspension; employment 

relationships; service reports; criminal 
acts; decisions; the Constitutional Court. 
 
 

Preliminary considerations 
concerning the institution of the 
individual employment contract 
suspension 

 
The suspension of the individual 

employment contract is regulated by 
article 49-54 of the Labor code, 
republished. 

The performance of the individual 
employment contract involves a 
process that unfolds over time. While 
this contract is in force some 
situations may arise which prevent the 
fulfilment of the parties mutual 
obligations. Thus, the suspension of 
the individual employment contract 
arises [1]. If the failure to perform the 
contractual obligations constitutes the 
result of transient causes and the 
obligations can be subsequently 
executed, the individual employment 
contract can and must be saved. This 
is what it is achieved through the 
institution of suspension of the 
employment contract [2]. 

The suspension of the individual 
employment contract is in reality a 
suspension of its main effects - 
performance of work and its payment 
- what is manifested through a 
temporary cessation of the contract 
[3]. 

For the failure to fulfill benefits to 
lead to the suspension of contract and 
not to its termination, it is absolutely 
necessary for the failure to be 
temporary and not to have wrongful 
nature. If these conditions are not 
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a luat sfârșit [4]. 
Suspendarea contractului de muncă 

are loc numai atunci când obiectul nu 
se realizează prin prestaţiile succesive 
la care salariatul s-a obligat şi nu în 
cazul în care din diferite motive, nu 
este plătit salariul la termenul convenit 
de părţi [5]. 

Pe toată durata suspendării 
contractului individual de muncă, 
salariatului îi sunt asigurate mijloacele 
de existenţă prin acordarea, după caz, a 
unor ajutoare materiale şi băneşti în 
cadrul asigurărilor sociale de sănătate 
(de exemplu, pe perioada incapacităţii 
temporare de muncă sau maternităţii), 
prin acordarea de burse sau 
indemnizaţii (în cazul concediilor cu 
plată pentru formarea profesională); 
prin acordarea unor despăgubiri (în 
cazul în care angajatorul a formulat 
plângere penală împotriva salariatului 
şi instanţa constată nevinovăţia 
acestuia). 

În cazul suspendării contractului 
individual de muncă din cauza unor 
fapte imputabile salariatului, pe durata 
suspendării acesta nu va beneficia de 
niciun drept care rezultă din calitatea sa 
de salariat. 

Sunt două cazuri de suspendare în 
care angajatului nu i se acordă nici un 
fel de drepturi băneşti: cazul 
concediului fără plată şi cazul 
absenţelor nemotivate. 

Atunci când, în timpul perioadei de 
suspendare a contractului intervine o 
cauză de încetare de drept a 
contractului individual de muncă, cauza 
de încetare de drept prevalează [6]. 

Neexecutarea prestaţiilor de către 
salariat cu caracter temporar, poate 
avea diferite cauze, unele rezultând din 
voinţa părţilor, altele acţionând 
independent, fiind exterioare voinţei 

satisfied, the employment contract 
will not be suspended but terminated. 
The effects of the agreement will 
resume as soon as the cause of the 
suspension ends [4]. 

The suspension of the employment 
contract takes place only when the 
object is not achieved through 
successive benefits to which the 
employee agreed upon and not in the 
case when for various reasons, the 
salary is not paid within the time limit 
agreed upon by the parties [5]. 

Throughout the duration of the 
suspension of the individual 
employment contract, the employee 
shall be provided livelihood by 
providing, where appropriate, material 
assistance and money for health 
insurance (for example, during the 
period of temporary incapacity for 
work or motherhood), through the 
provision of scholarships or 
allowances (in the case of leave with 
pay for vocational training); through 
the award of damages (where the 
employer has filed a criminal 
complaint against the employee and 
the Court finds his innocence). 

In the case of suspension in which 
due to facts attributable to the 
employee, for the duration of the 
suspension, he will not benefit from 
any rights resulting from his quality 
of employee. 

There are two cases of suspension 
in which the employee shall not be 
granted any kind of pecuniary rights: 
the case of leave without pay and the 
case of unjustified absences.  

When, during the period of 
suspension of the contract there is a 
cause for termination of the individual 
employment contract, the termination 
cause takes precedence [6]. 
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lor. De asemenea, se pot întâlni cazuri 
în care suspendarea [7] îşi are sursa 
numai în voinţa unei părţi, precum şi 
împrejurări cauzate de fapta terţilor. 

Se disting mai multe cazuri de 
suspendare şi anume: - suspendarea de 
drept; - suspendarea din iniţiativa 
salariatului; - suspendarea din iniţiativa 
angajatorului; - suspendarea prin 
acordul părţilor. 

 
I. Suspendarea de drept a 

contractului individual de muncă în 
cazul prevăzut de art. 50 lit. g) din 
Codul muncii, republicat: Arestarea 
preventivă a salariatului 

 
Potrtivit art. 202 alin. (1) din Codul 

de procedură penală, măsurile 
preventive pot fi dispuse dacă există 
probe sau indicii temeinice din care 
rezultă suspiciunea rezonabilă că o 
persoană a săvârşit o infracţiune şi dacă 
sunt necesare în scopul asigurării bunei 
desfăşurări a procesului penal, al 
împiedicării sustragerii suspectului ori 
a inculpatului de la urmărirea penală 
sau de la judecată ori al prevenirii 
săvârşirii unei alte infracţiuni. Printre 
măsurile preventive sunt enumerate 
controlul judiciar [art. 202 alin. (4) lit. 
b)], controlul judiciar pe cauțiune [lit. 
c)], arestul la domiciliu [lit. d)]. 

În cursul urmăririi penale sau a 
judecății măsura controlului judiciar se 
poate dispune de către procuror, de 
către judecătorul de drepturi şi libertăţi, 
judecătorul de cameră prelminară sau 
de instanța de judecată [art.2151 alin. 
(1) și (7) din Codul de procedură 
penală] [8]. Măsura poate fi luată pe o 
durată de cel mult 60 de zile și poate fi 
prelungită cu cu o durată ce nu poate 
depăși 60 de zile [art. 2151 alin. (2) și 
(3)]. Controlul judiciar pe cauțiune 

The temporary non-execution by 
the employee of the benefits, can have 
many different causes, some resulting 
from the will of the parties, others 
acting independently, being exterior 
from their will. Also, we may 
encounter instances when suspension 
[7] has its source only in the will of 
one party and the circumstances 
caused by the act of third parties. 

There are several cases of 
suspension, namely: - the suspension 
de jure; - the suspension from the 
employee's initiative; - suspension 
from the initiative of the employer; - 
suspension by mutual agreement. 

 
I. The suspension de jure of the 

individual employment contract in 
the case provided for by article 50 
lit. g) of the Labor code, 
republished: the preventive arrest 
of the employee 

 
As stated in art. 202 paragraph (1) 

of the Criminal procedure code, 
preventive measures can be arranged 
if there is evidence or reasonable 
indications which show reasonable 
suspicion that a person has committed 
a crime and if they are necessary in 
order to ensure the proper conduct of 
the criminal trial, to prevent the 
evasion of the suspect or accused 
from prosecution or criminal trial or 
to prevent the commission of another 
crime. Among the preventive 
measures are listed: judicial control 
[art. 202 para. (4), letter b)], the 
judicial control on bail [letter c)], 
house arrest [letter d)]. 

In the course of criminal 
investigation or judgment, the judicial 
can be disposed by the Prosecutor, the 
judge of rights and freedoms, 
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poate fi dispus în condițiile art. 216-
217 din Codul de procedură penală [9]. 

Referitor la executarea măsurii 
preventive a controlului judiciar, 
inclusiv controlul pe cauțiune, organul 
judiciar competent poate interzice în 
mod expres respectarea unor limite 
teritoriale, deplasarea la locul de 
muncă sau dispune chiar interdicția de 
a exercita profesia, meseria sau 
desfășurarea activității în exercitarea 
căreia a săvârșit fapta [10]. În 
asemenea situații va interveni 
supendarea contractului individual de 
muncă, iar în lipsa unor asemenea 
interdicții, este posibilă executarea în 
continuare a contractului individual de 
muncă. 

În sensul celor prezentate anterior, 
în doctrină s-a susținut că, în concret, 
obligațiile stabilite salariatului inculpat 
sunt de natură „să influențeze în mod 
negativ executarea contractului 
individual de muncă, în funcție de 
programul de supraveghere întocmit, de 
frecvența chemării la organul de 
supraveghere ori la organul judiciar 
care a dispus măsura, pe perioada în 
care trebuie îndeplinite aceste obligații 
și de durata necesară” [11]. 

Arestul la domiciliu este 
reglementat de art. 218-222 din Codul 
de procedură penală și se dispune pe o 
perioadă de cel mult 30 de zile, care 
poate fi prelungită de către judecătoul 
de drepturi și libertăți, de către 
judecătorul de cameră preliminară sau 
de către instanța de judecată, dacă sunt 
îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 
223 C. proc. pen. şi luarea acestei 
măsuri este necesară şi suficientă 
pentru realizarea unuia dintre scopurile 
prevăzute la art. 202 alin. (1) din Codul 
de procedură penală. 

Desigur că într-o astfel de situație, 

preliminary chamber judge or court of 
law [art. 2151 para. (1) and (7) of the 
Code of criminal procedure], [8]. The 
measure may be taken for a period not 
exceeding 60 days and may be 
extended by a period which may not 
exceed 60 days [art. 2151 para. (2) and 
(3)]. Judicial control on bail can be 
ordered under the conditions of art. 
216-217 of the Code of criminal 
procedure [9]. 

Regarding the execution of 
preventive measure of judicial 
control, including control on bail, the 
competent judicial body may 
specifically forbid the compliance 
with territorial limits, going to work 
or he can even prohibit the exercise of 
the profession, craft or activity during 
which the deed was committed [10]. 
In such cases the suspension of the 
individual employment contract will 
be decided and in the absence of such 
prohibition, the individual 
employment contract can continue to 
be executed. 

For the purpose of those presented 
earlier, in the doctrine it was argued 
that the obligations laid down to the 
employee accused (defendant) are 
liable “to negatively influence the 
execution of the individual 
employment contract, according to the 
monitoring programme drawn up, the 
frequency of visits to the supervisory 
bodies or to the judicial body that has 
ordered the measure, as long as these 
obligations must be met and the 
necessary duration" [11]. 

House arrest is governed by art. 
218-222 of the Code of criminal 
procedure and is ordered for a period 
not exceeding 30 days, which may be 
extended by the judge of rights and 
freedoms, preliminary chamber judge 
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imposibilitatea părăsirii domiciliului, 
prin ea însăși, constituie un obstacol în 
executarea contractului care va putea fi 
suspendat de către angajator [12]. 

În modul cu totul excepțional și 
temporar, se poate permite părăsirea 
domiciliului, pentru ca salariatul să se 
prezinte la locul de muncă, în scopul 
finalizării unei lucrări, predării unor 
bunuri sau lucrări, inclusiv a gestiunii 
etc. [13]. 

Codul de procedură penală 
reglementează arestarea preventivă a 
inculpatului (art. 223 și 224).  

Măsura poate fi luată de instanță, la 
propunerea procurorului. 

Durata arestării inculpatului nu va 
depăşi 30 de zile [art. 226 alin. (2) 
Codul de procedură penală] şi poate fi 
prelungită de către instanţa de judecată 
(art. 234). 

Atât timp cât durează măsura 
arestății preventive contractul 
individual de muncă al salariatului se 
supendă de drept, potrivit art. 50 lit. g) 
din Codul muncii, republicat. 

În asemenea situații suspendarea 
durează până la încetarea arestării, 
clasarea, scoaterea de sub urmărire, 
încetarea urmăriirii penale (art. 305-
326 din Codul de procedură penală). 

 Întocmai, cum s-a statuat în 
practica judiciară [14] de la această 
dată, respectiv data punerii în libertate, 
salariatul trebuie să revină la locul său 
de muncă pentru a-și relua activitatea. 

Suspendarea durează până la 
încetarea arestării, clasarea, scoaterea 
de sub urmărire, încetarea acesteia (art. 
305-326 Codul de procedură penală) 
dată la care salariatul trebuie să revină 
la locul său de muncă pentru ași relua 
activitatea [15]. 

Dacă, însă, măsura arestării 
preventive depăşeşte 30 de zile, 

or court of law, provided that the 
conditions laid down in article 223 
CPC are met and taking this measure 
is necessary and sufficient to achieve 
one of the purposes referred to in 
article 202 para. (1) of the Criminal 
procedure code. 

Of course, in such a case, the 
impossibility of leaving the residence, 
by itself, constitutes an obstacle to the 
execution of the contract that will be 
suspended by the employer [12]. 

In an exceptional and temporary 
case, leaving the residence may be 
permitted, in order for the employee 
to present himself at the workplace, in 
order to complete a work, to submit 
goods or works, including 
management, etc. [13]. 

The Criminal Procedure Code 
regulates both the preventive arrest of 
the suspect (art. 223 and 224). 

The measure may be taken by the 
Court, on a proposal from the 
Prosecutor. 

The duration of the detention of the 
defendant shall not exceed 30 days 
[art. 226 para. (2) Criminal 
procedure code] and can be extended 
by the Court (art. 234). 

During the measure of preventive 
arrest the individual employment 
contract of the employee is suspended 
de jure as stated in art. 50 lit. g) of the 
Labor code, republished. 

In such cases the suspension lasts 
until the end of arrest, ranking, 
removal of indictments, cessation of 
criminal prosecution (art. 305-326 of 
the Criminal procedure code). 

Exactly, as stated in the judicial 
practice, [14] from the moment of his 
release, the employee must return to 
his place of employment in order to 
resume his activity.  



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 5. Issue 2/2016 - http://juridica.ugb.ro/ - 
Ioan CIOCHINĂ-BARBU 

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

561 
 

angajatorul este îndreptăţit [16] să 
dispună concedierea salariatului. 

În situația arestării preventive, cel în 
cauză se bucură de prezumţia de 
nevinovăţie; nu întotdeauna cercetările 
duc la stabilirea vinovăţiei persoanei 
respective. Dacă salariatul va fi găsit 
nevinovat, pe perioada suspendării 
contractului său de muncă, i se vor 
cuveni toate drepturile, inclusiv 
salariale, de care a fost lipsit pe toată 
durata de timp respectivă [17]. 
 

II. Suspendarea contractului 
individual de muncă în cazul în care 
salariatul este învinuit sau inculpat 
pentru fapte penale incompatibile cu 
funcţia deţinută 

 
Suspendarea contractului individual 

de muncă în cazul în care salariatul este 
învinuit sau inculpat pentru fapte 
penale incompatibile cu funcţia 
deţinută este reglementată de art. 52 
alin. (1) lit. b) din Codul muncii, 
republicat, care dispune că angajatorul 
poate suspenda contractul individual de 
muncă în cazul în care “a formulat 
plângere penală împotriva salariatului 
sau acesta a fost trimis în judecată 
pentru fapte incompatibile cu funcţia 
deţinută, până la rămânerea definitivă a 
hotărârii judecătoreşti”. 

Referindu-se la acest text unii autori 
[18] au evidențiat, justificat, în opinia 
mea, că suspendarea contractului 
individual de muncă, într-un asemenea 
caz, ar trebui să reprezinte o obligație, 
pentru angajator, așa cum prevedea 
Legea nr. 1/1970 (în prezent abrogată) 
și nu doar o facultate, deoarece: „A 
permite unui salariat să continue 
activitatea după ce a săvârșit ,,fapte 
incompatibile cu funcția deținută” 
înseamnă a-i facilita și permite să 

The suspension lasts until the 
termination of the arrest, ranking, 
removal from prosecution, its 
cessation (art. 305-326 of the 
Criminal Procedure Code) date on 
which the employee must return to his 
place of work to resume his 
employment [15]. 

But if the measure of pre-trial 
detention exceeds 30 days, the 
employer is justified [16] to order the 
dismissal of the employee. 

In the event of pre-trial detention, 
the person concerned enjoys the 
presumption of innocence; not always 
they lead to the establishment of the 
guilt of the person concerned. If the 
employee will be found not guilty 
during the suspension of his contract 
he will deserve all the rights, 
including salary, which he was 
deprived of throughout that entire 
time [17]. 

 
II Suspension of the individual 

employment contract where the 
employee is charged or indicted for 
criminal acts incompatible with the 
position held 

 
The suspension of the individual 

employment contract where the 
employee is charged or indicted for 
criminal acts incompatible with the 
position held is regulated in article 52 
para. (1), letter b) of the Labor code), 
republished, which provides that the 
employer may suspend the individual 
employment contract if "a criminal 
complaint was formulated against the 
employee or he was sent to court for 
acts incompatible with the position 
held, pending the final judgment of 
the court". 

Referring to this text some authors 
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comită asemenea fapte” [19]. 
Suspendarea din funcţie poate fi 

dispusă numai dacă sunt îndeplinite 
următoarele condiţii: 

- angajatorul a formulat plângere 
penală împotriva salariatului care a 
săvârşit o faptă incompatibilă cu 
funcţia deţinută, indiferent dacă această 
faptă a fost săvârşită ca autor, coautor, 
instigator sau complice; problema dacă 
fapta penală este sau nu incompatibilă 
cu acea funcţie se rezolvă de la caz la 
caz în raport cu atribuţiile de serviciu şi 
răspunderea ce revin celui în cauză; 

- salariatul a fost trimis în judecată 
pentru o astfel de faptă, independent de 
plângerea angajatorului. 

Măsura suspendării dispusă fără 
îndeplinirea acestor condiţii este 
nelegală [20]. 

Cu privire la posibilitatea 
angajatorului de a dispune suspendarea 
contractului de muncă, în acest caz, s-a 
afirmat că acest fapt ar încălca 
prezumţia de nevinovăţie consacrată 
prin art. 23 alin. (8) din Constituţie 
[21]. 

Curtea Constituţională [22] a statuat 
că: ,,luând măsura suspendării 
contractului individual de muncă, 
angajatorul nu se pronunţă asupra 
vinovăţiei sau nevinovăţiei angajatului 
şi nici asupra răspunderii sale penale, 
acestea fiind chestiuni a căror 
soluţionare intră în sfera de activitate a 
organelor judiciare şi, că, prin urmare 
dispoziţiile articolului 52 alin. (1) lit. c) 
[devenită lit. b) după republicare, s. n.] 
din Codul muncii, nu încalcă prezumţia 
de nevinovăţie. 

Angajatorul poate doar să formuleze 
plângere penală împotriva salariatului, 
dacă deţine date şi indicii suficiente cu 
privire la săvârşirea de către acesta a 
unei fapte penale incompatibile cu 

[18] have highlighted, justifiably, in 
my opinion, that the suspension of the 
individual employment contract in 
such a case should be a requirement 
for the employer, as it was stated in 
law no. 1/1970 (now repealed), and 
not just a capacity because "to allow 
an employee to continue the work 
after having committed, acts 
incompatible with the function held" 
means to facilitate and enable them 
to commit such acts" [19]. 

Suspension from office may be 
ordered only if the following 
conditions are met: 

- the employer has filed a criminal 
complaint against the employee who 
has committed an act incompatible 
with the position held, regardless of 
whether such deed was perpetrated as 
author, co-author, instigator or 
accomplice; the question whether or 
not the criminal deed is incompatible 
with that function is resolved from 
case to case in relation to the office 
attributes and the responsibility of the 
person concerned; 

- the employee was sent to trial for 
such an offence, regardless of the 
employer's complaint. 

The suspension measure ordered 
without fulfilling these conditions is 
unlawful [20]. 

With regard to the possibility of 
the employer to dispose the 
suspension of the employment 
contract, in this case, it was argued 
that this fact would violate the 
presumption of innocence enshrined 
in article. 23 para. (8) of the 
Constitution [21]. 

The Constitutional Court [22] held 
that, “by taking the measure of 
suspension of the individual 
employment contract, the employer 
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funcţia deţinută, solicitând autorităţilor 
competente soluţionarea cauzei. În 
această situaţie sau atunci când ia 
cunoştinţă despre trimiterea în judecată 
a angajatului pentru săvârşirea unei 
fapte de aceeaşi natură, poate lua 
măsura suspendării. Măsura 
suspendării durează până la rămânerea 
definitivă a hotărârii judecătoreşti, 
având aşadar un caracter provizoriu. 

Curtea a constatat că şi în situaţia în 
care, fapta pentru care s-a formulat 
plângere penală ori s-a dispus 
trimiterea în judecată, nu va atrage 
răspunderea penală, aceasta poate 
constitui abatere disciplinară care poate 
oferi temeiul desfacerii contractului de 
muncă. Astfel, instituţia suspendării 
contractului de muncă reprezintă o 
măsură de protecţie a angajatului, al 
cărui contract de muncă nu poate fi 
desfăcut până la rămânerea definitivă a 
hotărârii judecătoreşti. 

Curtea Constituţională a observat că 
dispoziţiile articolului 52 alin. (1) lit. 
c), în prezent lit. b) din Codul muncii, 
nu contravin nici dreptului la muncă 
garantat de articolul 38 alin. (1) din 
Constituţie, salariatul nefiind 
împiedicat să se încadreze în perioada 
suspendării contractului de muncă la 
altă unitate sau în altă funcţie decât cea 
cu care este incompatibil, faptă ce 
constituie obiectul acuzării’’. 

Prin Decizia nr. 814/2015 Curtea 
Constituțională [23] a nuanțat cele 
stabilite prin jurisprudența sa, 
anterioară, precizând: ,,(...) conside-
rentele deciziilor mai sus amintite au 
răspuns criticilor referitoare la măsura 
suspendării contractului individual de 
muncă prevăzută de dispoziţiile art. 52 
alin. (1) lit. b) din Legea nr. 53/2003, 
fără a face o distincţie între cele două 
teze ale acestui text de lege, respectiv 

does not pronounce itself on the guilt 
or innocence of the employee nor his 
criminal liability, these being matters 
whose resolution falls within the 
sphere of activity of the judicial 
bodies and therefore, that the 
provisions of article 52 paragraph (1), 
letter c) that became letter b) after 
republication, s. n.] of the Labor code 
does not violate the presumption of 
innocence”. 

The employer can only formulate a 
criminal complaint against the 
employee, if he holds sufficient data 
and clues relating to the perpetration 
of a criminal act incompatible with 
the position held, by requesting to the 
competent authorities the resolution 
of the case. In this situation, or when 
he learns about the indictment of an 
employee for committing an offence 
of the same nature, he can take the 
measure of suspension. The 
suspension measure lasts until a final 
judgment is taken, having thus a 
transitional nature. 

The Court has found that even in 
the situation when the offence, for 
which criminal complaint was 
formulated or indictment was 
disposed, will not attract criminal 
liability, this may constitute 
disciplinary misconduct that can 
provide the basis for the termination 
of the employment contract. Thus, the 
institution of the employment contract 
suspension represents a measure of 
protection for the employee whose 
contract of employment cannot be 
terminated until the court judgment is 
final. 

The Constitutional Court observed 
that the provisions of article 52 
paragraph (1), letter c) currently lit. b) 
of the Labor code, do not contravene 
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teza întâi, (s.a). referitoare la 
suspendarea contractului ca urmare a 
formulării plângerii prealabile de către 
angajator împotriva salariatului, şi teza 
a doua, privind suspendarea 
contractului individual de muncă în 
situaţia în care salariatul este trimis în 
judecată pentru fapte penale 
incompatibile cu funcţia deţinută (...). 

Într-o altă ordine de idei, respectiv 
caracterul proporţional al măsurii 
reglementate de art. 52 alin. (1) lit. b) 
teza întâi din Legea nr. 53/2003, adică 
realizarea unui echilibru just între 
dreptul la muncă şi dreptul 
angajatorului de a lua măsurile 
necesare bunei desfăşurări a activităţii 
economice, ,,Curtea reţine că 
suspendarea contractului individual de 
muncă, din iniţiativa angajatorului, 
atunci când există temeiuri pentru a 
aprecia că activitatea ilicită a 
salariatului ar periclita interesele 
angajatorului, trebuie să se supună unor 
condiţii care să asigure că această 
măsură nu are un caracter arbitrar. 
Altfel spus, Curtea consideră că, în 
măsura în care legea asigură 
angajatorului posibilitatea de a dispune 
suspendarea contractului individual de 
muncă în vederea protejării intereselor 
sale economice, ca o expresie a art. 45 
din Constituţie, o astfel de măsură, cu 
consecinţe ample asupra drepturilor 
salariatului, trebuie însoţită de garanţia 
unei decizii obiective şi temeinic 
fundamentate din partea angajatorului. 
În acest sens, Curtea reţine că măsura 
suspendării determină încetarea 
temporară a obligaţiilor părţilor ce 
izvorăsc din contractul individual de 
muncă, iar, în ipoteza textului de lege 
analizat, cauza suspendării nu operează 
de drept şi nici nu este o exprimare a 
voinţei salariatului, ci a angajatorului. 

the right to work guaranteed by article 
38 para. (1) of the Constitution, thus 
the employee is not prevented during 
the period of suspension of the 
employment contract to work for 
another institution or on a different 
position than the one for which he 
was declared incompatible, offence 
which constitutes the subject-matter 
of the prosecution ". 

Through decision no. 814/2015 the 
Constitutional Court [23] nuanced 
those established by its previous 
jurisprudence, stating: “(...) the 
considerations of the above 
mentioned decisions answered the 
criticisms concerning the extent of the 
individual employment contract 
suspension provided for in article 52 
para. (1), letter b) of law no. 53/2003, 
without making a distinction between 
the two theses of this legislative text, 
namely the first theses regarding the 
suspension of the contract as a result 
of the wording of a prior complaint 
from the employer against the 
employee, and the second theses, on 
suspension of the individual 
employment contract when the 
employee is sent to court for criminal 
offences which are incompatible 
with the position held (...). 

In another context, namely the 
proportional character of the measures 
covered by article 52 para. (1) letter 
b) thesis one of law no. 53/2003, 
meaning achieving a fair balance 
between the right to work and the 
employer's right to take measures 
necessary for the proper conduct of 
the economic activity, “the Court 
retains that the suspension of the 
individual employment contract, on 
the initiative of the employer, when 
there are grounds to appreciate that 
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Mai mult, Curtea reţine că, spre 
deosebire de situaţia altor categorii 
socio-profesionale, când suspendarea 
operează ca urmare a punerii în mişcare 
a acţiunii penale şi/sau a trimiterii în 
judecată, acte dispuse de magistraţi, 
având un caracter obiectiv, extrinsec 
raporturilor dintre cel care desfăşoară 
activitatea profesională şi instituţia, 
autoritatea ori corpul profesional din 
care face parte, suspendarea 
contractului de muncă în ipoteza art. 52 
alin.(1) lit. b) teza întâi din Legea nr. 
53/2003 se poate dispune de către 
angajator ca urmare a plângerii penale 
pe care tot el o formulează împotriva 
salariatului, de voinţa acestuia 
depinzând, deopotrivă, cauza 
suspendării contractului de muncă şi 
instituirea acestei măsuri (s.n.). În 
aceste condiţii, Curtea consideră că 
respectarea garanţiilor de obiectivitate 
şi de temeinicie ale deciziei de 
suspendare dispuse de angajator poate 
fi în mod facil pusă sub semnul 
îndoielii, de vreme ce art. 52 alin.(1) 
lit.b) teza întâi din Legea nr. 53/2003 
lasă aprecierea temeiului de 
suspendare, în întregime, la dispoziţia 
angajatorului ale cărui decizii sunt 
susceptibile a fi calificate drept 
subiective şi, uneori, chiar abuzive, mai 
ales în contextul raporturilor 
contractuale de muncă care, prin natura 
lor, presupun o semnificativă 
interacţiune umană. Astfel, nu trebuie 
omis că aceste raporturi presupun o 
subordonare a salariatului faţă de 
angajator, caracterizată prin executarea 
unei munci sub autoritatea 
angajatorului, care are îndrituirea de a 
da ordine şi directive, de a controla 
prestarea muncii şi de a sancţiona 
încălcările săvârşite de către angajat”.  

În final „Curtea constată că, în urma 

the illicit activity of the employee 
could jeopardize the interests of the 
employer, must comply with certain 
conditions to ensure that this measure 
is not arbitrary. In other words, the 
Court considers that, since the law 
ensures to the employer the 
possibility to suspend the individual 
employment contract in order to 
protect its economic interests, as an 
expression of article 45 of the 
Constitution, such a measure with 
broad consequences on the rights of 
the employee, must be accompanied 
by the guarantee of an objective and 
duly substantiated decision by the 
employer. In this respect, the Court 
retains that the suspension measure 
determines the temporary cessation of 
the obligations of the parties 
stemming from the individual 
employment contract, and, according 
to the analyzed legal text, the cause of 
the suspension does not operate de 
jure, nor it is an expression of the will 
of the employee, but of the employer. 
Furthermore, the Court retains that, 
unlike the situation of other socio-
professional categories, when 
suspension operates as a result of the 
setting into motion of criminal action 
and/or prosecution, acts ordered by 
magistrates, which have an objective 
character, extrinsic to the relationship 
between the one who carries out a 
professional activity and the 
institution, authority or professional 
body to which it belongs, the 
suspension of the employment 
contract in the hypothesis of article 52 
para. (1), letter b) thesis one of law 
no. 53/2003 can be disposed by the 
employer as a result of the criminal 
complaint that he also formulates 
against his employee, thus his will is 
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efectuării testului de proporţionalitate 
vizând măsura restrângerii exerciţiului 
dreptului la muncă, suspendarea 
contractului individual de muncă ca 
efect al formulării unei plângeri penale 
de către angajator împotriva salariatului 
nu întruneşte condiţia caracterului 
proporţional, măsura fiind excesivă în 
raport cu obiectivul ce trebuie atins, 
astfel că dispoziţiile art. 52 alin. (1) lit. 
b) teza întâi din Legea nr. 53/2003 sunt 
neconstituţionale” (s.n.). 

Sancțiunea suspendării din funcție 
în cazul săvârșirii unor presupuse fapte 
penale, are ca scop, printre altele, 
protejarea prestigiului profesiei ori a 
funcției exercitate. 

Suspendarea trebuie să se 
concretizeze într-o decizie dată de 
persoana sau organul în drept să o 
dispună, care să cuprindă o motivare 
minimă, indicarea temeiului legal, etc., 
lipsa acestor elemente fiind de natură 
să atragă nulitatea măsurii suspendării 
[24]. 

Principalul efect al suspendării din 
funcţie este interzicerea temporară ca 
salariatul să-şi exercite funcţia. Ca o 
consecinţă, pe perioada suspendării nu i 
se cuvine salariul. 

Suspendarea durează până la: 
a) rămânerea definitivă a hotărârii 

de condamnare a celui în cauză, situaţie 
în care contractul încetează de drept în 
temeiul art. 56 din Codul muncii, 
republicat, fie ca urmare a interzicerii 
exercitării profesiei sau funcţiei 
respective, ca măsură de siguranţă ori 
pedeapsa complementară, fie ca urmare 
a condamnării penale. 

b) achitarea sau încetarea procesului 
penal hotărâtă de instanţa penală, 
situaţie în care, în măsura în care există 
totuşi o vinovăţie penală, angajatorul 
este în drept să aplice o sancţiune 

the one who controls the cause of the 
suspension of the employment 
contract and the imposition of the 
measure. In these circumstances, the 
Court considers that the guarantees of 
objectivity and rationality of decision 
of suspension ordered by the 
employer can be easily put into 
question, since article 52 para. (1), 
letter b) thesis one of law no. 53/2003 
leaves the appreciation of the 
suspension basis entirely at the 
disposal of the employer whose 
decisions are likely to be qualified as 
subjective and sometimes even 
abusive, especially in the context of 
contractual employment relations 
which, by their nature, involve a 
significant human interaction. Thus, 
we should not omit that these ratios 
imply a subordination of the 
employee to the employer 
characterized by the performance of 
the work under the employer's 
authority, which has authority to give 
orders and directives, to control the 
labor supply and to punish violations 
committed by the employee. 

In the end, "the Court finds that, as 
a result of carrying out the 
proportionality test concerning the 
measure of restricting the exercise of 
the right to work, the individual 
employment contract suspension due 
to the formulation of a criminal 
complaint by the employer against the 
employee does not meet the condition 
of proportional character, the measure 
being excessive in relation to the 
objective that is to be attained, so the 
provisions in article 52 para. (1), letter 
b) thesis one of law no. 53/2003 are 
unconstitutional". 

The sanction of suspension from 
office in the case of committing 
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disciplinară, inclusiv desfacerea 
contractului de muncă [25]. 

Conform articolului 52 alin. (2) din 
Codul muncii, republicat, dacă se 
constată nevinovăţia lui, salariatul îşi 
reia activitatea anterioară plătindu-i-se, 
în temeiul normelor şi principiilor 
răspunderii civile contractuale, o 
despăgubire egală cu salariul şi 
celelalte drepturi de care a fost lipsit pe 
perioada suspendării sale. Deci, după 
ce a luat cunoştinţă de rezoluţia 
parchetului de scoatere de sub urmărire 
penală, salariatul are obligaţia să-şi reia 
imediat activitatea. De altfel, el nu va 
primi despăgubiri decât pe perioada 
suspendării contractului individual de 
muncă, care durează, până la rezoluţia 
menţionată şi ulterior acestei date. 
Despăgubirile se datorează de 
angajator, chiar dacă s-ar dovedi că el 
nu este în culpă pentru suspendarea 
contractului individual de muncă [26]. 

Nu este vorba de orice nevinovăţie a 
salariatului, ci de inexistenţa vinovăţiei 
penale [27]. 

În cazul înlocuirii condiţionate a 
răspunderii penale nu suntem în 
prezenţa nevinovăţiei salariatului, 
deoarece în această situaţie, fapta îşi 
păstrează caracterul care justifică 
răspunderea penală, dar aceasta este 
substituită cu o altfel de răspundere, nu 
înlăturată. Într-o atare situaţie, aşadar, 
nu se poate vorbi de nevinovăţie şi, 
drept consecinţă, persoanei suspendate 
nu i se cuvin despăgubirile prevăzute 
de Codul muncii. 

De asemenea, în cazul în care se 
dispune casarea sau încetarea urmăririi 
penale sau a procesului penal ca urmare 
a amnistiei, prescripţiei răspunderii 
penale, a retragerii plângerii sau a 
împăcării părţilor, soluţia trebuie să fie 
mai nuanţată. Nu există vinovăţie în 

alleged criminal offences, aims, 
among other things, at protecting the 
prestige of the profession or function 
exerted. 

The suspension should materialize 
in a decision given by the person or 
body entitled to order it, which must 
include a minimum motivation, the 
indication of the legal basis, etc., lack 
of these elements being likely to 
result in the nullity of the suspension 
measure [24]. 

The main effect of suspension from 
office is to temporarily prohibit the 
employee to exercise his function. As 
a consequence, during the period of 
suspension he is not entitled to salary. 

The suspension lasts until: 
a) the court judgment for the 

person concerned is final, in which 
case the contract is terminated de jure 
under article 56 of the Labor code, 
republished, either as a result of the 
ban on the exercise of the profession 
or function in question, as a safety 
measure or supplementary 
punishment, either as a result of a 
criminal conviction. 

b) the acquittal or cessation of 
criminal trial decided by court, 
situation when, to the extent that there 
is nevertheless a criminal guilt, the 
employer has the right to apply a 
penalty disciplinary action, including 
termination of employment contract 
[25]. 

As stated in article 52 paragraph 
(2) of the republished Labor code, if 
his innocence in established, the 
employee resumes his previous 
activities and he must be paid, under 
the rules and principles of contractual 
civil liability, compensation equal to 
the salary and other rights of which he 
has been deprived during his 
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situaţia în care procurorul sau, după 
caz, instanţa a hotarât în sensul casării, 
scoaterii de sub urmărire penală, 
încetării urmăririi penale ori achitării 
pentru motivele prevăzute de art. 16 lit. 
a) - d) din Codul de procedură penală. 
Când însă organele competente au luat 
una din aceste măsuri, urmare a 
faptului că a intervenit amnistia, 
prescripţia răspunderii penale, 
retragerea plângerii sau împăcarea 
părţilor, nu ar mai fi posibil să fie 
reţinută existenţa nevinovăţiei [28]. În 
aceste ipoteze, pentru ca cel suspendat 
să poată solicita despăgubiri, este 
necesar ca, în prealabil, el să fi făcut uz 
de prevederile Codului de procedură 
penală şi, totodată, drept urmare, 
procurorul sau instanţa penală, după 
caz, să fi dispus scoaterea de sub 
urmărire penlă sau achitarea. Într-
adevăr, dacă cel în cauză nu şi-a 
exercitat dreptul prevăzut de lege se 
prezumă implicit, că el a achiesat 
asupra vinovăţiei sale penale şi deci nu 
are vocaţie la plata despăgubirilor 
prevăzute de lege [29]. Însă, dacă s-a 
dispus scoaterea de sub urmărire 
penală, constatându-se nevinovăţia 
salariatului, el este îndreptăţit să 
primească despăgubiri egale cu 
drepturile de care ar fi beneficiat dacă 
nu i-ar fi suspendat contractul 
individual de muncă [30]. 

În situația în care cel în cauză a fost 
condamnat şi ulterior, în urma 
exercitării unei căi extraordinare de 
atac, este achitat, pe motiv că nu 
săvârşit fapta imputată ori acea faptă nu 
există, despăgubirile se datorează nu de 
angajator, ci de către stat conform 
dispoziţiilor Codului de procedură 
penală. 

De asemenea, dreptul la repararea 
pagubei îl are şi persoana împotriva 

suspension. So, after becoming aware 
of the prosecution resolution to not 
continue with the prosecution, the 
employee shall resume his activities 
immediately. He will receive 
compensation only for the period 
during which the individual 
employment contract is suspension, 
which lasts until the mentioned 
resolution and after that date. The 
compensation is owed by the 
employer, even if he would prove that 
he is not at fault for the suspension of 
the individual employment contract 
[26]. 

It is not about any innocence to the 
employee, but an absence of criminal 
culpability [27]. 

In case of replacement of 
conditional criminal liability we are 
not in the presence of the employee’s 
innocence, because in this situation, 
the offence retains the character that 
justifies criminal liability but it is 
substituted with a different kind of 
responsibility and not removed. In 
such a situation, therefore, we cannot 
speak of innocence and, as a 
consequence, the suspected person is 
not entitled to the compensation 
provided for in the Labor Code. 

Also if it is ordered the cessation or 
disposal of criminal prosecution or of 
criminal process as a result of 
amnesty, prescription of criminal 
liability, the withdrawal of the 
complaint or the reconciliation of the 
parties, the solution must be nuanced. 
There is no guilt in the situation 
where the Prosecutor or, where 
appropriate, the Court ruled, for the 
cassation, removal from criminal 
prosecution, termination of criminal 
prosecution or acquittal for the 
reasons laid down in art. 16, letter. a)-
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căreia s-a luat o măsură preventivă, iar 
ulterior, a fost scoasă de sub urmărire 
penală sau a fost achitată [31]. 

 
III. Suspendarea raporturilor de 

muncă în cazul săvârșirii unor fapte 
penale în situația altor categorii 
socio-profesionale 

 
Decizia Curții Constituționale nr. 

814/2015 nu face altceva decât să 
armonizeze dispozițiile cuprinse în art. 
52 alin. (1) lit. b) din Codul muncii, 
republicat, cu unele dispoziții similare 
din unele acte normative speciale care 
reglementează situații privind 
suspendarea raporturilor de muncă în 
cazul și a altor categorii socio-
profesionale. 

Astfel, prin art. 53 pct. 1 din Legea 
255/2013 [32] a fost modificat art. 65 
din Legea nr. 360/2002 [33] în sensul 
că, atunci când împotriva unui polițist a 
fost pusă în mișcare acțiunea penală 
sau acesta a fost trimis în judecată, 
menținerea sa în activitate se hotărăște 
după soluționarea definitivă a cauzei, 
cu excepția situației în care a comis și 
alte abateri disciplinare, caz în care 
operează procedura disciplinară 
obișnuită. Polițistul față de care s-a pus 
în mișcare acțiunea penală este pus la 
dispoziție, cu excepția cazurilor în care 
actiunea penală a fost pusă în mișcare 
pentru o infracțiune din culpă și se 
apreciază ca aceasta nu aduce atingere 
prestigiului profesiei. Acesta va 
îndeplini numai acele sarcini și atributii 
de serviciu stabilite în scris de șeful 
unității de poliție și beneficiază de 
drepturile bănești corespunzaăoare 
gradului profesional pe care îl are, la 
nivelul de bază, precum și de celelalte 
drepturi prevăzute în lege. Polițistul 
arestat preventiv sau aflat în arest la 

d) of the Criminal procedure code. 
However, when the competent 
authorities have taken one of these 
measures, as a result of the fact that it 
was amnesty, prescription of criminal 
liability, withdrawal of complaint or 
reconciliation of the parties, it would 
not be possible to be withheld the 
existence of innocence [28]. Under 
these assumptions, for the one 
suspended to demand compensation, 
it is necessary that beforehand, he 
must have made use of the provisions 
of the Criminal procedure code and, at 
the same time, as a result, the 
Prosecutor or the Court, as 
appropriate, to have decided the 
removal or acquittal. Indeed, if the 
person concerned has not exercised a 
right provided for by the law shall be 
deemed implicitly that he accepted his 
criminal guilt and therefore does not 
have vocation to payment of 
compensation as provided by law 
[29]. However, if the removal from 
prosecution is ordered because the 
employee is found to be innocent, he 
is entitled to receive compensation 
equal to the rights he would have 
received if the individual employment 
contract wouldn’t have been 
suspended [30]. 

If the person concerned has been 
convicted and subsequently, as a 
result of an extraordinary way of 
attack, he is acquitted on the grounds 
that he did not commit the offence 
attributed or that offence does not 
exist, the compensation is not owed 
by the employer, but by the state 
under the provisions of the of 
Criminal procedure code. 

Also, the person against whom it 
was taken a preventive measure, and 
subsequently was removed from 
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domiciliu se suspendă din functie, iar în 
perioada suspendării polițistul nu 
beneficiază de niciun drept dintre cele 
prevazute de lege și este obligat să 
predea armamentul, legitimația și 
insigna.Dacă, în cazul său, s-a dispus 
clasarea, renunțarea la urmărirea 
penală, achitarea, renunțarea la 
aplicarea pedepsei, amânarea aplicării 
pedepsei, precum și în cazul încetării 
procesului penal, polițistul va fi repus 
în toate drepturile anterioare, inclusiv 
compensarea celor de care a fost privat 
pe perioada punerii la dispoziție, 
respectiv a suspendării din funcție, 
potrivit competențelor stabilite prin 
ordin al ministrului afacerilor interne. 

O situație aproximativ identică 
distingem și în cazul funcționariului 
public cu statut special din 
Administrația Națională a 
Penitenciarelor [34] în sensul că, în 
situația în care împotriva acestuia s-a 
dispus punerea în mișcare a acțiunii 
penale, menținerea sa în activitate se 
hotărăște după soluționarea definitivă a 
cauzei, exceptând cazul în care a comis 
și alte abateri disciplinare, situație când 
se va aplica procedura disciplinară 
obișnuită. Odată cu punerea în mișcare 
a acțiunii penale sau după trimiterea sa 
în judecată, funcționarul public cu 
statut special din sistemul 
administrației penitenciare va fi pus la 
dispozitie. Consecința unei astfel de 
măsuri va fi aceea că cel pus la 
dispoziție va îndeplini numai acele 
sarcini și atributți de serviciu stabilite, 
în scris, de conducatorul unității și va 
beneficia de drepturile bănești 
corespunzatoare gradului profesional 
pe care îl are, la nivelul de bază, cât și 
de celelalte drepturi prevăzute de lege. 
Pe durata arestării preventive și a 
arestului la domiciliu, funcționarul 

prosecution or was acquitted has the 
right to compensations [31]. 

 
III. The suspension of 

employment reports in the case of 
committing criminal offences in the 
case of other socio-professional 
categories 

 
The decision of the Constitutional 

Court no. 814/2015 harmonizes the 
provisions of art. 52 para. (1), letter 
(b) the Labor code, republished, with 
some similar provisions from some 
special normative acts regulating the 
circumstances relating to the 
suspension of employment reports in 
the case of other socio-professional 
categories. 

Thus, through art. 53 section 1 of 
Law 255/2013 [32] it was amended 
art. 65 of Law no. 360/2002 [33] in 
the sense that, when against a police 
officer criminal proceedings were put 
in motion or he was sent to trial, his 
maintenance into activity is decided 
after the final settlement of the case, 
except for the situation when he has 
committed any other disciplinary 
misconduct, in which case the usual 
disciplinary procedure operates. The 
police officer found in such a 
situation is made available, except the 
cases in which a criminal action has 
been initiated for an offence through 
negligence and is assessed that he 
does not affect the prestige of the 
profession. He will perform only 
those tasks and service 
responsibilities established in writing 
by the head of the police unit and will 
enjoy the entitlements corresponding 
to the professional degree that he has, 
at a basic level, as well as other rights 
provided for by law. The policemen 
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public cu statut special din sistemul 
administrației penitenciare va fi 
suspendat din funcție, situație în care  
acesta nu va beneficia de niciun drept 
dintre cele prevăzute de lege.  

În cazul în care în cauză s-a dispus 
clasarea, renunțarea la urmărirea 
penală, achitarea, renunțarea la 
aplicarea pedepsei, amânarea aplicării 
pedepsei, precum și în cazul încetării 
procesului penal, funcționarul public cu 
statut special din sistemul 
administraîiei penitenciare va fi repus 
în toate drepturile anterioare, inclusiv 
compensarea celor de care a fost privat 
pe perioada punerii la dispoziție, 
respectiv a suspendării din funcție, 
potrivit competențelor stabilite prin 
ordin al ministrului justitiei [35]. 

De asemenea, mai reținem că 
funcționarii publici cu statut special pot 
fi menținuți în activitate, cu această 
calitate, în funcțiile publice pe care le 
dețin dacă, pentru o infracțiune 
săvârșită din culpă, s-a dispus 
amânarea aplicării pedepsei, 
suspendarea executării pedepsei, s-a 
aplicat pedeapsa amenzii sau a 
beneficiat de amnistie sau grațiere 
înainte de începerea executării pedepsei 
și se apreciază că fapta săvârșită nu a 
adus atingere prestigiului profesiei. 
Această măsură se dispune în baza 
aprobării persoanelor care acordă 
gradele profesionale la propunerea 
directorului unității [36]. 

Potrivit art. 64 pct. 1 și 2 din Legea 
nr. 255/2013 [37] calitatea de membru 
al Corpului diplomatic și consular al 
României se pierde în cazul arestarii 
preventive sau arestului la domiciliu pe 
o perioada mai mare de 60 de zile sau 
al condamnării definitive pentru o 
infracțiune de natură să îl facă 
incompatibil cu calitatea sa, iar în 

taken into custody or found in house 
arrest shall be suspended from office, 
and during the period of suspension 
he shall not benefit from any right 
provided by law and is obliged to 
hand over weapons, identification and 
badge. If, in his case, the court 
decides to dismiss the case, to waiver 
prosecution, to acquit, to postpone the 
application of the punishment, as well 
as in the case of cessation of the 
criminal process, the policeman will 
be reinstated in all prior rights, 
including the compensation for which 
he was deprived during the 
suspension of duties, according to the 
powers laid down by order of the 
Minister of internal affairs. 

A similar situation we can 
distinguish in the case of the public 
servants with special status in the 
National Administration of 
penitentiaries [34] in the sense that, in 
a situation where against him criminal 
proceedings were put in motion, his 
maintenance in activity is decided 
after the final settlement of the case, 
unless he had committed any other 
disciplinary misconducts, situation 
when usual disciplinary procedure 
will apply. Once criminal action has 
been initiated or he was sent to trial 
the public servant with special status 
in the prison system administration 
will be made available. The 
consequence of such measures are 
that he will perform only those tasks 
and attributes of service laid down in 
writing by the head of the unit and 
will benefit entitlements 
corresponding to the professional 
degree he has, at a basic level, and 
other rights provided by law. Duration 
pre-trial detention and home arrest, 
the public servant with special status 
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situația în care s-a dispus punerea în 
mișcare a acțiunii penale împotriva 
acestuia pentru o infracțiune de natură 
să îl facă incompatibil cu statutul său, 
ministrul afacerilor externe va lua 
măsura suspendării raporturilor de 
muncă (s.a.). 

Conform art. 36 lit. g) [38] din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
86/2006 privind organizarea activității 
practicienilor în insolvență, [39] 
calitatea de practician în insolvență se 
suspendă în cazul în care împotriva 
acestuia s-a pus în mișcare acțiunea 
penală sau s-a dispus trimiterea în 
judecată pentru săvârșirea unei 
infractțuni de natură să aducă atingere 
prestigiului profesiei, până la 
pronunțarea unei hotărâri judecătorești 
definitive. 

Art. 94 alin.(1) lit.m) din Legea 
nr.188/1999 privind Statutul 
funcționarilor publici, [40] prvede că 
raportul de serviciu al funcționarului 
public se suspendă de drept atunci când 
s-a dispus trimiterea în judecată;  

Dispozițiile art. 31alin. (3) din 
Legea nr. 35/1997 privind organizarea 
și funcționarea instituției Avocatul 
Poporului, [41] prevede că Avocatul 
Poporului sau adjuncții săi vor fi 
suspendați din funcție, de drept, până la 
rămânerea definitivă a hotărârii 
judecătorești, dacă sunt arestați ori 
trimiși în judecată penală.  

Art. 62 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 
303/2004 privind statutul judecătorilor 
și procurorilor, [42] dispune că 
judecătorul sau procurorul este 
suspendat din funcție „când a fost 
trimis în judecată pentru săvârșirea 
unei infracțiuni”. 

În fine, mai reținem că în contextul 
modificărilor legislative amintite, 
Curtea Constituțională a constatat, prin 

in the prison system administration 
official audience will be suspended 
from office, in which case he will not 
benefit from any of the rights 
prescribed by law. 

In the case when the court decides 
to dismiss the case, to waiver 
prosecution, to acquit, to waver or 
postpone the application of the 
punishment, as well as in the case of 
cessation of the criminal process, the 
public servant with special status in 
the prison system administration will 
be reinstated in all prior rights, 
including the compensation for which 
he was deprived during the 
suspension of duties, according to the 
competences laid down by the 
Minister of Justice [35]. 

Also we should keep in mind that 
civil servants with special status can 
be kept in activity with this capacity, 
in the public functions they hold if, 
for an offence committed through 
negligence, the court decided to 
postpone the application of the 
penalty, suspend the sentence, fine 
punishment was applied or he was 
granted an amnesty or pardon before 
the start of penalty and it is 
considered that the deed did not 
interfere with the professional 
prestige. This measure shall be 
ordered based on the approval of 
persons granting professional degrees 
on a proposal from the Director of the 
unit [36]. 

Under art. 64 points 1 and 2 of law 
No. 255/2013 [37] the quality of 
member of the diplomatic and 
consular Corps of Romania is lost in 
the case of preventive arrest or home 
arrest for a period of more than 60 
days or definitive conviction for an 
offence of such a nature that would 
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Decizia nr. 270/2015, [43] 
neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. 
48 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 
567/2004 privind statutul personalului 
auxiliar de specialitate al instanţelor 
judecătoreşti şi al parchetelor de pe 
lângă acestea şi al personalului care 
funcţionează în cadrul Institutului 
Naţional de Expertize Criminalistice, 
[44] reţinând, în esenţă, că acest text de 
lege, prin care se reglementa 
suspendarea din funcţie a personalului 
auxiliar din justiţie, la momentul 
punerii în mişcare a acţiunii penale 
împotriva acestuia, este 
neconstituţional, urmând ca în acest caz 
suspendarea să aibă loc la momentul 
trimiterii în judecată, întocmai precum 
în cazul judecătorilor și procurorilor.  

 
Concluzii și propuneri 
 
Considerăm că intervențiile 

legislative care au avut ca finalitate 
modificarea unor dispoziții privind 
statutul, drepturile și obligațiile 
anumitor categorii de personal - 
judecători și procurori, polițiști, 
funcționari publici și funcționari 
publici cu statut special - au fost făcute 
pentru a asimila la nivelul legislației 
penale speciale și extrapenale efectele 
noilor categorii de măsuri preventive 
neprevăzute de legislația anterioară, 
precum arestul la domiciliu și controlul 
judiciar, cât și scopul corelării cu noile 
soluții de netrimitere în judecată, 
respectiv de soluționare a acțiunii 
penale fără condamnare, prevăzute de 
Codul de procedură penală.  

Todată, apreciem că recentele 
modificări legislative cât și 
considerentele deciziilor Curții 
Constituționale, citate în prezentul 
material, exprimă tendinţa de a spori 

make him inconsistent with his 
capacity, and in a situation in which it 
was ordered the initiation of  criminal 
action against him for an offence of 
such a nature as to make him 
inconsistent with his status, the 
Minister of Foreign Affairs will take 
the measure of suspension of 
employment reports. 

According to art. 36 letter g) [38] 
of the Government Emergency 
Ordinance no. 86/2006 concerning the 
Organization of the work of 
insolvency practitioners, [39] the 
quality of insolvency practitioner 
shall be suspended in the case when 
against him it was initiated criminal 
proceedings or was sent to court for 
the commission of an offence likely to 
harm the reputation of the profession, 
until delivery of the final judgment. 

Art 94 para 1, letter m) of law no. 
188/1999 on the Status of civil 
servants, [40] it provides that the 
public report of the public official will 
be suspended de jure when he will be 
sent to trial; 

Dispositions of 31, paragraph (3) 
of law No. 35/1997 on the 
Organization and functioning of the 
Ombudsman institution, [41] provides 
that the Ombudsman or his deputies 
will be suspended from office, de 
jure, until the final judgment if they 
are arrested or sent to criminal court. 

Art. 62 para. (1), letter (a) of law 
no. 303/2004 concerning the status of 
judges and prosecutors, [42] provides 
that the judge or Prosecutor is 
suspended from office “when he was 
sent to court for committing a 
criminal offence” 

Finally, in the context of the 
reminded legislative amendments, the 
Constitutional Court has found, 
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garanţiile ce însoţesc suspendarea 
raporturilor de muncă ori suspendarea 
din funcţie, pentru a asigura nu numai 
caracterul obiectiv al acestei măsuri cu 
ample consecinţe pentru cel căruia i se 
aplică, dar şi faptul că intervine în 
cazuri bine fundamentate, cât mai puţin 
supuse incertitudinilor.  

De asemenea, se impune ca 
legislativul să procedeze, cât mai 
repede posibil, la punerea în acord a 
dispozițiilor Codului muncii republicat, 
cu Deciziile Curții Constituționale, 
pronunțate în acestă materie. 
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through decision no. 270/2015, [43] 
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letter a) of law no. 567/2004 relating 
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prosecutors' offices attached to them 
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National Institute of Forensic 
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at the time the criminal prosecution is 
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unconstitutional, and in this case the 
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Conclusions and proposals 
 
We believe that the legislative 
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amend certain provisions relating to 
the status, rights and obligations of 
certain categories of staff - 
prosecutors, judges, policemen, civil 
servants and civil servants with 
special status - were made to 
assimilate at the level of special 
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not to indict, namely the settlement of 
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Codul de procedură penală (publicată în 
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2014). 

[9] Art. 216 și 217 din Codul de 
procedură penală au fost declarate 
neconstituționale potrivit Deciziei Curții 
Constituționale nr. 712 din 4 decembrie 
2014, publicate în Monitroul  Oficial nr. 33 
din 15 ianuarie 2015. 

[10] Art. 215 alin.2 lit a), b) e) din 
Codul de procedură peanală- Legea nr. 
135/2010. Art. 215 din Codul de procedură 
penală au fost declarate neconstituționale 
potrivit Deciziei Curții Constituționale nr. 
712 din 4 decembrie 2014, publicate în 
Monitroul  Oficial nr. 33 din 15 ianuarie 
2015. 

[11] Daniela-Georgeta Enache, 
Reglementarea legală recentă a unui nou 
caz de suspendare a contractului individual 
de muncă din inițiativa angajatorului, în 
Dreptul nr. 9/2014, p. 123. 

[12] Alexandru Ţiclea, Tratat…2015, 
p. 722. 

[13] Daniela-Georgeta Enache, op. 

material, express the trend of 
enhancing the warranties 
accompanying the suspension of 
employment relationships or the 
suspension from office, in order to 
ensure not only the objective 
character of the measure with wide-
ranging consequences for the one it 
applies, but also intervenes in well 
substantiated cases, the least subjected 
to uncertainties. 

It also requires that the legislature 
to proceed as quickly as possible at 
the implementation in agreement with 
the provisions of the republished 
Labor code, with the decisions the 
Constitutional Court handed down in 
this matter. 
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Rezumat: Prin intermediul acestui 
demers intenționăm de fapt realizarea unei 
abordări critice legate de aducerea unei 
extinderi - pe cale legislativă - ariei de 
aplicabilitate a cotei reduse de TVA, fără o 
suficientă fundamentare a respectivei 
măsuri. Riscurile care pot apărea sunt 
legate de problematica sustenabilității/ 
durabilității finanţelor publice. Totodată, în 
partea finală a lucrării relevăm o serie de 
aspecte privitoare la impactul bugetar al 
măsurii legislative pusă în discuţie aici, dat 
fiind extrem de diminuatul spațiu fiscal al 
adoptării unor asemenea formule de 
relaxare fiscală, raportându-ne la țintele 
curente de deficit bugetar în contextul 
restricţiilor (preventive) derivate din Pactul 
de Stabilitate și Creștere. 

 
Cuvinte cheie: Consiliul fiscal; iniţiativă 

legislativă; încasări bugetare; relaxarea 
taxării; cotă redusă de TVA; 
sustenabilitatea finanţelor publice. 

 
 
1. Introducere 
 
Plecând de la învăţămintele lui A. 

Smith [1], Laffer a stabilit că 
modificarile ratei de fiscalitate asupra 
veniturilor fiscale pot avea un efect 
aritmetic și altul economic [2]. Aşa cum 
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Abstract: Through this initiative we 
intend to actually achieve a critical 
approach to bringing about an extension - 
through legislation - the scope of the 
reduced VAT rate, without sufficient 
substantiation of that measure. Risks that 
may occur are related to the issue of 
sustainability of public finances. However, 
in the final part of the thesis we reveal a 
number of aspects regarding the budgetary 
impact of the legislative measure at issue 
here, given the extremely mitigated fiscal 
space of the adoption of such formulas of 
fiscal relaxation, reporting to the current 
targets of budget deficit in context of 
restrictions (preventive action) derived from 
the Growth and Stability Pact. 
 

 
Keywords: Council tax; initiative 

legislative; budgetary receipts; reduced 
VAT rate; the sustainability of public 
finances. 

 
 
1. Introduction 
 
Based on the teachings of Adam 

Smith [1], Laffer concluded that tax rate 
changes may have on tax revenues and 
other economic arithmetic effect [2]. As 
already stated in a previous work of 
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am arătat deja într-o lucrare precedentă a 
noastră [3], primul efect se explică prin 
faptul că scăderea ratei fiscalitații atrage 
în mod clar și o diminuare a veniturilor 
fiscale, iar în caz contrar, o creștere a 
acesteia va face ca veniturile fiscale 
colectate pe unitate de venit impozabil 
să crească.  

Cât privește efectul economic, acesta 
determină un impact pozitiv al scăderii 
ratei de fiscalitate asupra muncii și 
producției și, implicit, asupra bazei de 
impozitare, dar o majorare a ratei 
fiscalității are efect economic invers, 
respectiv de penalizare a participării 
subiecților la activitățile impozabile.  

În practică, așa cum observă și alți 
cercetători români ai problematicii 
fiscalității [4, 5], efectul aritmetic va 
acționa întotdeauna invers fața de efectul 
economic, iar problema care apare este 
dificultatea determinării acelui punct de 
optim, respectiv presiunea fiscală 
optimă, clar situat între două extreme ale 
ratei fiscalitații – „foarte mic” și „foarte 
mare”, dar greu de precizat unde anume.  

Evident, o diminuare de 
taxe/impozite ar fi, din multe puncte de 
vedere, cât se poate de binevenită, însă 
atunci când se încearcă relaxarea fiscală 
trebuie ţinut cont de o multitudine de 
constrângeri. Ca Stat Membru al UE, 
România, dincolo de problema existenţei 
marjei realiste de  glisare 
fiscală/bugetară, trebuie să aibă în 
vedere restricţiile (preventive) derivate 
din Pactul de Stabilitate și Creștere [6] și 
Tratatul privind Stabilitatea, 
Coordonarea și Guvernanța în Uniunea 
Economică și Monetară (Compactul 
fiscal) [7], puse în aplicare în spaţiul 
naţional pe baza Legii responsabilității 
fiscal-bugetare nr. 69/2010 [8]. 

Totuşi, este cert, şi în cazul 
economiei românești [3], că politica 

ours [3], the first effect is explained by 
the decrease in the tax rate attracts 
clearly a loss of tax revenue and 
otherwise, increase it will cause 
revenues tax collected per unit of 
taxable income to grow. 

As for the economic effect, it causes 
a positive impact of lower tax rates on 
labor and production and thus the tax 
base, but an increase in the tax rate has 
opposite economic effect, namely the 
participation of subject’s penalty 
taxable activities. 

In practice, as it notes and other 
Romanian scholars have problems 
taxation [4, 5], the effect of arithmetic 
will always act to reverse the economic 
effect and the question that arises is the 
difficulty in determining that point of 
optimum respectively tax burden 
optimal clearly located between two 
extremes of the tax rate - "very small" 
and "large", but hard to say where. 

Obviously, a reduction of taxes / 
duties would be, in many respects, as is 
very welcome, but when attempting 
fiscal easing should be considered a 
multitude of constraints. As an EU 
member state, Romania, beyond the 
question of whether the margin realistic 
sliding tax / budget should consider 
restrictions (preventive) derived from 
the Stability Pact and Growth [6] and 
the Treaty on Stability, Coordination 
and Governance in the Economic and 
monetary (fiscal compact) [7] 
implemented in national space on fiscal 
responsibility Law no. 69/2010 [8]. 

However, it is certainly in the case of 
the Romanian economy [3], that politics 
reduce the level of taxation remains 
conditional on the development of the 
real economy, marked by such GDP 
growth "that can support increasing 
budget revenues that otherwise would 
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diminuării gradului de fiscalitate rămâne 
condiționată de dezvoltarea economiei 
reale, marcată de o asemenea creștere a 
PIB „care să poată susține sporirea 
încasărilor bugetare care, altfel, s-ar 
realiza prin majorarea cotelor de 
impozitare existente sau prin 
introducerea unor impozite noi” [5].  

 
2. Încercări de relaxare fiscală pe 

calea reglementării unei extinderi a 
aplicării cotei reduse de TVA de 9% 
pentru unele servicii  

 
Aşa cum a fost adoptată în anul 2015, 

Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 
[9], nu prevedea aplicarea cotei reduse 
de TVA de 9% pentru servicii precum: 
canalizare, producția, transportul, 
distribuția și furnizarea de energie 
termică în sistem centralizat, livrarea de 
electricitate, livrarea de gaze naturale și 
serviciul public de salubrizare a 
localităților. 

Însă, în urma unei inițiative 
parlamentare din anul curent, s-a vizat 
modificarea Codului Fiscal. Această 
iniţiativă legislativă vizează mai multe 
modificări și completări de adus Legii 
nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.  

Punctual, potrivit textului deja 
adoptat de Senatul României, acestea 
sunt următoarele [10]:  

● Majorarea plafonului de 
deductibilitate pentru cheltuieli privind 
sponsorizarea şi acordarea de burse 
private şi introducerea posibilității 
contribuabililor de a dispune asupra 
destinației unei sume de 4% din 
impozitul anual pe venit pentru 
susținerea furnizorilor privați de servicii 
sociale;  

● Modificarea bazei impozabile și a 
cotei de impozit aferente transferului 
proprietăților imobiliare din patrimoniul 

be done by increasing existing tax rates 
or introducing new taxes" [5]. 
 

2. Tests fiscal relaxation on the 
way of settlement of extending the 
application of reduced VAT rate of 
9% for some services 

 
As adopted in 2015, Law no. 

227/2015 regarding the Fiscal Code [9] 
does not provide for the application of 
reduced VAT rate of 9% for services 
such as sanitation, production, 
transmission, distribution and supply of 
heat in a centralized system, electricity 
supply, gas supply and public service 
localities sanitation. 

But after a parliamentary initiative in 
the current year was targeted 
modification of the Fiscal Code. This 
legislative initiative targeting several 
changes and additions to Law no. 
227/2015 regarding the Fiscal Code. 

Punctual, according to the text 
already adopted by the Romanian 
Senate, they are [10]: 

● Increasing the deductibility ceiling 
for expenditure on sponsorship and 
private scholarships and introducing the 
possibility of taxpayers to decide on the 
destination of an amount of 4% of their 
annual income tax to support private 
providers of social services; 

● Changing the tax base and tax rate 
related to the transfer of real estate from 
the personal property; 

● Broadening the scope of the 
reduced rate of VAT (9%) for 
sewerage, production, transmission, 
distribution and supply of heat in a 
centralized system, electricity supply, 
gas supply and public sanitation service 
of the localities; 

● Extension of the tax exemption on 
land and buildings public or private 
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personal;  
● Extinderea sferei de aplicare a 

cotei reduse de TVA (9%) pentru 
serviciile de canalizare, producția, 
transportul, distribuția și furnizarea de 
energie termică în sistem centralizat, 
livrarea de electricitate, livrarea de gaze 
naturale și serviciul public de salubrizare 
a localităților;  

● Extinderea ariei de scutire asupra 
impozitului pe clădirile și terenurile 
proprietate publică sau privată a 
unităților administrativ-teritoriale 
destinate desfășurării de activități 
sportive;  

● Actualizarea anuală de către 
autoritatea publică locală a valorii 
clădirilor nerezidențiale aflate în 
proprietatea persoanelor fizice;  

● Renunțarea la asimilarea terenului 
arabil din jurul construcțiilor (până la 
400 mp) ca teren cu construcții și 
impozitarea acestuia ca teren arabil; 

● Revenirea la data de întâi a lunii 
următoare celei în care s-au depus 
documentele pentru aplicarea 
scutirii/reducerii plății impozitului/taxei. 

În cursul lunii septembrie 2016, 
Senatul României a votat deja în 
favoarea acestor modificări. În luarea 
deciziei privitoare la aplicarea cotei 
reduse de TVA de 9% pentru servicii 
precum canalizare, producția, 
transportul, distribuția și furnizarea de 
energie termică în sistem centralizat, 
livrarea de electricitate, livrarea de gaze 
naturale și serviciul public de salubrizare 
a localităților, s-a avut în vedere un 
potenţial element pozitiv. Şi anume 
faptul că reducerea TVA în anii 
precedenți a influenţat nivelul de trai al 
contribuabilior și al economiei în 
general prin efectul multiplicator.  

S-a mai avut în vedere şi că 
reducerea valorilor facturilor legate de 

property of the administrative territorial 
units for carrying out sports activities; 

● The annual update by the local 
authority of the value of non-residential 
buildings owned by individuals; 

● Giving the assimilation of arable 
land around the building (up to 400 sq 
m) as construction and land taxation of 
arable; 

● Returning to the first of the month 
following the month in which the 
documents were submitted for the 
application of exemption / reduction of 
tax payment / tax. 

In September 2016, the Romanian 
Senate has already voted in favor of 
these changes. In deciding on the 
imposition of the reduced VAT rate of 
9% for services like sanitation, 
production, transmission, distribution 
and supply of heat in a centralized 
system, the delivery of electricity, 
supply of natural gas and public 
sanitation service of the localities, it 
took considering a potential positive 
element. Namely that reducing VAT in 
previous years has influenced the living 
standards of taxpayers and the wider 
economy through the multiplier effect. 

It was further envisaged that the 
reduction in billings related utility costs 
will cause "both timely payment of bills 
and prevent accumulation of debt chain 
suppliers" [11]. 

Although to be effectively 
operational draft law that would have to 
meet and vote Chamber of Deputies still 
do some references to the position 
expressed by the Fiscal Council [12] 
related to the initiative. 
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cheltuielile cu utilitățile va determina 
„atât achitarea la timp a facturilor, cât și 
la prevenirea acumulărilor de datorii pe 
lanțul furnizorilor” [11].  

Cu toate că pentru a fi efectiv 
operaţional respectivul proiect de act 
normativ ar mai trebui să întrunească şi 
votul Camerei Deputaţilor, facem în 
continuare unele referiri asupra poziţiei 
exprimate de Consiliul Fiscal [12] în 
legătură cu respectiva iniţiativă.  

 
3. Impactul bugetar al dimunuării 

cotei de TVA în cazul anumitor 
categorii de prestări 

 
În această secţiune a demersului 

nostru ne focusăm asupra intenţiei de 
modificare a regimului TVA (prin 
reglementarea extinderii sferei de 
aplicare a cotei reduse de TVA), 
raportându-ne la poziţia Consiliul fiscal 
în această privinţă. Aplecarea noastră 
doar asupra posibilelor modificări de 
regim juridic al TVA (dintre toate 
măsurile care fac obiectul iniţiativei 
legislative abordate) se justifică prin 
faptul că, aşa cum apreciază şi instituţia 
amintită (Consiliul fiscal), aici intervine 
impactul negativ cel mai ridicat asupra 
veniturilor bugetare.   

În acest context, trebuie precizat că 
respectivul Consiliu, potrivit art. 53 alin. 
(2) lit. e) al Legii responsabilității fiscal-
bugetare nr. 69/2010 [8] trebuie să 
redacteze şi să transmită o opinie cu 
privire la o inițiativă parlamentară de 
modificare a Codului Fiscal.  

De altfel, atribuțiile Consiliului fiscal 
cuprind şi „analiza și elaborarea de 
opinii și recomandări, atât înainte de 
aprobarea de către Guvern, cât și înainte 
de transmiterea către Parlament, asupra 
legilor bugetare anuale, a rectificărilor 
bugetare, precum și asupra altor 

 
3. The budgetary impact of 

decrease rate of VAT for certain 
categories of benefits 

 
In this section of our approach we 

focus on the intention to amend the 
VAT regime (through regulation 
extending the scope of the reduced 
VAT rate) relating to Fiscal Council 
position in this regard. Bending Our 
only on possible changes to the legal 
regime of VAT (of all measures subject 
to legislative initiative addressed) is 
justified by the fact that, as assessed 
institution mentioned (Council Tax), 
here comes the negative impact the 
higher the revenues. 

In this context it must be stated that 
the Council, according to art. 53 parag. 
(2) let. e) of the Fiscal Responsibility 
Law no. 69/2010 [8] must write and 
submit an opinion on a parliamentary 
initiative to amend the Tax Code. 

Moreover, the duties of the Fiscal 
Council also cover "analysis and 
elaboration of opinions and 
recommendations, both prior 
Government approval and before 
transmission to Parliament, the annual 
budget laws, the budgetary adjustments, 
as well as other legislative initiatives 
that may have an impact on the volume 
of spending, and assess their conformity 
with the principles and tax rules (...)", 
and "preparing estimates and issuing 
opinions both on the budgetary impact 
of the draft legislation, other than those 
specified (...) and on the amendments 
made to the annual budget laws during 
parliamentary debates ..." [8]. 

By processing certain data and 
information statistical and economic 
order, with the intention of determining 
the impact on budget revenues, the 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 5. Issue 2/2016 - http://juridica.ugb.ro/ - 
Ionel BOSTAN 

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

586 
 

inițiative legislative care pot avea un 
impact asupra volumului cheltuielilor 
bugetare, precum și evaluarea 
conformității acestora cu principiile și 
regulile fiscale (...)”, dar şi „pregătirea 
estimărilor și emiterea de opinii atât cu 
privire la impactul bugetar al proiectelor 
de acte normative, altele decât cele 
menționate (...), cât și cu privire la 
amendamentele făcute la legile bugetare 
anuale pe parcursul dezbaterilor 
parlamentare...” [8].  

Procesând anumite date şi informaţii 
de ordin statistico-economic, cu intenţia 
de a determina impactul asupra 
veniturilor bugetare, Consiliul fiscal a 
apreciat că „efectul de runda întâi al 
extinderii propuse pentru cota redusă de 
TVA de 9% (...) este evaluată la nivelul 
anului 2017 - presupunând că reducerea 
cotei de TVA ar fi de la 19% la 9% - la 
un nivel cuprins între 1.200 mil. lei (...) 
și 1.480 mil. lei” [12]. 

Aşa cum a precizat instituţia în 
cauză, s-a avut în vedere nivelul 
cheltuielilor relevante din anul 2014, 
stabilite pe baza anchetei INS [13], după 
care s-au extrapolat cheltuielile 
relevante cu dinamica prognozată de 
CNP a consumului nominal agregat de 
servicii. 

În materie de ipoteze generale de 
lucru, am reţinut că punctul de plecare în 
estimarea pierderii de venituri cauzată 
de o eventuală adoptare/implementare a 
respectivului proiect de act normativ „a 
fost reprezentat de cheltuielile 
gospodăriilor din România cu serviciile 
avute în vedere pentru aplicarea unei 
cote reduse de TVA, extrase din 
publicația INS (susmenţionată - n.ns.)”, 
iar „datele de intrare se referă la 
cheltuielile bănești privind energia 
electrică, termică, gaze naturale, apă, 
canal, salubritate și servicii comunale 

Fiscal Council praised the 'first-round 
effect of the proposed extension of the 
reduced rate of 9% (...) is valued at year 
2017 - assuming that VAT would be 
reduced from 19% to 9% - at a level 
between 1.200 mil. lei (...) and 1.480 
mil. lei" [12]. 

As stated by the institution, it was 
considered the relevant expenditure in 
2014, determined on the basis of the 
investigation INS [13], after which 
extrapolated costs relevant dynamics 
predicted by CNP consumption nominal 
aggregate service. 

In terms of general hypotheses work, 
I note that the starting point in 
estimating the loss of revenue caused by 
the possible adoption / implementation 
of that draft law "was represented by 
household spending in Romania with 
services envisaged for applying a 
reduced VAT extracted from 
publication INS (the aforementioned - 
n.ns.)" and "input data refers to 
spending money on electricity, gas, 
water, sewerage, sanitation and 
communal services (...), which have 
been deducted from household 
expenditure for water supply (already 
falling under the scope of the reduced 
VAT rate)" [12]. 

The result of calculations made by 
the Fiscal Council, taking into account 
the NIS data on certain consumption 
[14] and applying the average tariff to 
the distribution of cold water to the 
number of persons (individual 
consumers), considering the VAT rate 
of 24%, lead by the numbers worthy of 
attention. Thus, the impact of applying 
a reduced VAT of 9% for the above 
services would lead to an annual 
revenue loss of 1480,9 mil. Lei in 2017 
(assuming that the measure would apply 
from the beginning of that fiscal year). 
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(...), din care au fost deduse cheltuielile 
gospodăriilor pentru furnizarea apei 
(care intră deja în sfera de cuprindere a 
cotei reduse de TVA)” [12]. 

Rezultatul calculelor efectuate de 
Consiliul fiscal, cu luarea în considerare 
şi a datelor INS privind anumite 
consumuri [14] şi aplicând tariful mediu 
la distribuția de apă rece la numărul de 
persoane (consumatori individuali), 
considerând cota de TVA de 24%, 
conduce către cifre demne de toată 
atenţia. Astfel, impactul aplicării unei 
cote TVA de 9% pentru serviciile sus-
menţionate ar conduce către o  pierdere 
de venituri anuală de 1.480,9 mil. lei în 
anul 2017 (presupunând că măsura s-ar 
aplica de la începutul respectivului 
exerciţiu fiscal). 

În anii 2018 şi 2019, pierderile 
respective ar fi de 1.590,7 mil. lei, 
respectiv 1.700,5 mil. lei, sume la care s-
a ajuns prin considerarea „pierderii de 
venituri estimată la nivelul anului 2014 
(care - n.ns.) a fost extrapolată cu 
dinamica cheltuielilor cu consumul final 
al populației pentru servicii înregistrată 
sau proiectată de către CNP pentru 
intervalul 2015-2019 și ținându-se cont 
că din anul 2017 cota standard de TVA 
va fi de 19%” [12]. 

 
4. Concluzii 
 
Măsura legislativă de extindere a 

aplicării cotei reduse de TVA de 9% 
pentru servicii de natura amintită în 
cadrul demersului de faţă, deşi ar avea 
un impact pozitiv asupra nivelului de 
trai al populaţiei, ridică rezerve de 
atitudine din partea specialiştilor 
domeniului fiscal.  

În principal, drept explicaţie apare 
aceea potrivit căreia s-ar adânci deficitul 
structural, riscându-se intrarea 

In the years 2018 and 2019, such 
losses would 1590,7 mil. Lei and 
1700,5 mil. Lei, amounts reached by 
taking the "loss of revenue estimated at 
the level of 2014 (which - n.ns.) it was 
extrapolated to the dynamics of 
household final consumption 
expenditures for services registered or 
designed by Personal Identification 
Number (PIN) for the period 2015-2019 
and taking into account that in 2017 the 
standard VAT rate will be 19%" [12]. 

 
4. Conclusion 
 
The legislative measure extending 

the reduced VAT rate of 9% for 
services such as mentioned in the 
present approach, though it would have 
a positive impact on the living standards 
of the population, raises reserves 
attitude from specialists for taxation. 

Mainly it occurs as an explanation 
why that would widen the structural 
deficit, risking Romanian economy is 
entering a significant budgetary 
slippage, which would determine - 
according to the European regulatory 
framework - re-entering our country in 
excessive deficit procedure. 

Therefore, further supporting the 
measure requires new approaches 
addressed / countervailing budgetary 
instruments designed to bring as tax 
revenues - located only at the level of 
2017 - at a rate of over 1480,9 mil. Lei. 
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economiei româneşti într-un derapaj 
bugetar semnificativ, ceea ce ar 
determina - potrivit cadrului normativ 
european - reintrarea ţării noastre în 
procedură de deficit excesiv.  

De aceea, susţinerea în continuare a 
măsurii abordate de noi impune 
demersuri/instrumente bugetare 
compensatorii, menite să aducă drept 
încasări fiscale - situate doar la nivelul 
anului 2017 - la un cuantum de peste 
1.480,9 mil. lei. 
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Rezumat: După cum ştim, Noul cod 

civil aduce noutăţi importante în materie 

de efecte ale contractului, unele dintre 

acestea fiind reglementate pentru prima 

dată în legislaţia noastră, aşa cum este, de 

pildă, teoria impreviziunii sau denunţarea 

unilaterală a contractului. Ne propunem să 

abordăm aici doar acţiunile directe, ca 

excepţii veritabile de la relativitatea 

efectelor contractului, insistând, în mod 

firesc, asupra aspectelor inedite aduse de 

Noul Cod Civil, care merită o atenţie 

deosebită din partea literaturii juridice, 

urmând ca şi jurisprudenţa să contribuie 

decisiv, prin soluţiile pe care le va 

pronunţa, la lămurirea aspectelor în 

discuţie. În ceea ce ne priveşte, abordarea 

de faţă o considerăm, ca şi în alte cazuri, 

cu adevărat oportună, doar în condiţiile în 

care dezbaterea se face în paralel cu 

dispoziţiile prevăzute în vechiul Cod civil 

(abrogat în anul 2011), cu care juriştii 

români erau deja familiarizaţi, dar şi cu 

izvoarele noului nostru Cod civil. Înainte 

de a vorbi despre acţiunile directe, trebuie 

să reamintim că, în literatura juridică, nu 

există unanimitate de păreri cu privire la 

situaţiile care constituie excepţii, aparente 

sau veritabile, de la principiul relativităţii 

contractului. S-a discutat în doctrină 

despre stipulaţia pentru altul, despre 
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Abstract: As we know, the New Civil 

Code brings forth important novelties in 

terms of contract effects, some of them 

being regulated for the first time in the 

Romanian laws, as, for example the 

notion of frustration of purpose or the 

one-sided contract termination. We 

hereby would like to deal only with the 

two exceptions from the relativity 

principle of contract effects, naturally 

focusing on the new aspects introduced by 

the New Civil Code, which deserve 

special attention by the legal literature 

and which will be later clarified by the 

case law through the resolutions passed 

thereto. As far as we are concerned, we 

believe that this approach, as seen in 

other cases, is really required only as 

long as the debate makes a comparison 

between the provisions of the old civil 

code (abolished in 2011), which the legal 

advisors were already familiar with, and 

the sources of our new civil code. Before 

talking about the two exceptions 

described by the law, we must remind you 

that, in the legal literature, there is no 

consensus regarding the circumstances 

that constitute actual exceptions from the 

relativity principle of contracts. There 

have been doctrinary debates about the 

stipulation for a third party, 
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reprezentare, despre contractul colectiv de 

muncă, despre acţiunile directe şi chiar 

despre promisiunea faptei altuia, ca fiind 

excepţii reale, respectiv aparente, de la 

relativitatea efectelor contractului; teoriile 

au fost atât de variate şi atât de frecvent 

dezbătute de-a lungul anilor, încât, fiind 

foarte cunoscute, nu mai considerăm 

necesar să le reluăm aici, urmând a 

exprima doar punctul personal de vedere al 

acestui articol referitor la acţiunile directe, 

pe baza reglementărilor legale existente în 

prezent. 

 

Cuvinte cheie: Noul Cod civil; excepții 

de la principiul relativității; acțiuni directe. 

 

 

 

1. Enumerare 

 

Legea prevede foarte puţine situaţii 

de acţiune directă. Pe lângă dreptul la 

acţiune directă, ce aparţine 

beneficiarului promisiunii în materia 

stipulaţiei pentru altul, avem, în dreptul 

român, doar cinci situaţii de acţiune 

directă: patru cazuri sunt menţionate în 

noul Cod civil (unele dintre acestea 

existau şi în vechiul Cod civil), iar un 

caz este prevăzut expres în O.G. nr. 51 

/ 1997 (în materia contractului de 

leasing).  

Acțiunile directe reglementate de 

legea română sunt :  

- Acţiunea directă a lucrătorilor 

împotriva beneficiarului, în contractul 

de antrepriză; 

- Acţiunea directă a mandantului 

împotriva submandatarului, în 

contractul de mandat; 

representation, collective work contract, 

direct actions and even about the promise 

of deed for a third party as real or 

apparent exceptions from the relativity of 

contract effects; the theories have been so 

varied and frequently debated over the 

years that, as they are very well known, 

we do not think it necessary to detail them 

herein, therefore we will only express the 

personal perspective of this article. 

 

 

 

 

Keywords: New Civil Code; 

exceptions from the relativity principle; 

direct actions. 

 

 

1. Enumeration 

 

The law provides for very few 

circumstances of direct action. In 

addition to the right of direct action of 

a third-party beneficiary in the matter 

of stipulation for a third party (that we 

referred to above) there are, in the 

Romanian law, only five situations of 

direct action: four of them are 

mentioned in the new civil code 

(some of them existed in the old civil 

code as well), and one case is 

expressly stipulated by the 

Government Order no. 51 / 1997 (on 

leasing contracts).  

The direct actions regulated by 

Romanian laws are: 

- The direct action of labourers 

against the customer under a 

contractor agreement; 

- The direct action of an assignor 
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- Acţiunea directă a persoanei 

prejudiciate împotriva asigurătorului, în 

asigurarea de răspundere civilă; 

- Acţiunea locatorului împotriva 

sublocatarului; 

- Acţiunea directă a utilizatorului în 

contractul de leasing; 

 

2. Acţiunea directă a lucrătorilor 

împotriva beneficiarului, în 

contractul de antrepriză (art. 1.856 

NCC [1]) 

 

Contractul de antrepriză este un 

contract încheiat între două părţi, 

antreprenor (cel care se obligă să 

execute o lucrare) şi beneficiar (cel în 

folosul căruia se execută acea lucrare), 

dând naştere, în mod firesc, la două 

obligaţii principale: pe de-o parte, 

obligaţia antreprenorului de a executa 

lucrarea la termen şi conform 

indicaţiilor beneficiarului şi, pe de altă 

parte, obligaţia beneficiarului de a 

plăti preţul, adică de a achita valoarea 

lucrărilor. Aşadar, fiecare dintre cele 

două părţi semnatare ale contractului, 

îşi asumă două obligaţii corelative 

(reciproce), urmând ca, în caz de 

neexecutare, să răspundă în temeiul 

acestei interdependenţe (dependenţe 

reciproce) a obligaţiilor. Prin urmare, 

dacă aplicăm aici principiul relativităţii, 

rezultă că cele două părţi contractante 

(antreprenor şi beneficiar) nu pot 

răspunde, în mod firesc, faţă de o altă 

persoană străină de contract (terţ).  

Dar tocmai despre o excepţie 

vorbim aici, şi anume despre dreptul 

against the subassignee under an 

assignment contract; 

- The direct action of the injured 

party against the insurer in a civil 

liability insurance; 

- The action of the lessor against a 

sublessee; 

- The direct action of the user in a 

leasing contract. 

 

2. The direct action of labourers 

against the customer under a 

contractor agreement (art. 1.856 

NCC [1]) 

 

A contractor agreement is an 

agreement entered into between two 

parties, namely the contractor (that 

who undertakes to perform the works) 

and the customer (that who benefits 

from the works), which naturally 

gives rise to two main obligations: on 

the one hand, the contractor’s 

obligation of performing the works on 

time and according to the customer’s 

instructions and, on the other hand, 

the customer’s obligation of paying 

the price, namely the value of the 

works. Therefore, each of the two 

parties having signed the agreement 

accepts two correlative (mutual) 

obligations, and, in case of failure of 

performance, is liable by virtue of 

such interdependence (mutual 

dependence) of the obligations. Thus, 

if we hereby apply the principle of 

reciprocity, we find that the two 

contracting parties (contractor and 

customer) cannot naturally be liable 
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unei terţe persoane, străine de 

contractul de antrepriză (care nu a luat 

parte la acest contract şi pe care nu l-a 

semnat), de a acţiona împotriva unei 

părţi din contract. Este vorba despre 

angajaţii şi colaboratorii antrepre-

norului (persoanele care au un contract 

încheiat cu antreprenorul şi nu cu 

beneficiarul), cărora li se recunoaşte 

expres un drept de acţiune directă. Mai 

exact, în măsura în care nu au fost 

plătite de antreprenor, persoanele care, 

în baza unui contract încheiat cu acesta, 

au desfăşurat o activitate pentru 

prestarea serviciilor sau executarea 

lucrării contractate, au acţiune directă 

împotriva beneficiarului, până la 

concurenţa sumei pe care acesta din 

urmă o datorează antreprenorului la 

momentul introducerii acţiunii.  

Faţă de reglementarea anterioară, 

unde vechiul Cod civil părea a vorbi 

doar despre angajaţii antreprenorului („ 

zidari, lemnari şi ceilalţi lucrători”), din 

modul de formulare a noului text din 

actualul Cod civil, este fără îndoială că 

acţiunea directă aparţine și 

colaboratorilor, și chiar subantre-

prenorilor, adică acelor societăţi care 

au fost subcontractate de către 

antreprenorul principal, pentru 

executarea lucrărilor (subantrepriza 

este o situaţie frecvent întâlnită în 

practica noastră recentă şi în mediul de 

afaceri, de foarte multe ori achiziţia 

unei lucrări publice fiind câştigată de 

către o anumită societate, care, la 

rândul său, subcontractează anumite 

lucrări la care s-a obligat prin 

before another party that is not part of 

the contract (third party).  

However, it is an exception that we 

are discussing here, namely the right 

of a third party, independent of the 

contractor agreement (who is not part 

of the agreement and did not sign it), 

to act against one of the contracting 

parties. We mean the contractor’s 

employees and collaborators (the 

people who have concluded 

agreements with the contractor, and 

not with the customer), whose right of 

direct action is expressly 

acknowledged. More specifically, if 

they were not paid by the contractor, 

the people who, based on an 

agreement concluded with the former, 

carried out activities pertaining to the 

provision of services or the 

performance of the works under 

agreement, have direct action against 

the customer until the amount the 

latter owes to the contractor when the 

action is filed is recovered.  

As compared to the former 

provision, where the old civil code 

seemed to refer only to  the 

contractor’s  employees („masons, 

wood workers and other labourers”), 

the wording of the current civil code 

stipulates without any doubt that to 

direct action are also entitled the 

collaborators and even the 

subcontractors, that is the companies 

being subcontracted by the main 

contractor for the performance of the 

works (subcontracting is frequently 

used  these days also by the business 
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contractul principal de antrepriză, către 

alte societăţi). 

  

3. Acţiunea directă a mandantului 

împotriva submandatarului, în 

contractul de mandat (art. 2.023 

NCC) 

 

Contractul de mandat, este un 

contract încheiat între două părţi, 

mandant (cel care dă o împuternicire de 

reprezentare unei alte persoane) şi 

mandatar (cel care este împuternicit de 

către mandant), iar în temeiul acestui 

contract, mandatarul se obligă să 

încheie acte juridice în numele şi pe 

seama mandantului. La rândul său, 

mandatarul poate împuternici o altă 

persoană să îndeplinească cele impuse 

de mandant, persoană care va dobândi 

astfel calitatea de submandatar. Avem, 

aşadar, prin ipoteză, două contracte 

distincte: contractul de mandat 

principal încheiat între mandant şi 

mandatar şi contractul de mandat 

secundar, încheiat între mandatar (este 

vorba despre mandatarul din contractul 

de mandat principal, dar care aici 

dobândeşte calitatea de mandant) şi 

submandatar. Esenţial de reţinut pentru 

înţelegerea corectă a raporturilor 

juridice ce iau naştere: submandatarul 

nu este parte în contractul de mandat 

principal, iar mandantul (din contractul 

principal de mandat) nu este parte în 

contractul de mandat secundar. Prin 

urmare, aplicând principiul relativităţii 

contractului, ar însemna ca 

submandatarul să nu poată acţiona în 

environment, many times the 

acquisition of public works is 

awarded by a company which, in its 

turn, subcontracts to other companies 

certain works which have been 

undertaken under the contractor 

agreement). 

 

3. The direct action of the 

assignor against the subassignee 

under an assignment contract (art. 

2.023 NCC) 

 

The assignment contract (which we 

discussed in the previous chapter 

concerning representation) is an 

agreement entered into between two 

parties, the assignor (that who gives 

power of attorney to another person) 

and the assignee (that who is 

empowered by the assignor), and by 

virtue of such contract, the assignee 

undertakes to conclude legal 

transactions in the name and on the 

behalf of the assignor. In its turn, the 

assignee may authorise another 

person to fulfil the tasks required by 

the assignor, and such person shall 

have the capacity of a subassignee. 

Therefore, we may say that there are 

two distinct agreements: the master 

assignment agreement between the 

assignor and assignee and the 

secondary assignment agreement, 

between the assignee (meaning the 

assignee in the master assignment 

agreement and which here acquires 

the capacity of an assignor) and the 

subassignee. In order to understand 
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niciun fel împotriva mandantului (din 

mandatul principal), dar nici mandantul 

să nu poată acţiona împotriva 

submandatarului.  

Or, tocmai aici intervine excepţia 

importantă şi veritabilă de la principiul 

relativităţii, şi anume, dreptul 

mandantului la acţiune directă 

împotriva persoanei pe care mandatarul 

şi-a substituit-o, adică submandatarului. 

O precizare importantă se impune însă 

în legătură cu această excepţie, 

precizare care vizează modul de alegere 

/ angajare de către mandatar a 

submandatarului.  

Astfel, este de reţinut că, natura 

contractului de mandat pleacă de ideea 

de îndeplinire personală (intuitu 

personae) a mandatului de către 

mandatar însă, dacă mandantul îşi dă în 

mod expres acordul, obiectul 

contractului de mandat poate fi 

îndeplinit (fie în totalitate, fie în parte) 

şi de către o altă persoană aleasă de 

mandatar. Aşadar, regula este că 

mandatarul îşi poate substitui o altă 

persoană, numai cu condiţia obţinerii 

unei aprobări exprese din partea 

mandantului. Excepţia de la această 

regulă constă, în posibilitatea 

mandatarului de a-şi substitui o altă 

persoană terţă, chiar şi în lipsa unei 

aprobări exprese din partea 

mandantului (însă numai cu respectarea 

strictă a unor condiţii expres prevăzute 

de lege [2] şi cu obligaţia mandatarului 

de a-l înştiinţa pe mandant cu privire la 

substituire).  

Despre contractul de mandat, în 

correctly the legal relations arising 

thereof it is important to note that: the 

subassignee is not a party in the 

master assignment agreement and the 

assignor (from the master assignment 

agreement) is not a party in the 

secondary assignment agreement. 

Therefore, by applying the principle 

of agreement relativity, this means 

that the subassignee cannot act under 

any circumstances against the 

assignor (from the master assignment 

agreement) and, at the same time, the 

assignor cannot act against the 

subassignee.  

However, it is this the important 

and actual exception from the 

principle of relativity, namely the 

right of the assignor to direct action 

against the party whom the assignee 

used on his behalf, that is the 

subassignee. Nevertheless, we must 

make an important remark about this 

exception, which refers to the method 

of selecting/hiring the subassignee by 

the assignee.  

Thus, it is important to note that 

the nature of an assignment agreement 

is based on the personal performance 

(intuitu personae) of the assignment 

by the assignee, but, if the assignor 

expressly agrees to it, the assignment 

agreement may be performed (either 

fully or partially) by another person 

selected by the assignee. Therefore, 

the rule is that the assignee may be 

replaced by another party only 

provided that such assignee obtains 

the assignor’s express approval. The 
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amănunt, vom mai vorbi şi cu alte 

ocazii, însă ceea ce este important aici 

de reţinut este că, indiferent dacă 

substituirea a fost făcută de căre 

mandatar, cu sau fără acordul 

mandantului, în toate cazurile, 

mandantul are acţiune directă 

împotriva persoanei pe care mandatarul 

şi-a substituit-o, având ca obiect 

despăgubiri pentru exercitarea 

defectuoasă a mandatului. Există însă, 

este adevărat, o diferenţă de abordare a 

întinderii răspunderii mandatarului 

pentru substituirea făcută, în funcţie de 

faptul dacă această substituire a fost 

sau nu autorizată de către mandant. 

Astfel : 

- dacă substituirea nu a fost 

autorizată de mandant, mandatarul 

răspunde pentru actele persoanei pe 

care și-a substituit-o ca și cum le-ar fi 

îndeplinit el însuși; 

- dacă substituirea a fost autorizată 

de mandant, mandatarul nu răspunde 

decât pentru diligența cu care a ales 

persoana care l-a substituit și i-a dat 

instrucțiunile privind executarea 

mandatului. 

 

4. Acţiunea directă a persoanei 

prejudiciate împotriva asigurăto-

rului, în asigurarea de răspundere 

civilă (art. 2.224 NCC) 

 

O altă situaţie, în care legea prevede 

expres dreptul la acţiune directă, o 

regăsim în materia asigurării de 

răspundere civilă [3]. Deşi această 

acţiune era reglementată în Codul civil 

exception to this rule is that the 

assignee may be substituted by a third 

party even without the express 

approval of the assignor (but only in 

accordance with certain circumstances 

expressly provided for by law [2] and 

with the obligation that the assignee 

should inform the assignor about such 

substitution).  

We will discuss in detail the 

assignment agreement on other 

occasions, too, but what is of 

paramount importance here is that, 

irrespective of whether the 

substitution was made by the assignee 

with or without the approval of the 

assignor, in all cases, the assignor has 

the right to direct action against the 

party substituting the assignee, 

meaning damages for the faulty 

performance of assignment. It is true 

that there are different approaches 

concerning the scope of the assignee’s 

liability for such substitution, based 

on whether such substitution was or 

was not consented by the assignor. 

Thus: 

- should the substitution have not 

been authorised by the assignor, the 

assignee himself shall be liable; 

- should the substitution have been 

authorised by the assignor, the 

assignee shall be liable only for the 

diligence employed in selecting the 

substituting party to whom such 

assignee provided the instructions for 

the performance of the assignment. 
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francez, codul nostru civil care şi-a 

încetat aplicabilitatea în 2011 nu a 

preluat-o; în schimb, acţiunea în 

discuţie era prevăzută în Legea nr. 136 

/ 1995 a asigurărilor. În prezent, noul 

Cod civil român legiferează această 

acţiune directă în art. 2.224, care 

stabileşte cu titlu de principiu că, în 

mod firesc, drepturile terțelor persoane 

păgubite se exercită împotriva celor 

răspunzători de producerea pagubei 

(alin. 1). Cu toate acestea, asigurătorul 

poate fi chemat în judecată de 

persoanele păgubite, în limitele 

obligațiilor ce îi revin acestuia din 

contractul de asigurare (alin. 2).  

Aşadar, dreptul de acţiune directă, 

în acest caz, constă în posibilitatea 

persoanei păgubite (de pildă, ca urmare 

a unui accident auto), de a acţiona atât 

împotriva autorului prejudiciului 

(persoanei vinovate de producerea 

accidentului soldat cu pagube 

materiale), în temeiul răspunderii civile 

delictuale (lucru firesc, întrucât cel care 

produce un prejudiciu trebuie să îl şi 

repare), dar şi împotriva  asigurătorului 

(şi aici intervine excepţia de la 

principiul relativităţii), care, faţă de 

victimă, este un terţ desăvârşit; or, 

această din urmă acţiune este, fără 

îndoială, o acţiune directă, 

reglementată ca atare de lege (în 

prezent şi de Codul civil român). 

Aşadar, şi aceasta este o excepţie de la 

principiul relativităţii efectelor 

contractului, întrucât, deşi contractul de 

asigurare se încheie între asigurător şi 

asigurat (autorul accidentului în 

 

4. The direct action of the 

injured person against the insurer 

under a civil liability insurance (art. 

2.224 NCC).   

 

Another case when the law 

provides expressly for the right to 

direct action is in the matter of the 

civil liability insurance [3]. Although 

such action was regulated by the 

French Civil Code, our civil code that 

was abolished in 2011 had not taken it 

over; on the other hand, such action 

was regulated by Law no. 136 / 1995 

on insurance. Currently, the new 

Romanian Civil Code legislates the 

direct action in art. 2.224, which sets 

out as a principle that, naturally, the 

rights of injured third parties shall be 

exercised against the parties liable for 

damage (par. 1). Nevertheless, an 

insurer may be sued by the injured 

parties within the limits of his 

obligations under the insurance 

agreement (par. 2).  

Therefore, the right to direct action 

in this case consists of the injured 

party (for example, following a car 

accident) being able to act both 

against the party having caused the 

damage (the person guilty for the 

accident resulting in material damage) 

by virtue of tort liability (a natural 

thing, as the party causing damage 

must also give remedy) and against  

the insurer (and this is the exception  

from the principle of relativity), who, 

to the victim, is a complete third 
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exemplul nostru), o terţă persoană, cu 

totul străină de contractul de asigurare, 

va putea acţiona direct în instanţă pe 

asigurător [4]. 

 

5. Acţiunea locatorului împotriva 

sublocatarului (art. 1.807 NCC) 

 

În fine, ultimul caz de acţiune 

directă prevăzut de Codul civil este în 

materie de locaţiune. Vechiul nostru 

Cod civil nu a prevăzut o astfel de 

posibilitate, deşi Codul civil francez 

(sursa de inspiraţie a Codului civil 

român abrogat în anul 2011) 

reglementa şi reglementează şi în 

prezent, în mod expres, dreptul 

locatorului de a acţiona împotriva 

sublocatarului, pentru plata chiriei 

datorate de locatar (art. 1.753 Cod civil 

francez). De altfel, faţă de modul de 

formulare al acestui articol din legea 

franceză, şi având în vedere şi faptul că 

legea canadiană nu prevede o astfel de 

situaţie legală de acţiune directă [5], 

putem trage cu uşurinţă concluzia că, 

noul nostru Cod civil a avut ca sursă de 

inspiraţie art. 1.753 din Codul francez. 

Astfel, potrivit art. 1.807 NCC, intitulat 

marginal „Efectele sublocaţiunii. 

Acţiuni împotriva sublocatarului”, în 

caz de neplată a chiriei cuvenite în 

temeiul locaţiunii, locatorul îl poate 

urmări pe sublocatar, până la 

concurenţa chiriei pe care acesta din 

urmă o datorează locatarului principal 

(legea precizează şi faptul că plata 

anticipată a chiriei către locatarul 

principal nu poate fi opusă locatorului). 

party; this latter action is, beyond any 

doubt, a direct action regulated as 

such by law (currently also by the 

Romanian Civil Code). Therefore, 

this is another exception from the 

principle of relativity in terms of the 

effects of an agreement, because, 

although the insurance agreement is 

concluded between the insurer and the 

insured (the person making the 

accident in our example), a third 

party, completely alien to the 

insurance agreement can sue directly 

the insurer [4]. 

 

5. The action of the lessor against 

a sublessee (art. 1.807 NCC) 

 

Finally, the last case of direct 

action provided for by the Civil Code 

may be found in the matter of leases. 

Our old civil code did not have any 

provision thereto, although the French 

Civil Code (the source of inspiration 

for the Romanian Civil Code 

abolished in 2011) provided and still 

provides expressly for the right of a 

lessor to act against a sublessee for 

the payment of the rent owed by the 

lessee (art. 1.753 the French Civil 

Code). By comparing the wording of 

this article in the French law and 

taking into consideration that the 

Canadian law does not provide for 

such a circumstance of direct action 

[5], we may conclude that our new 

civil code was inspired by art. 1.753 

of the French Code. Thus, according 

to art. 1.807 NCC, called „Effects of 
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Spre deosebire însă de Codul civil 

francez, noul nostru Cod civil dă 

posibilitatea locatorului de a acţiona 

direct împotriva sublocatarului, nu 

numai în caz de neplată a chiriei de 

către locatarul principal, ci şi pentru a-l 

constrânge la executarea celorlalte 

obligații asumate prin contractul de 

sublocațiune (art. 1.807 NCC). 

 

6. Acţiunea directă a 

utilizatorului în contractul de leasing 

(O.G. nr 51/1997) 

 

Deși nu este reglementată de Codul 

civil, acţiunea directă a utilizatorului 

împotriva furnizorului este o veritabilă 

excepţie de la principiul relativităţii 

efectelor contractului consacrat prin art. 

1.280 NCC;  furnizorul, care nu este 

parte în contractul de leasing, poate fi 

acţionat direct de către utilizator, în 

virtutea dreptului conferit de lege [6]. 

Potrivit art. 12 lit. a) din O.G. nr. 

51/1997, în temeiul contractului de 

leasing, utilizatorul are dreptul de 

acţiune directă contra furnizorului, în 

cazul reclamaţiilor privind livrarea, 

calitatea, asistenţa tehnică, service-ul 

necesar în perioada de garanţie şi 

postgaranţie [7]. 

Mai mult, în alte sisteme de drept, 

prin acţiunea formulată de utilizator 

împotriva furnizorului, se pot solicita 

atât daune-interese pentru nelivrarea 

bunului sau pentru neconformitatea 

acestuia, cât şi rezoluţiunea 

contractului de vânzare-cumpărare 

încheiat între furnizor şi finanţator [8]. 

sublease. Actions against the 

sublessee”, for the failure of payment 

of the rent required under the lease, 

the lessor can sue the sublessee until 

the rent the latter owes to the main 

lessee is recovered (the law also states 

that the payment in advance of the 

rent by the main lessee cannot be 

opposed to the lessor). However, 

unlike the French Civil Code, our new 

civil code gives the lessor the 

possibility of acting directly against 

the sublessee not only for failure of 

payment of the rent by the main 

lessee, but also to force the 

performance of the other obligations 

undertaken under the sublease (art. 

1.807 NCC). 

 

6. The direct action of the user 

under a leasing contract (O.G. nr 

51/1997) 

 

Although not regulated by the civil 

code, a user’s direct action against the 

provider is a real exception from the 

principle of relativity of the effects of 

an agreement, set out by art. 1.280 

NCC a provider, who is not part of a 

leasing agreement, may be sued 

directly by a user by virtue of the 

latter’s right provided by law [6].  

According to art. 12 letter. a) of the 

Government Order no. 51/1997, by 

virtue of the leasing agreement, the 

user has the right of direct action 

against the provider, in the case of 

complaints concerning delivery, 

quality, technical support, servicing 
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Aceasta a fost, de pildă, soluţia unanim 

recunoscută atât de jurisprudenţă [9], 

cât şi de literatura juridică [10] 

franceză, cu rezerva cazului în care 

utilizatorul a comis o fraudă în 

drepturile finanţatorului.  

În ceea ce priveşte natura juridică a 

acţiunilor directe de care beneficiază 

utilizatorul împotriva furnizorului, 

literatura juridică şi jurisprudenţa 

străină nu au fost constante, din cauza 

nereglementării lor de lege lata în 

anumite legislaţii. Astfel, s-a invocat 

cesiunea de creanţă [11], stipulaţia 

pentru altul [12] sau delegaţia [13], ne-

ajungându-se la un consens, însă 

posibilitatea exercitării acestor acţiuni a 

fost unanim recunoscută, cu condiţia 

stipulării lor în contractul de leasing 

[14]. 

În legislaţia noastră, problema 

naturii juridice a acţiunilor directe 

pentru livrarea bunului şi pentru 

calitatea acestuia, formulate de 

utilizator împotriva furnizorului, nu se 

pune, întrucât ele au ca izvor legea, 

fiind expres reglementate de art. 12 din 

O.G. nr. 51/1997. Acesta este, deci, un 

alt caz în care este posibilă exercitarea 

unei acţiuni directe împotriva unei 

persoane care nu a luat parte la încheie-

rea contractului, alături de cele 

prevăzute mai sus, în materie de 

mandat, de antrepriză, asigurări şi 

locaţiune. 

 

Referințe 

 
[1] Subliniem aici că, pentru a fi eliminat orice 

dubiu, însăşi legea foloseşte chiar în titlul 

during the warranty and after 

warranty [7]. 

Furthermore, in other legal 

systems, by means of the action filed 

by the user against the provider, the 

former may claim damages for the 

failure of delivering the goods or for 

lack of conformity, as well as the 

termination of the sale agreement 

concluded between the provider and 

the financer [8]. For instance, this was 

the solution unanimously 

acknowledged both by the French 

legal cases [9], and by the legal 

literature [10] with the exception of 

the case where the user has committed 

fraud in the rights of the financer.  

In terms of the legal nature of the 

direct actions the user may take 

against the provider, the foreign legal 

literature and case-law have not been 

consistent, because they are not 

regulated as legelata in certain 

legislations. Thus, the assignment of 

receivables [11], the stipulation for a 

third party [12] or the delegation [13], 

was claimed, and no consensus was 

reached, but the possibility of 

exercising these actions was 

unanimously recognised, provided 

that they are provided for in the 

leasing agreement [14]. 

In the Romanian legislation, the 

legal nature of direct actions for the 

delivery and quality of goods filed by 

the user against the provider is not a 

matter of concern, as such actions are 

based on the law, being expressly 

provided for by art. 12 of the 
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marginal al articolului 1.856 NCC, noţiunea 

de „acţiune directă”, fapt pe care nu îl 

întâlneam în vechiul Cod civil (vechiul Cod 

civil, abrogat în 2011, reglementa acţiunea 

directă a lucrătorilor, în contractul de 

antrepriză, în art. 1.488: „ Zidarii, lemnarii 

și ceilalți lucrători întrebuințați la clădirea 

unui edificiu sau la facerea unei alte lucrări 

date în apalt, pot reclama plata lor de la 

comitent, pe atât pe căt acesta ar datora 

întreprinzătorului în momentul 

reclamației”). 

[2] Numai atunci când, împrejurări neprevăzute 

îl împiedică să aducă la îndeplinire 

mandatul, şi îi este imposibil să îl înştiinţeze 

în prealabil pe mandant asupra acestor 

împrejurări, şi cu condiţia să se poată 

prezuma că mandantul ar fi aprobat 

substituirea, dacă ar fi cunoscut 

împrejurările ce o justifică. 

[3] În asigurarea de răspundere civilă, 

asigurătorul se obligă să plătească o 

despăgubire pentru prejudiciul de care 

asiguratul răspunde potrivit legii, față de 

terțele persoane prejudiciate, și pentru 

cheltuielile făcute de asigurat în procesul 

civil (art. 2.223 NCC). 

[4] Este important de reamintit aici şi soluţia 

instanţei supreme în ceea ce priveşte 

calitatea asigurătorului în procesul penal, în 

care acţiunea civilă este judecată alături de 

acţiunea penală. Astfel, prin Decizia nr. I / 

2005 pronunţată într-un recurs în interesul 

legii de către Secţiile Unite ale Înaltei Curţi 

de Casaţie şi Justiţie, s-a statuat că 

societatea de asigurare participă în procesul 

penal în calitate de asigurător de răspundere 

civilă, nu de parte responsabilă civilmente şi 

nici de garant al plăţii despăgubirilor. 

Aşadar, natura juridică a acestei acţiuni 

directe, despre care vorbim aici, este diferită 

faţă de acţiunea directă a subantreprenorilor, 

dar este totuşi, fără îndoială, o acţiune 

directă. 

[5] Codul civil din Quebec nu ne spune nimic 

despre această acţiune, astfel că, deducem, 

că ea nu este permisă în dreptul privat 

canadian. Dimpotrivă, Codul civil din 

Government Order no. 51/1997. 

Therefore, this is another case where 

one may exercise direct action against 

a party that did not take part in the 

conclusion of an agreement, along 

with the cases described above, in the 

matters of assignment, contracting, 

insurance and lease. 

 

References 

 
[1] We hereby emphasize that, to rise 

beyond any doubt, the law itself uses in the 

side heading of the article 1.856 NCC, the 

wording ”direct action”, which one could not 

find in the old civil code (the old civil code 

abolished in 2011 provided for the direct 

action of the labourers under a contractor 

agreement in art. 1.488 : „ The masons, wood 

workers and other labourers used for the 

erection of a building or the performance of  

any works under contract, may claim their 

payment from the principal to the extent of the 

latter’s debt to the contractor at the time of 

claim”). 

[2] Only when unforeseen circumstances 

prevents him to fulfill the assignment and to 

inform the lessor in advance about such 

circumstances and provided that one may 

assume that the assignor would have approved 

the substitution should he have known the 

circumstances justifying it. 

 [3] In civil liability insurances, the insurer 

undertakes to pay compensation forthe damage 

for which the insuree is liable according to the 

law before third parties injured and for the 

expenses incurred by theinsuree during the 

trial (art. 2.223 NCC). 

[4] It is important to remember the 

resolution ofthe supreme court on the capacity 

of the insurer in a criminal trial, where the civil 

action is trialled along with the criminal act. 

Thus, the Decision no. I / 2005 passed in 

appeal in the interest ofthe law by the Joint 

Departments of the High Courtof Cassation 

and Justice stated that the insurance company 
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Quebec dă dreptul sublocatarului de acţiona 

împotriva locatorului principal, atunci când 

sublocatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile: 

„Where a lessor fails to perform his 

obligations, the sublessee may exercise the 

rights and remedies of the lessee to have 

them performed” (art. 1.876 C.C.Q.). 

[6] Convenţia UNIDROIT asupra leasingului 

financiar internaţional prevede că obligaţiile 

furnizorului care rezultă din contractul de 

furnizare încheiat cu finanţatorul pot, de 

asemenea, să fie invocate de către utilizator, 

ca şi cum el ar fi parte în contractul de 

furnizare [art. 10 alin. (1)]. Alineatul (2) din 

articolul citat menţionează însă că 

posibilitatea utilizatorului de a invoca faţă 

de furnizor obligaţia livrării bunului, nu-i dă 

dreptul de a rezilia sau anula contractul de 

furnizare fără consimţământul 

finanţatorului. 

[7] Pentru mai multe amănunte privind acţiunea 

directă a utilizatorului, coroborarea 

legislaţiei leasingului cu dispoziţiile 

relevante din legislaţia consumatorilor 

(inclusiv pentru un punct de vedere privind 

oportunitatea, de lege ferenda, a unei 

răspunderi solidare şi a finanţatorului alături 

de furnizor pentru reclamaţii privind 

calitatea bunului) şi, în general, pentru alte 

amănunte legate de contractul de leasing şi 

de efectele juridice ale acestuia, a se vedea 

G.Tiţa-Nicolescu - Leasing, Editura C.H. 

Beck, Bucureşti, 2006, p. 186 şi urm. 

[8] În ceea ce ne privește, cu privire la această 

din urmă cale de acțiune avem rezerve 

serioase, însă nu vom intra aici în amănunte, 

nefăcând obiectul studiului nostru. 

[9] C. Cass. com., 25. 01. 1977, în Bull. civ. IV, 

no. 28; C. Cass. com., 08. 12. 1992, în Bull. 

civ. IV, no. 396. 

[10] A. Jaufret, Droit Commercial, Editura 

LGDJ, Paris 1995, p. 465. 

[11] A se vedea M. Giovaneli, Credit bail în 

Europe. Ed. Litec, Paris 1980, p. 239-248. A 

se vedea şi C. Cass., 26.01.1977, în J. 

Nestre, E. Putman, D. Vidal, Grands arręts 

du droit des affaires. Ed. Dalloz, Paris, 

1995, p. 420. Instanţa supremă a mai 

takes part in the criminal trial in its capacity 

civil liability insurer and not as a liable party in 

a civil matter or a guarantor of payment of 

damages. Therefore, the legal nature of this 

direct action in question here is different from 

the direct action of subcontractors, but it is, 

beyond any doubt, a direct action. 

[5] The Civil Code of Quebec has no 

mention of this action, so we infer that it is not 

allowed in the Canadian private law. On the 

contrary, the Civil Code of Quebec entitles the 

sublessee to act against the main lessor when 

the sublessor does not fulfill his obligations: 

„Wherea lessor fails to perform his obligations, 

the sublessee may exercise the rights and 

remedies of the lessee to have them 

performed” (art. 1.876 C.C.Q.). 

[6] The UNIDROIT Covenant on 

international financial leasing provides that 

theprovider’s obligations arising from the 

provision agreement concluded with the 

financer may also be claimed by the user, as if 

the former were part of the provision 

agreement [art. 10 par. (1)]. Paragraph (2) of 

the quoted article states however that although 

the user may claim the delivery of goods to the 

provider, such user does not have the right to 

terminate or cancel the provision agreement 

without the financer’s consent. 

[7] For more details on the user’s direct 

action, on the relation between the legislation 

on leasing and relevant provisions in the laws 

on consumer (including for a point of view on 

the opportunity of lege ferenda, of ajoint 

liability ofthe financer and provider in cases of 

complaints concerningthe quality ofthe goods) 

and, generally,for other details related to 

leasing agreements and theirbinding effects, 

see G.Tiţa-Nicolescu – Leasing, C.H. Beck, 

Publishing, Bucharest 2006, p. 186 and the 

following. 

[8] As far as we are concerned, we have 

serious reservations regarding this way of 

remedy, but we will not elaborate on it, as it is 

not part ofour study. 

[9] C. Cass. Com., 25. 01. 1977, in Bull. 

civ. IV, no. 28; C. Cass. com., 08. 12. 1992, in 

Bull. civ. IV, no. 396. 
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menţionat că valabilitatea transmisiunii 

acestor acţiuni de la finanţator la utilizator 

poate fi recunoscută şi în baza art. 1719 şi 

1721 C. civ., referitoare la contractul de 

locaţiune, întrucât aceste norme nu sunt de 

ordine publică. 

[12] Trib. Cant. Vaud, 17. 11. 1978, în *** 

Centre du droit de l’entreprise de 

l’Universite de Lausanne, Le leasing 

industriel, comercial et imobilier. Ed. 

CEDIDAC, Lausanne, 1985, p. 40, şi C. 

Cass, 23.11.1990, în J. Nestre, E. Putman, 

D. Vidal, op. cit., pp. 422-424. 

[13] C. Cass., 23. 11. 1990, în J. Nestre, E. 

Putman, D. Vidal, op. cit., pp. 422-424. 

Instanţa a considerat că finanţatorul este 

delegant, furnizorul vânzător este delegat, 

iar utilizatorul este delegatar, precizându-se 

că delegaţia perfectă nu se prezumă, 

presupunând novaţia, astfel că utilizatorul 

renunţă la exercitarea acţiunilor împotriva 

finanţatorului delegant. 

[14] R N. Schutz, Les recours de credit-preneur 

dans l' operation de credit bail. Ed. PUF 

Paris 1994, p. 102. Autorul arată că acţiunile 

directe au temei legal numai în cazul 

contractelor de leasing încheiate în baza 

legii din 1978, unde sunt expres stipulate, 

astfel că pentru celelalte contracte de 

leasing, ele pot fi exercitate numai dacă au 

fost prevăzute în contract. 

 
 

[10] A. Jaufret, Droit Commercial, Ed. 

LGDJ, Paris 1995, p. 465. 

[11] See M. Giovaneli, Credit bail in 

Europe. Litec Publishing, Paris 1980, pp. 239-

248. Also see C. Cass., 26.01.1977, in J. 

Nestre, E. Putman, D. Vidal, Grands arręts du 

droit des affaires. Dalloz Publishing, Paris, 

1995, p. 420. The supreme court alsostated that 

the assignment of such actions from the 

financer touser may be recognised as valid by 

virtue of art. 1719 and 1721 of the Civil Code, 

on the lease agreement, as these regulationsare 

not for public use. 

[12] Trib. Cant. Vaud, 17. 11. 1978, în *** 

Centre du droit de l’entreprise de l’Universite 

de Lausanne, Le leasing industriel, comercial 

et imobilier. Ed. CEDIDAC, Lausanne, 1985, 

p. 40, and C. Cass, 23.11.1990, in J. Nestre, E. 

Putman, D. Vidal, op. cit., pp. 422-424. 

[13] C. Cass., 23. 11. 1990, in J. Nestre, E. 

Putman, D. Vidal, op. cit., p. 422 424. The 

court considered that the financer is a 

delegator, the provider-seller is a delegatee, 

and the user is obligee, with the remark that 

the perfect delegation is not presumed, it 

implies novation, so that the user waives to 

exercise the action against the financer-

delegator 

[14] R N. Schutz, Les recours de credit-

preneur dans l' operation de credit bail. Ed. 

PUF Paris 1994, p. 102. The author shows that 

the direct actions have alegal basis only for 

theleasing agreement that were concluded by 

virtue ofthe law of 1978, where they are 

expressly stipulated, so that for otherleasing 

agreements, they may be exercised provided 

that they were stipulated in the agreement. 
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În majoritatea statelor Uniunii 
Europene,  

protecţia acordată fondurilor 
comunitare  

este mai mare decât protecţia 
asigurată resurselor financiare 

naţionale… 
 
Aşa cum se cunoaşte, România nu 
reuşeşte să atragă decât o mică parte 
din fondurile europene care îi revin. 
Totodată, în rapoartele organismelor de  

control ale UE figurăm cu un număr 
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In most European Union States,  
the protection guaranteed to EU funds  
is greater than the protection provided 

to national financial resources... 
 
As is known, Romania fails to attract 
only a small part of European funds 
assigned to it. However, the reports of 
the control of EU figures with a large 
number of irregularities in the spending 
of EU funds and major financial 
corrections. According to art. 3, letter 

e) of Regulation (EC) No. 1681/94 
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ridicat de nereguli în cheltuirea 
fondurilor comunitare şi importante 
corecţii financiare. Potrivit art. 3, lit. 
„e”, din Regulamentul (CE) nr. 
1681/94, începând cu anul 2006, 
Statele Membre sunt obligate să 
identifice, atunci când notifică nereguli 
Comisiei, dacă neregulile respective 
implică ”suspiciuni de fraudă”, însă 
indiferent dacă neregulile sunt 
intenţionate sau neintenţionate (fraudă), 
cheltuielile afectate se exclud de la 
cofinanţarea din bugetul UE (Notă 
informativă privind indicatorii de 
fraudă pentru FEDR, FSE şi FC, 
http://romaniacurata.ro/wp-
content/uploads/2012/09/4_Nota_infor
mativa_indicatorii_frauda.pdf). 
Justificat de faptul că activitatea de 
control/audit al proiectelor finantate din 
fonduri europene generează multiple 
aspecte litigioase, se impunea 
conceperea şi editarea unei lucrări, ca 
cea la care ne referim în rândurile de 
faţă. Apărută sub semnătura a doi 
profesori universitari – Ionel BOSTAN 
şi Ştefan PETE - cartea cu titlul 
“Deturnarea fondurilor europene. 
(I)regularitate şi corecţii financiare” 
(Editura Hamangiu, Bucureşti, 2016, 
264 p.) prezintă interes aparte pentru 
toti cei care gestionează şi accesează 
acest gen de finanţări. Avem în vedere 
aici: autorităţile contractante, 
beneficiari de fonduri europene, 
practicieni din instituţiile de control 
financiar, auditori, avocaţi şi 
consultanţi în domeniu. Dat fiind că cei 
doi autori sunt la rândul lor specialişti 
care activează şi în sfera auditului 
public extern (Curtea de Conturi a 
României), cunoscuţi deja cu diverse 
lucrări bine apreciate de cei interesaţi 
[1-17], observăm o elaborare specială a 
structurii şi conţinutului demersului 

since 2006, Member States are required 
to identify, when they notify 
irregularities to the Commission, 
whether the irregularities involved 
"suspected fraud", but whether 
intentional or unintentional 
irregularities (fraud), the affected 
expenditures are excluded from co-
financing from the EU budget 
(Information Note on fraud indicators 
for the European Regional 
Development Fund (ERDF), European 
Social Fund (ESF) and CF, 
http://romaniacurata.ro/wp-
content/uploads/2012/09/4_Nota_infor
mativa_indicatorii_frauda.pdf). 
Justified by the fact that the control / 
audit of projects financed from 
European funds generates multiple 
contentious issues, it was necessary to 
design and edit a job like the one we 
refer to these lines. Issued under the 
signatures of two professors - Ionel 
BOSTAN and Stefan PETE - book 
entitled "Misappropriating funds. 
(I)regularity and financial 
corrections" (Hamangiu Publishing 
House, Bucharest, 2016, 264 p.) Has 
special interest for those who manage 
and access this kind of funding. We 
have in mind here: contracting 
authorities, beneficiaries of EU funds, 
practitioners of audit bodies, auditors, 
lawyers and consultants in the field. 
Given that the two authors are 
themselves specialists working in the 
sphere of public audit (Court of 
Accounts of Romania), already known 
to have various well appreciated by 
those interested [1-17], we observe a 
special development structure and 
content endeavor on which we stop 
briefly. Thus, the jurisprudence is given 
some relevant decisions of the High 
Court of Cassation and Justice - 
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asupra căruia ne oprim şi noi pe scurt. 
Astfel, partea de juriprudență este dată 
de unele decizii relevante ale Înaltei 
Curți de Casaţie şi Justiţie - Secţia de 
Contencios administrativ şi fiscal, în 
legătură cu procese care au ca punct de 
plecare aspecte derivate din exercitarea 
tipului amintit de verificări. Această 
parte, însă, spre a fi mai bine înţeleasă, 
este precedată de alte două importante 
secțiuni. Prima dintre ele include 
prezentarea terminologiei consacrate, 
ca cea de-a doua să reprezinte o sinteză 
privind Controlul regularității 
fondurilor europene, insistându-se 
asupra cadrului juridic 
(http://bibliotecahamangiu.ro/deturnare
a-fondurilor-europene-i-regularitate-si-
corectii-financiare-practica-judiciara-
relevanta-ct-7105). În orice caz, 
clarificările posibile sunt în jurul unor 
întrebări precum: „Ce se întamplă după 
ce organele de control întocmesc un 
proces-verbal de constatare a unor 
nereguli, o notăde corecţie financiară 
sau chiar o decizie de rambursare a 
fondurilor europene utilizate? Unde 
depunem o cerere în instanţă pentru a 
obţine suspendarea, în prima faza, şi 
anularea, în definitiv, a acestor acte 
care, odată executate, pot paraliza 
activitatea oricarui agent economic? Ce 
condiţii trebuie îndeplinite pentru ca 
instanţă sa acorde suspendarea? Ce 
înseamnă caz justificat, paguba 
iminentă? Ce presupune prejudiciul 
efectiv sau viitor, dar previzibil, adus 
bugetului UE?” 
(https://alfalist.ro/deturnarea-
fondurilor-europene-iregularitate-si-
corectii-financiare-practica-judiciara-
relevanta/f83f75e51bf6ae6ad085dbdef
db4f8e5fdfb51d0/).  

În opinia noastră, demersul 
profesorilor universitari Ionel 

Department of Administrative and 
Fiscal in connection with processes that 
starting point derived from the 
performance of the type mentioned 
aspects checks. This part, however, to 
be better understood, it is preceded by 
two major sections. The first one 
includes an overview of the 
terminology established that the two 
represent an overview of regularity 
control of EU funds, insisting on the 
legal framework 
(http://bibliotecahamangiu.ro/deturnare
a-fondurilor-europene-i-regularitate-si-
corectii-financiare-practica-judiciara-
relevanta-ct-7105). However, 
clarifications are possible around 
questions such as: "What happens after 
controlling bodies draw up a report 
finding certain irregularities, a financial 
correction note or even a refund 
decision of the European funds used? 
Where we submit an application in 
court to get suspended in the first 
phase, and cancellation, ultimately, 
those acts which, once executed, can 
paralyze any trader? What conditions 
must be met for the court to grant 
suspension? What does the case 
justified the impending loss? What 
does actual damage or the future, but 
predictably, brought the EU budget?" 
(https://alfalist.ro/deturnarea-
fondurilor-europene-iregularitate-si-
corectii-financiare-practica-judiciara-
relevanta/f83f75e51bf6ae6ad085dbdef
db4f8e5fdfb51d0/). In our opinion, the 
approach professors Ionel BOSTAN 
and Stefan PETE is quite useful and 
welcome, both for academia - higher 
education justiciary and economic, as 
well as the practitioners of audit bodies 
(audit), and at the forefront of 
European funds. 
 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 5. Issue 2/2016 - http://juridica.ugb.ro/ - 
Nelu NIȚĂ 

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

608 
 

BOSTAN şi Ştefan PETE este cât se 
poate de util şi binevenit, atât pentru 
mediul academic - învățământul 
superior juridic și economic, cât și 
pentru cel al practicienilor, din 
instituțiile de control financiar (audit), 
dar şi de la nivelul entităţilor 
preocupate de atragerea fondurilor 
europene. 
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	Abstract: Criminal liability acquired in environmental law, a primordial place in the hierarchy of legal liability titpurilor, amidst a growing number of negative facts against the environment. The new Criminal Code contributes to punish acts against the environment. Another aspect analyzed in this paper refers to the phenomenon of organized crime booming. Against this background were amplified and destructive actions against the environment, which led to the ecological crime. In Europe and globally are important steps towards a more rigorous control of crime. The work captures the situation of Romania and France in terms of concerns for stopping crime in ecology.
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