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Mandatul reprezentativ-  

esenţa democraţiei 

constituţionale  
 

 

Conf. univ.dr. Alexandru 

AMITITELOAIE 

Universitatea George Bacovia, Bacău, 

România 

amititeloaie@yahoo.com 
 

„Tuturor oamenilor care deţin măcar o parte 

din putere, ar trebui să li se întipărească, cu 

tărie şi străşnicie, în minte, ideea că acţionează 

doar prin împuternicirea dată de altcineva şi că 

trebuie să dea seama, pentru comportarea 

avută, în temeiul acelei împuterniciri, singurului 

mare Stăpân, Autor şi Întemeietor al Societăţii” 

„ 

Edmund Burke 

 

 
Rezumat: La aproape un sfert de secol 

de la debutul procesului democratic în 

România postdecembristă, ideea de 

democraţie cunoaşte în rândul populaţiei o 

apetenţă tot mai palidă. Clamarea 

zgomotoasă a acestui concept, ca replică la 

regimul dictatorial anterior, şi excesul de 

limbaj specific, în contrast însă cu 

atitudinea şi conduita abuzivă şi 

discreţionară a exponenţilor noii puteri, au 

produs o gravă eroare de percepţie din 

partea opiniei publice. S-a ajuns până 

acolo încât la nivelul anumitor segmente 

sociale, inclusiv dificultăţile vieţii de zi cu 

zi, cu care se confruntă populaţia, sunt 

puse pe seama democraţiei. În absenţa unei 

conduite politice convingătoare, este greu 

de explicat şi de lămurit, că nu democraţia 

în sine este cauza relelor care s-au abătut 

asupra ţării şi a poporului, ci folosirea ei 

ca o mască, pentru disimularea 

comportamentelor abuzive, neloiale şi 

discreţionare din partea puterii. 

Suveranitatea poporului, care ar trebui să 

legitimeze actul de guvernare pentru ca 

 

The representative mandate-  

the essence of constitutional 

democracy  
 

 

Associate professor Alexandru 

AMITITELOAIE, Ph.D 

“George Bacovia” University, Bacau, 

Romania 

amititeloaie@yahoo.com 

 
“All persons who hold at least part of the power 

should be strongly and irrefutably aware of the 

fact that they act only as a result of the 

delegacy given by somebody else, and should by 

their conduct following that delegacy be 

responsible to the only great Master, Author 

and Founder of the Society” 

 

Edmund Burke 

 

“ 

Abstract: Nearly a quarter century after 

the beginning of the democratic process in 

Romania following the moment December 

1989, the idea of democracy is for the 

population an increasingly vague notion. 

The vociferous proclamation of this 

concept, as an answer to the previous 

dictatorial regime, as well as the excessive 

specific language, opposed however to the 

abusive and discretionary conduct and 

attitude of the representatives of the new 

power, have generated a serious error of 

perception from the public opinion. The 

extent of these errors is such that at the 

level of certain social segments event the 

daily difficulties of the population are 

explained by the democratic process. In the 

absence of a convincing political conduct 

it is difficult to explain that it is not 

democracy itself that causes the evils in 

our country, but its use as a mask to 

dissimulate abusive, disloyal and 

discretionary behaviors from the power 

center. The sovereignty of the people, 

which should legitimate the government in 

mailto:amititeloaie@yahoo.com
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acesta să fie unul democratic, a devenit o 

lozincă lipsită de conţinut, folosită în 

discursul politic doar pentru justificarea 

actelor inspirate de interesele egoiste ale 

actorilor politici. În aceste condiţii, 

mandatul reprezentativ, pe care de fapt se 

fundamentează edificiul democratic al 

statului, cunoaşte o accentuată alterare şi 

denaturare, chiar în litera şi spiritul 

Constituţiei.  

 

Cuvinte cheie: democraţie; puterea 

poporului; stat de drept; constituţie; 

mandat reprezentativ; mandat imperativ; 

poporul suveran; alegeri; revocare; 

răspundere politică.  

 

 

Considerente introductive privind 

mandatul reprezentativ şi 

democraţia reprezentativă 
 

Starea de insatisfacţie, faţă de 

modul cum este guvernată societatea şi 

aspiraţiile permanente către un 

guvernământ mai bun, reprezintă o 

constantă a întregii evoluţii a 

umanităţii. Niciodată masele, în 

totalitatea lor, nu s-au declarat 

mulţumite de modul cum sunt 

guvernate. Chiar şi cele mai loiale şi 

corecte guvernări, au eşuat în 

confruntarea cu orizontul de aşteptare 

al maselor. Din antichitate şi până în 

zilele noastre, un asemenea obiectiv s-a 

dovedit a fi unul utopic. Dar, în acelaşi 

timp, este de recunoscut că tocmai 

această insatisfacţie, cu toate tulburările 

sociale pe care le produce, a constituit, 

din toate timpurile, un  incontestabil 

factor de progres. Ideea binelui comun, 

a unei satisfacţii sociale cât mai largi, 

au inspirat gândirea şi practica 

guvernării să promoveze şi să 

experimenteze, în decursul timpului, 

diferite formule de guvernare. Printre 

acestea, de o atenţie deosebită s-a 

order for this to be a democratic one, has 

become a meaningless slogan used in the 

political discourse only to justify the selfish 

actions of political actors. Under these 

circumstances the representative mandate, 

which is in fact the foundation of the 

democracy of a state, currently knows a 

process of rapid alteration and 

falsification even in the spirit of the 

Constitution. 

 

Key words: democracy; power of the 

people; state of law; constitution; 

representative mandate; imperative 

mandate; sovereign people; elections; 

revocation; political responsibility.  

 

 

Introductive considerations on the 

representative mandate and 

democracy 
 

The dissatisfaction towards the way 

in which society is being governed and 

the permanent desires for a better 

government represent a constant 

element of the entire evolution of 

mankind. The great masses have never 

felt satisfied with the way of 

government. Even the most loyal and 

fair governments have failed when 

confronted with the expectations of the 

masses. From ancient times till now 

such a goal turned out to be a utopia. 

But at the same time one should 

acknowledge the fact that it has been 

precisely this dissatisfaction with all its 

subsequent social turmoil that has 

represented an undeniable progress 

factor. The idea of common welfare 

and of great social satisfaction has in 

time inspired the thinking and practice 

of government in promoting and 

experimenting with various types of 

government. Among these, special 

attention was given, mainly in the 

modern era, to the idea of a 
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bucurat, mai ales în epoca modernă, 

teza guvernării întemeiată pe voinţa 

celor mulţi [1]. S-a considerat că numai 

o guvernare legitimată de popor, ar 

putea să-i satisfacă acestuia aspiraţiile 

de bunăstare şi progres.  

O asemenea formulă a primit, încă 

din antichitate, numele de democraţie. 

Există două forme de guvernare 

democratică, directă şi reprezentativă.  

Democraţia directă, reprezintă un 

sistem de guvernare în care deciziile de 

interes public sunt luate direct de 

populaţie. Practica a demonstrat, însă, 

că un asemenea mod de guvernare este 

nerealist. Costurile organizării unor 

consultări populare, durata procesului 

decizional la care participă întregul 

popor, complexitatea mecanismelor 

guvernării, inaccesibile pentru o bună 

parte a populaţiei, diversitatea 

opţiunilor şi intereselor ce se manifestă 

la nivel social, nu de puţine ori 

ireconciliabile, sunt doar o parte dintre 

cauzele pentru care democraţia directă 

n-a devenit o formulă viabilă în 

practica guvernării. În acelaşi timp, nici 

guvernanţii n-au încurajat-o, în mod 

onest, cel puţin în ceea ce priveşte 

consultările populare. De multe ori 

acestea au fost compromise, tocmai 

prin invocarea falsă a unor aşa-zise 

„probleme de interes naţional”, când în 

realitate era vorba de interesul celor 

aflaţi la putere, de a-şi apăra şi întări 

poziţia contestabilă, de a-şi „legitima” 

deciziile nepopulare şi abuzurile 

guvernării. Experienţa „democratică” a 

României este destul de bogată din 

acest punct de vedere [2]. 

Din aceste motive, mai realistă şi 

mai viabilă în practica guvernării, s-a 

dovedit a fi democraţia reprezentativă. 

Bazându-se tot pe voinţa poporului, ea 

poate să creeze un mecanism de 

guvernare care să garanteze o bună şi 

government based on the will of the 

majority [1]. One believed that only a 

government legitimated by the people 

could satisfy the goals of welfare and 

progress of that people.  

Such a formula was referred to even 

in ancient times as democracy. There 

are two types of democratic 

government, i.e. direct and 

representative. Direct democracy is a 

government system, in which public 

interest decisions are made directly by 

the people. Practice has however 

shown that such a government is 

unrealistic. The costs of organizing 

popular consultations, the duration of 

the decision-making process for the 

entire people, the complexity of the 

mechanisms of government, 

inaccessible to a great part of the 

population, the diversity of the options 

and interests at a social level, which 

are rather often hard to reconcile, all 

these are just a part of the causes why 

direct democracy has never become a 

viable government formula. 

Furthermore, it has not been honestly 

promoted by the governing persons, 

either, at least in what regards the 

popular consultations. Many times 

these were compromised precisely by 

falsely invoking some so-called 

„national interest problems” when in 

fact it was all about the interest of 

those in power to defend and 

strengthen their positions and 

„legitimize” their unpopular decisions 

and their abuses. The „democratic” 

experience in Romania is rather full of 

such examples [2]. 

It is because of these reason that 

representative democracy has turned 

out to be a more viable and realistic 

option in the practice of government. 

Also based on the will of the people, it 

can create a government mechanism 
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eficientă administrare a afacerilor 

publice [3]. Nu este însă o formulă 

ferită de deviaţii şi de riscuri. Nu este 

funcţională doar prin ea însăşi. Cazurile 

când aleşii, respectiv cei desemnaţi să 

guverneze în numele şi interesul 

poporului, ajung să-şi adjudece funcţii 

şi demnităţi publice prin fraudă, prin 

înşelarea încrederii maselor, ei fiind de 

fapt captivii propriilor slăbiciuni şi 

neputinţe, a compromisurilor şi 

aranjamentelor de culise pe seama 

interesului public, sunt întâlnite peste 

tot în lume şi au însoţit evoluţia 

guvernământului reprezentativ chiar de 

la începuturile sale. Aceste riscuri nu 

reprezintă însă o fatalitate pentru acest 

tip de democraţie. Pe măsură ce 

societatea se maturizează şi îşi 

defineşte cu mai multă luciditate 

drepturile, devenind, totodată, 

conştientă de rolul ce-l are în actul de 

guvernare, se primenesc procedurile 

electorale şi se creează sisteme de 

control asupra deciziei politice. 

Printr-un asemenea proces trece şi 

societatea românească, confruntată cu 

grave derapaje democratice şi o 

percepţie din ce în ce mai confuză, 

asupra rolului ce-l poate avea poporul 

în actul de guvernare. Se constată însă 

că insatisfacţiile şi dezamăgirile 

postelectorale, în loc să-l mobilizeze 

pentru a pune presiune pe clasa 

politică, din contra, îl descurajează, îi 

alimentează neîncrederea şi-i provoacă 

un sentiment de neputinţă. În aceste 

condiţii o parte a electoratului, din 

păcate destul de semnificativă, devine 

complice în cadrul unor proceduri 

electorale viciate, iar cealaltă parte, 

profund decepţionată, refuză să-şi mai 

exercite dreptul de vot, ceea ce, 

desigur, nu reprezintă o soluţie 

acceptabilă. 

Opinia publică ar trebui să ştie, că 

that would guarantee a proper and 

efficient administration of public 

affairs [3]. It is not however a formula 

without deviations and risks. It does 

not function by itself lone. The cases in 

which the elected ones, i.e. the persons 

chosen to govern in the name and for 

the interest of the people, end up 

having public positions by fraud and 

by misleading the masses, being in fact 

captives of their own weaknesses, are 

to be found everywhere in the world 

and have been part of the 

representative government even since 

its beginnings. Nevertheless these risks 

are not fatal to this type of democracy. 

As society evolves and more lucidly 

defines its rights, at the same time 

becoming aware of its role on the 

government act, the electoral 

procedures tend to refine and systems 

to control the political decisions tend to 

appear. 

This process is being faced by the 

Romanian society, as well, which 

confronts with serious democratic 

problems and an increasingly confused 

perception upon the role the people 

may have in the governing act. One 

may also notice the fact that the 

dissatisfaction and the disappointment 

following the elections do not mobilize 

the people so as to exert pressure upon 

the politicians, but quite on the 

contrary discourage the people, making 

them unconfident and giving them a 

feeling of uselessness. Under these 

circumstances a rather significant part 

of the electorate becomes an 

accomplice to deviant electoral 

procedures, whereas the other 

disappointed part refuses to exert the 

right to vote, which of course is not an 

acceptable solution. 

Public opinion should know that 

everything done in the huge process of 
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tot ceea ce s-a realizat în amplul proces 

de democratizare a statului şi, mai ales, 

în afirmarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti, în recunoaşterea acestora de 

către autoritatea publică, s-a făcut cu 

mari sacrificii. Niciodată şi nicăieri în 

lume, cei aflaţi la putere n-au renunţat 

de bună voie la maniera abuzivă şi 

discreţionară de a guverna, la tot felul 

de privilegii şi favoruri care-i fac 

captivi unor cercuri restrânse de 

interese. Multă vreme actul de 

guvernare nici n-a intrat în zona 

dreptului, respectiv să fie legiferat. 

Nefiind legiferat, puterea, în actele 

sale, n-avea practic nicio limită. Epoca 

modernă avea să aducă cu sine şi 

legiferarea actului de guvernare, 

marcând astfel începuturile statului de 

drept. Totul s-a făcut sub presiunea 

maselor, atunci când acestea au atins un 

anumit nivel de maturitate politică şi s-

au putut organiza în confruntarea lor cu 

factorii de putere. Aşa s-a ajuns şi la 

constituţionalizarea actului de 

guvernare şi a raporturilor de putere 

[4]. 

În acelaşi timp, trebuie să se 

înţeleagă că indiferent cât de sever ar fi 

acest cadru legislativ şi cât de 

autoritară ar fi Constituţia, în calitatea 

ei de garant al statului de drept, zona 

puterii continuă să fie vulnerabilă, 

generând noi pericole şi riscuri asupra 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti. 

După edificarea instituţiilor 

democratice ale statului şi întărirea 

încrederii în buna lor funcţionare, 

considerându-le intangibile, masele au 

intrat într-un proces de relaxare. 

Concomitent s-a înregistrat şi o 

ameliorare a nivelului de trai care, cu 

timpul, a indus o stare de indiferenţă 

faţă de exerciţiul puterii, faţă de ceea ce 

se petrece în zona deciziei politice. În 

aceste condiţii au renăscut, desigur în 

democratizing the state and especially 

in affirming the rights and freedoms of 

citizens, in acknowledging these by the 

public authority has been done with 

great sacrifice. Never and nowhere in 

the world have the persons in power 

willingly given up on the abusive and 

discretionary way of governing, on all 

sort of privileges and favors that entrap 

them in small interest circles. For a 

long time the act of governing has not 

even been made legal. Without being 

legal the power in its acts basically had 

no limit. The modern era would also 

bring along the legalization of the 

governing act, thus marking the 

beginnings of the state of law. 

Everything was done under the 

pressure of the masses when these 

managed to reach a certain level of 

political maturity and could thus 

organize themselves in their 

confrontation with the power factors. 

This is how the governing act and the 

power relations were constitutionalized 

[4]. 

At the same time one should also 

understand the fact that regardless of 

how serious this legal frame is and 

how authoritarian the Constitution as a 

guarantee of the state of law is, the 

power center keeps being vulnerable, 

generating new dangers and risks 

regarding the rights and freedoms of 

the citizens. After the founding of the 

democratic institutions of the state and 

the strengthening of the trust in their 

good functioning, considering them to 

be intangible, the masses began to 

relax. Moreover, the standard of living 

improved and in time this led to a sort 

of indifference towards the power 

center and what goes on at the level of 

the political decision making. Under 

these circumstances the abuse, the acts 

of authoritarianism, the dependence on 
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alte forme, abuzul, actele de 

autoritarism, dependenţa faţă de 

cercurile oculte de interese, etc. Acest 

proces este specific democraţiilor 

evoluate. În România, însă, statul şi 

edificiile sale sunt doar definite a fi 

democratice, pentru că în realitate ele 

sunt aservite unei clientele oligarhice. 

Aceasta şi-a creat între timp garanţii 

juridice, inclusiv în Constituţie, 

„legitimându-şi”, astfel, abuzurile şi 

actele care subminează interesul 

naţional, prin aşa zisa voinţă a 

poporului, concretizată în legea 

fundamentală. Toate acestea sunt 

posibile pe fondul slăbiciunii 

manifestată de popor, al decăderii 

spiritului civic şi al responsabilităţii 

faţă de viitorul naţiunii, al 

demoralizării şi deculturalizării maselor 

largi populare.  

Una dintre instituţiile fundamentale 

ale statului de drept este mandatul 

reprezentativ. După cum s-a arătat mai 

sus, statul de drept funcţionează pe 

baza democraţiei reprezentative, iar 

esenţa acesteia este tocmai mandatul 

reprezentativ. Prin urmare, dacă statul 

de drept se îndepărtează tot mai mult de 

valorile care-l definesc, şi devine captiv 

al unor cercuri de interese egoiste, o 

cauză ar trebui s-o constituie viciile aşa 

zisului mandat reprezentativ, pentru că 

el reprezintă, în definitiv, legătura 

dintre voinţa poporului şi autoritatea 

publică, sau, cu alte cuvinte, el face 

posibilă transpunerea în actul de 

guvernare a interesului public. De 

aceea, ne-am propus să analizăm 

această instituţie, aşa cum este ea 

fundamentată în Constituţia României 

din 1991 şi să reliefăm, dacă regimul ei 

constituţional actual, este compatibil cu 

realităţile româneşti şi cu aspiraţiile 

democratice ale poporului român. 

 

interest circles have emerged once 

more, obviously in new forms. This 

process is specific to evolved 

democracies. In Romania however the 

state and its institutions are democratic 

only by definition, because in reality 

they serve an oligarchic circle. This 

has in time created legal opportunities, 

including in the Constitution, thus 

“legitimizing” their abuses and acts 

which undermine the national interest, 

using the so-called will of the people, 

according to the fundamental law of 

the country. All these are possible 

because of the weakness the people 

show, but also because of the decrease 

of the civic spirit and of the 

responsibility towards the future of the 

nation, because of the lack of morality 

and culture of the large masses of 

population. 

One of the fundamental institutions 

of the state of law is the representative 

mandate. As it has been shown above, 

the state of law functions based on the 

representative democracy and its 

essence is precisely the representative 

mandate. Therefore, if the state of law 

gives up on its defining values and 

becomes captive of selfish interest 

circles, a cause should be found in the 

flaws of the so-called representative 

mandate, since this is in fact the link 

between the will of the people and the 

public authority, in other words it is the 

representative mandate that makes 

possible the enactment of the public 

interest. We thus intend to analyze this 

institution, as it is mentioned in the 

1991 Constitution of Romania and 

emphasize whether its current 

constitutional regime complies with the 

Romanian realities and the democratic 

goals of the Romanian people. 
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I. Conţinutul mandatului 

reprezentativ potrivit Constituţiei 

României din 1991 
 

Actuala Constituţie a României deşi 

ar trebui să fie accesibilă pentru orice 

cetăţean ştiutor de carte, pentru că este 

legea fundamentală a statului şi, mai 

mult decât atât, a trecut printr-o 

procedură de validare populară. 

Presupunându-se că 2/3 dintre 

alegători, care au votat-o, i-ar cunoaşte 

şi conţinutul, totuşi încercarea de a o 

înţelege în litera şi spiritul ei ne pune în 

faţa unor texte aparent confuze, dar 

tocmai prin această obscuritate ele 

ascund scopuri contrare voinţei 

suverane a poporului şi chiar 

interesului naţional. Unul dintre aceste 

texte este şi cel care instituie mandatul 

reprezentativ pentru deputaţi şi 

senatori. Sub denumirea marginală 

„Mandatul reprezentativ”, conţinutul 

art. 69 din Constituţia României este 

următorul:  

„(1) În exercitarea mandatului, 

deputaţii şi senatorii sunt în serviciul 

poporului.  

  (2) Orice mandat imperativ este 

nul”. 

Vom constata, de la început, că 

denumirea marginală a acestui articol, 

raportată la conţinutul său, este una 

falsă. Mandatul reprezentativ, impune 

celui care a fost împuternicit cu 

anumite sarcini, să acţioneze în numele 

şi interesul celui de la care a primit 

însărcinarea. După conţinut însă, textul 

acestui articol nu le creează nici o 

răspundere deputaţilor şi senatorilor, de 

a acţiona în numele şi interesul celor de 

la care au primit mandatul.     

Potrivit primului aliniat, deputaţii şi 

senatorii, în exercitarea mandatului, 

sunt în serviciul poporului. Dar, în 

 

I. The content of the representative 

mandate according to the 1991 

Constitution of Romania 

 

The current Constitution of 

Romania, though it should be available 

to any literate citizen, since it is the 

fundamental law of the state and has 

moreover undergone a procedure of 

popular validation. Which means that 

two thirds of the electorate that had 

voted in favor, also know its content, 

still poses difficulties of understanding, 

because we are faced with confusing 

texts; it is however precisely this 

obscurity that hides goals and interests 

opposed to the sovereign will of the 

people and even the national interest, 

as a whole. One of these texts is also 

the one which establishes the 

representative mandate for deputies 

and senators. Named „The 

representative mandate” the content of 

article 69 of the Constitution is the 

following: 

 „(1) In fulfilling their mandate, 

deputies and senators serve the people.  

   (2) Any imperative mandate is 

null”. 

We may thus notice that the name of 

this article, when compared to its 

content, is in fact false. The 

representative mandate imposes to the 

one delegated with certain tasks to act 

in the name of and on behalf of the one 

which delegated the tasks. Following 

the content of the article however, the 

text of this article does not mention 

any responsibility or liability of 

deputies and senators to act in the 

name and interest of the ones from 

whom they got their mandate. 

According to the first paragraph 

deputies and senators when fulfilling 

their mandate serve the people. Yet, in 
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oferta politică pe care candidaţii o fac 

alegătorilor, nici nu se aminteşte de un 

asemenea angajament. Pentru a câştiga 

capital politic, respectiv cât mai multe 

voturi, fiecare candidat îşi concepe 

mesajul, pornind de la nevoile reale ale 

alegătorilor din circumscripţia sau 

colegiul unde candidează. Ori, 

orizontul de aşteptare al electoratului 

este de o mare diversitate. Dacă 

mesajul ar fi unul general, axat, 

exclusiv, pe un interes naţional 

abstract, el n-ar avea niciun efect 

asupra celor cărora le este adresat. 

Deci, mesajul candidatului se plasează 

în orizontul de aşteptare concret al 

fiecărui segment electoral. Însă, după 

ce este ales şi i se atribuie mandatul, 

candidatul devenind deputat sau 

senator, el nu mai este ţinut de 

angajamentele pe care şi le-a asumat 

faţă de alegători, pentru că el nu se află 

în serviciul celor care l-au votat ci în 

„serviciul poporului”. Dar, poporul, 

după cum se ştie, nu se poate manifesta 

în plenitudinea sa decât cu ocazia unui 

scrutin universal, bineînţeles în măsura 

în care se înregistrează o participare 

semnificativă, iar administrarea 

operaţiunii nu este viciată. Alta ar fi 

situaţia când deputatului sau 

senatorului i s-ar stabili o răspundere 

constituţională concretă, faţă de cei 

care i-au încredinţat mandatul, fără ca 

un asemenea statut să fie opus 

obligaţiei de a-şi servi poporul.  

Potrivit textului constituţional citat, 

deputatul sau senatorul se află în 

serviciul poporului, exercitând un 

mandat. De către cine este încredinţat 

acest mandat? Desigur, nu de popor, ci 

de o anumită parte a acestuia, adică un 

segment electoral cu particularităţile, 

interesele şi aşteptările sale care, într-o 

oarecare măsură, coincid, desigur, cu 

cele generale ale întregului popor, dar 

the political offer candidates make to 

the electorate, no such commitment is 

being mentioned. In order to gain 

political capital, i.e. as many votes 

possible, each candidate creates their 

message starting from the real needs of 

the electorate from the region where 

that candidate runs for an office. But 

the expectations of the electorate are 

very diverse. If the message were a 

general one, exclusively based on an 

abstract national interest, it would have 

no effect on those to whom the 

message is addressed. So, the message 

of the candidate is placed in the 

concrete horizon of expectations of 

each electoral segment in part. 

However, once the candidate is elected 

and receives the mandate, thus 

becoming a deputy or a senator, the 

commitments assumed are no longer 

valid, since that candidate serves not 

the voters, but the „people”. The 

people however can show their will 

only on universal scrutiny and that 

provided a significant participation, the 

administration of the operation being 

thus not vitiated. It would be a 

different situation if the deputy or the 

senator had a concrete constitutional 

responsibility towards the voters, 

which would not oppose the obligation 

of serving the people. 

According to the above-mentioned 

and cited text of the Constitution, the 

deputy or senator serves the people 

when fulfilling a mandate. But who 

gives this mandate to the deputy or 

senator? Obviously, not the people as a 

whole, but only a part of the people, 

i.e. an electoral segment with specific 

traits, interests and expectations, which 

of course may to a certain extent 

coincide with those of the entire 

people, yet its content is basically a 

particular one, as it has been shown 
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conţinutul său este în mare unul 

particular, aşa cum s-a arătat mai sus. 

Pentru ca mandatul să fie unul general, 

ar trebui ca oferta politică să fie unică 

la nivel naţional. Însă aşa ceva nu este 

de conceput din punct de vedere politic.  

Deci, deşi mandatul este încredinţat 

de un anumit grup de alegători, 

exprimând  interesele acestora, totuşi 

deputatul şi senatorul se află în 

„serviciul poporului”, statut care-l 

absolvă de vreo răspundere faţă de cei 

care l-au votat.   

Iresponsabilitatea acestuia faţă de 

alegători este întărită de aliniatul (2) al 

aceluiaşi articol, care precizează că 

„orice mandat imperativ este nul”. 

Pentru o bună parte dintre alegători 

acest text este de neînţeles. Dar nu este 

singurul care, printr-o formulă juridică, 

pretins a fi de specialitate, creează 

pentru exponenţii puterii situaţii 

privilegiate, şi, nu de puţine ori, chiar 

împotriva interesului naţional.  

Atunci când mandatul este 

imperativ, mandatarul este obligat să 

urmeze întocmai instrucţiunile date de 

mandant. În cazul nostru, mandatarul 

este deputatul sau senatorul, iar 

mandantul, electoratul, constituit într-

un colegiu, care l-a votat. Deci, dacă 

mandatul de deputat sau senator ar fi 

imperativ, el ar trebui să acţioneze 

pentru realizarea întocmai a ofertei 

politice, pentru care alegătorii şi-au dat 

votul, adică să-şi îndeplinească 

promisiunile electorale făcute. Însă, în 

această relaţie nefiind admise regulile 

mandatului imperativ, deputatul sau 

senatorul poate să facă orice 

promisiune, pentru că nu va fi şi obligat 

s-o îndeplinească.  

Nulitatea mandatului imperativ 

exclude şi posibilitatea revocării, fapt 

ce lipseşte electoratul de cea mai 

eficientă pârghie de control asupra 

above. In order for the mandate to be a 

general one, the political offer should 

be unique on a national level. This is 

nonetheless inconceivable from a 

political point of view. 

So, even though the mandate is 

given by a certain group of voters, thus 

expressing their particular interests, 

still the deputy and the senator „serve 

the people”, which means that they are 

exempt from any responsibility 

towards the ones that had voted for 

them. 

Their irresponsibility towards the 

voters is further supported by the 

second paragraph of the same article, 

which states that „any imperative 

mandate is null”. For a great part of the 

voters this text is hard to comprehend. 

Still, this is not the only example, 

which by an allegedly specialized legal 

formula, facilitates for the 

representatives of the power privileged 

situations, quite often even against the 

national interest. 

When the mandate is imperative, the 

mandated person has to follow 

precisely the instructions given by the 

mandating person. In our case the 

mandated person is the deputy or the 

senator, whereas the mandating person 

is represented by the electorate from a 

certain college that had voted for that 

person. So, if the mandate of deputy or 

senator were imperative, the deputy or 

the senator should act in order to 

achieve precisely the political offer 

voted by the electorate, in other words 

should keep the electoral promises 

made. Nevertheless, since in this 

relation the rules of the imperative 

mandate are not admitted, the deputy 

or the senator may make any promise 

whatsoever, without having the 

obligation of keeping it. 

The nullity of the imperative 
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celui care-l reprezintă. Alta ar fi 

responsabilitatea deputatului sau 

senatorului, dacă ar şti că pentru o 

activitate nesatisfăcătoare sau fapte 

ilicite, mandatul i s-ar putea retrage 

oricând. Dar aşa, având, pe timp de 

patru ani, garanţia unui statut 

intangibil, se înţelege că numai 

promisiunile făcute alegătorilor nu-l 

preocupă pe el în acest timp. Dat fiind 

şi mentalitatea lor funciară, marea 

majoritate dintre ei, aşa după cum bine 

se ştie, caută să-şi sporească privilegiile 

şi să-şi valorifice prerogativele funcţiei, 

spre satisfacerea propriilor interese. Că 

dezamăgesc electoratul şi, prin urmare, 

le scad şansele de reuşită în situaţia că 

vor mai candida, sunt, în mintea lor, 

reprezentări neînsemnate faţă de 

avantajele şi privilegiile de care se 

bucură în timpul mandatului şi, deci, n-

ar fi deloc dispuşi să le sacrifice pentru 

un viitor mandat incert, desigur. 

Prin interdicţia constituţională a 

mandatului imperativ, statutul 

deputatului sau senatorului devine, 

deci, unul independent faţă de cei care 

l-au votat. Singura legătură care, să 

zicem, s-ar mai păstra este cea politică, 

dar, având în vedere că ea presupune 

cultură şi responsabilitate politică, 

ataşament faţă de valorile naţionale, 

simţ patriotic, demnitate şi un dezvoltat 

spirit civic [5], valori inexistente la 

marea majoritate a celor ce alcătuiesc, 

în prezent, aşa zisa clasă politică, nici 

pe departe ea nu poate constitui o 

garanţie de loialitate faţă de electorat. 

O asemenea garanţie devine şi mai 

golită de conţinut, dacă avem în vedere 

şi condiţiile deficitare în care se 

desfăşoară, în prezent, alegerile în 

România, condiţii create premeditat 

pentru ca o anumită „elită politică 

transpartinică” să se eternizeze la 

putere, în ciuda opoziţiei pe care o face 

mandate also excludes the possibility 

of revocation, which means that the 

electorate lacks the most efficient way 

of controlling their representatives. 

The responsibility of deputy or the 

senator would be completely different, 

if he knew that for illegal or 

unsatisfactory deeds his mandate could 

be withdrawn at any time. Yet, given 

the current circumstances, having for a 

period of four years the guarantee of an 

intangible position, it is only clear that 

the promises made to the electorate are 

the least concern. Also given their 

mentality, the great majority of 

senators and deputies, as is well 

known, look to add to their privileges 

and value the prerogatives of their 

positions in order to satisfy their 

personal needs and interests. That they 

thus disappoint the electorate and their 

chances of being re-elected decrease 

are in their minds insignificant aspects 

compared to the advantages and 

privileges they enjoy during their 

mandate, which they would be 

unwilling to sacrifice for a possible 

future mandate. 

By the constitutional interdiction of 

the imperative mandate, the deputy or 

the senator thus becomes independent 

towards the voters. The only 

connection to these voters would be the 

political one, but since this implies 

political culture and responsibility, 

attachment towards national values, a 

sense of patriotism, dignity and high 

civic spirit [5], which unfortunately 

cannot be found in the great majority 

of politicians nowadays, it would thus 

be no guarantee of loyalty towards the 

electorate. Such a guarantee becomes 

even more meaningless if we also take 

into consideration the precarious 

conditions of the election process 

nowadays in Romania; such conditions 
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poporul, tot mai nemulţumit de 

înrăutăţirea standardului său de viaţă, şi 

tot mai conştient că această degradare 

îşi are cauza în gestionarea cu rea-

credinţă a afacerilor publice. 

 

II. Nulitatea mandatului imperativ şi 

traseismul politic 

 

În procedura de revizuire a 

Constituţiei în 2003, s-a propus un 

amendament prin care, aşa după cum 

era formulat, se urmărea întărirea 

responsabilităţii politice a deputaţilor şi 

senatorilor. Potrivit acestuia, deputatul 

sau senatorul care, în timpul 

mandatului, părăsea partidul pe listele 

căruia sau din partea căruia a candidat, 

pierdea mandatul, partidul respectiv 

desemnându-şi un alt membru în locul 

rămas vacant.  

Acest amendament nu şi-a găsit, 

desigur, locul în Constituţia revizuită, 

lucru pe deplin înţeles, având în vedere 

că el stabilea o constrângere pentru 

deputaţi şi senatori, şi o obligaţie de 

loialitate din partea lor,  atât faţă de 

partidul care-i promova, cât şi faţă de 

electoratul care le încredinţa votul, 

încrezător fiind în programul acelui 

partid. Fiind vorba tocmai de statutul 

lor, cum ar fi trebuit să fie oare acei 

deputaţi şi senatori care au adoptat 

legea de revizuire a Constituţiei în 

2003, pentru a-şi impune ei singuri 

constrângeri, drept garanţii de loialitate 

şi responsabilitate? 

În explicaţiile şi comentariile asupra 

Constituţiei revizuite, Mihai 

Constantinescu, Ioan Moraru şi 

Antonie Iorgovan, constituţionalişti 

recunoscuţi de alt fel în doctrina 

juridică românească, formulează nişte 

explicaţii, pe care le-aş socoti ca fiind 

făcute de nişte avocaţi în apărarea 

clienţilor lor. Având o contribuţie 

are especially created in order for a 

certain „transpartinic political elite” to 

be permanently in power, despite the 

opposition of the people, who are 

increasingly dissatisfied with the 

decrease in the standard of living, 

being more and more aware of the fact 

that this degradation is caused by the 

deliberately poor management of 

political affairs. 

 

II. The nullity of the imperative 

mandate and the political migration 

 

In the 2003 procedure of revising 

the Constitution one proposed an 

amendment that following the way it 

was conceived would increase the 

political responsibility of deputies and 

senators. According to this the deputy 

or senator that during the mandate 

would leave the political party, on 

behalf of which he had run for that 

position, would lose the mandate and 

the respective political party would 

designate another member for the 

vacant position. 

This amendment naturally found no 

place in the revised Constitution, 

which is fully understandable, since it 

would have imposed a restrain to 

deputies and senators and an obligation 

of loyalty from them not only towards 

their party, but also towards their 

voters, who by means of their vote 

showed confidence in the political 

program of that party. Since it was 

precisely their status at stake, how 

could have those deputies and senators 

that eventually adopted in 2003 the law 

to revise the Constitution imposed to 

themselves constraints and guarantees 

of loyalty and liability? 

In the notes and comments to the 

revised Constitution, Mihai 

Constantinescu, Ioan Moraru and 
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substanţială, atât la elaborarea 

proiectului Constituţiei în varianta din 

1991, cât şi la revizuirea acesteia în 

2003, este lesne de înţeles, de ce în 

explicaţiile date au trebuit să 

abandoneze spiritul ştiinţific şi să 

susţină, într-o manieră avocăţească, 

„justeţea” respingerii acelui 

amendament. 

Astfel, în primul rând, ei susţin că 

dacă senatorul sau deputatul ar fi 

împiedicat, prin riscul pierderii 

mandatului, să părăsească partidul care 

i-a susţinut politic candidatura, şi al 

cărui exponent este în Parlament, s-ar 

leza „principiul mandatului 

reprezentativ, potrivit căruia 

parlamentarii sunt reprezentanţii 

poporului, ai naţiunii în ansamblul său, 

indiferent în ce circumscripţie au fost 

aleşi, şi pe lista cărui partid au 

candidat” [6].  

În opoziţie cu acest punct de vedere, 

am crede totuşi, că mai degrabă se 

încalcă principiul reprezentativităţii, 

atunci când se părăseşte partidul 

creditat de electorat fără a se renunţa şi 

la mandat. Aceasta pentru că, legătura 

cu acel grup de alegători care l-a votat 

pe parlamentar, este mai strânsă decât 

în varianta unei reprezentări la nivel 

naţional. Mai mult decât atât, prin 

părăsirea partidului, programul politic 

al acestuia nu mai are aceeaşi susţinere 

în parlament, aşa cum a rezultat ea în 

urma scrutinului. Deci, despre ce 

reprezentare mai vorbim în aceste 

condiţii şi, mai exact, din ce 

perspectivă se încalcă principiul 

invocat mai sus? Când se consideră, de 

fapt, că se încalcă principiul 

mandatului reprezentativ? Când se 

părăseşte partidul şi, concomitent, se 

abandonează şi programul politic votat 

de electorat, sau când deputatul ori 

senatorul este ţinut să-i reprezinte în 

Antonie Iorgvan, acknowledged 

constitutionalists in the Romanian legal 

doctrine, come up with some 

explanations that I would dare to 

consider similar to those made by 

lawyers when defending their clients. 

Having a substantial contribution to the 

1991 project of the Constitution, but 

also to its 2003 revision, one may 

easily understand why in their 

explanations they had to abandon the 

scientific spirit and support, just like 

lawyers, the „fairness” of rejecting that 

amendment. 

Thus, first of all they state that if the 

senator or deputy were by the risk of 

losing the mandate prevented from 

leaving the political party that had 

supported them during the campaign 

and whose representatives they are in 

the Parliament, one would breach „the 

principle of the representative 

mandate, according to which MPs are 

representatives of the people, of the 

nation as a whole, regardless of the 

electoral region, in which they were 

elected, or the political party that had 

supported their candidacy” [6]. 

Contrary to this viewpoint we tend 

to believe a breach of the 

representativity principle occurs when 

one leaves the political party the 

electorate had voted for without giving 

up on the mandate, as well. And that 

because the connection to that group of 

voters that votes for the MP is stronger 

than the alternative of national 

representation. Moreover, by leaving 

the party, the political program of the 

MP no longer has the same support in 

the Parliament, as it had following the 

election. So, which representation is 

considered under these circumstances 

and more precisely how does the 

breach of the above mentioned 

principle occur? When could a breach 
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parlament pe cei care l-au votat, să le 

apere interesele şi drepturile, fără ca 

prin aceasta să se submineze în vreun 

fel misiunea lor „în serviciul 

poporului”, aşa după cum s-a arătat mai 

sus. În respectul principiilor şi regulilor 

unei guvernări democratice, ar trebui ca 

pe tot timpul unei legislaturi, 

configuraţia politică a Parlamentului, 

rezultată din alegeri, să rămână 

neschimbată. Cred că aşa s-ar respecta 

şi principiul reprezentării.  

Curios ni se pare şi cel de-al doilea 

argument. „Părăsirea partidului de către 

parlamentar, se arată în comentariul 

citat, poate fi consecinţa reorientării  

politice a persoanei respective, pe 

parcursul exercitării mandatului, sau 

chiar a partidului din care face parte, 

astfel încât părăsirea partidului apare ca 

fiind un comportament determinat de 

principiul onestităţii politice, în acord 

cu dreptul constituţional la liberă 

asociere a cetăţenilor”.  Potrivit acestei 

viziuni, suntem îndemnaţi să credem că 

tocmai grija de a nu se încălca un 

asemenea drept, i-a făcut pe 

parlamentari să respingă amendamentul 

în discuţie. Chiar dacă am ignora 

fenomenul traseismului politic 

parlamentar, dezertările scandaloase, în 

dispreţul total al angajamentelor pe 

care astfel de personaje şi le-au asumat 

faţă de alegători, tot n-am înţelege de 

ce asemenea comportamente, adică 

părăsirea partidului şi păstrarea 

mandatului, ar fi, în viziunea celor trei 

comentatori, „determinate de principiul 

onestităţii politice”. „Onestitate” 

înseamnă cinste, corectitudine, ori, 

subliniez încă o dată, părăsirea 

partidului şi păstrarea mandatului 

echivalează cu un gest de trădare a 

electoratului, pentru că electoratul a 

votat un program politic, program 

abandonat tocmai de cel investit să-l 

of the representative mandate be 

actually considered? When one leaves 

the political party and subsequently 

abandons the political program voted 

by the electorate? Or when the deputy 

or the senator is held in the Parliament 

to represent those that had voted for 

him, to defend their interests and 

rights, without influencing in any way 

their mission „in the service of the 

people”, as shown above. Following 

the principles and rules of a democratic 

government the political configuration 

of the Parliament, resulted from the 

elections, should remain unchanged 

along a legislature. I believe that in this 

way one would also observe the 

principle of representativity. 

We find the second argument as 

well at least curious. It is stated that 

„the MP leaving the political party 

during his mandate may be a 

consequence of the political 

reorientation of that person along or 

even of the party, so that leaving this 

party appears to be a behavior 

determined by the principle of political 

honesty, according to the constitutional 

right of the free association of 

citizens”. According to this view we 

may believe that it was precisely the 

concern of not breaching such a right 

that made the MPs reject the 

amendment under consideration. Even 

if we ignored the phenomenon of 

political migration within the 

Parliament, and the outrageous leaves 

completely despising the commitment 

such persons took towards the 

electorate, we would still not be able to 

understand why such behaviors, i.e. 

leaving the political party and keeping 

the mandate would be, in the opinion 

of the three above-mentioned 

commenters, „determined based on the 

principle of political honesty”. 
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ducă la îndeplinire. Aceasta să însemne 

oare onestitate? 

Desigur, oamenii îşi pot schimba 

orientările politice şi să se înscrie în 

alte partide, chiar parlamentari fiind, 

dar într-o asemenea situaţie, tocmai 

onestitatea le cere să lase liber 

mandatul, iar revenirea în Parlament să 

fie rezultatul unei confruntări cu 

electoratul, din perspectiva acestei noi 

viziuni politice. Credem că în lumina 

unui standard minim de democraţie, 

Parlamentul,  ca „organ reprezentativ 

suprem al poporului român şi unică 

autoritate legiuitoare a ţării” 

(Constituţia României, art. 61, alin. 1), 

n-ar trebui ca din punct de vedere 

politic să aibă o altă configuraţie decât 

cea validată de popor. Instituirea unui 

comportament arbitrar pentru deputaţi 

şi senatori, nu face altceva decât să 

submineze autoritatea şi prestigiul 

Parlamentului şi, în consecinţă, a 

întregului edificiu instituţional, fals 

denumit „stat de drept”. 

Mai ţinem să subliniem că dreptul 

de asociere, invocat în apărarea 

„traseismului politic”, nu este unul 

absolut. Potrivit art. 40, alin. (1) din 

Constituţia României, „cetăţenii se pot 

asocia în partide politice, în sindicate, 

în patronate şi în alte forme de 

asociere”. La aliniatul următor se 

subliniază însă că „partidele sau 

organizaţiile care, prin scopurile sau 

activitatea lor, militează împotriva 

pluralismului politic, a principiilor 

statului de drept ori a suveranităţii, a 

integrităţii sau a independenţei 

României, sunt neconstituţionale”. 

Rezultă indubitabil de aici că o asociere 

împotriva „principiilor statului de 

drept” este neconstituţională. Mai 

concret, în ceea ce ne priveşte, nu 

despre o nesocotire a principiilor 

statului de drept este vorba, atunci când 

„Honesty” means honor, fairness, 

whereas I emphasize once more that 

leaving the political party and keeping 

the mandate actually correspond to a 

betrayal of the electorate, given the 

fact that the electorate had voted a 

particular political program, which was 

abandoned precisely by the one 

invested to fulfill it. Is this „honesty”? 

 Of course people may change their 

political orientation and may join other 

political parties, even as MPs but in 

such a situation it is precisely the 

honesty that would require them to 

give up on the mandate, as well, 

having the possibility to rejoin the 

Parliament following a new 

confrontation with the electorate based 

on the new political view. We believe 

that in the spirit of a minimum 

standard of democracy the Parliament, 

as „a supreme representative body of 

the Romanian people and a unique 

legal authority of the country” 

(Constitution of Romania, article 61, 

paragraph 1) should have no other 

political configuration than the one 

voted by the people. Adopting an 

arbitrary behavior for deputies and 

senators does nothing else but 

undermine the authority and prestige of 

the Parliament and subsequently of the 

entire institutional edifice falsely 

referred to as „state of law”. 

Also worth mentioning is the fact 

that the right of association invoked to 

defend „the political migration” is not 

absolute. According to article 40, 

paragraph (1) of the Romanian 

Constitution, „citizens may associate 

and form political parties, unions, 

companies and other forms of 

association”. The following paragraph 

mentions that „the parties or 

organizations that by their goals or 

activities are against political diversity 
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Parlamentul dobândeşte o configuraţie 

politică nevalidată de popor? Ce fel de 

„organ reprezentativ suprem al 

poporului” mai poate fi acel parlament, 

care-şi schimbă configuraţia politică în 

mod arbitrar, fără ca titularul dreptului 

de reprezentare, adică poporul, să fie 

consultat? Mai mult decât atât, 

asemenea schimbări sunt chiar 

împotriva voinţei poporului, dacă luăm 

în considerare starea lui de 

nemulţumire, generată tocmai de 

dispreţul cu care este tratat de aşa-zişii 

lui aleşi. Mai adăugăm faptul că, într-

un sistem politic democratic, aleşii sunt 

doar depozitarii temporari ai unei puteri 

delegate. Titularul de drept al puterii 

este poporul. Ori, această putere trebuie 

folosită în limita mandatului 

încredinţat, şi nicidecum în alte 

scopuri, mai ales împotriva intereselor 

titularului de drept, adică poporul. 

În temeiul aceluiaşi „drept de 

asociere”,  s-a ajuns la aberanta 

situaţie, ca în Parlamentul ţării să apară 

noi formaţiuni politice, fără ca statutul 

lor parlamentar să fie generat de votul 

popular. Pentru ca abuzul să fie 

desăvârşit, unele au dobândit chiar şi 

portofolii ministeriale. Faptul că sunt 

alcătuite din persoane având deja 

calitatea de parlamentar, nu le conferă 

automat statutul de partid parlamentar. 

Persoanele respective, candidând din 

partea altor partide sau formaţiuni 

politice, pe care le-au părăsit după ce 

au ajuns în Parlament, au obţinut 

mandatul de deputat sau de senator pe 

programul acestora, şi nu pe cel al 

partidului pe care ei l-au înfiinţat 

ulterior în structura parlamentului.  

Un partid politic se defineşte prin 

ideologie, doctrină şi program. Acestea 

se circumscriu unui proiect de 

guvernare a ţării, proiect ce reprezintă, 

de fapt, oferta lui politică. Dacă 

and plurality, against the principles of 

the state of law or against the 

sovereignty, the integrity or 

independence of Romania are 

considered non-constitutional”. Thus 

one may clearly conclude that an 

association against „the principles of 

the state of law” in un-constitutional. 

More exactly, in what regards us I 

wonder: Is it not a breach of the 

principles of the state of law when the 

Parliament ends up having a political 

configuration that had not been 

validated by the people? What sort of 

„supreme representative body of the 

people” is that Parliament that changes 

the political configuration arbitrarily 

without the consultation of the holder 

of the representation right, i.e. of the 

people? Moreover, such changes are 

even against the will of the people, if 

we consider the general state of 

dissatisfaction generated precisely by 

the contempt of the so-called elected 

ones. Not to mention the fact that in a 

democratic political system the ones 

elected are only temporary keepers of a 

delegated power. The rightful holder of 

the power is the people. This power 

should thus be used in the limits of the 

mandate and not for any other 

purposes, especially against the 

interests of the rightful holder, i.e. 

against the people. 

Based on the same „right of 

association” one has a bizarre situation 

in which the Parliament of the country 

contains new political formations, 

without having the popular vote. In 

order for the abuse to be complete, 

some have even acquired portfolios as 

ministers. The fact that these 

formations are made up of persons who 

are already MPs does not automatically 

give them the status of parliamentary 

party. Those persons, running for a 
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poporul o acceptă şi o validează, cu 

votul său, atunci partidul respectiv este 

legitimat să guverneze sau să participe 

la guvernarea ţării, ori să activeze în 

opoziţie. Altă modalitate de a ajunge în 

„organul reprezentativ suprem al 

poporului”, este în afara democraţiei şi 

a statului de drept. Din păcate, în faţa 

acestor grave abuzuri, poporul devine 

din ce în mai neputincios să 

reacţioneze. 

 

III. „Autonomia” 

parlamentarului român 
 

Revizuirea Constituţiei României a 

adus, din nou, în atenţia opiniei 

publice, regimul constituţional al 

parlamentarului. În cadrul diverselor 

dezbateri publice, au fost evidenţiate şi 

deficienţele actuale ale mandatului 

reprezentativ, subliniindu-se că, în 

forma actuală, el îi creează 

parlamentarului un statut autonom faţă 

de alegători, înstrăinându-l practic de 

oferta politică pe care aceştia şi-au dat 

votul. Dacă mandatul ar fi reprezentativ 

şi în conţinut, nu numai în denumire, 

parlamentarul n-ar trebui să se 

îndepărteze de această ofertă, şi să 

iniţieze sau să susţină proiecte 

neagreate de popor.  

Multe dintre propuneri au vizat şi 

articolul examinat în acest studiu, 

încercându-se să se impună noi 

reglementări, care să  creeze mai multă 

responsabilitate din partea aleşilor 

poporului şi să se stopeze traseismul 

politic, care a devenit dea dreptul 

jignitor pentru masa de alegători. De 

exemplu, mulţi parlamentari şi-au 

câştigat mandatul cu un discurs extrem 

de critic, acuzator chiar, la adresa unor 

anumite partide, pentru ca, după 

intrarea în parlament, să devină ei înşişi 

membri ai acestora, trişându-i pur şi 

position on behalf of other political 

parties which they left after joining the 

Parliament, obtained their mandate of 

deputies or senators based on the 

program of that party and not the party 

they had afterwards founded in the 

structure of the Parliament. 

A political party is to be defined by 

ideology, doctrine and program. These 

form a part of the country’s 

government project, which represents 

in fact its political offer. If the people 

accept and validate that with their vote, 

then the respective party is entitled to 

govern or take part in the country’s 

government, otherwise being active in 

the opposition. Any other way of 

reaching „the supreme representative 

body of the people” contravenes the 

democracy and the state of law. 

Unfortunately, in front of such serious 

abuses the people becomes less and 

less powerful when it comes to a 

reaction. 

 

III. „The autonomy” of the 

Romanian MP 
 

The revision of the Constitution of 

Romania brought to the attention of the 

public opinion the issue of the 

constitutional status of the MP. At the 

various public debates one emphasized 

the current deficiencies of the 

representative mandate, also 

underlining the fact that in its actual 

form the mandate gives the MP 

autonomy towards the voters, basically 

making the MP a stranger towards the 

political offer which the electorate had 

voted. If the mandate were 

constitutional in the content as well, 

not only by name, the MP should 

remain faithful to the political offer 

voted and should never initiate or 

support projects that are not liked by 
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simplu pe cei care s-au bizuit pe un 

asemenea mesaj electoral.  

Potrivit uneia dintre aceste 

propuneri, deputatul sau senatorul nu 

este oprit să-şi părăsească partidul din 

partea căruia a candidat şi să se înscrie 

într-un alt partid, respectându-i-se, cu 

alte cuvinte, dreptul la „liberă 

asociere”. Dar, pentru a-şi păstra 

mandatul, este obligat să organizeze, pe 

cheltuială proprie, un referendum în 

colegiul în care a candidat şi să 

consulte electoratul cu privire la noua 

lui opţiune politică. Dacă nu obţine 

consensul electoratului, atunci va 

trebuie să renunţe la mandat odată cu 

părăsirea partidului pe al cărui program 

politic alegătorii şi-au dat votul.  

Pentru ca mandatul reprezentativ să 

înceteze a mai fi o formulă abstractă, la 

adăpostul căreia deputatul sau senatorul 

să manifeste dispreţ şi ignoranţă faţă de 

interesul public, pe care, de altfel, s-a 

angajat să-l slujească, şi noi am înaintat 

către comisia de redactare a proiectului 

de lege o propunere, având următorul 

conţinut: 

Alin. (1) În exercitarea mandatului, 

deputaţii şi senatorii sunt în serviciul 

poporului şi vor acţiona pentru 

îndeplinirea angajamentelor asumate 

faţă de electorat şi a programului 

politic pe care acesta l-a mandatat. 

Alin. (2) Dacă pe timpul mandatului 

deputaţii şi senatorii renunţă la 

calitatea de membru al partidului pe al 

cărui program politic au candidat, 

pierd mandatul, iar partidul respectiv îl 

va atribui altui membru, potrivit legii 

organice. 

Desigur şi alte propuneri, inspirate 

de necesitatea primenirii actului de 

guvernare, de întărire a responsabilităţii 

celor aleşi, de reconsiderare a valorilor 

democratice, au ajuns pe masa de lucru 

a comisiei de redactare a proiectului de 

the people. 

Many of the propositions also took 

into consideration the constitutional 

article analyzed in this research, trying 

to impose new rules so as to create 

more responsibility from the ones 

elected by the people and stop the 

political migration that has become 

truly offensive for the majority of 

voters. For instance, many MPs gained 

their mandate using an extremely 

critical discourse, even accusatory, 

against certain political parties and 

after joining the Parliament they 

themselves became members of those 

parties, simply cheating the people that 

had counted on their electoral 

messages. 

According to one of these proposals 

the deputy or the senator cannot be 

stopped from leaving the party which 

they represent during the elections and 

subsequently cannot be stopped from 

joining another party, thus observing in 

other words the right to „free 

association”. But in order for him to 

keep the mandate, he has to organize at 

his own expense a referendum within 

the electoral college where he was 

elected and consult the electorate 

regarding his new political option. If 

he does not obtain the consent of the 

electorate, then he has to give up on 

the mandate together with him leaving 

the political party, which the electorate 

had voted. 

In order for the representative 

mandate to stop being an abstract 

notion, which may be used by the 

deputy of the senator to show contempt 

and ignorance towards the public 

interest he should in fact serve, we too 

have presented our opinions to the 

commission in charge of the law 

project. Our ideas are the following: 

Paragraph (1) When fulfilling their 
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lege privind revizuirea constituţiei.  

Ţinându-se seama, probabil, de 

acest curent de opinie şi de reacţiile, tot 

mai critice şi revoltătoare, din partea 

societăţii civile, faţă de conduita 

parlamentarilor care-şi schimbă 

frecvent partidele, invocând în mod 

jenant aşa zisa libertate a opţiunii 

politice, a fost introdus în proiect un 

amendament care ar avea ca scop 

menţinerea configuraţiei politice a 

parlamentului pe tot timpul legislaturii, 

aşa cum a rezultat ea din alegeri. 

Astfel, printre cauzele care duc la 

încetarea mandatului de deputat sau de 

senator, prevăzute la art. 70, alin. (2), s-

a propus a fi menţionată şi situaţia când 

parlamentarul îşi dă demisia din 

partidul sau formaţiunea politică din 

partea căreia a fost ales sau când se 

înscrie într-un alt partid politic sau într-

o altă formaţiune politică. 

Menţinându-se însă neschimbată 

forma art. 69 din Constituţie, care 

consacră nulitatea mandatului 

imperativ, apare o contradicţie 

inacceptabilă, mai ales în legea 

fundamentală. În timp ce, potrivit art. 

69, parlamentarul este liber să-şi 

schimbe ori de câte vrea partidul, fără 

să-şi piardă mandatul, noul text a 

încercat să stopeze acest fenomen prin 

impunerea ca sancţiune a pierderii 

mandatului, în caz că parlamentarul 

părăseşte partidul din partea căruia a 

candidat. Oare să nu fi sesizat 

redactorii proiectului această evidentă 

contradicţie sau au acceptat-o 

intenţionat, tocmai ca propunerea 

făcută să nu devină operantă, ea având 

doar scopul să dea o satisfacţie efemeră 

curentului de opinie, care reclamă 

insistent responsabilizarea actului de 

guvernare. Sunt posibile ambele 

variante. 

Curtea constituţională a constatat 

mandate, deputies and senators serve 

the people and are bound to act for the 

fulfillment of the commitments they 

took in front of the electorate and the 

political program the electorate had 

mandated. 

Paragraph (2) If during the mandate 

the deputies and senators give up on 

the status of member of that political 

party from which they had run for the 

position, they automatically lose the 

mandate and that party will give that 

mandate to another member, 

according to the organic law. 

Of course other proposals inspired 

by the need to improve the governing 

act, to strengthen the sense of 

responsibility of the elected ones, to 

reconsider the democratic values have 

also reached the commission in charge 

of the law project regarding the 

revision of the Constitution. 

Probably considering this flow of 

opinions and the increasingly critical 

reactions from the civil society towards 

the behavior of MPs, who frequently 

change political parties invoking an 

embarrassing reason such as the 

freedom of political option, one 

included in the project an amendment 

to maintain the political configuration 

of the Parliament all along the 

legislature validated by the elections. 

Thus among the causes that lead to the 

termination of the mandate of deputy 

or senator, mentioned in Article 70, 

paragraph (2), one also proposed to 

mention the situation when the MP 

resigns from the political party, which 

had supported him during the elections 

or when he joins another political party 

or fraction. 

Since article 69 of the Constitution, 

which states the nullity of the 

imperative mandate, remains 

unchanged, one may notice an 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 3. Issue 1/2014 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Associate professor Alexandru AMITITELOAIE, Ph.D 

 

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

23 

însă că acest amendament ar „suprima 

o garanţie a drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale” [7], desigur în ceea ce-l 

priveşte pe parlamentar, nu şi pe cei pe 

care el i-ar reprezenta în forul suprem 

al ţării, şi faţă de care şi-a asumat nişte 

obligaţii în schimbul votului cu care şi-

a dobândit mandatul.  

Argumentaţia stufoasă la care 

recurge Curtea, lasă să se înţeleagă un 

anumit interes, de a i se rezerva 

parlamentarului un statut intangibil, cât 

mai distant faţă de alegători, cât mai 

liber faţă de oferta politică la care a 

recurs pentru a le câştiga voturi. Astfel, 

se susţine că părăsirea partidului ar 

putea să atragă doar o răspundere 

politică sau morală, nu şi una juridică. 

Să nu ştie Curtea, oare, ce valoare are 

pentru clasa noastră politică 

răspunderea morală, şi că pe această 

cale nu există nicio şansă să se producă 

primenirea pe care o aşteaptă poporul? 

De-a dreptul halucinant ni se pare 

argumentul că, dacă s-ar aplica 

sancţiunea pierderii mandatului în caz 

de părăsire a partidului, s-ar  afecta „în 

mod grav” interesele alegătorilor pe 

care parlamentarul îi reprezintă. Deci, 

în concepţia Curţii, interesele 

alegătorilor nu sunt afectate atunci 

când parlamentarul îi înşeală, îi minte, 

îi manipulează politic şi-i mituieşte, ci 

doar atunci când îşi pierde mandatul, 

ca o consecinţă firească a unui 

asemenea comportament. Ne punem, 

firesc, întrebarea: după ce logică 

lucrează Curtea Constituţională, pentru 

că, după cele afirmate în această 

motivaţie, e greu să ne dăm seama ce 

scop anume urmăreşte? În aceeaşi 

optică, se insistă pe libertatea de 

opţiune a parlamentarului, care ar 

trebui să se manifeste fără nicio 

îngrădire, în funcţie de afinităţile lui 

politice, şi că „migraţia lui politică” n-

unacceptable contradiction, especially 

when it comes to the fundamental law. 

While according to article 69 the MP is 

free to change the political party any 

time without losing the mandate, the 

new text tried to stop this phenomenon 

by imposition the sanction of losing the 

mandate if the MP leaves the party, on 

behalf of which he had run for the 

position. Did the writers of the project 

not notice this obvious contradiction or 

did they perhaps accept this on 

purpose, so that the proposal made 

could not in fact become effective, but 

simply give an ephemeral satisfaction 

to the opinion flow that repeatedly 

demanded the responsibilization of the 

governing act. Both alternatives are 

obviously possible. 

The Constitutional Court noticed 

however that this amendment would 

„suppress a guarantee of the 

fundamental rights and freedoms” [7], 

of course in what regards the MP and 

not the ones he would represent in the 

supreme body of the country and in 

front of which he had taken some 

obligations so as to obtain the vote 

necessary for the mandate. 

The bulky argumentation of the 

Court suggests a certain interest to give 

the MP an intangible status, as far 

away from the electorate as possible, 

free from the political offer he had 

invoked in order to gain the votes. 

Thus one states that leaving the 

political party could only end up in a 

political or moral liability, and not a 

legal one. Does the Court not know the 

value of the moral liability for our 

political class and that in this way there 

is no possibility for the improvement 

the people is waiting? Truly 

hallucinating is the idea that if one 

applied sanctions for leaving the 

political party, one would actually 
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ar avea vreun alt scop decât 

„valorificarea plenară a intereselor 

electoratului”. Nu ne putem închipui că 

instanţa de contencios constituţional, 

ar fi chiar atât de străină de 

„negustoriile” parlamentare, de preţul 

pe care-l pun deputaţii şi senatorii pe 

aşa zisele „afinităţi politice”, şi cât le 

pasă lor de interesele electoratului.  

Curtea aduce ca argument în 

susţinerea acestor aberaţii, punctul de 

vedere al Comisiei de la Veneţia, 

potrivit căruia „deputaţii sunt în primul 

rând răspunzători în faţa alegătorilor 

care i-au votat, nu faţă de partidul 

politic din care provin”. Dar, spunem 

noi, alegătorii şi-au dat votul pe un 

program politic, care este al unui 

partid politic, şi pe care deputatul este 

mandatat de alegători să-l ducă la 

îndeplinire. Trecând la alt partid, el 

abandonează practic programul pe 

care alegătorii şi-au dat votul. Să 

considerăm, deci,  acest gest ca fiind 

unul democratic?  

Să avem de a face cu erori de 

interpretare, cu percepţii greşite a 

realităţilor politice pe care le 

analizează Comisia de la Veneţia, aşa 

zisa şcoală a democraţiei europene, 

sau prin această pledoarie în favoarea 

unui statut independent partinic al 

parlamentarului, ni se ascunde un 

anumit interes, de a-l elibera pe acesta 

de angajamentele asumate faţă de 

alegători şi de problemele lor de viaţă, 

incomode, după cum se ştie, pentru 

planurile unor forţe suprastatale? 

Opinia publică asistă neputincioasă la 

acte politice contrare interesului 

public, iniţiative absolut străine de 

vreo ofertă electorală, ca să spunem că 

măcar formal acestea ar avea 

legitimitate democratică. Nici 

Parlamentul Europei nu este străin de 

o asemenea practică. Şi dacă 

„seriously” affect the interests of the 

voters represented by the MP. So, 

according to the Court, the interests of 

the voters are not affected when the 

MP cheats, lies, manipulates and bribes 

them politically, but when he loses the 

mandate as a natural consequence of 

such a behavior. We naturally wonder: 

what is the logic of the Constitutional 

Court, because after the statements 

from this motivation, it is pretty hard to 

understand its objective? Moreover one 

insists on the concept of the MP’s 

option of freedom, which should not be 

stopped in any way, depending on his 

political likes; his „political migration” 

would thus have no other purpose than 

the „permanent consideration of the 

interests of the electorate”. We cannot 

possibly imagine that the 

Constitutional Court is so unaware of 

the parliamentary „negotiations”, of 

the price deputies and senators place 

on the so-called „political likes” and on 

the extent they care about the interests 

of the electorate. 

In order to support these absurd 

views, the Court invokes the 

perspective of the Venice Commission, 

according to which „deputies are first 

of all responsible towards the voters 

that had voted for them, and not 

towards the political party they 

originate from.” However, we consider 

that voters give their vote for a 

political program, which belongs to a 

political party and which the deputy is 

mandated by the voters to fulfill. 

Joining another party, he basically 

abandons the political program voted 

by the electorate. Should we consider 

this gesture a democratic one? 

Are these perhaps 

misinterpretations, with wrong 

perception of the political errors 

analyzed by the Venice Commission, 
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parlamentarii adoptă legi neagreate de 

popor, de electorat, nu înseamnă că ei 

îşi asumă riscul nepopularităţii? Nu-şi 

reduc, astfel, şansele de a mai accede 

în Parlament la viitoarele alegeri? 

Cum s-ar putea explica asumarea 

acestui risc, dacă nu prin existenţa 

unor forţe suprastatale, care reuşesc 

să-şi impun voinţa asupra autorităţilor 

naţionale şi să le facă obediente? În 

aceste condiţii, poporul devine un 

simplu figurant, în piesa atât de 

răsuflată, numită „democraţie”. 

Constatăm că şi Curtea Constituţională 

aduce, la adăpostul unui aşa zis statut 

de neutralitate, importante servicii 

acestor forţe. Pentru noi, este singura 

explicaţie posibilă a pledoariilor sale, 

în favoarea unui statut autonom pentru 

parlamentarul român, statut travestit 

destul de prost într-o mantie aşa zis 

democratică.  

 

Concluzii 

 

Am încercat să lămurim sensul 

obscur al acestui articol, şi concluzia la 

care am ajuns este aceea că legea 

fundamentală a statului român, adică 

Constituţia, în loc să fie un garant al 

democraţiei şi statului de drept, din 

contra, ea subminează aceste valori, 

tocmai prin încurajarea 

comportamentelor discreţionare şi 

abuzive din partea exponenţilor puterii. 

Am scos în evidenţă deficienţele 

constituţionale ale instituţiei 

mandatului reprezentativ, gândindu-ne 

şi la soluţiile care l-ar face mai eficient 

şi mai compatibil cu o guvernare 

democratică. Am constatat însă că 

aceste deficienţe nu sunt generate de 

erori umane scuzabile, nu sunt cauzate 

nici măcar de lipsa noastră de 

experienţă politică democratică. Atât 

textele constituţionale, cât şi pledoariile 

the so-called school of European 

democracy? Or does this plead for an 

independent status of the MP actually 

hide a certain interest to free the MP 

from the commitments taken towards 

the electorate and the uncomfortable 

life issues in order to fulfill the plans 

of some superstate powers? The public 

opinion has no other choice but 

witness political acts that are contrary 

to the public interest, initiatives that 

are completely strange from any 

electoral offer, which at least formally 

might have a democratic legitimacy. 

The European Parliament is also 

familiar with such practices. And of 

the MPs adopt laws that are not liked 

by the people and the electorate, does 

this not mean that they take the risk of 

unpopularity? Don’t they thy lower 

their chances of joining the Parliament 

for the following elections? How 

could one explain such a risk if not by 

the existence of some superstate 

powers that manage to impose their 

will over the national authorities 

making them completely obedient? 

Under these circumstances the people 

become a simple actor in the play of 

the no longer genuine „democracy”. 

We may also notice that the 

Constitutional Court as well brings 

important contributions to these 

powers, by invoking a so-called status 

of neutrality. For us this is the only 

logical explanation for its statements 

in favor of an autonomous status of the 

Romanian MP, a status which is pretty 

poorly disguised as a democratic act. 

 

Conclusions 

  

We have tried to shed light on the 

obscure meaning of this Constitutional 

article and our conclusion is that the 

Constitution, instead of being a 
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în favoarea lor, ne conduc la trista 

concluzie că ele sunt concepute pentru 

a înlesni dominaţia unor forţe 

suprastatale asupra autorităţilor 

naţionale, scopul lor fiind acela de a se 

crea o falsă legitimitate democratică. 

Constituţia fiind ratificată de popor, 

fără ca poporul să fie lămurit asupra 

textelor sale obscure, se ajunge la 

situaţia absurdă ca tocmai poporul, în 

ignoranţă fiind,  să legitimeze conduita 

abuzivă şi discreţionară a 

guvernanţilor, actele lor care 

subminează interesul naţional şi 

compromit speranţele românilor într-o 

viaţă mai bună. 

Procesul de revizuire a Constituţiei, 

care a debutat odată cu legislatura 

2013-2016, a eşuat. Potrivit 

calendarului, el trebuia să se încheie la 

data de 25 mai 2014, când a fost 

planificat referendumul de ratificare a 

legii de modificare, după ce ea ar fi fost 

adoptată, în prealabil, de către 

Parlament. Însă, schimbările survenite  

în arcul guvernamental, n-au mai 

permis constituirea acelei majorităţi 

necesare pentru o reformă 

constituţională. E greu de spus dacă e 

bine sau e rău. E rău, pentru că totuşi 

Constituţia trebuie reconstruită, având 

în vedere că la dificultăţile ce s-au 

manifestat în practica guvernării, ea n-a 

oferit soluţii viabile, trebuind să 

intervină, în mod arbitrar, Curtea 

Constituţională. În acelaşi timp, credem 

că e bine, pentru că noile dispoziţii 

aflate în faza de proiect sunt şi mai 

confuze şi, mai ales, n-au fost gândite 

din perspectiva interesului naţional.  

La nivelul întregului popor se 

manifestă în continuare o stare de 

nemulţumire generalizată, iar 

instituţiile statului se comportă ca şi 

cum ar fi străine de ceastă realitate. 

Inclusiv dispoziţiile constituţionale, 

guarantee of the democracy and the 

state of law, it undermines these 

values precisely be encouraging 

discretionary and abusive behaviors of 

the representatives of power. We have 

emphasized the constitutional 

deficiencies of the representative 

mandate, also thinking of some 

solutions that would make it more 

effective and more compatible to a 

democratic government. However we 

have seen that these deficiencies are 

not generated by excusable human 

errors and are not even caused by our 

lack of democratic political 

experience. The Constitutional texts, 

as well as the statements in favor of 

them make us believe that 

unfortunately these texts are made to 

facilitate the domination of superstate 

powers over national authorities, their 

purpose being to create a false 

democratic legitimacy. Though 

ratified by the people, the Constitution 

is not available to the people, 

especially when it comes to the 

obscure texts and so the people, being 

ignorant, ends up legitimating the 

abusive and discretionary behavior of 

the ones governing, and their acts 

which undermine the national interest 

and compromise the hopes of the 

Romanians for a better life. 

 The process to revise the 

Constitution that began with the 2013 

– 2016 legislature, ultimately failed. 

According to the initial calendar it 

should have ended on 25
th
 May 2014 

when the referendum to ratify the law 

of revision had initially been planned, 

after having previously been adopted 

by the Parliament. Yet the recent 

changes in the government act have 

not allowed for the gathering of the 

majority necessary for a constitutional 

reform. It is hard to say whether this is 
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despre care s-a făcut vorbire în 

prezentul studiu, au fost proiectate 

pentru a le întări independenţa faţă de 

popor. Este la îndemâna oricui să 

constate că statul a ajuns un scop în 

sine, iar poporul un mijloc aflat la 

dispoziţia lui. Se impune ca poporul să 

conştientizeze că rolurile trebuiesc 

schimbate, şi aceasta nu se poate 

petrece dintr-o voinţă exclusivă a 

statului. Statul, cei care deţin puterea şi, 

aşa cum s-a arătat, fiind dependenţi de 

forţe străine şi de interesele lor egoiste, 

nu vor accepta un statut constituţional, 

care să-i constrângă la un 

comportament responsabil faţă de 

popor. De aceea, o Constituţie, făcută 

exclusiv de guvernanţi, nu poate fi 

bună şi pentru popor.  
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Rezumat: Răspunsul la această 

întrebare, nu poate fi, în sensul existenţei 

sau inexistenţei în ordinea juridică a 

Uniunii Europene a principiilor generale 

de drept şi a echităţii, ci care va fi calea de 

urmat a acesteia: îşi va găsi Uniunea 

Europeană propriul drum, sau va oscila 
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Introducere 

 

Răspunsul la această întrebare, nu 

poate fi, în sensul existenţei sau 

inexistenţei în ordinea juridică a 

Uniunii Europene a principiilor 

generale de drept şi a echităţii, ci care 

va fi calea de urmat a acesteia; îşi va 

găsi Uniunea Europeană propriul drum, 

sau va oscila între tradiţiile federaliste 

nord-americane şi abordarea de tip 

federalist german a integrării europene. 

De asemenea, răspunsul nu poate fi nici 

tranşant, nici simplu, chiar dacă astăzi, 

în secolul XXI, a vorbi fără niciun fel 

de explicaţii preliminare ori inhibiţii 

intelectuale despre principiile generale 

ale dreptului şi echitate a devenit tot 

atât de banal sau de firesc precum orice 

discurs despre umanism în secolele 

XIX şi XX. Mai ales că, viteza de 

producere şi de circulaţie a ideilor este 

accelerată de globalizarea tot mai 

accentuată în contemporaneitate. 

Iată, efectele crizei încep să lase 

urme adânci, greu de şters. Criza 

economică şi financiară creează 

constrângeri asupra bugetelor publice, 

cu consecinţe asupra resurselor pentru 

asigurarea în bune condiţii şi de calitate 

a serviciilor publice. Austeritatea se 

manifestă şi în privinţa bugetului 

Uniunii Europene 2014-2020. Pentru 

prima dată în istoria UE, viitorul buget 

este mai mic decât cel actual. Aceasta 

înseamnă ajustări, restrângeri, 

prioritizări.  

Temei justificat pentru constrângeri 

bugetare, criza nu trebuie fetişizată, nu 

trebuie să devină paravan pentru lipsa 

de profesionalism! În numele crizei, nu 

trebuie trecute cu vederea manifestări 

de abuz şi incompetenţă. Realitatea 

socială este caracterizată de 

instabilitate, schimbare, dezordine. 

Pentru a ţine sub control toate aceste 

 

Introduction 

 

The answer to this question may be, 

in the existence or inexistence of the 

legal order of the European Union 

general principles of law and equity, 

but that will be way ahead of it, the EU 

will find their own way, and will vary 

between federalist traditions of North 

American and German federalist policy 

of European integration. Also, there 

can be no categorical answer or simple, 

even today, in the XXI century, to 

speak without any preliminary 

explanations or intellectual inhibitions 

about ethics and fairness has become 

as commonplace and natural as any 

discourse on humanism in the 

nineteenth and twentieth centuries. 

Especially, the rate of production and 

circulation of ideas is accelerated by 

the increasing globalization of the 

contemporary. 

Here, the crisis began to leave deep 

scars, hard to remove. The economic 

crisis creates financial constraints on 

public budgets with consequences to 

ensure resource in good quality public 

services. Austerity is manifested on EU 

budget 2014-2020. For the first time in 

EU history, future budget is lower than 

the current one. This means 

adjustments, restrictions, and 

prioritization. 

Justifiable basis for budgetary 

constraints, the crisis should not be 

fetish zed, should not become fronts 

for lack of professionalism! On behalf 

of the crisis should not be overlooked 

signs of abuse and incompetence. The 

social reality is characterized by 

instability, change, clutter. In order to 

control these transformations is 

required enactment of rules that take 

into account the principles and ethical 

values, as well as institutions capable 
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transformări este necesară edictarea 

unor norme care să ţină seama de 

principii şi valori etice, precum şi a 

unor instituţii capabile să vegheze la 

respectarea lor. 

Prezenta lucrare îşi propune, de 

aceea, să înfăţişeze o analiză obiectivă 

a şanselor revitalizării echităţii şi 

principiilor generale ale dreptului, 

evidenţiindu-se şi ideea enunţată de 

unii specialişti, a caracterului de 

excepţie al integrării Uniunii Europene, 

faţă de regula tradiţională a cooperării 

internaţionale, care poate fi lesne 

realizată într-o nouă cheie de lectură, ce 

porneşte de la premise asemănătoare cu 

analiza oricărei forme de organizare de 

tip federal într-o ordine juridică 

proprie. 

Ordinea juridică europeană nu 

însemnă numai aranjamente 

instituţionale care „să consolideze 

caracterul democratic şi eficacitatea 

funcţionării instituţiilor, pentru a le 

permite acestora să-şi îndeplinească 

mai bine, într-un cadru instituţional 

unic, misiunile care le sunt 

încredinţate”, ci şi „principiile 

libertăţii, democraţiei şi respectării 

drepturilor omului şi libertăţilor 

fundamentale, precum şi ale statului de 

drept”, astfel cum sunt consfinţite în 

preambulul Tratatului de la Lisabona, 

astfel încât în viitorul apropiat Uniunea 

Europeană să dispună de un fundament 

solid din punct de vedere organizatoric, 

politic şi funcţional. 

Ce înseamnă de fapt „principiile 

generale de drept”? De asemenea, ce 

este echitatea, ştiind că unii dintre noi o 

ţinem încă aproape de inimă. Hai să 

plonjăm un pic în substanţa acestor 

sintagme. 

 

 

 

 

enforce them. 

This paper aims, therefore, to 

portray an objective analysis of the 

chances of revitalizing general 

principles of law and equity, 

highlighting the idea put forward by 

some experts, the exceptional nature of 

EU integration to traditional rule of 

international cooperation that can 

easily be performed in a new key 

reading that starts from premises like 

analyzing any form of federal 

organization in its own legal order. 

European law means not only 

institutional arrangements to 

strengthen the democratic and efficient 

functioning of the institutions to enable 

them to perform better in a single 

institutional framework, the tasks 

entrusted to them, „strengthen the 

democratic and efficient functioning of 

the institutions so as to enable them to 

perform better in a single institutional 

framework, the tasks entrusted to 

them”, but “the principles of liberty, 

democracy and respect for human 

rights and fundamental freedoms and 

the rule of law”, as enshrined in the 

preamble of the Treaty of Lisbon, so 

that in the near future the European 

Union to have a solid foundation both 

organizational perspective , political 

and functional.  

What actually means “general 

principles of law”? Also, what is fair, 

knowing that some of us still hold 

close to heart? Let's dive a bit into the 

substance of these phrases. 

 

1. The general principles of law  

 

1.1. Direct and autonomous source 
of law. Article 38, $ 1 lit. c of the 

Statute of the International Court of 

Justice, provides: “The Court applied 

the general principles of law 

recognized by civilized nations”. 
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1. Principiile generale de drept 

 

1.1. Izvor direct şi autonom de 

drept. Articolul 38, $ 1 lit. c din 

Statutul Curţii Internaţionale de Justiţie 

(C.I.J.), dispune: „Curtea aplică 

principiile generale de drept 

recunoscute de naţiunile civilizate”. 

Caracterul direct aplicabil a fost pus 

în chestiune de către autorii voluntarişti 

[1]. Fără a nega valoarea juridică a 

acestor principii, ei pretind că ele nu se 

pot aplica în raporturile internaţionale 

decât în urma unei autorizări 

convenţionale exprese, care trebuie să 

intervină în fiecare caz. Astfel, când 

articolul 38 $ 1 lit. c din Statutul C.I.J., 

prescrie Curţii să recurgă la principii 

generale de drept, această prescriere nu 

i se adresează decât Curţii. Alte 

jurisdicţii sau tribunale arbitrare pot şi 

ele să primească individual o astfel de 

autorizare. Dar, atât timp cât niciun 

acord nu este încheiat, în acest caz, 

principiile generale de drept nu se 

impun nici statelor, nici judecătorilor, 

nici arbitrilor, deoarece ele nu 

reprezintă o sursă primară de drept 

internaţional, din care ar putea rezulta 

direct reguli pozitive. Aceste principii 

obligă, în fiecare caz, nu prin forţa lor 

proprie, ci prin intermediul convenţiei 

de autorizare. Astfel, ele au fost 

recunoscute explicit ca un izvor direct 

de drept internaţional, independent de 

orice autorizare convenţională. 

Anumiţi autori refuză să vadă în 

principiile generale de drept „o a treia 

sursă”, distinctă de cutumă sau de 

convenţie [2]. Era şi opinia lui Georges 

Scelle, care le confunda totalmente cu 

cutumele generale şi le integra în 

dreptul cutumiar [3]. Aceste poziţii se 

explică, dar se bazează pe o confuzie: 

ceea ce vizează de fapt aceşti autori 

sunt principiile generale ale dreptului 

Direct applicability has been put in 

question by the authors of voluntarism 

[1]. Without denying the legal value of 

these principles, they claim that they 

can apply to international relations 

than in the conventional express 

authorization, which must be made in 

each case. Thus, when Article 38 $ 1 

lit. c) Of the Statute C.I.J. prescribe the 

Court to rely on general principles of 

law, the prescribing them is addressed 

only to the Court. Any jurisdiction or 

arbitration tribunals can also receive 

individual such authorization. But as 

long as no agreement is concluded in 

this case, the general principles of law 

does not require any Member, nor 

judges, no referees, because they are 

not a primary source of international 

law that may result directly from 

positive rules. These principles shall, 

in each case, not by their own strength, 

but through licensing agreement. Thus, 

they have been explicitly identified as 

a direct source of international law, 

independent of any conventional 

authorization. 

Some authors refuse to see the 

general principles of law „third 

source”, as distinct from custom or 

convention [2]. It was the opinion of 

Georges Scelle, which totally confused 

the general customs and integrates 

them into customary law [3]. These 

positions can be explained, but is based 

on a confusion: what really concerns 

these authors are the general principles 

of international law, that general rules 

derived from the spirit of customs and 

conventions in force, so these rules 

stemming from common law indeed. 

But they must be distinguished net 

general principles of law, independent 

source of international law. Denying 

the existence of general principles of 

law independent of encounters by the 

strict interpretation of Article 38 of the 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 3. Issue 1/2014 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Valentin-Stelian BĂDESCU, Ph.D 

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

35 

internaţional, adică regulile generale 

deduse din spiritul cutumelor şi 

convenţiilor în vigoare; astfel, aceste 

reguli reies într-adevăr din dreptul 

cutumiar. Dar ele trebuie distinse net de 

principiile generale de drept, sursă 

autonomă de drept internaţional. 

Negarea existenţei independente a 

principiilor generale de drept, se 

loveşte de stricta interpretare a 

dispoziţiilor articolului 38 al Statutului 

C.I.J. care, vizând expres aceste 

principii „pe lângă şi în plus de” alte 

surse – convenţii şi cutume – consacră 

fără ambiguitate autonomia lor.  

Pentru a determina provenienţa 

exactă a acestor principii, trebuie să ne 

aplecăm asupra lucrărilor pregătitoare 

ale art. 38 din Statutul C.P.J.I.. În 1920, 

cei care au redactat aceasta dispoziţie 

au ţinut să nu fie mai prejos decât cei 

care au redactat art. 7, alin. 2 din 

Convenţia XII de la Haga din 1907, 

care dădea posibilitatea acestei Curţi să 

aplice, după caz, „conform principiilor 

generale ale dreptului şi echităţii”. 

Pentru a evita să consacre orice putere 

„creatoare” sau „normativă”, art. 38 

impune ca acestea să se refere la 

principii generale deja „recunoscute de 

naţiunile civilizate”.  

După explicaţiile date de membrii 

Comitetului de Jurişti, este vorba în 

primul rând de principii de drept intern, 

în vigoare, in foro domestico. Puterea 

dată judecătorului nu este decât o 

putere de constatare a principiilor 

stabilite, care există deja în ordinele 

juridice naţionale. 

O interpretare mai largă a noţiunii a 

beneficiat şi continuă să beneficieze de 

sprijinul unei doctrine eminente, care 

consideră că este legitim ca principiu, 

în sensul art. 38 din Statut, orice 

principiu general adoptat de sisteme de 

drept internaţional privat sau de reguli 

ori practici naţionale, vizând raporturi 

ICJ Statute which specifically targeting 

these principles „in addition to and in 

addition to” other sources - 

conventions and customs - 

unambiguously establishes their 

autonomy. 

To determine the exact origin of 

these principles, we must lean on the 

preparatory work of art. 38 of the 

Statute C.P.J.I.. In 1920, those who 

drafted this provision should not be 

kept lower than the drafters of art. 7, 

para. 2 of the Hague Convention XII of 

1907, which made it possible for this 

Court to decide, as appropriate, 

„according to the general principles of 

law and equity”. To avoid having to 

devote any power „creative” or 

“normative”, art. 38 require that they 

refer to general principles already 

„recognized by civilized nations”. 

After the explanations given by 

members of the Committee of Jurists, 

it is primarily the principles of national 

law in force in foro domestico. Once 

power is only power the judge finding 

principles set which already exists in 

the national legal orders. 

A broader interpretation of the 

concept has benefited and continues to 

benefit from the support of eminent 

doctrine that considers it legitimate 

principle under art. 38 of the Statute, 

any general principle of international 

law adopted by the particular systems 

or rules or national practices regarding 

international relations, even when it is 

not yet incorporated into general 

international law through a customary 

process. They really can lend these 

principles to specific regional rights, 

not limited only to the „national 

precedents”. 

Some authors go further and say 

that the principles of law may come 

from both the international order and 

the internal one [4]. This interpretation 
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internaţionale, chiar când nu este încă 

încorporat în dreptul internaţional 

public printr-un proces cutumiar. Se 

pot împrumuta într-adevăr aceste 

principii de la anumite drepturi 

regionale, fără a se limita doar la cadrul 

„precedentelor naţionale”. 

Anumiţi autori merg şi mai departe, 

şi spun că, principiile de drept pot 

proveni atât din ordinea internaţională, 

cât şi din cea internă [4]. Această 

interpretare a art. 38 $ 1 lit. c este 

gramatical corectă, deoarece această 

dispoziţie foloseşte termenul de „drept” 

fără epitet. Inconvenientul acestei 

soluţii este că ea interzice 

recunoaşterea specificităţii principiilor 

generale de drept ca fiind surse, în 

măsura în care regulile de origine 

internaţională se vor confunda cu 

cutuma şi cu convenţia. 

 

1.2. Un izvor primar şi supletiv. 

Pentru mulţi autori, utilitatea art. 38, $ 

1 lit. c şi recurgerea la principii 

generale de drept se reduce la umplerea 

anumitor lacune din dreptul cutumiar şi 

convenţional, sau la evitarea impasului 

cauzat de apariţia unei lacune juridice.  

Aceste principii nu ar constitui, 

deci, decât o sursă nu doar supletivă, ci 

şi subsidiară a dreptului internaţional. 

Spre deosebire de judecătorul intern, 

care poate şi trebuie să decidă chiar în 

cazul în care legea nu specifică, 

judecătorul internaţional nu ar putea 

face acest lucru fără o abilitare expresă 

din partea subiecţilor de drept 

internaţional. În absenţa unui răspuns 

convenţional sau cutumiar, pentru 

diferendul care îi este prezentat, 

judecătorul sau arbitrul ar trebui să 

pronunţe starea de non liquet, să 

recunoască că este în imposibilitate de 

a-şi îndeplini misiunea. Recurgerea la 

principiile generale de drept l-ar 

autoriza să statueze, fără a ieşi din 

of art. $ 38 1 lit. c that is 

grammatically correct, as this 

provision uses the term “right” without 

epithet. The drawback of this solution 

is that it prohibits the recognition 

specificity of general principles of law 

as the source, to the extent that 

international rules of origin will be 

confused by custom and convention. 

 

1.2. A primary source and 

suppleness. For many authors, the 

usefulness of art. 38, $ 1 lit. c and the 

use of general principles of law 

reduces to fill certain gaps in 

conventional and customary law, or to 

avoid deadlock caused by the 

emergence of legal loopholes.  

These principles should not be so, 

but a source not only suppleness, but 

also a subsidiary of international law. 

Unlike domestic court can and should 

decide even if it is not specified, 

international judge could not do this 

without explicitly enabling the subjects 

of international law. The lack of 

response to conventional or customary 

dispute submitted to it, the judge or 

arbitrator should decide the status of 

non liquet recognize that it is unable to 

fulfill its mission. Recourse to general 

principles of law would allow 

deciding, without leaving positive law. 

For other authors, who objects to the 

idea of gaps in the law - as they would 

be solved by the discretion of the 

states, this would have to reduce the 

field of action of this discretion beyond 

what is enforceable against the States 

concerned, the rules conventional or 

customary. The fact that it is source 

suppleness is indisputable. 

International judge and state agents 

relies first, if I may, customary and 

conventional rules to support their 

demonstrations, reasonable solution as 

customary and conventional rules are 
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dreptul pozitiv. Pentru alţi autori, care 

recuză ideea lacunelor în drept - 

întrucât ele ar fi rezolvate printr-o 

competenţă discreţionară a statelor, 

acest fapt ar avea ca scop reducerea 

câmpului de acţiune a acestei 

competenţe discreţionare, dincolo de 

ceea ce este opozabil statelor în cauză, 

pe baza regulilor convenţionale sau 

cutumiare. Faptul că este vorba de o 

sursă supletivă este indiscutabil. 

Judecătorul internaţional şi agenţii 

statali invocă mai întâi, dacă pot, reguli 

cutumiare şi convenţionale în sprijinul 

demonstraţiilor lor, soluţie rezonabilă, 

deoarece regulile cutumiare şi 

convenţionale au o existenţă mai uşor 

de stabilit şi un conţinut mai puţin 

aleator. Este deci vorba de o sursă 

subsidiară sau secundară? Se 

recunoaşte o ierarhie între sursele 

vizate la art. 38? Dacă mulţi autori au 

susţinut această teză, este pentru că ei 

aveau în vedere punerea în practică a 

principiilor generale de drept, de către 

judecătorul sau arbitrul internaţional, 

pe baza unei autorizări convenţionale, 

dar s-a văzut mai sus că această viziune 

limitată a lucrurilor nu corespunde 

realităţii: jurisdicţiile internaţionale 

aplică fără ezitare principiile generale 

chiar în absenţa unei abilitări. 

În al doilea rând, a admite că 

„introducerea principiilor generale de 

drept ca izvor particular al dreptului 

internaţional al drepturilor omului, are 

o raţiune juridico-politică”. Aceasta 

vizează extinderea puterii judecătorului 

internaţional, restrângându-se astfel 

puterea discreţionară a subiectelor de 

drept, putere bazată pe principiul de 

drept cutumiar, care recunoaşte 

independenţa statelor şi înseamnă a 

recunoaşte aceeaşi eficacitate unui 

principiu general de drept, cu a unui 

principiu cutumiar. Deci primul nu este 

subordonat celui de al doilea. 

easier to establish existence and 

content less random. It is therefore a 

subsidiary or secondary source? It 

recognizes a hierarchy of sources 

referred to in art. 38? If many authors 

have argued this thesis, it is because 

they were considering implementing 

the general principles of law by the 

court or international arbitration based 

on a conventional authorization, but we 

have seen above that this limited view 

of things is not true: international 

jurisdictions apply without hesitation 

general principles even in the absence 

of empowerment. 

Second, he admits that „the 

introduction of general principles of 

law as a source of private international 

law of human rights has a legal and 

political sense”. It aims to extend the 

power of international judges, thus 

restricting the discretion of the subjects 

of law; power based on the principle of 

common law that recognizes the 

independence of states and equally 

effective means to recognize a general 

principle of customary principle. So 

the first is not subordinate to the 

second. 

 

1.3. Application of the general 

principles of law. There can be 

translated into the international legal 

order than the common principles of 

various national legal systems. Must 

and is sufficient that an internal 

principle to be checked in the majority 

of juridical systems, not in all. They 

have so far their principles either of the 

countries, as those which are applied 

only to “certain national systems”. 

If we assume that the universal, 

„generality is enough”, would be 

tempted to believe that when it comes 

to relationships within a small circle of 

states tends to require unanimity. This 

reasoning supported by analogy with 
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1.3. Aplicarea principiilor generale 

de drept. Nu pot fi transpuse în ordinea 

juridică internaţională decât principiile 

comune diferitelor sisteme juridice 

naţionale. Trebuie şi este suficient ca 

un principiu intern să fie verificat în 

majoritatea sistemelor juridice, nu în 

toate. Vor fi deci îndepărtate principiile 

proprii uneia sau alteia dintre ţări, ca şi 

cele care nu sunt aplicate decât de către 

„anumite sisteme de drept intern”. 

Dacă admitem că, în cadrul 

universal, „generalitatea este 

suficientă”, am fi tentaţi să credem că, 

fiind vorba de raporturi într-un cerc 

restrâns de state, unanimitatea tinde să 

se impună. Acest raţionament, sprijinit 

pe analogia cu jurisprudenţa cutumelor 

regionale, nu este întotdeauna verificat. 

1.3.1. Principii transferabile în 

ordinea juridică internaţională. Nu 

toate principiile comune sistemelor 

juridice naţionale sunt aplicabile în 

ordinea internaţională. Ele trebuie să 

fie şi „transferabile”. În acest sens, vor 

fi acceptate doar cele care sunt 

compatibile cu caracterele 

fundamentale ale ordinii internaţionale, 

fapt ce obligă judecătorul la o 

examinare caz după caz. Pentru 

Anzilotti, metoda de bază a 

raţionamentului este analogia. Dar nu 

este vorba de o analogie „oarbă”, 

trebuie ţinut cont în mod constant de 

diferenţele de structură dintre dreptul 

internaţional şi cel intern. De exemplu, 

principiul general de drept intern, 

conform căruia accesul în justiţie este 

garantat, nu este aplicabil într-o ordine 

internaţională bazată pe juxtapunerea 

subiectelor suverane, singurele 

competente în a sesiza o instanţă 

internaţională. 

1.3.2. Principii generale de drept 

consacrate de jurisprudenţa 

internaţională. Este dificil a alcătui o 

the case law of regional customs is not 

always verified. 

1.3.1. Transferable principles in 

international law. Not all common 

principles the national legal systems 

are applicable in the international 

order. They must also be 

„transferable”. In this respect, will be 

accepted only those that are compatible 

with the fundamental character of the 

international order, which obliges the 

judge to a case by case examination. 

For Anzilotti, the basic method of 

reasoning is analogous. But it is not an 

analogy “blind”, should be kept 

constantly in mind the differences in 

structure between international and 

domestic law. For example, the general 

principle of law under which 

individuals may sue, is not applicable 

in an international order based on the 

juxtaposition of topics sovereign 

jurisdiction only to refer to an 

international court. 

1.3.2. General principles of law as 

enshrined in international 

jurisprudence. It is difficult to compile 

an exhaustive list, as international 

jurisdictions habit applying a general 

principle of law, not state whether it is 

one of the provisions of art. 38, $ 1, lit. 

c) of the Statute. Similarly, if the Court 

of Justice of the European Union is 

often explained by the Advocate 

General, it presents frequent 

hesitations between customary nature 

and status of a general principle of the 

rule data. 

In 1981, Eric Stein published 

„Lawyers, Judges and the Making of a 

Transnational Constitution”, 

highlighting how the ECJ case law has 

turned an international treaty into a 

constitution for Europe. Joseph Weiler 

extended Stein’s analysis in his classic 

“The Transformation of Europe”, 

showing how the doctrine has 
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listă exhaustivă a principiilor generale 

de drept, deoarece jurisdicţiile 

internaţionale au obiceiul, când aplică 

un principiu general, de a nu preciza 

dacă este unul din cele prevăzute de art. 

38, $ 1, lit. c din Statut. La fel, dacă 

jurisprudenţa Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene este adesea 

explicitată de concluziile avocatului 

general, ea prezintă frecvente ezitări 

între natura cutumiară şi calificativul de 

principiu general de drept al unei reguli 

date. 

În 1981, Eric Stein a publicat 

„Lawyers, Judges and the Making of a 

Transnational Constitution”, 

evidenţiind modul în care jurisprudenţa 

CEJ a transformat un tratat 

internaţional într-o constituţie pentru 

Europa. Joseph Weiler a extins analiza 

lui Stein în clasica sa „The 

Transformation of Europe”, arătând 

modul în care doctrina a extins 

practicile juridice în vigoare şi „au 

închis ieşirea”, prin îngreunarea 

eludării de către statele membre a 

obligaţiilor lor juridice prin propriile 

interpretări creatoare ori prin 

intermediul nerespectării obligaţiilor. 

Explicaţiile lui Stein şi Weiler rămân 

repere clasice, asigurând dovezi clare 

asupra faptului că jurisdicţia europeană 

a recurs la interpretări juridice 

creatoare, pentru a-şi stabili un rol mai 

mare în politica europeană, interpretând 

mandatul său în sens extins, astfel încă 

să construiască temelia influenţei şi 

autorităţii sale enorme [5]. Aşa au fost 

afirmate sau reafirmate: a. Principii 

ataşate concepţiei generale de drept: - 

abuzul de drept şi principiul bunei-

credinţe; - nimeni nu se poate prevala 

de propria greşeală; - orice violare a 

unui angajament implică obligaţia de a 

repara prejudiciul creat; - principii de 

securitate juridică şi de respectare a 

„încrederii legitime”. b. Principii cu 

expanded existing legal practices and 

“closed out”, by hindering the Member 

States to circumvent their legal 

obligations through their own creative 

interpretations or through non-

compliance. Stein’s explanations and 

Weiler classic landmarks remain, 

providing clear evidence that the 

European Court has resorted to 

creative legal interpretations to 

establish a greater role in European 

politics, interpreting its mandate 

extended sense, as yet to build the 

foundation of influence and its 

enormous authority [5]. That was 

affirmed and reaffirmed: a. Principles 

attached of the general conception of 

law: - abuse of law and good faith; - no 

one is entitled to his own mistake; - 

any breach of an engagement involves 

an obligation to repair the damage 

created;  - principles of legal security 

and respect of the “legitimate 

expectations”. b. Principles with 

contractual nature transposed into the 

Treaties domain: - the principle of 

effectiveness; - principles relating to 

the vices of consent and interpretation; 

- force majeure; - prescription 

liberators as the dominant doctrine; - 

principles relating to liability litigation; 

- the principle of full compensation for 

the damage; - default interest; - 

principles of legal proceedings; - res 

judicata; - one can not be both judge 

and party; - equal parts; - the rights of 

defense; - principles of respect for 

individual rights; - protection of 

fundamental rights; - special protection 

of the rights of public servants; - 

principles for legal acts regime. 

Analysis of these principles requires 

sagacity [6], time and space. 

Tehnoredactorial reasons, we limited 

ourselves to enumerate resumed only 

issue we stated in the title. 

I dare to glimpse a possible revival 
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caracter contractual transpuse în 

domeniul tratatelor: - principiul 

efectului util; - principii referitoare la 

viciile de consimţământ şi la 

interpretare; - forţa majoră; - 

prescrierea eliberatorie conform 

doctrinei dominante; - principii 

referitoare la contenciosul 

responsabilităţii; - principiul reparaţiei 

integrale a prejudiciului; - interese 

moratorii; - principii de procedură 

contencioasă; - autoritatea de lucru 

judecat; - nimeni nu poate fi şi 

judecător, şi parte; - egalitatea părţilor; 

- respectarea drepturilor de apărare; - 

principii de respect al drepturilor 

individului; - protecţia drepturilor 

fundamentale; - protecţia specială a 

drepturilor agenţilor publici; - principii 

vizând regimul actelor juridice. Analiza 

acestor principii presupune sagacitate 

[6], timp şi spaţiu. Din raţiuni 

tehnoredactoriale, ne-am limitat să le 

enumerăm, rezumându-ne numai la 

problematica enunţată în titlul lucrării.  

Îndrăznim să întrezărim o posibilă 

relansare a principiilor generale de 

drept în ordinea juridică a Uniunii 

Europene, pornind de la premisa că 

reglementarea actuală este inspirată din 

cea a statelor avansate din punct de 

vedere legislativ. Pentru a înţelege mai 

în detaliu cum s-a ajuns la 

implementarea acestor mecanisme 

juridice, trebuie să studiem concluziile 

doctrinei străine. Astfel, la nivel global, 

dreptul UE dă dovadă de prea multă 

prudenţă şi rezistenţă în a recunoaşte 

dimensiunea economică a legii, pe când 

dreptul american dovedeşte o 

deschidere mult mai mare faţă de 

studiul dreptului, corelat cu micro şi 

macroeconomia, fapt care, spre 

deosebire de dreptul european, 

facilitează dezbaterea eficienţei 

normelor juridice. Astfel, s-a ajuns la 

concluzia că eficienţa şi beneficiile 

of general principles of law in the legal 

order of the European Union on the 

assumption that the current regulation 

is inspired by the advanced countries in 

terms of legislation. For understand in 

more detail how it came to 

implementing these legal mechanisms 

must study conclusions foreign 

doctrine. The overall EU law proves 

too much caution and resistance to 

recognize the economic dimension of 

the law, while American law shows a 

greater openness to the study of law 

related to micro and macro, which, 

unlike the right European debate 

facilitates efficiency of legal rules. 

Thus, it was concluded that the 

efficiency and benefits by reference to 

the principles of law, may exceed the 

risks that they would present if the 

strict application of the law, even in 

the special case of European law [7]. 

In this process are score the and the 

current reform of the recoding of the 

Romanian legal system, at least in 

regard to the possible revival of 

application of general principles of 

law. More accurate, „are sources of 

civil law, customs and general 

principles of law” [8], and the 

emergence and entry into force of the 

new substantial and procedural codes 

integrating a broader process „the 

federalization of the European judicial 

area”. 

 

2. A possible revival of general 

principles of law in the legal order of 

the European Union 

 

The classical problems of 

international law in general, the EU 

law, in particular, interesting especially 

interstate relations, now, instead of the 

general principles is very limited. 

Because , on the one hand, the growing 

heterogeneity of international society, 
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rezultate, prin raportare la principiile 

dreptului, pot depăşi riscurile pe care 

acestea le-ar prezenta în cazul aplicării 

stricte a legii, chiar şi în cazul special 

al dreptului european [7]. 

În acest proces se înscrie şi actuala 

reformă de recodificare a sistemului 

juridic românesc, cel puţin în ceea ce 

priveşte posibila relansare a aplicării 

principiilor generale ale dreptului. Mai 

exact, „sunt izvoare ale dreptului civil 

legea, uzanţele şi principiile generale 

ale dreptului” [8], iar apariţia şi 

intrarea în vigoare a noilor coduri 

substanţiale şi procedurale se 

integrează într-un proces mai larg de 

„federalizare a spaţiului judiciar 

european”. 

 

2. O posibilă relansare a principiilor 

generale de drept în ordinea juridică 

a Uniunii Europene 
 

În problemele clasice ale dreptului 

internaţional, în general, şi în cele ale 

dreptului Uniunii Europene, în special, 

interesând mai ales relaţiile interstatale, 

locul principiilor generale este foarte 

restrâns. Datorită, pe de o parte, 

eterogenităţii crescânde a societăţii 

internaţionale şi a coexistenţei actuale a 

statelor cu regimuri economice şi 

sociale divergente, cu nivel inegal de 

dezvoltare, este cu atât mai dificil de 

găsit principii comune ale drepturilor 

naţionale cu întindere universală. 

Reunificarea ideologică a lumii poate 

totuşi inversa această tendinţă. Pe de 

altă parte, deoarece aceste principii 

reprezintă o sursă „tranzitorie” şi 

„recesivă” a dreptului internaţional, 

aplicarea lor repetată le transformă în 

norme cutumiare. Ele nu dispar, ci sunt 

doar mascate de norme cutumiare 

având acelaşi conţinut. 

În schimb, se constată noi apeluri la 

principiile generale de drept în 

the current coexistence of states with 

differing social and economic 

arrangements with uneven levels of 

development are more difficult to find 

common principles of national rights 

with universal scope. Reunification 

ideological world can still reverse this 

trend. On the other hand, as these 

principles are a source „transient” and 

“recessive” international law, their 

application repeated them into 

customary norms. They do not 

disappear but are only masked by 

customary rules with the same content. 

Instead, it finds new calls to the 

general principles of law in new fields 

of international relations, the problems 

must be solved without international 

precedents invoke. Recourse to 

principles drawn from the law of the 

Member is more natural because, in 

these areas, international cases are 

often closer to those prevailing within 

states. This happens in international 

organizations, especially where union 

legal order. Analogy factors multiply 

because they are inspired partly state 

models in terms of their powers, means 

of action and their operating rules 

(regulations parliamentary assemblies, 

the public function law, contract law).  

These approaches can be seen in the 

relationship between individuals and 

subjects of international law, it is the 

rights of individuals in litigation or 

transnational contracts regime.  

But to see these approaches and the 

issue of equity in international law. 

 

3. Equity and the international legal 

order 

 

Then when recognize the „faculty” 

of the Court to decide ex aequo et 

bono, the para. 2 of art. 38 of the 

Statute introduce the issue of fairness. 

Apparently there is a fundamental 
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domeniul relaţiilor internaţionale, în 

care problemele trebuie să fie rezolvate 

fără a se putea invoca precedentele 

internaţionale. Recurgerea la principii 

reieşite din dreptul intern al statelor 

este cu atât mai naturală cu cât, în 

aceste domenii, situaţiile internaţionale 

sunt adeseori mai apropiate de cele care 

prevalează în interiorul statelor. Astfel, 

se întâmplă în cadrul organizaţiilor 

internaţionale, mai ales cazul ordinii 

juridice a Uniunii Europene. Factorii de 

analogie se multiplică, deoarece acestea 

se inspiră parţial din modelele statale în 

ceea ce priveşte exercitarea 

competenţelor lor, mijloacelor de 

acţiune şi regulilor lor de funcţionare 

(regulamentele parlamentare, dreptul 

funcţiei publice, dreptul contractelor).  

Aceste apropieri pot fi observate şi 

în raporturile dintre persoanele private 

şi subiectele de drept internaţional, fie 

că este vorba de drepturile indivizilor 

în domeniul contencios sau de regimul 

contractelor transnaţionale.  

Dar, să vedem aceste apropieri şi în 

chestiunea echităţii în ordinea juridică 

internaţională. 

 

3. Echitatea şi ordinea juridică 

internaţională 
 

Atunci când recunoaşte „facultatea” 

Curţii de a statua ex aequo et bono, 

paragraful 2 din art. 38 din Statut 

introduce chestiunea echităţii. Aparent 

există o contradicţie fundamentală între 

structurile societăţii internaţionale, 

sprijinite pe suveranitatea statului şi o 

putere atât de mare acordată 

judecătorului. Totuşi, statele nu ezită să 

se refere la aceasta în instrumentele 

cele mai solemne, pentru a rezolva pe 

cale amiabilă diferendele. 

Nu are echitatea în dreptul 

internaţional aceeaşi importanţă ca în 

dreptul intern, sau ea nu poate fi pusă 

contradiction between the structures of 

international society supported the 

sovereignty of the state and the judge 

granted such power. However, the 

states did not hesitate to refer to these 

most solemn instruments to resolve 

disputes amicably. 

No equity in international law as 

important as the law, or it can not be 

implemented without the consent of 

sovereignties present? It is necessary to 

answer this question, to disassociate 

cases in which fairness is applied by 

the express will of the parties and the 

recourse to justice is justified by 

considerations of good faith in 

relations between subjects of law or 

good governance justice, without the 

need for express consent. 

 

3.1. Recourse to fair agreement. 

Terms of judging the fairness. Special 

provisions referred to trial on equitable 

terms may appear in the compromise 

by which the parties addressed the 

judge or referee, especially those 

relating to territorial disputes or 

involving responsibility order. Clearly, 

when allowed to rule with fairness, the 

court could at least use the equity to 

cover gaps in the law, resulting in the 

total absence of applicable rules. Going 

forward, maybe judge or referee, based 

on fairness, to remove the application 

of positive law and, judging against the 

law, develop solution independent 

dispute rules in force? Many authors 

refuse to rally the thesis and believe 

that no judge can not grant powers 

clause so large that completely distort 

the judicial function. The position 

would adopt a C.I.J. - need to talk to 

conditional because it has never been 

before in these conditions - it is 

difficult to predict. Formula adopted by 

the Court in 1982 shows that this 

equity is not a source of law, but a 
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în practică decât cu acordul 

suveranităţilor prezente? Este necesar, 

pentru a răspunde la această întrebare, 

de a se disocia ipotezele în care 

echitatea e aplicată prin voinţa expresă 

a părţilor şi cea în care recurgerea la 

echitate e justificată de consideraţiunile 

de bună-credinţă în raporturile dintre 

subiectele de drept sau de buna 

administrare a justiţiei, fără a fi nevoie 

de un consimţământ expres. 

 

3.1. Recurgerea la echitate cu 

acordul părţilor. Clauzele judecării în 

echitate. Clauze speciale denumite 

clauzele judecării în echitate, pot 

apărea în compromisul prin care părţile 

se adresează judecătorului sau 

arbitrului, mai ales în cele referitoare la 

litigii de ordin teritorial sau care 

vizează responsabilitatea. În mod 

evident, atunci când este autorizat să 

statueze cu echitate, judecătorul va 

putea cel puţin să recurgă la echitate 

pentru a acoperi lacunele dreptului, 

care rezultă din absenţa totală a 

regulilor aplicabile. Mergând mai 

departe, poate judecătorul sau arbitrul, 

pe baza echităţii, să îndepărteze 

aplicarea dreptului pozitiv şi, judecând 

contra legem, să elaboreze soluţia 

litigiului independent de regulile în 

vigoare? Numeroşi autori refuză să se 

ralieze acestei teze şi consideră că nicio 

clauză nu poate acorda judecătorului 

puteri atât de întinse, care denaturează 

complet funcţia jurisdicţională. Poziţia 

pe care ar adopta-o C.I.J. - trebuie să 

vorbim la condiţional, deoarece ea nu a 

fost niciodată sesizată în aceste condiţii 

- este dificil de prevăzut. Formula 

reţinută de Curte în 1982 demonstrează 

că aici echitatea nu este o sursă de 

drept, ci un sistem de referinţă al unei 

soluţionări jurisdicţionale a 

diferendelor internaţionale. Atunci 

când echitatea se substituie dreptului, 

reference to a judicial settling 

international disputes. When equity is 

substituted law, hardly seems logical to 

consider that a source of international 

law. 

 

3.2. Sending conventional law 

fairness. Without fairness engine 

makes solving disputes, Member 

agrees rather make it a law 

enforcement guide. Them enough for it 

to send to fairness or „equitable 

principles” in the conventional 

definition of rules or legal institutions. 

As a mere „college”, the use of equity 

and equity becomes a legal obligation 

is identified with the rule of law. It is 

now applied to normal, direct, and not 

by way suppletive before. But what it 

gains in automaticity not lose legal 

extent? Indeed, if it is a source of law, 

when there is only an indirect source 

derived. Modify the express reference 

to “equitable principles” resolution of a 

sensitive or judicial settlement of 

disputes? The answer must be, for the 

moment, to be searched by analogy 

with the solutions brought to the 

assumptions that appealed to fairness 

without the express consent of the 

parties. 

 

3.3. Recourse to justice without the 

parties. More generally, equity is a 

„quality of law” that permeates all the 

rules of international law. With this 

title she largely control over all 

interpretations of international rules. 

Since then, even by definition, it does 

not allow the removal of the 

application of rules of law. You must 

go to the correct rules of law when 

their application leads to a result 

contrary to the sense of justice? We 

believe that the answer should be 

amended. Exempli gratia, the Belgian 

Government argued in Barcelona 
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nu pare deloc logic să considerăm că 

este o sursă de drept internaţional. 

 

3.2. Trimiterea dreptului 

convenţional la echitate. Fără a face 

din echitate motorul rezolvării 

diferendelor, statele acceptă mai 

degrabă să facă din ea un ghid de 

aplicare a dreptului. Le este suficient 

pentru aceasta să trimită la echitate sau 

„principii echitabile”, în definiţia 

convenţională a normelor sau a 

instituţiilor juridice. Ca simplă 

„facultate”, recurgerea la echitate 

devine o obligaţie juridică şi echitatea 

se identifică cu regula de drept. Ea se 

aplică de acum normal, direct, şi nu cu 

titlu supletiv ca înainte. Dar ceea ce ea 

câştigă în automatism, nu pierde în 

întinderea juridică? Într-adevăr, dacă ea 

este o sursă de drept, atunci nu este 

decât o sursă indirectă şi derivată. 

Modifică referinţa expresă la „principii 

echitabile” de o manieră sensibilă 

soluţionarea jurisdicţională sau 

amiabilă a diferendelor? Răspunsul 

trebuie, pentru moment, să fie căutat 

prin analogii cu soluţiile aduse în 

ipotezele în care s-a făcut apel la 

echitate fără acordul expres al părţilor. 

 

3.3. Recursul la echitate fără 

acordul părţilor. De o manieră 

generală, echitatea este o „calitate a 

dreptului” care impregnează toate 

regulile de drept internaţional. Cu acest 

titlu ea comandă în mare măsură asupra 

tuturor interpretărilor normelor 

internaţionale. De atunci şi chiar prin 

definiţie, ea nu îngăduie îndepărtarea 

de la aplicarea regulilor de drept. 

Trebuie să mergem până la a corija 

regulile de drept atunci când aplicarea 

lor conduce la un rezultat contrar 

sentimentului de justiţie? Considerăm 

că răspunsul trebuie nuanţat. Exempli 

gratia, guvernul belgian susţinea în 

Traction that business if it is true that 

the right of diplomatic protection of a 

company belongs to the State in which 

he has nationality, would be desirable - 

for reasons of fairness - that protection 

be provided to shareholders of that 

company rather own national state, ICJ 

rejected this argument calling for 

equality, namely the Belgian 

Government’s claim exceeded the 

reasonable requirements of fairness. 

Despite several previous admitting that 

judgments of fairness can lead to 

removal of rules of law, would be 

contrary to the most elementary 

principle of legal certainty. Such 

considerations may inspire political 

demands, which in turn may be the 

origin of new legal rules but can not 

substitute equity positive law unless 

the parties to the dispute agree thereto. 

 

3.4. Sending customary law or 

general principles of fairness. In the 

„continental shelf of the North Sea”, 

ICJ considered as a customary rule 

which has established that the 

delimitation of the continental shelf 

between States must be made by 

agreement, after equitable. Shortly 

afterwards, and all on a customary 

basis, it estimated that the parties have 

mutual obligation to engage in good 

faith negotiations to reach a fair 

settlement of their differences on those 

fishing rights. Often, in the special case 

where international law contains rules 

fairly precise requirements of 

international responsibility put into 

play, it remains ambiguous on fixing 

the amount of compensation. In these 

circumstances, judges and arbitrators 

often proceed at a fair valuation 

allowance amounts due and considered 

that doing so „is not removed from the 

principles of law”. The same basic 

principle applies inheritance of 
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afacerea Barcelona Traction, că dacă 

este adevărat că dreptul de protecţie 

diplomatică a unei societăţi aparţine 

statului în care ea are naţionalitatea, ar 

fi de dorit - din motive de echitate - ca 

protecţia acţionarilor acestei societăţi 

să fie asigurată mai degrabă de propriul 

stat naţional. C.I.J. a respins această 

argumentaţie făcând apel la echitate, în 

speţă pretenţia guvernului belgian 

depăşea exigenţele rezonabile ale 

echitaţii. În pofida câtorva precedente, 

a admite că judecăţile de echitate pot 

conduce la îndepărtarea regulilor de 

drept, ar fi contrar principiului 

elementar al securităţii juridice. Astfel 

de consideraţii pot inspira revendicări 

politice, care la rândul lor vor fi poate 

la originea noilor norme juridice, dar 

echitatea nu se poate substitui dreptului 

pozitiv decât dacă părţile în litigiu 

consimt la aceasta. 

 

3.4. Trimiterea dreptului cutumiar 

sau a principiilor generale de drept la 

echitate. În afacerea „platoului 

continental al Mării Nordului”, C.I.J. a 

considerat conform unei reguli 

cutumiare pe care a constatat-o, că 

delimitarea platoului continental între 

state trebuie să se efectueze prin acord, 

după principii echitabile. Puţin după 

aceea, şi tot pe o bază cutumiară, ea a 

estimat că părţile au obligaţia reciprocă 

să angajeze negocieri de bună-credinţă, 

pentru a se ajunge la soluţionarea 

echitabilă a divergenţelor lor, privind 

drepturile de pescuit respective. 

Adeseori, în caz special, dacă dreptul 

internaţional cuprinde reguli destul de 

precise despre condiţiile stabilirii 

răspunderii internaţionale, el rămâne 

destul de ambiguu cu privire la fixarea 

sumei indemnizaţiei. În aceste condiţii, 

judecătorii şi arbitrii procedează 

frecvent la o evaluare echitabilă a 

sumelor indemnizaţiilor datorate şi a 

property, debts and state archives, is 

that obliges Member concerned to 

enter into agreements to achieve a fair 

outcome. 

As in the case of sending the 

fairness of conventional law, are here 

legally obliged to have recourse to 

fairness, equity, because it is identical 

to the rule of law is a source of law. 

Regarding the legal nature of this 

fairness “complementary” opinions are 

divided. For some, it represents the 

principles of justice which should not 

be confused with the right. For others, 

in such circumstances, the principles of 

equity applicable legal principles are 

true. This latter view is more in 

harmony with the conclusions reached 

by sending conventional acquitted. It is 

reinforced by recent jurisprudence of 

the ICJ the Continental Shelf business 

Tunisia - Libya. 

More accurate, “legal concept of 

equity is a general principle directly 

applicable to function”, as ... (the 

Court) “shall apply equitable principles 

as part of international law and to 

carefully weigh the various 

considerations that is relevant to reach 

a fair result”. Equity is thus at least 

formal foundation of international 

rules. It is sometimes the substance of 

these rules in particular by „equitable 

principles” of the law of the sea and 

rivers right. 

We need to see fairness an 

independent source of law? There 

seems to be no need to go up there, as 

long as fairness is not the substance of 

international standard. Positive law and 

equity should complement each other; 

we can consider the rule of equity, not 

as a rule representing a fourth 

independent source of international 

law, but as a rule accessory, a means of 

interpretation of other rules of law. 

There is only one source derived, 
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considerat că acţionând astfel „nu s-a 

îndepărtat de principiile de drept”. La 

fel, principiul fundamental aplicabil 

succesiunii de bunuri, datorii şi arhive 

de stat, obligă statele vizate să încheie 

acorduri în vederea atingerii unui 

rezultat echitabil. 

Ca şi în ipoteza trimiterii la echitate 

a dreptului convenţional, există şi aici 

obligaţia juridică de a se recurge la 

echitate; echitate, deoarece ea se 

identifică cu regula de drept, este o 

sursă de drept. În ceea ce priveşte 

natura juridică a acestei echităţi 

„complementare” părerile sunt 

împărţite. Pentru unii, ea reprezintă 

principii de justiţie ce nu trebuiesc 

confundate cu dreptul. Pentru alţii, în 

astfel de circumstanţe, principiile de 

echitate aplicabile sunt adevărate 

principii de drept. Acest ultim punct de 

vedere este mai în armonie cu 

concluziile la care s-a ajuns prin 

trimiterea convenţională la echitate. Ea 

este întărită de jurisprudenţa recentă a 

C.I.J. în afacerea Platoului continental 

Tunisia - Libia.  

Mai exact, „noţiunea juridică de 

echitate este un principiu general direct 

aplicabil cu funcţia de drept”, iar ... 

(Curtea) „trebuie să aplice principiile 

echitabile ca parte integrantă din 

dreptul internaţional şi să cântărească 

cu grija diversele consideraţii pe care le 

găseşte pertinente, pentru a ajunge la 

un rezultat echitabil”. Echitatea este 

deci cel puţin fundamentul formal al 

regulilor internaţionale. Ea este 

câteodată chiar substanţa acestor reguli 

în special prin „principiile echitabile” 

ale dreptului mării. 

Trebuie să vedem în echitate o sursă 

autonomă de drept? Nu pare să fie 

nevoie să mergem până acolo, atât timp 

cât echitatea nu constituie chiar 

chintesenţa normei internaţionale. 

Dreptul pozitiv şi echitatea trebuind să 

indirect, secondary, international law. 

Equity can intervenes “additional 

principle decision where positive law 

is silent”. This solution has the 

advantage of limiting subjectivity 

judge can not search Equitable than 

reasonable limits and targets that the 

rule applies. 

In the new context, specific the 

contemporary society, the equity are 

can foresee a notable future in 

academia, and especially the 

foreseeable development firms and 

corporations engaged in the tumult 

international or regional relations, as 

the EU situation. However, not 

everyone is convinced of the 

seriousness and fairness of 

opportunity. There are still skeptics 

and opponents feared that disputes are 

capacity or equity entitled to use the 

conduct rule people and states, in fact 

led by the people. Why?  

In today's times, our way of life has 

removed much of the principles of 

early Christianity and contemporary 

society as a whole is Christian in name 

only; faith weakened, and the 

commandments of Christ were 

forgotten. The result is that life has 

become unbearably heavy. Lack of 

faith has brought a sense of 

dissatisfaction with life, decreasing its 

value in the eyes of men, be they rich 

or poor. More than half of our society 

today plunged into a new paganism, 

worse perhaps than the old, because 

people have become hypocrites. The 

pagans of old worshiped face their own 

passions and sundry forces of nature, 

while today, the hypocrite hiding under 

the guise of Christianity and 

civilization, behave exactly like those 

of Sodom and Gomorrah, the same 

cruelty , the same lack of pity the same 

promiscuous. Life has become 

abnormal, and the consequence is 
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se completeze reciproc, putem 

considera regula echităţii, nu ca o 

regulă independentă reprezentând o a 

patra sursă de drept internaţional, ci ca 

o regulă accesorie, un mijloc de 

interpretare a altor reguli de drept. Nu 

este decât o sursă derivată, indirectă, 

secundară, a dreptului internaţional. 

Echitatea poate interveni „ca 

principiu suplimentar de decizie în 

cazul în care dreptul pozitiv nu se 

pronunţă”. Această soluţie are meritul 

de a limita subiectivitatea judecătorului 

care nu poate căuta echitabilul decât în 

limitele rezonabile ale regulii generale 

şi obiective pe care o aplică [9]. 

În noul context, specific societăţii 

contemporane, echităţii i se poate 

prevedea un viitor notabil atât în 

mediul academic, cât mai ales în 

evoluţia previzibilă a firmelor şi 

corporaţiilor angrenate în tumultul 

relaţiilor la nivel internaţional sau 

regional, cum este situaţia Uniunii 

Europene. Cu toate acestea, nu toată 

lumea este convinsă de seriozitatea şi 

de oportunitatea echităţii. Există încă 

destui sceptici şi adversari redutabili, 

care contestă fie capacitatea, fie dreptul 

echităţii de a se pronunţa cu folos 

asupra conduitei oamenilor şi statelor. 

De ce?  

In vremurile de astăzi, felul nostru 

de viaţă s-a îndepărtat mult de 

principiile creştinismului primar şi 

societatea contemporană, în ansamblul 

ei, mai este creştină doar cu numele; 

credinţa a slăbit, iar poruncile lui 

Hristos au fost date uitării. Urmarea 

este că viaţa a devenit insuportabil de 

grea. Lipsa credinţei a adus cu sine un 

sentiment de nemulţumire faţă de viaţă, 

micşorându-i valoarea în ochii 

oamenilor, fie ei bogaţi sau săraci. Mai 

bine de jumătate din societatea noastră 

de astăzi s-a afundat într-un nou 

păgânism, mai rău poate decât cel din 

bodily and spiritual suffering that has 

spread everywhere. 

Therefore, realizing diseases of 

modern society, we must seek healing 

Christ in his Church. And what we 

learn here? Christianity sees the 

renewal and salvation of man in the 

awakening and strengthening the 

consciousness that he is the son of the 

living God and people. This gives rise 

to love him, longing for holiness, 

virtue and eternity. Therefore, 

Christianity sees the cause of 

abnormality and suffering in the world 

in deviation from the commandments 

of God, the divine law, in a word, the 

true cause is sin. Therefore, when you 

enter battle with evil and suffering, 

Christianity cares only bodily pain and 

not confined only to give material aid 

to those in need: bread to the hungry, 

shelter and clothing to the poor, 

nursing the sick, he strives alike - or 

even more - to help the soul, urging 

him to a spiritual transformation to 

renewal after the example and power 

of Christ. Religion calls man to 

remember that it is the eternal Son of 

God, Son of the eternal and urges him 

to rise from the earth, to hate sin and to 

live no longer bounded by the interests 

of the world, and to cook whole being, 

body and soul, to live eternally 

inseparable union with God. 

Is that fatal weakness in the 

character of the human race that 

intemperance could lead in time to the 

ripening of the new and monstrous 

order now leading mankind? These are 

questions I could not answer me. The 

answer we learn only from God, so as 

has happened so often in the history of 

culture and civilization. I made a few 

attempts, the contents of this document 

to see how ethics could provide a cure 

spiritual crisis in which humanity finds 

it self. But for God to give this answer, 
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vechime, pentru că oamenii au devenit 

ipocriţi. Păgânii de pe vremuri se 

închinau pe faţă propriilor lor patimi 

sau feluritelor forţe ale naturii, pe când 

cei de astăzi, ascunzându-se ipocrit  sub 

masca creştinismului şi a civilizaţiei, se 

poartă întocmai ca cei din Sodoma şi 

Gomora: aceeaşi cruzime, aceeaşi lipsă 

de milă, aceeaşi promiscuitate. Viaţa a 

devenit anormală, iar consecinţa este 

suferinţa trupească şi sufletească ce s-a 

răspândit pretutindeni.  

De aceea, conştientizând bolile 

societăţii contemporane, trebuie să 

căutăm vindecarea lui Hristos, în 

Biserica lui. Şi ce anume aflăm aici? 

Creştinismul vede înnoirea şi mântuirea 

omului în trezirea şi întărirea în el a 

conştiinţei că este fiu al Dumnezeului 

Celui viu şi personal. Aceasta face să 

se nască în el dragostea, dorul după 

sfinţenie, virtute şi veşnicie. Prin 

urmare, creştinismul vede cauza 

anormalităţii şi a suferinţei din lume în 

abaterea de la poruncile dumnezeieşti, 

de la Legea divină; într-un cuvânt, 

adevărata pricină este păcatul. De 

aceea, când intră în luptă cu răul şi 

suferinţa, creştinismul nu se îngrijeşte 

doar de durerea trupească şi nu se 

mărgineşte numai la a da ajutor 

material celor în nevoi: pâine celor 

flămânzi, adăpost şi îmbrăcăminte celor 

lipsiţi, îngrijire medicală celor bolnavi; 

el năzuieşte deopotrivă - sau chiar mai 

mult - să ajute sufletul, îndemnându-l la 

o prefacere spirituală, la înnoire după 

pilda şi cu puterea lui Hristos. Religia îl 

cheamă pe om să-şi aducă aminte că 

este fiu al dumnezeului Celui veşnic, 

fiu al veşniciei şi-l îndeamnă să se 

înalţe de la pământ, să urască păcatul şi 

să nu mai trăiască după interesele 

mărginite ale lumii, şi să-şi gătească 

întreaga fiinţă, trup şi suflet, să trăiască 

veşnic în nedespărţită unire cu 

Dumnezeu. 

we must sow. How do we give God 

without our work? God sends rain 

soaked earth and we must „plowing" 

field. Earth is ready but should we put 

the plow in field and sow it. And what 

you sow, we reap. But what if we sow 

plowing? What we shall reap, if we 

sow? Therefore ask not what God can 

do, and you ask yourself and what you 

can do! Bank Christ gives great 

interest. But how do we raise the 

money if we did not put anything in the 

bank? 

 

Conclusions 

 

Present crisis the world is facing is 

neither economic nor money. It is a 

crisis of civilization. In order to find a 

solution is necessary to mobilize global 

human wisdom and in the broadest 

possible manner. 

Scientific civilization led and 

controlled nature since the seventeenth 

century civilization is a force that 

drives mankind to his own downfall. 

This civilization founded on „the 

principle of pattern” gives primacy to a 

single human capacity, reason. Now is 

the time for us to transform it into a 

civilization of life, based on „maternal 

principle”, that assigns primacy 

perpetuation of life. This conversion 

paradigm is the foundation on which 

one can build a “civilization of 

harmony” in which all nations, both 

people and nature will live in 

symbiosis. Identify the values of 

civilizations cross and then create 

bonds of solidarity between them, and 

thus founded a new civilization that 

will respect the right of future 

generations to enjoy a beautiful planet, 

has become essential. 

Reason deepest crisis that humanity 

is facing today is linked to the 

disappearance of any moral 
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Oare ce slăbiciune fatală în 

caracterul rasei umane, ce lipsă de 

cumpătare au putut duce, în timp, la 

pârguirea noii şi monstruoasei ordini ce 

conduce acum omenirea? Sunt întrebări 

la care eu n-am putut răspunde. 

Răspunsul îl vom afla numai de la 

Dumnezeu, aşa cum de altfel s-a 

întâmplat de atâtea ori în istoria culturii 

şi civilizaţiei. Am făcut numai câteva 

încercări, în cuprinsul acestui material 

pentru a vedea cum echitatea ar putea 

oferi un remediu actualei crize 

spirituale în care se află omenirea. Dar 

pentru ca Dumnezeu să dea acest 

răspuns, trebuie ca noi să semănăm. 

Cum să ne dea Dumnezeu fără ca noi 

să lucrăm. Dumnezeu trimite ploaie, 

înmoaie pământul, dar şi noi trebuie să 

ne „arăm” ogorul. Pământul este gata, 

dar trebuie să băgăm plugul în ogor şi 

să-l semănăm. Şi ceea ce semănăm, 

aceea vom secera. Dar cum vom 

semăna dacă nu arăm? Şi ce vom 

secera, dacă nu semănăm? De aceea să 

nu întrebaţi ce poate Dumnezeu să facă, 

şi să vă întrebaţi şi pe voi înşivă ce 

puteţi face! Banca lui Hristos dă o 

dobândă foarte mare. Dar cum vom 

ridica banii, dacă nu am depus nimic la 

bancă? 

 

Concluzii 
 

Criza prezentă, cu care lumea se 

confruntă, nu este nici economică, nici 

monetară. Este o criză a civilizaţiilor. 

Pentru a-i găsi o soluţie este necesară 

mobilizarea înţelepciunii omeneşti la 

scară mondială şi într-o manieră cât 

mai amplă posibilă. 

Civilizaţia ştiinţifică care a condus 

şi controlat natura încă din secolul 

XVII, este o civilizaţie a forţei, care 

conduce omenirea către propria sa 

prăbuşire. Această civilizaţie, fondată 

pe „principiul patern”, acordă 

considerations which reached all 

countries [10]. Examining natural 

resources for future generations, a 

generation bequeath waste that will 

remain poisoned until the end of time, 

and debt that will starve, is totally 

opposed to any fundamental ethical. 

Therefore, it is of the utmost urgency 

to end this civilization guided by greed 

that has created a free market 

fundamentalism. To these 

circumstances, we must devise the 

quickest possible a fair and ethical 

international summit to create „an 

international day of global ethics”, 

every year to remind the world of its 

importance. 

Then, the urgency to realize that the 

major problem of our time is a 

deficiency of ethics and fairness, 

extremely well represented by the 

problem of „the two Europes” that 

accumulates and that no nation, no 

matter which of the two it belongs not 

yet found the solution. Furthermore, 

we believe that the foundations of this 

crisis are failing planetary ethics and 

fairness and a radical change of 

direction for the future, not only in the 

European Union, but the world is not 

only useful, but necessary, change the 

abandonment of selfishness and lack of 

solidarity end. 

Without the establishment of a 

ethics and fairness world can not create 

a future civilization to leave a beautiful 

planet for generations to come. 

Fortunately many leaders worldwide 

say boldly initiating a UN summit 

devoted to ethics to be an occasion for 

reflection on the future of the world 

and of all civilizations, nations now 

when framing a supranational state is 

increasingly farm. But the ideal of the 

nation state is incompatible with global 

lifestyle that can provide federal 

organization. Nations can prosper only 
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supremaţie unei singure capacităţi 

omeneşti, raţiunea. Acum a venit 

timpul pentru noi să o transformăm 

într-o civilizaţie a vieţii, bazată pe 

„principiul matern”, care atribuie 

preeminenţa perpetuării vieţii. Această 

conversie a paradigmei este 

fundamentul pe care se va putea 

construi o „civilizaţie a armoniei”, în 

care toate popoarele, atât oamenii cât şi 

natura, vor trăi în simbioză. A 

identifica valori transversale ale 

civilizaţiilor, apoi să creezi legături de 

solidaritate între ele, şi astfel să fondezi 

o nouă civilizaţie care va respecta 

dreptul generaţiilor viitoare de a se 

bucura de o planetă frumoasă, a devenit 

esenţial. 

Raţiunea cea mai profundă a crizei 

cu care umanitatea este confruntată azi, 

este legată de dispariţia oricărei 

consideraţii morale care a atins toate 

ţările [10]. Examinând resursele 

naturale ale generaţiilor viitoare, o 

generaţie care lasă prin testament 

deşeuri, ce vor rămâne otrăvite până la 

sfârşitul timpurilor, dar şi datorii care îi 

vor înfometa, este în totală opoziţie cu 

toate eticile fundamentale. De aceea, 

este de cea mai mare urgenţă să se pună 

capăt acestei civilizaţii ghidată de 

aviditatea pe care a creat-o 

fundamentalismul pieţei libere. Faţă de 

aceste circumstanţe, considerăm că 

trebuie să se pună la punct, cel mai 

rapid posibil, un summit echitabil şi 

etic internaţional şi să se creeze „o zi 

internaţională a eticii mondiale”, pentru 

a aminti în fiecare an lumii întregi 

importanţa acesteia.  

Apoi, urgenţa de a ne da seama că 

problema majoră a timpului nostru este 

o deficienţă de etică şi echitate, extrem 

de bine reprezentată de problema „celor 

două Europe” care se acumulează şi 

pentru care nicio naţiune, indiferent 

căreia dintre cele două îi aparţine, nu a 

if it is integrated into the global 

system, in some embodiments the 

community as a whole unit animated 

by a new consciousness, free from 

selfishness, seclusion and separation. 

So far so good, but in view of 

globalization followers all emotional 

impulses which some feel connected to 

the idea of the national state are 

actually extremely dangerous. In view 

of the overall organization, federation 

whose criterion is built European 

Union is a political act that excludes 

lucid national sentimentality obsolete 

responsible - anachronistic. Federalism 

is indeed a model for the world of 

today and tomorrow. It's a chance! A 

great chance for unconditional 

followers of Europeanization! 

They found motivation in 

philosophy and law. Without making a 

trip to the history of ideas, philosophy 

titanic German Romantics case they 

did led to contempt for ordinary people 

and to their aspirations in crime against 

ethics and equity values. I find it very 

significant that some philosophers as 

different as Hegel and Feuerbach , 

however, have a common point in 

miserable subjection to the claims of 

the governed and the rigors state of 

militarism Prussian committee. When 

Hegel, the philosopher-paid, therefore 

the humble servant, miserable fear of 

tomorrow, exalt these ideas for 

building a very powerful state masterly 

theoretical - abstract justification, 

based on the rejection of the idea of 

contradiction between the government 

and those who are governed, 

meditation shows its last step where 

can it decline [11]. 

Writing that right stems force and 

violence, not the idea of good or love, 

bud appreciation of our fellow man, 

exalting the state and considering 

infallibility out administrative and 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 3. Issue 1/2014 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Valentin-Stelian BĂDESCU, Ph.D 

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

51 

găsit încă soluţia. Mai mult, credem în 

faptul că bazele cauzei acestei crize se 

găsesc în lipsa eticii şi echităţii 

planetare şi o schimbare radicală a 

direcţiei privind viitorul, nu numai în 

Uniunea Europeană, ci în întreaga lume 

este nu numai utilă, ci şi necesară, o 

schimbare către abandonul egoismului 

şi sfârşitul lipsei de solidaritate.  

Fără stabilirea unei etici şi echităţi 

mondiale nu putem crea o civilizaţie 

viitoare care să lase o planetă frumoasă 

pentru generaţiile ce vor veni. Din 

fericire, numeroşi lideri de opinie din 

lumea întreagă, susţin cu îndrăzneală 

iniţierea unui summit consacrat eticii 

Naţiunilor Unite, care să fie un prilej de 

reflexie pentru toţi asupra viitorului 

lumii şi al civilizaţiilor, acum când 

încadrarea naţiunilor într-un stat 

supranaţional este din ce în ce mai 

fermă. Numai că idealul statului 

naţional este incompatibil cu modul de 

viaţă global pe care îl poate oferi 

organizarea de tip federal. Naţiunile pot 

să prospere numai dacă se integrează în 

sistemul global, în comunitate, în 

ansamblul unor alcătuiri unitare 

animate de o nouă conştiinţă, eliberată 

de egoism, închistare şi separare.  

Până aici toate bune, însă în opinia 

adepţilor mondializării, toate pornirile 

sentimentale prin care unii se simt 

legaţi de ideea statului naţional, sunt de 

fapt, extrem de periculoase. În 

perspectiva organizării globale, 

federalizarea, pe ale cărei criterii este 

construită Uniunea Europeană, este un 

act politic lucid, care exclude 

sentimentalismul naţional desuet, în 

fond - anacronic. Federalizarea este, 

într-adevăr, un model pentru lumea de 

azi şi de mâine. Este o şansă! O mare 

şansă pentru adepţii necondiţionaţi ai 

europenizării! 

Ei au găsit şi motivarea în filozofie 

şi în drept. Fără a face un excurs la 

military power no salvation, Hegel 

does not act as a good thinker and 

really thirsty, the ultimate dream right 

of people everywhere, just like a 

philistine some [12], worthy 

representative of hubris Prussian 

barracks atmosphere dominated by the 

sound of drums and violence proud 

that generals always displayed. It was 

then natural that traced the footsteps of 

these ideas appear in another thinker 

whose vision was broken moral law 

and faith, Hans Kelsen, followed by 

other visionaries of their times for state 

functionality is not based on the 

ground of sentimental residents its old 

dispute between reason, will and 

feeling and finding a solution for the 

trust state of Judgment. Moreover, in 

their view, understand what is needed 

and act accordingly and emotional 

impulses can not prevail against 

practical reason, the idea of historical 

necessity. In fact, the need and respect 

for what is sacred dictates beliefs, 

interests, and even feelings and the 

federalization of the EU project is an 

expression of practical reason as an 

option rather than loyalty to a state 

entity. 

Belonging to a state fair can not be 

achieved without a feeling sentimental 

and rational evenly divided. 

Government needs citizens, patriots, 

loyal submissive. Patriotism can never 

be imposed from outside. He has 

spiritual roots deeper than the idea of 

necessity. In my case it is definitely 

incompatible with earnest pressing a 

miserable consciousness that makes me 

see daily deepening chasm between my 

people and the disastrous situation he’s 

put the European Union. Outside my 

existence, loyal and honest citizen, 

does not overlap with the true state of 

the inner suffering of the Romanian 

nation with all his offenses to which it 
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istoricul ideilor, titanismul filosofic 

german, de care au făcut caz 

romanticii, a dus la dispreţul faţă de 

omul obişnuit şi faţă de aspiraţiile sale, 

la nelegiuire în raport cu valorile eticii 

şi echităţii. Mi se pare foarte 

semnificativ faptul că nişte filosofi, atât 

de diferiţi, ca Hegel şi Feuerbach, au 

totuşi un punct comun în supunerea 

mizerabilă faţă de pretenţiile 

guvernaţilor şi rigorile statului, ale 

caporalismului prusac, în fond. Când 

Hegel, ca filosof plătit din buget, 

aşadar ca slujbaş umil, cu teama 

nenorocită a zilei de mâine, exaltă 

aceste idei, construind pentru statul 

atotputernic o foarte măiestrită 

justificare teoretic - abstractă, fondată 

pe respingerea ideii de contradicţie 

între guvernanţi şi cei ce sunt 

guvernaţi, cugetarea îşi arată ultima 

treaptă la care poate ea să decadă [11]. 

Scriind că dreptul îşi are originea în 

forţă şi violenţă, nicidecum în ideea de 

bine sau de dragoste, de preţuire faţă de 

semenul nostru, omul, exaltând 

infailibilitatea statului şi considerând că 

în afara puterii administrative şi 

militare nu există salvare, Hegel nu se 

manifesta ca un cugetător însetat de 

bine şi adevăr, de supremul vis de 

dreptate al oamenilor de pretutindeni, 

ci doar ca un filistin oarecare [12], 

vrednic reprezentant al autosuficienţei 

prusace, al atmosferei cazărmilor 

dominate de sunet de tobe şi de 

violenţa trufaşă, pe care o afişau mereu 

generalii. A fost apoi firesc ca, pe 

urmele trasate de aceste idei, să apară 

un alt cugetător în viziunea căruia 

dreptul era rupt de morală şi credinţă, 

Hans Kelsen, urmat de alţi vizionari ai 

timpurilor lor, pentru care 

funcţionalitatea statului nu se întemeia 

pe criteriul apartenenţei sentimentale a 

locuitorilor săi, vechile dispute dintre 

raţiune, voinţă şi sentiment găsindu-şi 

is subjected. I feel constantly torn. It is 

natural to identify with the community 

to which they belong. Identification 

keeps my own essence. I love mine. 

They are devoted. And it is an 

incomprehensible tragedy that society 

and the state, the environment in which 

I live my state represses civic daily, as 

treacherous or downright brutal, often 

criminal, always hateful own human 

essence. Sometimes I feel urged to 

think about the balance between 

individual and community. I feel 

myself just by my identity specific 

consciences by accepting the 

differences to other people through 

attachment to my country of origin, an 

authentic Romanian held by Romanian 

idea of communion with others 

through attachment to their past and 

feeling participation in a common 

historical destiny. Especially since the 

world exists to be dominated by one 

power or another in the name of ideals 

ever discussed or has another purpose? 

In such a perspective is not difficult 

to observe that moral principles can 

and should be discussed when we want 

to explain the evolution of states, 

including the European Union, Europe 

represents in fact a unitary culture, 

dominated by the great spiritual 

tradition Greek and Latin, and the 

prospect that the United States of 

Europe to be only the beginning of a 

historical process ultimately aimed at 

the unification of all European peoples 

may seduce many. 

I believe that today, more than ever, 

the only valid criterion in judging 

states, governments and power, is the 

moral criterion. Cult greatness without 

goodness, of mercy, of love for our 

fellow man is an absolute evil. When 

the leaders of the ruling classes and the 

state, no matter how big and strong he 

begin to rely on their relationships with 
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în cazul statului o rezolvare prin 

încrederea acordată puterii de judecată. 

În plus, în opinia acestora, înţelegem ce 

este necesar şi acţionăm în consecinţă, 

iar pornirile sentimentale nu pot 

prevala în raport cu raţiunea practică, 

cu ideea de necesitate istorică. În fond, 

necesitatea şi respectul faţă de tot ce e 

sacru ne dictează convingerile, 

interesele şi chiar sentimentele, iar 

proiectul federalizării Uniunii 

Europene reprezintă un drept al 

expresiei raţiunii practice şi nu o 

opţiune de fidelitate faţă de o entitate 

statală. 

Apartenenţa loială la un stat nu se 

poate realiza fără o trăire sentimentală 

şi raţională egal împărţită. Statul are 

nevoie de cetăţeni activi, patrioţi, de 

supuşi loiali. Patriotismul nu poate fi 

niciodată impus din afară. El are 

rădăcini sufleteşti mai adânci decât 

ideea de necesitate. În cazul meu el este 

în mod categoric incompatibil cu 

apăsarea stăruitoare a unei conştiinţe 

nenorocite, care mă face să văd zi de zi 

prăpastia tot mai adâncă dintre neamul 

meu şi situaţia dezastruoasă în care el e 

pus în Uniunea Europeană. Existenţa 

mea exterioară, de cetăţean loial şi 

onest, nu se suprapune cu starea 

adevărată, interioară, de român care 

suferă, alături de tot neamul său, 

ofensele la care este supus. Mă simt 

permanent sfâşiat. Este firesc să mă 

identific cu comunitatea căreia îi 

aparţin. Identificarea ţine de propria 

mea esenţă. Îi iubesc pe ai mei. Le sunt 

devotat. Şi este o tragedie de necuprins 

faptul că societatea şi statul, ambianţa 

în care trăiesc starea mea civică, îmi 

reprimă zi de zi, în forme perfide sau 

de-a dreptul brutale, criminale adesea, 

totdeauna pline de ură, propria esenţă 

umană. Mă simt îndemnat uneori să mă 

gândesc la echilibrul dintre individ şi 

comunitate. Mă simt eu însumi, doar 

subjects only on force and violence, 

forges links between people. 

Sympathy, the feeling of communion 

degrades. Mutual suspicion establishes. 

Slander, denouncement and 

accompanying fear. State may 

dominate much still time. Free 

meditation, but the original disappears, 

being replaced by a barren erudition 

with technicism and mechanical 

innovations. It's true erudition of ideas 

founded on authorities’ dogmatic day. 

This is the situation of a rigid state, 

repressive, anti-human, after all. He 

provoking and always maintain the 

state slowly until her fierce outbreak 

sweeps the state executioner. She has 

however nothing to do with the values 

of ethics and equity, human dignity, 

with respect for the man. 

I dream of a world where the 

essence of my existence is no longer 

compatible. I think of a world of love, 

full freedom, the most beautiful ideal, 

without breaks and ravines, in line with 

my aspirations natural. I think of a 

better world where ethics and equity to 

be believed and ideal. 

From another point of view, we can 

say that the world we live sits in a 

tolerable balance. International System 

of XXI century will be marked by an 

apparent contradiction: on the one 

hand, fragmentation, on the other hand, 

the increasing globalization. In the 

relations between states, the new order 

will be more similar to the European 

state system of the eighteenth and 

nineteenth centuries than the rigid 

patterns of the Cold War. It will 

contain at least six major powers, the 

U.S., Europe, China, Japan, Russia and 

perhaps India - as well as many 

medium-sized and smaller countries. 

Meanwhile, international relations will 

become truly global for the first time. 

Communications are instantaneous 
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prin conştiinţa limpede a identităţii 

mele specifice, prin acceptarea 

diferenţelor faţă de ceilalţi oameni, prin 

ataşamentul faţă de ţinutul meu de 

origine, un ţinut românesc autentic, 

prin ideea de comuniune cu ceilalţi 

români prin ataşamentul faţă de 

propriul trecut şi prin sentimentul 

participării la un destin istoric comun. 

Mai ales că lumea există ca să fie 

dominată, de o putere sau alta, în 

numele unor idealuri oricând 

discutabile sau are cu totul altă menire? 

Într-o astfel de perspectivă, nu e 

greu să observi că principiile morale 

pot şi trebuie să fie luate în discuţie, 

atunci când vrem să explicăm evoluţia 

statelor, inclusiv a Uniunii Europene, 

Europa reprezentând, de fapt, o cultură 

unitară, dominată de marea tradiţie 

spirituală greco-latină, iar perspectiva 

ca Statele Unite ale Europei să 

constituie doar începutul unui proces 

istoric, menit să ducă în final la 

unificarea tuturor popoarelor europene, 

îi poate seduce pe mulţi. 

Eu cred că astăzi, mai mult ca 

oricând, singurul criteriu valabil în 

judecarea statelor şi guvernelor, a 

puterii, este criteriul moral. O măreţie 

lipsită de cultul binelui, al milei, al 

dragostei faţă de aproapele nostru, 

omul, este un rău absolut. Atunci când 

clasele dominante şi diriguitorii unui 

stat, oricât ar fi el de mare şi de 

puternic, încep să se bizuie în 

raporturile lor cu supuşii doar pe forţă 

şi violenţă, legăturile dintre oameni se 

falsifică. Simpatia, sentimentul 

comuniunii se degradează. Suspiciunea 

reciprocă se instaurează. Calomnia, 

delaţiunea şi teama o însoţesc. Statul îi 

poate domina pe mulţi încă o perioadă 

de timp. Cugetarea liberă, originală 

dispare însă, înlocuită fiind cu o 

erudiţie stearpă, cu tehnicism şi inovaţii 

mecanice. E o erudiţie fără idei 

global economy operates on all 

continents simultaneously. A whole set 

of problems will be brought to the fore 

the fact that it can handle only global 

issues such as nuclear proliferation, the 

environment, population explosion and 

economic interdependence. 

Europe, the only part of the modern 

world has ever worked in a multi-

country system, invented the concept 

of the state - nation, sovereignty and 

balance of power. These ideas have 

dominated international relations for 

the most part of three centuries. But 

none of the former European 

practitioners of that raison d'état are 

now not strong enough to act as the 

main factors of international order are 

about to be realized. They try to 

compensate for this relative weakness 

by creating a unified Europe - an effort 

that absorbs more energy. But even if it 

were to succeed, would not provide 

any guidance for behavior on the world 

stage of a unified Europe, since such a 

political entity no longer existed. 

When a new international order is 

founded, many ways to follow them 

ahead. But every choice restricts the 

universe of options remaining. As the 

complexity inhibits flexibility, the top 

choices are absolutely crucial. If an 

international order is relatively stable, 

such as resulting from the Congress of 

Vienna, or extremely volatile as a 

result of the Peace of Westphalia and 

the Treaty of Versailles, it depends on 

the degree to which she can reconcile 

that which makes constituent states 

feel safe with what they consider as 

fair, ethical and fair. 

Order now appears to be built by 

statesmen who are completely different 

cultures. They run huge bureaucracies 

such complexity that often these 

people state energy is consumed more 

than the definition of administrative 
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adevărate, fondată dogmatic pe 

autorităţile zilei. E situaţia unui stat 

rigid, represiv, antiuman, în fond. El 

provoacă revolta şi o întreţine mereu, în 

stare lentă, până când izbucnirea ei 

fioroasă mătură statul călău. Ea n-are 

însă nimic comun cu valorile eticii şi 

echităţii, ale demnităţii umane, cu 

respectul faţă de om. 

Visez la o lume în care esenţa şi 

existenţa mea să nu mai fie 

incompatibile. Mă gândesc la o lume a 

dragostei, a libertăţii depline, cel mai 

frumos ideal, fără rupturi şi prăpăstii, 

conformă cu aspiraţiile mele fireşti. Mă 

gândesc la o lume mai bună, în care 

etica şi echitatea să ne fie crez şi ideal. 

Din alt punct de vedere, se poate 

spune că lumea în care trăim stă într-o 

tolerabilă cumpănă. Sistemul 

internaţional al secolului XXI va fi 

marcat de o aparentă contradicţie: pe de 

o parte, fragmentare; pe de alta, 

globalizare crescândă. La nivelul 

relaţiilor dintre state, noua ordine va fi 

mai asemănătoare sistemului de state 

european, al secolelor XVIII şi XIX, 

decât tiparelor rigide ale războiului 

rece. Ea va conţine cel puţin şase mari 

puteri, Statele Unite, Europa, China, 

Japonia, Rusia şi, probabil, India - 

precum şi o multitudine de ţări mijlocii 

şi mai mici. În acelaşi timp, relaţiile 

internaţionale vor fi devenit pentru 

întâia oară cu adevărat globale. 

Comunicaţiile sunt instantanee; 

economia mondială operează pe toate 

continentele simultan. Un întreg set de 

probleme va fi adus în prim plan faptul 

că nu se poate trata decât la scară 

mondială cu chestiuni precum 

proliferarea nucleară, mediul 

înconjurător, explozia demografică şi 

interdependenţa economică.  

Europa, singura parte a lumii 

moderne care a funcţionat vreodată în 

cadrul unui sistem multistatal, a 

machinery serving a purpose. They 

exalt the top positions - qualities that 

are not necessarily needed to govern - 

and are even less suitable for building 

an international order. And the only 

model available multi-country system 

was one built by Western societies that 

many of the participants it may be 

rejected. The need for self-censorship 

of humanity increases as we ascend the 

social hierarchy. 

The study of history and the law is 

not an instruction manual that can be 

applied automatically, history and law 

teaches by analogy, throwing light on 

the likely consequences of comparable 

situations. But each generation must 

decide one which situations are 

comparable. Intellectuals analyze 

operation of international statesmen 

build them. And there is a big 

difference between the perspective of 

an analyst and a statesman. The analyst 

can choose which he wishes to study 

the problem, while the state of human 

problems is imposed. The analyst can 

assign whatever time is needed to 

reach a clear conclusion; the 

overwhelming problem of the 

statesman is the pressure of time. 

Analyst working with no risk, if it 

turns out that it has reached the wrong 

conclusions, he can write another 

treaty. Human State is permitted to try 

once, his mistakes are irreparable. The 

analyst has all the facts, he will be 

judged by his intellectual force. The 

statesman must act according to 

assessments that can not be tested 

when they develop, he will be judged 

by history, as well as keep the peace. 

That is why the examination of how 

people have dealt with state legal 

system world - what has worked or not 

and why - not the end understanding 

contemporary ethics and equity, the 

general principles of law , it may be, 
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inventat conceptele de stat-naţiune, 

suveranitate şi echilibru al puterii. 

Aceste idei au dominat relaţiile 

internaţionale pentru cea mai mare 

parte a trei secole. Dar, niciunul dintre 

practicanţii europeni de odinioară ai 

acelei raison d’etat nu mai sunt acum 

destul de puternici, pentru a acţiona ca 

factori principali ai ordinii 

internaţionale pe cale să se realizeze. Ei 

încearcă să compenseze această 

slăbiciune relativă prin crearea unei 

Europe unificate - un efort care le 

absoarbe multe energii. Însă, chiar dacă 

ar fi să reuşească, nu ar avea la 

dispoziţie niciun ghid pentru 

comportamentul pe scena mondială a 

unei Europe unificate, de vreme ce o 

asemenea entitate politică nu a mai 

existat vreodată.  

Când o nouă ordine internaţională ia 

fiinţă, multe căi de urmat îi stau în faţă. 

Dar fiecare alegere restrânge universul 

opţiunilor rămase. Deoarece 

complexitatea inhibă flexibilitatea, 

primele alegeri sunt absolut cruciale. 

Dacă o ordine internaţională este relativ 

stabilă, precum cea rezultată în urma 

Congresului de la Viena, sau extrem de 

volatilă precum cele rezultate în urma 

Păcii westfalice şi a Tratatului de la 

Versailles, aceasta depinde de gradul în 

care poate ea împăca acel ceva, care 

face ca statele constituente să se simtă 

în siguranţă, cu ceea ce consideră ele a 

fi just, etic şi echitabil. 

Ordinea ce apare acum va trebui să 

fie construită de oameni de stat care 

reprezintă culturi cu totul diferite. Ei 

conduc birocraţii uriaşe, de o asemenea 

complexitate încât, adeseori, energia 

acestor oameni de stat este consumată 

mai mult de servirea maşinăriei 

administrative decât de definirea unui 

scop. Ei se înalţă pe cele mai de sus 

poziţii - prin calităţi care nu sunt 

neapărat cele necesare pentru a guverna 

but early [13]. 
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elaborează; el va fi judecat de istorie, 

după cât de bine păstrează pacea.  

Iată motivul pentru care examinarea 

modului în care oamenii de stat au 

tratat problema ordinii juridice 

mondiale - ce anume a funcţionat sau 

nu şi de ce - nu reprezintă sfârşitul 

2000, p. 239-278; 

[10] Robin Coupland, Umanitatea omului 

sub lupa ştiinţei (tr.: Human humanity 

under scrutiny science), R.R.D.U. no. 

2(49)/2004, p.13; 

[11] Cornelio Somaruga, Consideraţii şi 

convingeri despre umanitarul de azi şi cel 

de mâine (tr.: Considerations and beliefs 

about Humanitarian of today and 

tomorrow), International Review of the 

Red Cross, no. 838, vol. 82/2000, p. 296; 

[12] PHILISTINE, filistini, s. m. (Livr.) 

Man complacent, dissembler, cowardly, 

bounded. From fr. philistin. (According: 

Explanatory Dictionary of the Romanian 

Language - DEX '98); 

[13] See for details, Valentin - Stelian 

Bădescu, Sfârşitul dreptului 

internaţional!? (tr.: End of international 

law), in Magazine ProExcelsior, no. 

2/2010; 
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înţelegerii eticii şi echităţii 

contemporane, al principiilor generale 

ale dreptului; el poate fi, însă, începutul 

[13]. 
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Rezumat: De-a lungul timpului, 

Parlamentul a trecut de la statutul de 

adunare consultativă, la cel de colegislator 

autentic, într-o Uniune Europeană care, ea 

însăşi, a evoluat considerabil dincolo de 

Comunităţile Europene iniţiale, atât în 

privinţa sferei de acţiune, cât şi a 

competenţelor [1]. Parlamentul European 

constituie o noutate în teoria relaţiilor 

internaţionale şi în relaţiile dintre state, 

acestea constând în: componenţă (membrii 

săi nu sunt delegaţi de către parlamentele 

sau guvernele naţionale, ci sunt aleşi direct 

de către popoarele statelor membre); 

competenţă (deoarece are putere de 

codecizie, cooperare, control politic, toate 

acestea fiind dificil de găsit în cadrul 

organizaţiilor internaţionale clasice) 

precum şi locul ocupat în structura 

instituţională (deoarece nu reprezintă 

centrul puterii decizionale a Uniunii 

Europene).  

 

Cuvinte cheie: Parlament European; 

legislaţie; competenţă. 

 

 

Introducere 

 

Astăzi, Parlamentul European are 

trei funcţii esenţiale [2]: 1. alături de 

Consiliul Uniunii Europene, are 

atribuţii legislative, adică adoptă 
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Abstract: Over the time, Parliament 

passed from a consultative assembly status 

to the authentic co-legislator in a 

European Union, which itself has evolved 

considerably beyond the original 

European Communities, both in the sphere 

of action and competences [1]. The 

European Parliament is a novelty in the 

theory of international relations and in the 

relations between states, this novelty 

consisting of: composition (its members 

are not delegated by national parliaments 

or governments, but are directly elected by 

the people of the member states); 

competence (as it has power to co-

decision, cooperation, political control, all 

of which are difficult to find within 

traditional international organizations) 

and the place occupied in the institutional 

structure (because it does not represent the 

center of decision-making power of the 

European Union).  

 

Key words: European Parliament; 

legislation; competence. 

 

 

Introduction 

 

Today the European Parliament has 

three essential functions [2]: 1. along 

with the European Union Council has 

legislative powers, which means that it 
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legislaţia Uniunii Europene 

(regulamente, directive, decizii). 

Participarea sa la procesul legislativ, 

contribuie la garantarea legitimităţii 

democratice a textelor adoptate; 2. 

împarte autoritatea în domeniul bugetar 

cu Consiliul Uniunii Europene, prin 

urmare poate modifica cheltuielile 

bugetare; în ultimă instanţă, adoptă 

bugetul în întregime şi 3. exercită un 

control democratic asupra Comisiei; 

aprobă desemnarea membrilor 

Comisiei şi are dreptul de a cenzura 

Comisia; de asemenea, exercită un 

control politic asupra ansamblului 

instituţiilor. 

 

1. Competenţa legislativă a 

Parlamentului European 

 

Potrivit art. 35 din RP, programarea 

legislativă a Uniunii Europene se face 

prin consensul Parlamentului, Comisiei 

şi Consiliului şi, în acelaşi timp, 

Parlamentul şi Consiliul cooperează la 

elaborarea programului legislativ şi de 

lucru al Comisiei Europene, pe baza 

calendarului şi a modalităţilor 

convenite între cele două instituţii [3]. 

În situaţii neprevăzute sau de urgenţă, o 

instituţie poate propune, din proprie 

iniţiativă şi în conformitate cu 

procedurile stabilite de tratate, 

introducerea unei măsuri legislative 

alături de cele propuse în programul 

legislativ. Dacă una din instituţii se află 

în imposibilitatea de a respecta 

calendarul stabilit, aceasta informează 

celelalte instituţii în legătură cu 

motivele întârzierii şi propune ea însăşi 

un nou calendar. 

Încă de la început, trebuie precizat 

că Parlamentul nu are drept de 

iniţiativă directă, însă, poate solicita 

Comisiei introducerea unui proiect de 

act normativ în faţa Consiliului, această 

adopts European Union legislation 

(regulations, directives, decisions). 

Participation in the legislative process 

helps to ensure the democratic 

legitimacy of the adopted texts; 2. 

shares budgetary authority with the 

Council of the European Union, 

therefore can modify budget expenses; 

ultimately adopts the budget in its 

entirety and 3. exercises a democratic 

control over the Commission; approves 

the appointment of  members of the 

Commission and has the right to 

censure the Commission; also 

exercises a political control over all the 

institutions. 

 

1. European Parliament's legislative 

competence 

 

According to article 35 of the RP, 

EU legislative programming is done by 

consensus of the Parliament, 

Commission and Council and at the 

same time, the Parliament and the 

Council cooperate in developing the 

legislative and work program of the 

European Commission, based on the 

calendar and procedures agreed 

between the two institutions [3]. In 

unforeseen or urgent situations, an 

institution may propose, on its own 

initiative and in accordance with 

procedures established by the treaties, 

the introduction of a legislative 

measure along with those proposed in 

the legislative program. If one of the 

institutions is unable to meet the 

timetable, it shall inform the other 

institutions of the reasons for the delay 

and propose a new calendar itself. 

From the beginning, it should be 

noted that the Parliament has no right 

of direct initiative, but can ask the 

Commission to introduce a draft law to 

the Council, this prerogative being 
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prerogativă fiindu-i recunoscută 

Parlamentului prin Tratatul de la 

Maastricht. Dar, Comisia nu este 

obligată să se conformeze iniţiativei 

Parlamentului, în practică fiind foarte 

rare cazurile în care Comisia a dat curs 

solicitării Parlamentului şi, astfel, să se 

adopte un act normativ. Consultarea are 

loc prin trimiterea proiectului la 

Parlamentul European, Comitetul 

Economic şi Social sau Comitetul 

Regiunilor, dacă este cazul, iar acestea 

emit o opinie, care nu este obligatorie 

pentru Consiliu. Cu toate acestea, 

neconsultarea organelor sus-menţionate 

constituie viciu de formă, care poate 

duce la anularea actului normativ 

adoptat.  

Parlamentul poate „trage de timp” în 

cazul deciziilor urgente, prin 

formularea cu întârziere a opiniilor 

proprii, însă trebuie să acţioneze cu 

bună-credinţă în ceea ce priveşte 

limitele de timp. Parlamentul poate, de 

asemenea, tergiversa procedura 

legislativă prin trimiterea unor sugestii 

de modificare ale proiectului către 

Comisie, urmând ca abia după ce 

Comisia s-a pronunțat asupra acestora, 

să dea drumul la opinie. 

Dacă avizul pe care Parlamentul l-a 

emis la prima sa lectură, nu a fost luat 

în considerare de către Consiliu, 

Parlamentul poate respinge propunerea 

la „a doua sa lectură”. Această 

procedură de cooperare, introdusă prin 

Actul Unic European, reduce 

capacitatea Consiliului de a respinge 

amendamentele propuse de către 

Parlament şi acordă acestuia din urmă o 

oarecare putere de a stabili agenda 

legislativă, chiar dacă această putere 

era condiţionată de sprijinirea 

amendamentelor de către Comisie şi de 

găsirea unei majorităţi în Consiliu 

pentru a susţine propunerile 

recognized to Parliament by the 

Maastricht Treaty. Nevertheless, the 

Commission is not obliged to comply 

with Parliament's initiative, in practice 

are very few cases in which the 

Commission complied with the 

Parliament's request and thus to adopt a 

normative act. The consultation takes 

place by sending the project to the 

European Parliament, the Economic 

and Social Committee and the 

Committee of the Regions, where 

appropriate, and they issue an opinion, 

which is not mandatory for the 

Council. However, not consulting the 

above bodies is procedural defect that 

may lead to the cancellation of the 

normative act adopted.  

The Parliament can "stall" in case of 

urgent decisions by formulating with 

delay their own opinions, but must act 

in good faith in terms of time limits. 

Parliament may also delay the 

legislative procedure by sending 

suggestions for modifying the project 

to the Commission, following, only 

after the Commission ruled on them, to 

release the opinion. 

If the Council did not take the 

opinion delivered by Parliament in its 

first reading into consideration, the 

Parliament can reject the proposal to 

"its second reading". This cooperation 

procedure, introduced by the Single 

European Act, reduces the ability of 

the Council to reject the amendments 

proposed by the Parliament and gives 

the Parliament some power to set the 

legislative agenda, even if that power 

was conditioned by supporting the 

amendments by the Commission and 

by finding a majority in the Council to 

support the parliamentary proposals.  

The Maastricht Treaty replaces 

permanently the cooperation procedure 

with the co-decision procedure [4] and 
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parlamentare. 

Tratatul de la Maastricht 

înlocuieşte definitiv procedura de 

cooperare cu procedura de codecizie 

[4] şi astfel, dacă Parlamentul 

European şi Consiliul nu ajung la un 

acord, după două lecturi ale propunerii 

legislative, la nivelul fiecărei instituţii 

în parte, se convoacă un comitet de 

conciliere, format dintr-un număr egal 

de reprezentanţi ai Parlamentului 

European şi ai Consiliului. Un acord 

stabilit la nivelul comitetului de 

conciliere este apoi supus ratificării, 

fără nici un fel de amendament, în 

urma unei a treia lecturi în Parlamentul 

European şi în Consiliu.  

Prima dată, când reprezentanţii 

Parlamentului şi ai Consiliului nu au 

reuşit să ajungă la un acord în cadrul 

comitetului de conciliere, iar Consiliul 

a uzat, la o fază incipientă, de dreptul 

său de a repropune varianta stabilită 

iniţial de guverne, Parlamentul a votat 

imediat împotriva propunerii 

legislative, amendând astfel 

posibilitatea ca instituţia Consiliului să 

mai acţioneze unilateral [5]. Acesta a 

fost primul caz în care Parlamentul 

European a blocat cu succes un act 

legislativ al Uniunii Europene, 

stabilind, totodată, un precedent şi 

anume: procedura de codecizie se 

termină, practic, în momentul în care 

nu se poate conveni asupra unui text 

comun în cadrul comitetului de 

conciliere. Tratatul de la Amsterdam 

reformulează procedura codeciziei, în 

conformitate cu practicile deja intrate 

în uz, precizând că legislaţia nu poate fi 

promulgată fără acordul unei majorităţi 

calificate în Consiliu şi al unei 

majorităţi simple în Parlament şi, de 

asemenea, extinde această procedură la 

aproape toate reglementările referitoare 

la piaţa comună a UE şi la unele 

thus, if the European Parliament and 

the Council reached agreement after 

two readings of the legislative proposal 

at each institution, a conciliation 

committee is convoked, consisting of 

an equal number of representatives of 

the European Parliament and of the 

Council. An agreement established in 

the Conciliation Committee is then 

subject to ratification, without any 

amendment after a third reading in the 

European Parliament and in the 

Council.  

First time the representatives of the 

Parliament and the Council failed to 

reach agreement within the 

Conciliation Committee and the 

Council has used, at an early stage, his 

right to repropose the version 

originally established by governments, 

the Parliament immediately voted 

against the legislative proposal, 

amending thus the possibility that 

Council institution can act unilaterally 

[5]. This was the first case in which the 

European Parliament has successfully 

blocked a legislative act of the 

European Union establishing, at the 

same time, a precedent, namely: the 

co-decision procedure ends, practically 

when one cannot agree on a joint text 

within the Conciliation Committee. 

The Amsterdam Treaty reformulates 

the co-decision procedure, in 

accordance with already-established 

practices, stating that the legislation 

cannot be enacted without the approval 

of a qualified majority in the Council 

and a simple majority in Parliament 

and also extends this procedure to 

almost all regulations on the EU 

common market and in some areas of 

Community policy relating to the free 

movement of persons, immigration and 

asylum law. In accordance with Article 

55 of the Rules of Procedure of the 
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domenii ale politicilor comunitare, 

referitoare la libera circulaţie a 

persoanelor, imigraţia şi dreptul la azil. 

În conformitate cu art. 55 din 

Regulamentul de procedură al 

Parlamentului European, Parlamentul 

examinează propunerea legislativă pe 

baza raportului elaborat de comisia 

competentă şi votează mai întâi 

amendamentele la propunerea care 

serveşte drept bază pentru raportul 

comisiei competente, apoi propunerea, 

eventual modificată, apoi 

amendamentele la proiectul de 

rezoluţie legislativă şi, în final, întregul 

proiect de rezoluţie legislativă, care 

conţine numai o declaraţie prin care se 

indică dacă Parlamentul aprobă 

propunerea Comisiei, o respinge sau 

propune amendamente, precum şi 

cereri de deschidere a unei proceduri. 

Preşedintele transmite Consiliului şi 

Comisiei, sub formă de aviz al 

Parlamentului, textul propunerii în 

versiunea adoptată de Parlament, însoţit 

de rezoluţia aferentă.  

Prin Tratatul de la Lisabona, 

procedura codeciziei devine procedura 

ordinară de lucru la nivelul Uniunii 

Europene, crescând fără precedent 

importanţa Parlamentului European în 

cadrul procesului decizional. Această 

procedură a fost extinsă, fiind nou 

introdusă în 40 de articole, astfel că în 

total 73 de articole din TFUE prevăd 

această procedură, care întăreşte 

caracterul democratic al Uniunii 

Europene prin participarea 

Parlamentului European la procesul 

legislativ [6]. 

Scopul procedurii avizării, 

introdusă prin Actul Unic European, 

constă în obţinerea sprijinului 

parlamentar în cazul unui act normativ 

care nu mai poate suferi modificări. În 

acest mod, Consiliul introduce un act 

European Parliament, the Parliament 

examines the legislative proposal based 

on the report prepared by the 

competent committee and votes firstly 

the amendments to the proposal as a 

basis for the competent committee 

report, then the proposal, eventually 

amended, then amendments to draft 

legislative resolution, and finally, the 

entire draft legislative resolution that 

contains only a statement indicating if 

Parliament approves the Commission's 

proposal, rejects it or proposes 

amendments, as well as requests for 

opening of a procedure. The President 

transmits to the Council and the 

Commission, in the form of a notice of 

the Parliament, the text of the proposal 

as approved by 

Parliament, accompanied with its 

resolution.  

Under the Lisbon Treaty, the co-

decision procedure becomes the 

ordinary work procedure at European 

Union level, unprecedented increasing 

the importance of the European 

Parliament in decision-making process. 

This procedure has been extended, 

being newly introduced in 40 articles, 

so a total 73 articles of the TFEU 

provide this procedure, which 

strengthens the democratic nature of 

the European Union through 

participation of the European 

Parliament in the legislative process 

[6]. 

The purpose of approval procedure, 

introduced by the Single European Act 

consists in obtaining parliamentary 

support for a normative act that cannot 

be modified. In this manner, the 

Council introduces a definitive act to 

the European Parliament, which, either 

shall approve and so it supports its 

adoption, or shall reject it and thus 

prevent its adoption. This was essential 
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definitiv în faţa Parlamentului 

European care, ori îl va aproba, şi astfel 

sprijină adoptarea lui, ori îl va respinge, 

şi astfel va împiedica adoptarea 

acestuia. Aceasta era indispensabilă în 

cazul deciziei de adeziune a noi state 

membre, în cazul acordurilor de 

asociere cu terţe ţări, la încheierea 

acordurilor internaţionale, în cazul 

procedurii electorale uniforme pentru 

Parlamentul European, pentru stabilirea 

misiunilor şi puterilor Băncii Centrale 

Europene, pentru iniţierea unui raport 

de cooperare în domeniile în care 

deciziile se supun acestei proceduri, 

etc. Unii autori vorbesc despre această 

procedură ca despre o „codecizie 

neprelucrată”, deoarece Parlamentul 

European nu poate propune 

amendamente la măsurile respective, şi 

trebuie să acorde o aprobare explicită 

cu majoritate simplă, cu toate că în  

unele domenii - aderarea de noi state, 

sistemul electoral şi sancţiunile aplicate 

statelor membre - avizul se adoptă cu 

votul majorităţii membrilor 

Parlamentului European. Există două 

cazuri când procedura de aviz conform 

este inversă, cel care trebuie să dea 

avizul conform este Consiliul, mai 

exact în domeniile statutului 

Ombudsmanului şi a statutului 

deputaţilor europeni.  

În concluzie, în ceea ce priveşte 

procedurile de adoptare a deciziilor 

legislative, Uniunea Europeană a 

dezvoltat patru tipuri specifice - 

consultarea, cooperarea, avizul 

conform şi codecizia - iar, în linii 

generale, acestea oglindesc dezvoltarea 

instituţională a Uniunii Europene, 

elaborarea lor putând fi privită din 

perspectiva transferului de putere 

legislativă dintre Consiliul Uniunii 

Europene, respectiv a abilităţii practice 

a Parlamentului de a contrabalansa 

in the decision of admission of new 

Member States, in the case of 

association agreements with third 

countries, on international 

agreements, in the case of uniform 

electoral procedure for the European 

Parliament, for establishing the tasks 

and powers of the European Central 

Bank, for initiating a cooperation 

relationship in areas where the 

decisions are subject to this procedure, 

etc. Some authors talk about this 

procedure as an "unprocessed co-

decision", because the European 

Parliament cannot propose 

amendments to those measures and 

should give an explicit approval by a 

simple majority, although in some 

areas - accession of new states, the 

electoral system and sanctions imposed 

on member states - the approval is 

adopted by a majority vote of the 

European Parliament members. There 

are two cases when the approval 

procedure is reversed, the one who 

must give approval is the Council, 

specifically in the areas of the 

Ombudsman's Statute and the Statute 

of the MEPs.  

In conclusion, in terms of legislative 

decision-making procedures, the 

European Union has developed four 

specific types - consultation, 

cooperation, conforming approval and 

co-decision - and, in general, they 

reflect the institutional development of 

the European Union, their development 

could be seen from the perspective of 

transfer of legislative power between 

the Council of the European Union, 

namely the practical ability of 

Parliament to counterbalance the 

power of the Council. The co-decision 

procedure was introduced by the 

Maastricht Treaty as a substantial 

development of the cooperation 
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puterea Consiliului. Procedura 

codeciziei a fost introdusă de către 

Tratatul de la Maastricht, ca o 

dezvoltare substanţială a procedurii 

cooperării: codecizia introduce o a treia 

lectură a unei propuneri şi solicită 

instituirea unui comitet de conciliere, în 

vederea ajungerii la un compromis între 

Consiliu şi Parlament. Pentru prima 

dată în istoria Uniunii, Parlamentul are 

puterea de a spune „nu” Consiliului, 

putând determina abandonarea 

definitivă a unei propuneri legislative 

[7].  

Dar cine câştigă de pe urma 

modificării procesului decizional 

european? O afirmaţie comună, în 

literatură, este aceea că Parlamentul 

este marele învingător al recentelor 

negocieri constituţionale. Pentru a 

determina măsura în care o instituţie 

are putere decizională, simpla 

enumerare a competenţelor legale este 

insuficientă şi, în acest sens, trebuie să 

ne referim la două concepte din 

domeniul analizei instituţionale: 

puterea de veto şi puterea de formare a 

agendei.  

Dezbaterile cu privire la 

funcţionarea procedurii cooperării, 

dezvăluie implicaţii diferite pentru 

actorii instituţionali europeni, în funcţie 

de dimensiunile tematice ale deciziei, 

de configuraţia preferinţelor actorilor şi 

de specificaţiile normative. George 

Tsebelis [8] argumentează că procedura 

cooperării oferă Parlamentului o putere 

condiţională, de formare a agendei, 

datorită posibilităţii acestuia de a 

adopta amendamente în a doua lectură, 

amendamente care sunt mai uşor de 

adoptat decât de respins și, în acest caz, 

Parlamentul va aduce amendamente 

care, odată acceptate de Comisie, sunt 

mai ușor de acceptat printr-o majoritate 

calificată a Consiliului decât de respins 

procedure: the co-decision introduces a 

third reading of a proposal and calls for 

a conciliation committee in order to 

reach a compromise between the 

Council and the Parliament. For the 

first time in the history of the Union, 

the Parliament has the power to say 

"no" to the Council, which may 

determine a permanent abandonment 

of a legislative proposal [7].  

But who wins from the 

modification of the European 

decisional process? A common 

statement in the literature is that 

Parliament is the big winner of the 

recent constitutional negotiations. To 

determine the extent to which an 

institution has decision-making power, 

the mere enumeration of legal 

competence is insufficient and, in this 

respect, we must refer to two concepts 

from the field of institutional analysis: 

the veto power and the power of 

forming the agenda.  

The debates on the functioning of 

the cooperation procedure reveals 

different implications for European 

institutional actors, depending on the 

thematic size of the decision, on the 

configuration of actors' preferences and 

normative specifications. George 

Tsebelis [8] argues that the cooperation 

procedure gives Parliament a 

conditional power in forming the 

agenda due to its possibility to adopt 

amendments at second reading, 

amendments which are adopted more 

easily than rejected and, in this case, 

the Parliament will bring amendments 

which, once accepted by the 

Commission, are more easily accepted 

by a qualified majority of the Council 

than rejected by a unanimous vote [9]. 

The critics of this theory claim that the 

Parliament's power is severely limited 

by its dependence on the support of the 
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printr-un vot în unanimitate [9]. Criticii 

acestei teorii susţin că, puterea 

Parlamentului este drastic limitată de 

dependența sa de suportul Comisiei; 

poziţia Parlamentului are un impact 

real, doar dacă și atunci când, Comisia 

acceptă amendamentele respective în 

propunerea sa revizuită trimisă 

Consiliului [10]. Puterea de formare a 

agendei a Parlamentului în cadrul 

cooperării este, aşadar, condiţionată de 

măsura în care: 1) Parlamentul poate 

aduce amendamente, 2) Comisia 

acceptă aceste amendamente şi 3) 

există un minim dezacord în Consiliu, 

care împiedică formarea unei opoziţii 

în unanimitate. 

Trecerea de la procedura cooperării 

la codecizie, a fost privită ca un 

moment esenţial în reconfigurarea 

puterilor legislative ale instituţiilor 

europene: Parlamentul şi Consiliul 

dispun de puteri legislative cvasi-egale, 

în condiţiile în care Comisia joacă un 

rol secundar.  

Implicaţiile adoptării codeciziei de 

către Tratatul de la Maastricht, au fost 

interpretate în diverse moduri. De 

exemplu, Garett şi Tsebelis [11] 

argumentează că, de fapt, Parlamentul a 

suferit o diminuare a puterii sale de 

formare a agendei, deşi a câştigat o 

putere reală de blocare a poziţiei 

Consiliului. Posibilitatea oferită 

Consiliului, de a reafirma poziţia sa 

iniţială în a treia lectură, conform 

primei versiuni a codeciziei, a oferit 

acestuia o putere lărgită de formare a 

agendei, putere de care se bucurau 

Comisia şi Parlamentul sub procedura 

cooperării. Consiliul a avut astfel 

capacitatea de a forţa Parlamentul să 

aleagă, între o propunere nemodificată 

şi status-quo. Asumând tradiţionala 

orientare pro-integraţionistă a 

Parlamentului, care presupune că acesta 

Commission; the Parliament's position 

has a real impact if and when the 

Commission accepts those 

amendments in its revised proposal 

sent to the Council [10]. The 

Parliament's power of forming the 

agenda under the cooperation, is, 

therefore, conditioned by the extent 

that: 1) The Parliament can bring 

amendments, 2) The Commission 

accepts these amendments and 3) there 

is a minimum disagreement in the 

Council that prevents the formation of 

an opposition in unanimity. 

The transition from the cooperation 

procedure to co-decision was regarded 

as a crucial moment in reshaping 

legislative powers of the European 

institutions: Parliament and the 

Council have quasi-equal legislative 

powers, given that the Commission 

plays a secondary role.  

The implications of the co-decision 

adoption by the Maastricht Treaty were 

interpreted in various ways. For 

example, Garrett and Tsebelis [11] 

argue that, in fact, the Parliament has 

suffered a diminution of its power in 

forming the agenda, although it gained 

real power to block the Council's 

position. The possibility offered to the 

Council to reaffirm its original position 

at third reading, according to the first 

version of the co-decision, gave it an 

extended power in forming the agenda, 

power enjoyed by the Commission and 

Parliament under the cooperation 

procedure. Thus, the Council had the 

competence to force Parliament to 

choose between an unmodified 

proposal and status-quo. By assuming 

the traditional pro-integrationist 

orientation of the Parliament, which 

implies that it would prefer almost any 

legislation rather than the status quo, 

the Council could have sabotaged the 
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ar prefera aproape orice legislaţie, mai 

curând decât status-quo-ul, Consiliul ar 

fi putut sabota lucrările comitetului de 

conciliere în perspectiva reiterării 

poziţiei comune. Criticii au argumentat 

că modelul Garrett-Tsebelis exagerează 

puterea Parlamentului în procedura 

cooperării, dependent de suportul 

Comisiei, şi subestimează puterea 

acestuia în procedura codeciziei, 

respectiv pentru a anula consecinţele 

rezistenţei Consiliului în etapa celei de-

a treia lecturi. Din punct de vedere 

empiric, trecerea la codecizie a 

semnificat o creștere considerabilă a 

amendamentelor Parlamentului 

acceptate în Consiliu, comparativ cu 

procedura precedentă a cooperării.  

În esenţă, codecizia reprezintă un 

pas important în antrenarea 

Parlamentului European în procesul 

legislativ european, contribuind la 

promovarea unor interese pan-europene 

şi la dezvoltarea unei culturi inter-

instituţionale a cooperării şi a 

compromisului. Codecizia, constituie 

un element important în procesul de 

reformare a Uniunii Europene, un 

instrument menit să ofere un impuls 

strategic dezvoltării anumitor sectoare 

comunitare, printr-o creştere atât a 

eficienţei, cât şi a legitimităţii 

democratice. Deşi progrese importante 

au fost realizate în ambele direcţii, 

codecizia rămâne o metodă utilizată 

parţial, oarecum complicată, puţin 

transparentă şi dependentă de 

comportamentul strategic al actorilor 

instituţionali implicaţi. 

 

2. Competenţa bugetară a 

Parlamentului European 

 

Dacă, iniţial, conform art. 203 din 

Tratatului CEE, Parlamentul European 

nu avea decât o competenţă 

conciliation committee proceedings 

towards reiterating the common 

position. Critics have argued that the 

Garrett-Tsebelis model exaggerates the 

power of the Parliament in the 

cooperation procedure, dependent on 

the support of the Commission, and 

underestimate its power in co-decision 

procedure, respectively to cancel the 

consequences of the Council's 

resistance at the stage of third reading. 

In empirical terms, the transition to co-

decision signified a considerable 

increase in the Parliament's 

amendments accepted by the Council, 

compared with the previous procedure 

of cooperation.  

In essence, the co-decision is an 

important step in European 

Parliament's involvement in the 

legislative process, contributing to the 

promotion of pan-European interest 

and to the development of an inter-

institutional culture of cooperation and 

compromise. The co-decision is an 

important element in the process of 

reforming the European Union, an 

instrument designed to provide a 

strategic impetus for the development 

of certain community sectors, by 

increasing both the efficiency and 

democratic legitimacy. Although 

important progress has been made in 

both directions, the co-decision 

remains a method used partially, 

somewhat complicated, less 

transparent and dependent on the 

strategic behavior of institutional 

actors involved. 

 

2. Budgetary competence of the 

European Parliament 

 

If initially, under Article 203 of the 

EEC Treaty, the European Parliament 

had only a consultative expertise in 
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consultativă în materie bugetară, 

ulterior, prin înlocuirea contribuţiilor 

financiare ale statelor membre cu 

resurse proprii ale Comunităţilor 

Europene, acesta şi-a impus o sporire a 

competenţei bugetare, devenind 

codeţinătorul atribuţiilor în materie 

bugetară. Astfel, Parlamentul European 

deţine o serie de prerogative importante 

în domeniul bugetar şi anume: a obţinut 

dreptul de a creşte sau de a micşora 

cheltuielile Uniunii, în anumite limite 

definite, fără a fi necesară o aprobare 

din partea Consiliului; a obţinut 

posibilitatea de a redistribui 

cheltuielile, fără a creşte sau a micşora 

sumele alocate altor sectoare bugetare 

şi i s-a acordat dreptul de a respinge 

întregul buget anual sau orice alt buget 

suplimentar, având totodată dreptul 

exclusiv de a acorda descărcarea de 

gestiune Uniunii, în ceea ce priveşte 

angajarea, ordonanţarea şi plata 

cheltuielilor din buget. 

Trebuie precizat că, până la Tratatul 

de la Lisabona, decizia finală cu privire 

la cheltuielile obligatorii, cum ar fi cele 

agricole şi cele legate de acordurile 

internaţionale, aparţinea Consiliului, iar 

decizia finală, cu privire la cheltuielile 

neobligatorii, aparţinea Parlamentului, 

care decidea în strânsă colaborare cu 

Consiliul. Noul Tratat a eliminat 

distincţia dintre cele două categorii de 

cheltuieli, obligatorii şi neobligatorii, 

şi, astfel, Parlamentul şi Consiliul au 

acum un rol echilibrat în adoptarea 

bugetului. 

Potrivit art. 72 (1) şi (2) din RP, 

„Parlamentul procedează la controlul 

execuţiei bugetare în curs. El 

încredinţează această sarcină comisiilor 

competente pentru buget şi control 

bugetar, precum şi altor comisii 

interesate. Parlamentul examinează în 

fiecare an, înainte de prima lectură a 

budgetary matters, later, by 

replacement of financial contributions 

from Member States with the European 

Communities' own resources, it has 

imposed itself an increase of budgetary 

competence, becoming, thus, the co-

owner of attributions in budgetary 

matters. Thus, the European Parliament 

holds a series of major prerogatives in 

budgetary matters, namely: it obtained 

the right to increase or decrease the 

expenses of the Union, in certain 

defined limits, without requiring 

approval from the Council; it obtained 

the possibility to redistribute the  

expenses without increasing or 

decreasing the amounts allocated to 

other budgetary sectors, and it was 

granted the right to reject the entire 

annual budget or any other 

supplementary budget, while having 

the exclusive right to grant the release 

from management of the Union, 

regarding hiring, authorization and 

payment of expenditure from the 

budget. 

It should be noted that until the 

Lisbon Treaty, the final decision on 

mandatory spending, such as 

agricultural and related to international 

agreements, belonged to the Council, 

and the final decision on non-

compulsory expenditure belonged to 

Parliament, which decided in close 

cooperation with Council. The new 

Treaty has eliminated the distinction 

between the two categories of 

expenditure, binding and non-binding, 

and thus, the Parliament and the 

Council now have a balanced role in 

the adoption of the budget. 

According to Article 72 (1) and (2) 

of RP, „Parliament shall proceed to the 

control of ongoing budget execution. It 

entrusts this task to committees 

responsible for the budget and 
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proiectului de buget referitor la 

exerciţiul următor, problemele privind 

execuţia bugetară în curs, dacă este 

necesar, pe baza unei propuneri de 

rezoluţie prezentate de comisia 

competentă”. Cu alte cuvinte, rolul 

bugetar al Parlamentului European nu 

se încheie odată cu adoptarea acestuia, 

extinzându-se şi asupra fazei 

execuţionale. Comisia execută bugetul 

general anual pe propria sa răspundere, 

Curtea de Conturi verifică execuţia 

bugetară pentru anul precedent, iar 

Consiliul examinează observaţiile 

Curţii de Conturi şi formulează o 

recomandare Parlamentului. 

Parlamentul este cel care acordă 

Comisiei descărcarea de gestiune, pe 

baza unei recomandări a comisiei sale 

pentru control bugetar. De regulă, 

descărcarea conţine recomandări 

privind ameliorarea execuţiei bugetului 

următor. 

Parlamentul European şi Consiliul 

Uniunii Europene constituie, împreună, 

autoritatea bugetară a Uniunii 

Europene, care stabileşte, în fiecare an, 

cheltuielile şi veniturile acesteia, iar 

procedura de examinare şi apoi de 

aprobare a bugetului are loc din luna 

iunie până la sfârşitul lunii decembrie, 

cele două instituţii europene căutând 

neîncetat rezultate agreate de ambele 

părţi. Efectul perspectivei financiare şi 

al modificării normelor şi procedurilor 

a fost acela al consolidării desfăşurării 

activităţii financiare, dar şi caracterul 

predictibil al procedurii bugetare. Cu 

toate acestea, nu putem să nu observăm 

că, deşi Parlamentul European are 

competenţe din ce în ce mai mari în 

privinţa bugetului, acestea sunt încă 

departe de cele ale parlamentelor 

naţionale, acesta nefiind abilitat să 

aprobe normele care reglementează 

resursele comunitare. Altfel spus, 

budgetary control and other 

committees concerned. The Parliament 

examines each year, before the first 

reading of the draft budget on next 

year, issues on ongoing budget 

implementation, if necessary, on a 

proposal for a resolution presented by 

the competent committee”. In other 

words, the budgetary role of the 

European Parliament does not end with 

its adoption and is extending to the 

execution phase. The Commission 

implements the annual general budget 

on its own responsibility, the Court of 

Auditors checks the implementation of 

the budget for the previous year, and 

the Council examines the observations 

of the Court of Auditors and makes a 

recommendation to Parliament. The 

Parliament is the one giving the 

Commission the discharge on a 

recommendation of its Committee on 

Budgetary Control. Typically, the 

discharge contains recommendations 

for improving the next budget 

execution. 

The European Parliament and 

Council together constitute the 

European Union's budgetary authority, 

which sets every year, its expenses and 

income, and the procedure for 

examination and approval of the 

budget occurs from June to the end of 

December, the two institutions 

European constantly searching results 

agreed by both parties. The effect of 

the financial perspective and of 

amending the rules and procedures was 

that of consolidation of carrying out 

the financial activity, but also the 

predictability of the budgetary 

procedure. However, we cannot unsee 

that, although the European Parliament 

has increasingly higher competences 

on the budget, these are still far from 

those of national parliaments, it is not 
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Parlamentul European controlează 

modul de efectuare a cheltuielilor 

comunitare, dar nu are nici o 

competenţă asupra resurselor care le 

fac posibile [12]. 

 

3. Competenţa de control a 

Parlamentului European 

 

Dreptul secundar a permis crearea 

unor importante drepturi de informare 

pentru Parlamentul European, drepturi 

care nu sunt decât parţial prevăzute de 

tratate. În acest mod, Parlamentul 

European exercită un control politic 

cert, prin informaţiile pe care le face 

astfel publice cu privire la activitatea 

diferitelor instituţii comunitare şi prin 

rezoluţiile parlamentare, adoptate pe 

baza informaţiilor respective.  

Întrebările, - scrise sau orale, cu sau 

fără dezbateri - adresate Comisiei sau 

Consiliului, constituie unul dintre 

mijloacele tradiţionale de control 

politic exercitat de Parlament, şi pot 

viza toate subiectele care interesează 

Uniunea Europeană  [13]. Începând cu 

1973, odată cu sosirea în PE a 

parlamentarilor britanici, şi inspirată 

direct de ora de întrebări, utilizată în 

Camera Comunelor, s-au introdus, în 

fiecare sesiune plenară, două intervale 

de câte o oră şi jumătate, dedicate 

adresării întrebărilor Comisiei, 

respectiv Consiliului. 

Discutarea rapoartelor Consiliului 

şi Comisiei, reprezintă o altă 

competenţă a Parlamentului European. 

Astfel, raportul general anual 

abordează, în mod exhaustiv, 

activităţile Comisiei, desfăşurate în 

anul anterior, se publică cu cel puţin o 

lună înainte de deschiderea sesiunii 

Parlamentului, respectiv la începutul 

lunii februarie. Începând din 1973, 

Preşedintele Comisiei prezintă, odată 

empowered to approve the rules 

governing the community resources. In 

other words, the European Parliament 

controls the making of Community 

expenditure, but has no competence 

over the resources that make it possible 

[12]. 

 

3. Control competence of the 

European Parliament 

 

The secondary Law allowed the 

creation of some important rights for 

information for Parliament, rights that 

are only partially covered by the 

Treaties. In this way, the European 

Parliament exercises a certain political 

control through the information that it 

makes thus public about the activities 

of various community institutions and 

through parliamentary resolutions 

adopted on the basis of that 

information.  

Questions, - written or oral, with or 

without debate - addressed to the 

Commission or Council are one of the 

traditional means of political control 

exercised by Parliament and can cover 

all the topics that interest the European 

Union  [13]. Since 1973, with the 

arrival of British parliamentarians in 

the EP and directly inspired by hour of 

questions used in the House of 

Commons, it was introduced in each 

plenary session two intervals of one 

hour and half dedicated to addressing 

questions to the Commission, 

respectively to the Council. 

Discussing the Council and 

Commission reports, is another 

competence of the European 

Parliament. Thus, the annual general 

report deals  exhaustively with the 

Commission's activities undertaken in 

the previous year, shall be published at 

least one month before the opening of 
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cu raportul de activitate al Comisiei ce 

va fi discutat în şedinţă, şi un discurs-

program, în care accentul se pune 

tocmai pe acţiunile pe care Comisia 

intenționează să le desfăşoare. Tratatele 

constitutive prevăd prezentarea de către 

Comisie, Consiliu sau de către alte 

instituţii ori organe comunitare, a 

numeroase rapoarte şi informaţii 

Parlamentului European [14]. 

Parlamentul European are dreptul de 

a primi petiții de la cetățenii Uniunii, 

dreptul de petiţionare fiind recunoscut 

de art.194 și 195 din TCE, potrivit 

cărora cetățenii Uniunii Europene își 

pot exercita dreptul la petiție și pot 

depune la Președintele Parlamentului 

European plângerile lor, cu privire la 

probleme care se află în jurisdicția 

Uniunii Europene [15]. Potrivit art.191 

alin. (1) din RP, orice cetățean al 

Uniunii Europene, precum și orice 

persoană fizică sau juridică, având 

reședința sau sediul social într-un stat 

membru, are dreptul de a înainta cu 

titlul individual sau în asociere cu alți 

cetățeni sau persoane, o petiție 

Parlamentului European, privind un 

subiect care face parte din domeniile de 

activitate ale Uniunii Europene și care 

îl/o privește în mod direct.   

Cu referire la atribuţiile legate de 

nominalizările în funcţii şi instituţii 

comunitare, Parlamentul European este 

implicat în nominalizarea Comisiei, 

membrilor Curţii de Conturi, 

Consiliului Director al Băncii Centrale 

Europene şi Mediatorului European. 

Tratatele nu prevedeau iniţial 

implicarea PE în formarea Comisiei 

Europene, deşi aceasta era responsabilă 

în faţa sa, prin posibilitatea iniţierii 

unei moţiuni de cenzură. Începând cu 

anii '80 şi uzând de atribuţiile sale 

deliberative, PE a început să-şi exprime 

punctul de vedere, prin vot, pe 

Parliament's session, namely in early 

February. Since 1973, President of the 

Commission presents, along with 

Commission's activity report which 

will be discussed at the hearing, also a 

keynote speech in which the focus is 

just on the actions the Commission 

intends to carry out. Constituent 

treaties provide the presentation on 

behalf of the Commission, the Council 

or other community institutions or 

bodies of numerous reports and 

information to the European 

Parliament [14]. 

The European Parliament has the 

right to receive petitions from citizens 

of the Union, the right to petition is 

recognized by art. 194 and 195 of the 

TCE, according to which EU citizens 

can exercise their right to petition and 

can submit their complaints to the 

President of the European Parliament 

on matters within the jurisdiction of the 

European Union [15]. According to 

article 191 par. (1) of the RP, any 

European Union citizen, and any 

natural or legal person residing or 

having its registered office in a 

Member State has the right to submit 

individually or in association with 

other citizens or persons, a petition to 

the European Parliament on a matter 

which is part of the European Union's 

fields of activity and which affects him 

/ her directly.   

With reference to the duties related 

to nominations in positions and EU 

institutions, the European Parliament is 

involved in the appointment of the 

Commission, the Members of the 

Court of Auditors, the Board of 

Directors of European Central Bank 

and the European Ombudsman. The 

Treaties, originally, did not provide the 

involvement the EP in the formation of 

the European Commission, although it 
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marginea componenţei Comisiei, 

rezultat al alegerii Consiliului. Această 

practică a fost introdusă, în mod formal 

în Tratatul de la Maastricht, moment 

începând cu care s-a stabilit şi 

echivalenţa temporală între mandatul 

Comisiei şi cel al PE. 

Tot ca parte a atribuţiilor de control, 

Parlamentul European poate crea 

comisii temporare, pe anumite subiecte 

sau comisii de anchetă, dar are și 

posibilitatea de a sesiza Curtea de 

Justiție a Comunităţilor Europene, în 

cazul în care consideră că anumite 

organe comunitare ori state membre au 

încălcat dreptul comunitar. Însă, poate 

cele mai puternice arme de control pe 

care PE le are la dispoziţie, sunt 

reprezentate de cele care au ca scop 

sancţionarea şi anume moţiunea de 

cenzură şi descărcarea de gestiune 

bugetară. Moţiunea de cenzură vizează 

Comisia în ansamblul său, şi atrage 

după sine o demisie colectivă, nefiind 

posibil apelul la responsabilitatea 

individuală a unui comisar, iar art. 319 

al TFUE (fostul art. 276 al TCE) 

prevede că Parlamentul European 

trebuie să ofere Comisiei descărcarea 

de gestiune pentru execuţia bugetară, 

pe baza raportului Curţii de Conturi. 

 

4. Rolul Parlamentului European şi 

al parlamentelor naţionale, conform 

Tratatului de la Lisabona 

 

Semnificaţia încheierii Tratatului de 

la Lisabona este colosală şi de 

necomparat cu ceva similar, deoarece 

nu poate fi inclusă într-o scară de 

valori, date fiind implicaţiile existenţei 

unei asemenea grupări de state în 

cadrul Uniunii Europene şi, interesantă, 

totodată, prin direcţia fără precedent a 

evoluţiei pe care această instituţie a 

parcurs-o până acum [16]. Tratatul de 

was responsible to it by the possibility 

to initiate a motion of censure. Since 

the ‘80s and making use of its 

deliberative duties, EP began to 

express their point of view, through 

vote, on the composition of the 

Commission, a result of the election of 

the Council. This practice was 

introduced formally in the Maastricht 

Treaty, the moment in which it was 

established also the equivalence 

between the temporal mandate of the 

Commission and of the EP. 

Also as part of the control functions, 

the European Parliament can create 

temporary commissions on specific 

topics or commissions of inquiry, but it 

also has the possibility to refer to the 

Court of Justice of the European 

Communities if it considers that certain 

Community bodies or Member States 

have infringed Community law. 

However, perhaps the most powerful 

weapon of control that PE has 

available include those aimed at 

sanctioning, namely censure motion 

and budgetary discharge. The motion 

of censure aims the Commission as a 

whole and entails a collective 

resignation, not being possible the 

appeal to individual responsibility of a 

Commissioner, and art. 319 TFEU (ex 

Art.276 of TCE) provides that the 

European Parliament should provide to 

the Commission the discharge for 

budget implementation on the basis of 

the Audit Court report. 

 

4. The role of the European 

Parliament and of the national 

parliaments, according to the Lisbon 

Treaty 

 

 The significance of conclusion of 

the Lisbon Treaty is huge and 

incomparable to anything similar, 
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la Lisabona constituie în mod cert, o 

etapă, poate cea mai importantă, în 

evoluţia Uniunii Europene [17]. După o 

perioadă îndelungă de căutări, în care 

Uniunea Europeană s-a arătat mai 

degrabă ca o „Europă a rapoartelor”, 

decât ca o „Europă a rezultatelor”, 

Tratatul de la Lisabona aduce câteva 

schimbări fundamentale privind modul 

în care va funcţiona Uniunea, care 

vizează îmbunătăţirea funcţionării 

instituţiilor europene şi eficientizarea 

mecanismului decizional. Sporeşte, de 

asemenea, natura democratică a UE 

prin: definirea clară a cetăţeniei 

europene, acordarea unei forţe juridice 

pentru Carta drepturilor fundamentale, 

un rol mai mare al Parlamentului 

European în procesul legislativ şi 

recunoaşterea drepturilor parlamentelor 

naţionale în procesul decizional 

european. 

Pe parcursul TUE şi a TFUE 

regăsim diverse modificări în 

funcţionarea instituțiilor, clauze de 

flexibilitate pentru extinderea 

competenţelor Uniunii Europene sau 

clauze pentru trecerea de la procedura 

de vot prin unanimitate la cea a 

majorităţii calificate. Dar, înainte de 

toate, pentru prima dată în existenţa 

tratatelor, i se oferă personalitate 

juridică Uniunii Europene, acest atribut 

asigurându-i calitatea de subiect de 

drept internaţional, conferindu-i 

competenţă de reprezentare externă. 

Un alt element de noutate al 

Tratatului de la Lisabona este şi 

instituirea unei democraţii 

participative, art.11 al TUE prevede, la 

paragraful 4, dreptul de iniţiativă 

legislativă cetăţenilor, care constă în 

posibilitatea strângerii a cel puţin un 

milion de semnături, dintr-un număr 

semnificativ de state membre, prin care 

se poate cere Comisiei, deţinătoarea 

because it cannot be included in a scale 

of values, given the implications of 

existence of such a group of states in 

the European Union and, interesting at 

the same time, through the 

unprecedented direction of evolution 

that this institution has traversed so far 

[16]. The Lisbon Treaty is certainly a 

step, perhaps the most important in the 

evolution of the European Union [17]. 

After a long period of searches in that 

the European Union appeared more 

like a "Europe of reports" than a 

"Europe of results", the Lisbon Treaty 

brings some fundamental changes on 

how the Union will function, aimed at 

improving the functioning of the 

European institutions and improving 

the decision-making mechanism. It 

also enhances the democratic nature of 

the EU trough: a clear definition of 

European citizenship, the granting of 

legal force to the Charter of 

Fundamental Rights, a greater role for 

the European Parliament in the 

legislative process and the recognition 

of rights of national parliaments in 

European decision-making process. 

During the TUE and TFUE we find 

various changes in the functioning of 

institutions, flexibility clauses to 

expand the competences of the 

European Union or clauses for 

switching from unanimity voting 

procedure to the qualified majority. 

But, above all, for the first time in the 

existence of treaties, is given legal 

personality to the European Union, this 

attribute assuring the quality of subject 

of international law, giving power to 

the external representation. 

 Another element of the Lisbon 

Treaty is also the establishment of 

participatory democracy, Article 11 

TUE provides in paragraph 4 the right 

of legislative initiative of citizens, 
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dreptului de iniţiativă legislativă, să 

propună un proiect de lege, detaliile cu 

privire la această procedură urmând a fi 

stabilite prin elemente ulterioare de 

drept derivat. Pentru dezvoltarea 

acestei democraţii participative, 

intervin inclusiv parlamentele 

naţionale, care sunt considerate 

„garantele” principiului subsidiarităţii 

[18]. În acest mod, asistăm la o 

inversare a sensului de abordare a 

problemelor: dacă până acum 

abordarea se făcea în sensul că acţiunea 

Uniunii este justificată, doar dacă nu se 

pot găsi soluţii la nivel naţional, prin 

Tratat se măreşte implicarea 

parlamentelor naţionale [19], prin 

aprecierea și soluţionarea prioritară a 

problemelor la nivel local, regional, 

naţional şi abia apoi se face aprecierea 

la nivelul Uniunii. Astfel, 

parlamentelor naţionale li se conferă 

puterea de a influenţa elaborarea unei 

propuneri legislative, încă din stadiul 

iniţial, când se află la Comisie, înainte 

ca propunerea să fie trimisă spre 

analiză Parlamentului şi Consiliului 

[20]. Parlamentele naţionale 

dobândesc, de asemenea, posibilitatea 

exercitării unui control ulterior, 

nemaiîntâlnit până acum. Astfel, în 

cazul în care un proiect legislativ al 

Comisiei, face obiectul unei contestaţii 

din partea unei majorităţi a 

parlamentelor naţionale, Comisia 

reexaminează actul legislativ şi decide 

dacă îl menţine ca atare, îl modifică sau 

îl retrage. 

Printre alte atribuţii ale 

parlamentelor naţionale se numără: 

participarea la procedurile de revizuire 

a tratatelor Uniunii; informarea cu 

privire la cererile de aderare la Uniune; 

participarea la mecanismele de 

evaluare a punerii în aplicare a 

politicilor Uniunii în domeniul 

which offers the possibility of 

collecting at least one million 

signatures from a significant number of 

Member States, which may ask the 

Commission, the owner of the right of 

legislative initiative, to propose a draft 

law, details of this procedure are to be 

established by further elements of 

secondary law. For the development of 

this participatory democracy intervene 

including national parliaments, which 

are regarded as "guarantors" of the 

principle of subsidiarity [18]. In this 

way, we witness a reversal of the 

direction of approach to the problems: 

if until now, the approach is in that the 

Union's action is justified only if no 

solution can be found at national level, 

by the Treaty is increased the 

involvement of national parliaments 

[19] by priority assessing and solving 

of the problems at local level, regional, 

national, and only after that the 

assessment is made at Union level. 

Thus, the national parliaments are 

given the power to influence the 

making of a legislative proposal still in 

early stages, when it is at the 

Commission, before the proposal is 

submitted for analysis to the 

Parliament and the Council [20]. The 

national parliaments acquire, also, the 

possibility to exercise further control, 

never known before. Thus, if the 

Commission's draft legislation is 

contested by a majority of national 

parliaments, the Commission shall 

review the legislative act and decide 

whether to maintain as such, to modify 

it or withdraw it.  

Among other powers of the national 

parliaments, we can count: 

participation in procedures for revision 

of the Union treaties; information on 

the applications for accession to the 

Union; participation in the evaluation 
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afacerilor interne (migraţie, 

supravegherea frontierelor, combaterea 

traficului ilegal de persoane, arme, 

droguri). Cu alte cuvinte, parlamentele 

naţionale vor avea, în premieră, 

posibilitatea să-şi exprime direct opinia 

cu privire la viitoarele extinderi ale 

Uniunii; este vorba nu numai despre 

informarea parlamentelor naţionale 

asupra deciziilor europene, ci, în 

aceeaşi măsură, şi despre un transfer de 

responsabilitate către acestea. 

 

Concluzii 

 

Din cele prezentate, este evident că 

evoluţia cea mai spectaculoasă a 

Parlamentului European se referă la 

atribuţiile sale legislative, acesta 

parcurgând traseul de la statutul de 

actor marginal al procesului legislativ 

european, la cel de actor principal, 

actor co-egal al Consiliului UE. În 

prezent procesul decizional al Uniunii 

Europene este guvernat de proceduri 

diferite, având drept constantă 

implicarea crescândă a Parlamentului 

European în procesul de decizie. În 

acelaşi timp, procedurile mai puţin 

favorabile PE continuă să fie aplicate în 

anumite domenii de competenţă a UE, 

datorită reticenţelor unor state membre 

în faţa dobândirii de către Parlamentul 

European a prea multă influenţă. 
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fighting illegal trafficking of people, 
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the first time, the possibility to directly 

express their opinion on future 

expansions of the Union; it is not only 

about informing the national 

parliaments on European decisions, but 

equally about the transfer of 

responsibility to these. 

 

Conclusions 

 

From those shown, it is obvious 

that the most spectacular evolution of 

the Parliament refers to its legislative 

powers, it traversing the trail of the 

status of marginal actor of the 

European legislative process, in the 

leading actor, actor co-equal of the EU 

Council. Nowadays, the European 

Union's decision-making process is 

governed by different procedures, 

having as a constant the increasing 

involvement of the European 

Parliament in the decision process. At 

the same time, less favorable 

procedures of the PE continue to be 
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113 din TCE) şi recomandarea privind 

orientările generale ale politicilor 

economice (art. 107 din Regulamentul 

Parlamentului şi art. 99 din TCE); 

[15] G. L. Ispas, Parlamentarismul în 

societatea internațională, Editura Institutul 

European, Iași, 2011, p. 193; 

[16] I. M. Anghel, Scurte consideraţiuni 

asupra textului Tratatului de la Lisabona, 

ratificat de România, în Revista română de 

drept comunitar, nr. 3/2008, p. 61 şi urm.; 

[17] I. Jinga, Tratatul de la Lisabona: 

soluţie sau etapă în reforma instituţională 

a Uniunii Europene, în Revista română de 

drept comunitar, nr. 1/2008, p. 30 şi urm.; 

[18] D. Traşcu, M. M. Stoica, Tratatul de 

la Lisabona: motorul necesar pentru buna 

funcţionare a vehiculului UE, în Revista 

română de drept comunitar, nr. 2/2008, p. 

102; 

[19] A. Groza, Parlamentele naționale și 

procesul decizional European: o 

acomodare dificilă?, în Revista română de 

drept comunitar, nr. 5/2010, p. 80-104; R. 

D. Popescu, Problema răspunderii 

Parlamentului: elemente de drept 

constituțional, de drept internațional public 

și de drept european, în Revista română de 

drept comunitar, nr. 1/2011, p. 95-106; 

[20] Conform art. 12 din TUE;  

 

 

 

 

 

 

 
 

of the Rules of Parliament. Nevertheless, 

there are reports or notifications which are 

subject to special examination of the 

European Parliament: the declarations of 

the Court of Auditors (article 105 of the 

Rules of Parliament and art. 276 TCE), 

reports of the European Central Bank (art. 

106 of the Rules of Parliament and art. 113 

TCE) and the recommendation on the 

broad guidelines of the economic policies 

(art.107 of the Rules of Parliament and 

art.99 TCE); 

[15] G. L. Ispas, Parlamentarismul în 

societatea internațională, Publishing 

House Institutul European, Iași, 2011, p. 

193; 

[16] I. M. Anghel, Scurte consideraţiuni 

asupra textului Tratatului de la Lisabona, 

ratificat de România, in Revista română de 

drept comunitar, nr. 3/2008, p. 61 şi urm.;  

[17] I. Jinga, Tratatul de la Lisabona: 

soluţie sau etapă în reforma instituţională 

a Uniunii Europene, in Revista română de 

drept comunitar, nr. 1/2008, p. 30 şi urm.; 

[18] D. Traşcu, M. M. Stoica, Tratatul de 

la Lisabona: motorul necesar pentru buna 

funcţionare a vehiculului UE, in Revista 

română de drept comunitar, nr. 2/2008, 

p.102; 

[19] A. Groza, Parlamentele naționale și 

procesul decizional European: o 

acomodare dificilă?, in Revista română de 

drept comunitar, nr. 5/2010, p. 80-104; R. 

D. Popescu, Problema răspunderii 

Parlamentului: elemente de drept 

constituțional, de drept internațional 

public și de drept european, in Revista 

română de drept comunitar, nr. 1/2011, p. 

95-106; 

[20] According to art. 12 of TUE; 
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Rezumat: La data de 01 ianuarie 2007, 

după un proces de negociere ce a durat 

şapte ani, România a aderat la Uniunea 

Europeană şi a intrat într-o nouă etapă, 

constând în pregătirea şi adoptarea tuturor 

măsurilor necesare în vederea aderării la 

spaţiul Schengen. Aderarea la spaţiul 

Schengen, spaţiu compus în prezent de 26 

din state, are ca efect ridicarea 

controalelor între frontierele interne ale 

statelor membre Schengen, fiind creată 

astfel o singură frontieră externă, unde 

controalele se desfăşoară conform unui set 

de reguli clare şi precise. Orizontul de 

timp, avut în vedere de autorităţile române, 

pentru aderarea la spaţiul Schengen, a fost 

luna martie 2011. Deşi, până în prezent, au 

avut loc mai multe vizite de evaluare a 

gradului de pregătire a României pentru 

aderarea la acest spaţiu, ocazie cu care s-a 

constatat că România este pregătită şi 

îndeplineşte toate cerinţele din punct de 

vedere tehnic, pentru a face parte din 

spaţiul Schengen, totuşi România nu a fost 

acceptată să adere la acest spaţiu. Fiind o 

temă de interes major pentru întreaga 

societate românească, acest studiu îşi 

propune să analizeze cauzele profunde ale 

neacceptării României în Schengen şi 
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Abstract: On January 1, 2007, after a 

negotiation process that lasted seven 

years, Romania has joined the European 

Union and entered into a new phase, 

consisting of the preparation and adoption 

of all necessary measures for accession to 

the Schengen Area. Accession to the 

Schengen Area, currently consists of 26 of 

the states, has the effect of lifting internal 

border controls between Schengen 

Member States, being created a single 

external frontier, where checks are carried 

out according to a strict set of rules. The 

time horizon considered by the Romanian 

authorities for Schengen accession was 

March 2011. Although, to date, there have 

been several visits for assessing Romania's 

preparation for accession to this space, 

during which it was found that Romania is 

ready, and meets all the technical 

requirements to be part Schengen, 

Romania still has not been accepted to join 

this space. As a matter of major interest for 

the entire Romanian society, this study 

aims to analyze the root causes of non-

acceptance of Romania into the Schengen 

and perspectives we have, in a time frame 

closer or more distant, to be accepted into 

the Schengen Area, an area of freedom, 
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perspectivele pe care le are România, într-

un orizont de timp mai apropiat sau mai 

îndepărtat de a fi acceptată în spaţiul 

Schengen, important spaţiu de libertate, 

securitate şi justiţie. 

 

Cuvinte cheie: spaţiu Schengen; 

aderare; criterii de aderare; libertate; 

securitate. 

 

Introducere 

 

În urma negocierilor dintre 

Germania, Franţa, Luxemburg, Belgia 

şi Olanda, la data de 14 iunie 1985, în 

localitatea Schengen, din Luxemburg, a 

fost semnat Acordul prin care şefii 

guvernelor celor cinci ţări, au hotărât 

eliminarea treptată a controalelor la 

frontierele interne. Principalul scop al 

acestui Acord, cunoscut şi sub 

denumirea de „Acordul Schengen” [1], 

îl constituie fluidizarea traficului, 

simplificarea şi întărirea cooperării 

între autorităţile poliţieneşti şi vamale 

din statele semnatare. Convenţia de 

Implementare a Acordului Schengen, 

denumită şi „Convenţia Schengen”, a 

fost semnată de aceleaşi state la data de 

19 iunie 1990. Această Convenţie a 

intrat în vigoare în anul 1995, moment 

din care au fost eliminate controalele la 

frontierele interne ale statelor 

semnatare, iar controalele la singura 

frontiera externă astfel creată, se 

desfăşoară conform unui set de reguli 

extrem de clare şi precise. Prin 

Convenţia Schengen au fost stabilite, 

de asemenea, reguli comune în materie 

de vize, migraţie, azil, precum şi 

importante măsuri referitoare la 

cooperarea poliţienească, judiciară şi 

vamală, dintre statele semnatare ale 

Convenţiei. Teritoriul astfel format, de 

către statele care au aderat la Acordul 

Schengen, constituie o zonă de liberă 

security and justice. 

 

 

 

 

 

Keywords: Schengen area; 

membership; membership criteria; 

freedom; security. 

 

Introduction 

 

Following negotiations between 

Germany, France, Luxembourg, 

Belgium and the Netherlands, on June 

14 1985, in Schengen, Luxembourg, 

was signed the Agreement in which the 

heads of governments of the five 

countries decided gradual abolition of 

controls at internal borders. The main 

purpose of this Agreement, also known 

as the „Schengen Agreement” [1], is 

the fluid traffic, simplifying and 

strengthening cooperation between 

police and customs authorities of the 

signatory states. Convention 

Implementing the Schengen 

Agreement,also called „Schengen 

Convention”, was signed by the same 

states on June 19, 1990. This 

Convention entered into force in 1995, 

at which point they were removed 

internal border controls of the 

signatory states, and the controls at 

only the external border thus created, 

follows a set of rules very clear and 

precise. By the Schengen Convention 

there were also established, common 

rules on visas, migration, asylum and 

important measures concerning police 

cooperation, judicial and customs 

among the signatory states of the 

Convention. The territory thus formed 

by the States which have acceded to 

the Schengen Agreement, constitutes 

an area of free movement for citizens 
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circulaţie pentru cetăţenii acestor state, 

fiind denumit şi „Spaţiul Schengen” 

sau „Zona Schengen”. 

Deoarece, iniţial, acquis-ul 

Schengen nu făcea parte din cadrul 

legislativ comunitar, printr-un protocol 

ataşat Tratatului de la Amsterdam din 2 

octombrie 1997, acesta a fost 

încorporat în cadrul legislativ şi 

instituţional al Uniunii Europene, 

respectiv în Titlu IV: „Vize, azil, 

imigraţie şi alte politici legate de libera 

circulaţie a persoanelor”. De 

asemenea, conform Tratatului de la 

Amsterdam, Consiliul Uniunii 

Europene a preluat prerogativele 

Comitetului Executiv Schengen, iar de 

la data de 1 mai 1999, Secretariatul 

Schengen a fost încorporat în cadrul 

Secretariatului General al Consiliului 

Uniunii Europene, fiind create şi noi 

grupuri de lucru, pentru a ajuta 

Consiliul în activităţile desfăşurate. În 

acest fel, spaţiul Schengen se constituie 

ca un teritoriu mai mic, în cadrul 

teritoriului mai mare al Uniunii 

Europene. 

Pentru cetăţenii Uniunii Europene, 

principalul beneficiu al integrării ţărilor 

lor în spaţiul Schengen îl reprezintă 

eliminarea controalelor la frontierele 

interne şi o mult mai mare libertate de 

mişcare în cadrul acestui spaţiu. 

Trecerea frontierelor interne este 

asemănătoare unei călătorii în  

interiorul ţării. În aceste condiţii, 

controalele în porturi şi aeroporturi sunt 

controale de securitate care se 

efectuează numai pentru a verifica 

identitatea unei persoane. Nicio 

persoană nu poate face obiectul 

verificărilor la frontiera internă a unui 

stat membru Schengen. Poliţia poate 

efectua verificări numai pe baza 

informaţiilor deţinute, cu privire la 

of these countries, being called 

„Schengen Area”.  

Since initially the Schengen acquis 

was not part of the Community legal 

framework, through a protocol 

attached to the Treaty of Amsterdam of 

October 2 1997, this it was 

incorporated into the legislative and 

institutional framework of the 

European Union, respectively in Title 

IV, „Visas, asylum, immigration and 

other policies related to free movement 

of persons”. Also, under the Treaty of 

Amsterdam, the EU Council took over 

prerogatives of Schengen Executive 

Committee, and from May 1, 1999, 

Schengen Secretariat was incorporated 

into the General Secretariat of the 

Council of the European Union, being 

created new working groups, to help 

Council activities. In this way, the 

Schengen area is a smaller area within 

the larger territory of the European 

Union. 

For EU citizens, the main benefit of 

their countries' integration into the 

Schengen area, is the abolition of 

controls at internal borders and a much 

higher freedom of movement within 

the area. Crossing internal borders is 

like a trip within the country. Under 

these conditions, the controls in ports 

and airports are performed only to 

verify the identity of a person. No 

person may be subject to checking at 

the internal borders of the Schengen 

Member State. The Police may make 

checking based only on information 

held, on possible threats to public 

safety and for combating cross-border 

crime. Member States have the 

obligation to remove all obstacles to 

fluid traffic movements, including on 

the speed limits unnecessary. Any 

person who believes that cab be the 
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eventuale ameninţări la adresa 

siguranţei publice şi pentru combaterea 

criminalităţii transfrontaliere. Statele 

membre au obligaţia de a elimina toate 

obstacolele din calea unui trafic rutier 

fluid, inclusiv în ceea ce priveşte 

limitele de viteză inutile. Orice 

persoană care consideră că a făcut 

obiectul unei verificări ilegale poate 

depune plângere la Comisia Europeană. 

Ca urmare, la frontierele externe, 

cetăţenii statelor membre ale spaţiului 

Schengen, fac obiectul unor controale 

minime în scopul verificării identităţii 

lor, iar cetăţenii statelor terţe, pe lângă 

documentele de identitate şi de 

călătorie valabile, trebuie să prezinte şi 

o viză valabilă, precum şi documente 

care să justifice scopul şederii şi 

mijloacele de subzistenţă pe durata 

acesteia. 

Însă, migraţia şi libertatea mai mare 

de mişcare a persoanelor, în condiţiile 

actuale, determinate de amploarea şi 

profunzimea globalizării, în mod 

evident, implică nu numai aspecte 

pozitive, ci şi impacturi extrem de 

negative, constând în diferite 

ameninţări şi pericole pentru 

securitatea internă a statelor membre şi 

pentru siguranţa cetăţenilor acestora, 

prin escaladarea continuă a 

criminalităţii sub toate formele sale, dar 

şi prin consecinţe dintre cele mai grave 

ale fenomenului criminalităţii, atât în 

plan politic, social, economic, cât şi 

financiar. Printre cele mai grave 

ameninţări directe, în concepţia 

adepţilor teoriei securităţii umane, sunt 

cele referitoare la [2]: 1. violenţă şi 

moarte prin uciderea fiinţelor umane, 

prin acte grave de terorism, genocid şi 

tortură; 2. dezumanizare prin răpire, 

sclavie, arestarea oponenţilor politici; 

3. droguri prin traficul ilegal de droguri 

subject of illegal checking can make a 

complaint with the European 

Commission. As a result, at the 

external borders, the citizens of the 

Schengen area can be subject of the 

minimal controls for verifying their 

identity and the citizens of the third-

country, in addition to the identity and 

travel documents valid, must present a 

valid visa and documents justifying the 

purpose of the stay and livelihoods on 

this duration.  

However, migration and greater 

freedom of movement of persons, in 

current conditions, determined by the 

breadth and depth of globalization, 

implies not only positive but also very 

negative impacts, consisting of various 

threats and dangers to internal security 

Member States and their citizens' 

safety, by the continued escalation of 

crime in all its forms, and the 

consequences of the worst of the crime 

phenomena, both politically, socially, 

economically and financially. Among 

the most serious direct threats, in the 

conception of followers of human 

security theory are those related to [2]: 

1. violence and death by killing human 

beings, by serious acts of terrorism, 

genocide and torture; 2. 

dehumanization by abduction, slavery, 

arresting political opponents; 3. drugs, 

through illegal drug trafficking and 

drug addiction; 4. discrimination, 

through legislation discriminatory and 

practices against minorities, corruption 

and undermining rule of law 

institutions; 5. international disputes, 

through the crises and tensions 

between states; 6. weapons of mass 

destruction, through proliferation of 

weapons of mass destruction, etc. At 

the same time, are considered and a 

series of threats and indirect 
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şi dependenţa de stupefiante; 4. 

discriminare prin legislaţie 

discriminatorie, practici împotriva 

minorităţilor, corupţie şi subminarea 

instituţiilor statului de drept; 5. dispute 

internaţionale prin tensiuni şi crize 

între state; 6. armament de distrugere 

în masă prin proliferarea armelor de 

distrugere în masă, etc. În acelaşi timp, 

sunt luate în considerare şi o serie de 

ameninţări şi consecinţe indirecte, cum 

sunt cele referitoare la: nivelul scăzut şi 

creşterea lentă a PIB-ului, inflaţie, 

şomaj, instabilitate politică şi 

economică, migraţie la nivel regional 

şi global, etc. 

Migraţia este frecvent asociată cu 

globalizarea şi, de cele mai multe ori, 

cu criminalitatea în creştere din statele 

occidentale ale europei, iar acest fapt a 

dat naştere la numeroase incertitudini şi 

dezbateri politice în cadrul Uniunii 

Europene. Ca urmare, administrarea 

frontierelor externe ale Uniunii 

Europene reprezintă, în mod evident, 

una dintre provocările majore pe care 

statele din Uniunea Europeană trebuie 

să le înfrunte în viitor, motiv pentru 

care, continuarea dezvoltării şi 

consolidării spaţiului de libertate, 

securitate şi justiţie, este extrem de 

importantă. Astfel, după aderarea 

oricărui stat la spaţiul Schengen, al 

cărui teritoriu are şi frontiere externe cu 

state terţe, care nu fac parte din 

Uniunea Europeană, o provocare 

importantă o reprezintă menţinerea 

credibilităţii acelui stat în raporturile cu 

celelalte state membre ale spaţiului 

Schengen, după desfiinţarea 

controalelor la frontierele interne. 

Pentru prevenirea unor asemenea 

ameninţări şi pericole, şi pentru 

asigurarea unei securităţi sporite, 

statele membre Schengen au introdus şi 

consequences, such as those related to: 

low and slow GDP growth, inflation, 

unemployment, political and economic 

instability, regional and global 

migration, etc. 

Migration is often associated with 

globalization and, most times, with 

crime in growing in the western states 

of Europe, and this has given rise to 

numerous uncertainties and political 

debate within the European Union. As 

a result, the administration of the 

external borders of the European 

Union is clearly one of the major 

challenges that EU countries must face 

in the future, therefore, further 

developing and strengthening the area 

of freedom, security and justice, it is 

extremely important. Thus, after 

Schengen accession by any State 

whose territory has external borders 

with third countries, which are not part 

of the European Union, a major 

challenge is to maintain the credibility 

of that State in his relations with other 

member states of the Schengen area 

after abolition of the internal border 

controls. 

To prevent some such threats and 

dangers, and to ensure a greater 

security, Schengen member states have 

introduced and a set of compensatory 

measures, set out in detail to the 

Schengen acquis, as well as 

recommendations for their 

implementation, consisting of 

technically, in the following [3]: 1. 

applying a set of common rules for the 

people crossing the external borders of 

the Member States of the European 

Union, for to harmonize the conditions 

of entry and rules on visas and 

consular cooperation; 2. enhanced 

police cooperation, consisting of: 

mutual support between the police of 
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un set de măsuri compensatorii, 

prevăzute în detaliu de acquis-ul 

Schengen, precum şi de recomandările 

referitoare la punerea lor în practică, 

constând, din punct de vedere tehnic, în 

următoarele [3]: 1. aplicarea unui set 

comun de reguli persoanelor care trec 

frontierele externe ale statelor membre 

Uniunii Europene, pentru armonizarea 

condiţiilor de intrare şi a normelor 

privind vizele şi cooperarea consulară; 

2. cooperarea poliţienească 

consolidată, constând în: sprijinul 

reciproc al poliţiilor în domeniul 

asistenţei judiciare, schimbul de ofiţeri 

de legătură între poliţii, cooperarea 

transfrontalieră la graniţele interne ale 

spaţiului Schengen, misiuni de 

supraveghere şi urmărire 

transfrontalieră a poliţiei; 3. 

cooperarea judiciară a statelor 

membre Schengen, prin intermediul 

unui mecanism rapid de extrădare şi 

transfer al executării hotărârilor penale; 

4. crearea şi dezvoltarea Sistemului de 

Informaţii Schengen (SIS), constând 

într-un sistem european comun de 

urmărire poliţienească transfrontalieră, 

prin care sunt introduse în format 

standardizat diferite date şi informaţii 

în bazele naţionale de date, ce pot fi 

accesate de către toate statele membre, 

pentru creşterea eficacităţii şi eficienţei 

măsurilor preventive; 5. aplicarea 

măsurilor referitoare la protecţia 

datelor cu caracter personal, pentru 

protejarea acelor caracteristici care pot 

conduce la identificarea persoanelor 

fizice. 

Aderarea la spaţiul Schengen este 

permisă oricărui stat european, însă 

pentru a se asigura limitarea pericolelor 

şi consolidarea securităţii Uniunii 

Europene, în întregul ei, fiecare ţară 

interesată, inclusiv membră a Uniunii, 

the member states in the judicial 

assistance domain, the exchange of 

liaison officers between police, 

missions border cooperation at the 

internal borders and missions to the 

surveillance and pursuit of Schengen 

area by the police force; 3. judicial 

cooperation between Schengen 

member states, through a faster 

mechanism extradition and transfer of 

the enforcement of criminal judgments; 

4. creation and development of the 

Schengen Information System (SIS), 

consisting of a European common 

system  border police chase, in which 

are introduced in a standardized format 

different data and information in 

national databases that can be accessed 

by all Member States, to increase the 

effectiveness and efficiency of 

preventive measures; 5. application of 

the measures concerning the protection 

of personal data, to protect those 

characteristics that can lead to 

identification of individuals. 

Schengen accession is permitted to 

any European country, however to 

provide limiting dangers and 

enhancing the security of the European 

Union as a whole, each country 

interested, including member of the 

Union, must make in a correct manner, 

uniform and effective, the prove 

certain important capabilities, such as 

those relating to: 1. Capacity to take 

responsibility of controlling the 

external borders of the Schengen area, 

on behalf of all states that are part of 

this space; 2. Capacity to cooperate 

effectively with States that are part of 

the Schengen area to maintain a high 

level of security, after the abolition of 

controls at internal borders; 3. Capacity 

to apply the entire ensemble of rules 

Schengen; 4. The ability to connect to 
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trebuie să facă, într-o manieră corectă, 

uniformă şi eficientă, dovada unor 

importante capacităţi, cum sunt cele 

referitoare la: 1. Capacitatea de a-şi 

asuma responsabilitatea controlării 

frontierelor externe ale spaţiului 

Schengen, în numele tuturor statelor 

care fac parte din acest spaţiu; 2. 

Capacitatea de a coopera eficient cu 

statele care fac parte din spaţiul 

Schengen, pentru a menţine un nivel 

ridicat de securitate, după eliminarea 

controalelor la frontierele interne; 3. 

Capacitatea de a aplica întregul 

ansamblu de norme Schengen; 4. 

Capacitatea de a se conecta la Sistemul 

de Informaţii Schengen şi de a-l utiliza, 

etc. În vederea constatării gradului de 

îndeplinire a acestor condiţii şi 

capacităţi, orice ţară candidată la 

aderarea la spaţiul Schengen, trebuie să 

facă obiectul unei evaluări menite să 

asigure că sunt aplicate în mod corect 

normele Schengen. 

În conformitate cu prevederile 

acquis-ului Schengen, aderarea la 

spaţiul Schengen presupune 

parcurgerea  următoarelor etape: I. 

transmiterea Declaraţiei de pregătire 

privind aderarea la spaţiul Schengen; 

II. completarea şi transmiterea 

chestionarului Schengen; III. vizitele de 

evaluare Schengen pentru evaluarea 

stadiului implementării acquis-ului 

Schengen pe cele cinci domenii: 

cooperare poliţienească şi judiciară; 

vize; frontiere maritime, aeriene şi 

terestre; Sistemul de Informaţii 

Schengen; şi protecţia datelor 

personale;  IV. redactarea rapoartelor 

privind rezultatele vizitelor de evaluare 

şi aprobarea acestora în cadrul grupului 

de lucru Evaluare Schengen de la 

Bruxelles; V. adoptarea de către 

Consiliul Uniunii Europene a deciziei 

the Schengen Information System and 

to use it, etc. In order to establish the 

degree of fulfilment of these conditions 

and capabilities, any candidate country 

for accession to the Schengen area 

must be evaluated to ensure that are 

correctly applied the Schengen rules. 

In accordance with the provisions of 

the Schengen acquis, the Schengen 

area accession involves the following 

steps: 1) the transmission of the 

Declaration of preparation on 

accession to the Schengen area; 2) 

completing and submitting the 

questionnaire Schengen; 3) evaluation 

Schengen visits to assess progress on 

the implementation of the Schengen 

acquis on five areas: police and judicial 

cooperation; visas; borders maritime, 

air and land; SIS; and protection of 

personal data; 4) drafting reports on the 

results of the evaluation visits and their 

approval within the Schengen 

Evaluation Working Group in 

Brussels; 5)adoption by the EU 

Council the decision on the abolition of 

controls at internal borders. 

Currently Schengen area consists of 

26 European countries that are full 

members of the Schengen Agreement 

[4], which acceded to this area and 

removed all internal border controls, as 

follows: Belgium, France, Germany, 

Luxembourg, the Netherlands, Spain 

and Portugal of 1995, Italy and Austria 

of 1998, Greece of 2000, Denmark, 

Sweden, Finland, Iceland and Norway 

of 2001, the Czech Republic, Estonia, 

Latvia, Lithuania, Slovakia, Malta, 

Slovenia, Poland and Hungary of 2007, 

Switzerland of 2008, the last being 

Liechtenstein of December 2011. 

Amongst the states signatories to 

the Schengen Agreement, 22 countries 

are members of the European Union 
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privind eliminarea controalelor la 

frontierele interne. 

În prezent spaţiul Schengen este 

constituit din 26 state europene, care 

sunt membre cu drepturi depline ale 

Acordului Schengen [4], care au aderat 

la acest spaţiu şi au eliminat total 

controalele la frontierele lor interne, 

astfel: Belgia, Franţa, Germania, 

Luxemburg, Olanda, Spania şi 

Portugalia din anul 1995, Italia şi 

Austria din 1998, Grecia din 2000, 

Danemarca, Suedia, Finlanda Islanda şi 

Norvegia din 2001, Republica Cehă, 

Estonia, Letonia, Lituania, Slovacia, 

Malta, Slovenia, Polonia şi Ungaria din 

2007, Elveţia din 2008, ultima fiind 

Liechtenstein din decembrie 2011. 

Dintre statele semnatare ale 

Acordului Schengen, 22 state sunt 

membre ale Uniunii Europene şi 4 state 

nu sunt membre ale Uniunii Europene, 

acestea fiind: Islanda, Norvegia, 

Elveţia şi Liechtenstein. 

Statele Uniunii Europene care nu 

sunt membre ale spaţiului Schengen, 

sunt: Marea Britanie, Irlanda, Cipru, 

România, Bulgaria şi Croaţia. Croaţia a 

aderat la Uniunea Europeană în anul 

2013, şi ar trebui să intre în spaţiul 

Schengen până în anul 2015. Este de 

menţionat faptul că, Marea Britanie şi 

Irlanda, state membre ale Uniunii 

Europene, deşi au decis să nu aplice în 

totalitate acquis-ul Schengen, 

colaborează cu statele membre 

Schengen în mai multe domenii ale 

Convenţiei Schengen, cum ar fi: 

cooperarea poliţienească şi judiciară în 

domeniul infracţiunilor, lupta antidrog, 

şi Sistemul de Informaţii Schengen. 

Viitoare state ale spaţiului Schengen 

sunt considerate a fi: Bulgaria, Cipru şi 

România. 

În ceea ce priveşte România, deşi 

and 4 countries not members of the 

European Union, these being: Iceland, 

Norway, Switzerland and 

Liechtenstein. 

The EU states that are not members 

of the Schengen area are: United 

Kingdom, Ireland, Cyprus, Romania, 

Bulgaria and Croatia. Croatia has 

joined the European Union in 2013, 

and should join Schengen in 2015. It 

should be noted that the UK and 

Ireland, European Union member 

states, although they decided not to 

fully implementing the Schengen 

acquis, they is working with the 

Schengen Member States in several 

domain of the Schengen Convention, 

such as: police cooperation and judicial 

against the offences, the fight against 

drugs, and the Schengen Information 

System. 

Future Schengen states are 

considered: Bulgaria, Cyprus and 

Romania. 

Regarding Romania, although is a 

member of the European Union since 1 

January 2007, after seven years, has 

not been received within the Schengen 

area as a result of the negative vote 

granted along time, of the some of the 

states which make part of this space. 

The controls at the Romania borders 

with the Schengen area will be 

maintained until the EU Council will 

decide that are fulfilled the conditions 

for the removal of internal border 

controls. As a result, without regard to 

pure technical aspects of Schengen 

accession, this study aims to examine 

several of the main causes underlying 

the negative vote and prospects, more 

or less remote, which it has Romania to 

be accepted and integrated into much 

desired Schengen space. 
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este membră a Uniunii Europene de la 

data de 1 ianuarie 2007, după şapte ani, 

încă nu a fost primită în spaţiul 

Schengen ca urmare a votului negativ 

acordat, de-a lungul timpului, de unele 

dintre statele ce fac parte din acest 

spaţiu. Controalele la frontierele 

României cu spaţiul Schengen se 

menţin până când Consiliul Uniunii 

Europene va decide că sunt întrunite 

condiţiile pentru eliminarea 

controalelor la frontierele interne. Ca 

urmare, fără a avea în vedere aspectele 

pur tehnice ale aderării la spaţiul 

Schengen, acest studiu îşi propune să 

analizeze câteva dintre principalele 

cauze care stau la baza votului negativ, 

precum şi perspectivele, mai mult sau 

mai puţin îndepărtate, pe care le are 

România pentru a fi primită şi integrată 

în mult doritul spaţiu Schengen. 

 

1. Aspecte importante privind 

îndeplinirea condiţiilor de aderare a 

României la spaţiul Schengen 

 

Aderarea României la spaţiul 

Schengen reprezintă, în primul rând, o 

obligaţie asumată prin Tratatul de 

Aderare la Uniunea Europeană [5], 

obligaţie care este prevăzută în art. 4 al 

Protocolului privind condiţiile şi 

aranjamentele referitoare la admiterea 

Republicii Bulgaria şi a României în 

Uniunea Europeană, protocol anexat la 

Tratatul de Aderare al României şi 

Bulgariei. În acest mod, România şi-a 

asumat responsabilitatea de a participa 

la toate formele de cooperare menite să 

aprofundeze integrarea europeană. 

În conformitate cu articolul 4, 

alineatul 2 din Tratatul de aderare a 

României şi Bulgariei la Uniunea 

Europeană, decizia Consiliului Uniunii 

Europene privind aderarea României la 

 

1. Important aspects on fulfilling the 

conditions of Romania's accession to 

Schengen area 
 

Romania's accession to Schengen is, 

first, an obligation assumed by the 

Treaty of Accession to the European 

Union [5], the obligation provided for 

in art. 4 of the Protocol concerning the 

conditions and arrangements for 

admission of Bulgaria and Romania to 

the European Union, the Protocol 

annexed to the Treaty of Accession of 

Bulgaria and Romania. In this way, 

Romania has committed to participate 

in all forms of cooperation to deepen 

European integration. 

In accordance with Article 4, 

paragraph 2 of the Treaty of Accession 

of Bulgaria and Romania to the 

European Union, EU Council's 

decision on Romania's accession to the 

Schengen area shall be adopted by 

unanimous vote of the Member States, 

similar to previous decisions on 

Schengen enlargement with new 

member States. 

According to the National Strategy 

on Schengen accession [6], Romania it 

has been systematically prepared for 

Schengen accession, in parallel with 

the development of the activities that 

targeted the integration into the 

European Union, that ensure de facto 

the security at the external borders of 

the European Union yet since its 

accession EU in January 2007. 

Once with the acquiring to full 

member quality of the European 

Union, Romania has entered a new 

phase, which involves the preparation 

and adoption of all necessary measures 

to eliminate internal border controls, 

for accession and integration of the 
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spaţiul Schengen se adoptă cu 

unanimitate de voturi ale statelor 

membre, similar deciziilor anterioare 

privind extinderea spaţiului Schengen 

cu noi state membre. 

Conform Strategiei naționale 

privind aderarea la spațiul Schengen 

[6], România s-a pregătit sistematic 

pentru aderarea la spaţiul Schengen, în 

paralel cu derularea activităţilor care au 

vizat integrarea în Uniunea Europeană, 

astfel încât asigură de facto securitatea 

frontierelor externe ale Uniunii 

Europene încă din momentul aderării 

sale la Uniunea Europeană, în ianuarie 

2007.  

Odată cu dobândirea calităţii de 

membru cu drepturi depline al Uniunii 

Europene, România a intrat într-o nouă 

etapă, care presupunea pregătirea şi 

adoptarea tuturor măsurilor necesare 

eliminării controalelor la frontierele 

interne, în vederea aderării şi integrării 

la spaţiul Schengen. Termenul asumat 

de România, pentru aderarea la spaţiul 

Schengen şi ridicarea controalelor la 

frontierele interne, a fost pentru luna 

martie 2011, respectiv după 4 ani de la 

aderarea României la Uniunea 

Europeană, ceea ce părea extrem de 

rezonabil şi viabil la acea dată. Între 

timp, realizarea acestui obiectiv 

strategic major al României a devenit 

doar un vis, care nu s-a putut 

materializa nici în anul 2012, nici în 

2013. Rămân, în continuare, doar visul 

şi speranţa optimistă de realizare a 

aderării României la spaţiul Schengen 

în 2014, eventual în 2015, dacă nu mai 

târziu, deoarece nimeni nu mai face 

nici o previziune în acest sens. 

Pregătirile României pentru 

aderarea la spaţiul Schengen, au 

demarat şi se desfăşoară în continuare 

sub coordonarea Ministerului 

Schengen area. The term assumed of 

Romania for joining the Schengen area 

and lifting internal border controls was 

for March 2011, across 4 years after 

the accession to the European Union, 

which seemed very reasonable and 

viable at the time. Meanwhile, 

achieving this major strategic objective 

for Romania became only a dream, 

which could not be materialized 

neither 2012, neither 2013. Remain 

further just the dream and the 

optimistic hope to achievement for 

joining Romania in 2014, eventual in 

2015, if not later, because nobody 

makes no prediction in this sense. 

Romania's preparations for 

accession to the Schengen area, its 

been started and are further ongoing 

under the coordination of the Ministry 

of Interior (MI), in parallel with the 

launch of the negotiation process on 

Chapter 24 - "Justice and Home 

Affairs' (JHA), and included activities 

drafting of some strategic documents, 

institution building, their 

implementation and monitoring 

commitments assumed. 

During the activities of the 

preparation, there occurred several 

Schengen evaluation visits on all areas, 

namely: visa, borders air, land and sea, 

police and judicial cooperation, the 

Schengen Information System, the 

protection of personal data. The main 

conclusion of the Schengen evaluation 

reports adopted by the end of 2010, 

was that Romania has reached an 

advanced stage in the implementation 

of the Schengen acquis and is ready to 

join the Schengen area [7]. Within 

each evaluation report was made and 

recommendations by experts, in 

legislative, procedural and 

infrastructure field, that Romania had 
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Afacerilor Interne (MAI), în paralel cu 

lansarea procesului de negociere pe 

Capitolul 24 - „Justiţie şi afaceri 

interne” (JAI), şi au inclus activităţi de 

redactare a unor documente strategice, 

de construcţie instituţională, de 

implementare a acestora, precum şi de 

monitorizare a angajamentelor 

asumate. 

Pe parcursul activităţilor de 

pregătire, au avut loc mai multe vizite 

de evaluare Schengen, pe toate 

domeniile, respectiv: vize, frontiere 

aeriene, terestre şi maritime, cooperare 

poliţienească şi judiciară, Sistemul de 

Informaţii Schengen, protecţia datelor 

cu caracter personal. Principala 

concluzie a rapoartelor de evaluare 

Schengen, adoptate până la sfârşitul 

anului 2010, a fost aceea că România a 

ajuns într-un stadiu avansat în ceea ce 

priveşte implementarea acquis-ului 

Schengen şi este pregătită să adere la 

spaţiul Schengen [7]. În cadrul fiecărui 

raport de evaluare au fost efectuate şi 

recomandări de către experţi, de ordin 

legislativ, procedural şi de 

infrastructură, pe care România trebuia 

să le implementeze până la data 

prevăzută pentru aderarea la spaţiul 

Schengen. Toate rapoartele de evaluare 

Schengen, aferente misiunilor 

desfăşurate pe parcursul anilor 2009-

2010 în România, au fost  aprobate 

succesiv şi în cadrul Grupului de Lucru 

Evaluare Schengen al Consiliului 

Uniunii Europene. 

Raportul privind aderarea României 

la spaţiul Schengen a fost supus 

aprobării, pentru prima dată, la 8 iunie 

2011 [8], ocazie cu care a fost adoptat 

de plenul Parlamentului European cu 

487 voturi pentru, 77 împotrivă şi 29 de 

abţineri, dându-se aviz pozitiv pentru 

aderare. Însă, votul Parlamentului 

to implement before the date set for 

accession to the Schengen area. All 

Schengen evaluation reports relevant to 

the missions carried in Romania in 

2009-2010, were successively 

approved by the Schengen Evaluation 

Working Group of the European Union 

Council. 

The report on Romania's Schengen 

accession was subject to approval, for 

the first time on June 8, 2011 [8], when 

was adopted by the plenary of the 

European Parliament with 487 votes 

for, 77 against and 29 abstentions, 

giving a positive notice for Romania's 

accession to the Schengen area. 

However, the European Parliament's 

vote has only an advisory role. The last 

word, in taking decision regarding 

Romania's accession to Schengen is the 

one of the 25 states, members of the 

Schengen area which should have to 

unanimously approve the accession. As 

a result, at the Justice and Home 

Affairs Council meeting on 9 June 9 

2011 in Luxembourg, although the 

interior ministers of the European 

Union welcomed the successful 

completion of the technical evaluation 

stage by the Romania, it was decided 

to postpone Romania's accession to 

Schengen, initially until September 

2011. Thereafter, until now, namely 

June 2014 following a series of 

successive deferrals Romania has not 

yet been accepted to join the Schengen 

area, although investments in this area 

are enormous and there was constantly 

emphasized that all requirements are 

fulfilled for Schengen accession, from 

a technical standpoint. 

In his approach to Schengen 

accession, Romania has been hit, by 

turn, of the opposition the several 

European Member States of this area, 
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European are doar un rol consultativ. 

Ultimul cuvânt, ca for decizional, în 

privinţa aderării României la Schengen 

îl aveau cele 25 de state, membre ale 

Spaţiului Schengen la acea dată, care 

trebuiau să aprobe în unanimitate 

aderarea. Ca urmare, la reuniunea 

Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne 

din 9 iunie 2011, de la Luxemburg, deşi 

miniştrii de interne ai Uniunii Europene 

au salutat finalizarea cu succes de către 

România a etapei de evaluare tehnică, 

s-a decis amânarea aderării României la 

spaţiul Schengen, iniţial până în luna 

septembrie 2011. Ulterior, până în 

prezent, respectiv luna iunie 2014, au 

urmat un şir de amânări succesive, 

astfel că România nu a fost încă 

acceptată să facă parte din spaţiul 

Schengen, deşi investiţiile în acest 

domeniu sunt enorme şi, în mod 

constant, s-a subliniat că sunt 

îndeplinite toate cerinţele de aderare la 

spaţiul Schengen, din punct de vedere 

tehnic. 

În demersul său pentru aderarea la 

spaţiul Schengen, România s-a lovit, pe 

rând, de împotrivirea mai multor state 

europene membre ale acestui spaţiu, în 

frunte cu Franţa şi Germania, state care 

au introdus o condiţionalitate 

suplimentară faţă de criteriile strict 

tehnice necesare pentru Schengen, 

respectiv rezultatele obţinute de 

România în lupta anticorupţie. În 

această situaţie, votul de acceptare a 

aderării României la spaţiul Schengen a 

fost legat şi de rapoartele 

Mecanismului de Cooperare şi 

Verificare. 

Mecanismul de Cooperare şi 

Verificare (MCV) a fost creat în anul 

2007, după aderarea României la 

Uniunea Europeană, ca urmare a 

problemelor şi neconformităţilor 

led by France and Germany, countries 

that have introduced an additional 

conditionality to the strict technical 

criteria, required to Schengen, 

respectively the results obtained by 

Romania to fight corruption. In this 

situation, the vote of the Romania 

acceptance for joining the Schengen 

area was linked to the Cooperation and 

Verification Mechanism reports. 

The Cooperation and Verification 

Mechanism (CVM) was created in 

2007, after Romania's accession to the 

European Union as a result of 

problems and nonconformities found 

on the Justice and Home Affairs (JHA) 

and is a process of the regular checking 

of the progress on that Romania made 

in judicial reform, corruption and 

organized crime [9]. For CVM, 

regarding Romania were established 

benchmarks in four areas, namely: 

judicial reform; integrity; combating 

high-level corruption; as well as 

preventing and combating corruption 

in the public sector. Trough this 

mechanism was imposed regular 

reporting by the European 

Commission, and it was established 

that the mechanism will continue until 

to achieve the objectives CVM and 

until to satisfactorily fulfilment to all 

four benchmarks. It is important to 

know that the European Commission 

that elaborate the CVM report, not 

make a positive or negative assessment 

regarding the report or satisfactory 

performance targets and adherence, but 

the only Schengen Member States 

interpret this report, when it comes to 

Romania's accession to Schengen. 
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constatate pe domeniul Justiţie şi 

Afaceri Interne (JAI) şi reprezintă un 

proces de verificare în mod regulat a 

progreselor pe care România le face în 

ceea ce priveşte reforma sistemului 

judiciar, corupţia şi crima organizată 

[9]. Pentru MCV, în ceea ce priveşte 

România, au fost stabilite obiective de 

referință în patru domenii, respectiv: 

reforma sistemului judiciar; 

integritatea; combaterea corupției la 

nivel înalt; precum și prevenirea și 

combaterea corupției din sectorul 

public. Prin acest mecanism s-a impus 

prezentarea periodică de rapoarte de 

către Comisia Europeană, și s-a stabilit 

că mecanismul va continua până la 

atingerea obiectivelor MCV și 

îndeplinirea satisfăcătoare a tuturor 

celor patru obiective de referință. Este 

important de cunoscut faptul că, 

Comisia Europeană care elaborează 

raportul MCV nu face aprecieri 

pozitive sau negative ale raportului în 

ceea ce priveşte îndeplinirea 

satisfăcătoare sau nu a obiectivelor şi 

aderarea, ci statele membre ale 

spaţiului Schengen interpretează acest 

raport, atunci când se pune problema 

aderării României la spaţiul Schengen. 

 

2. Principalele reproşuri care se aduc 

României pentru a i se refuza 

aderarea la spaţiul Schengen 

 

Pentru a realiza o analiză succintă 

dar cât mai relevantă, în acelaşi timp, a 

cauzelor care au stat la baza opunerilor 

unor state membre în ceea ce priveşte 

aderarea României la spaţiul Schengen, 

ne-am propus să studiem şi să 

prezentăm principalele probleme din 

perspectiva rapoartelor MCV, a poziţiei 

unor oficiali ai Uniunii Europene, 

precum şi a poziţiei relative a 

 

2. The main reproaches that bring to 

Romania for to be refused to the 

Schengen area accession 
 

To make a succinct analysis but 

relevant at the same time, of the causes 

that led to the opposition of some 

Member States regarding Romania's 

accession to the Schengen area, I 

proposed to study and present in this 

article the main problems from the 

perspective of CVM reports of the 

position to the European Union 

officials, and of the relative position of 

the authorities in Romania at the issues 

raised of the CVM reports and 

positions of Union officials. 

 

2.1. Problems resulting from CVM 

reports. CVM reports, successively 

published, highlighted, first, the 

progresses recorded by Romania 

during these years and the significant 

contributions of this mechanism in the 

reforms in Romania. From a CVM 

report to another, however, there are 

highlighted the major issues on 

reforms in the judiciary, the integrity 

and fight corruption at all levels, being 

recognized various progresses 

recorded, and at the same time, there 

were made different recommendations 

with reference to the best practices in 

the domains analyzed. However, from 

a CVM report to another, on the areas 

analyzed, it has been found out to have 

been applied to only some of the 

recommendations of the European 

Commission and, therefore, there was 

highlighted maintaining some of 

problems and the emergence of other 

new problems, what, every time, 

questioned the sustainability and 

irreversibility of the reforms 
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autorităţilor din România la problemele 

ridicate de rapoartele MCV şi poziţiile 

oficialilor Uniunii. 

 

2.1. Probleme rezultate din 

rapoartele MCV. Rapoartele MCV 

publicate în mod succesiv au pus în 

evidenţă, în primul rând, progresele 

înregistrate de România în cursul 

acestor ani şi contribuţiile 

semnificative ale mecanismului la 

reformele din România. De la un raport 

MCV la altul, însă, sunt scoase în relief 

marile probleme privind reformele din 

sistemul judiciar, integritatea şi 

combaterea corupției la toate nivelurile, 

fiind recunoscute diversele progrese 

înregistrate şi fiind făcute, în acelaşi 

timp, diferite recomandări, cu referire 

la cele mai bune practici în domeniile 

analizate. Cu toate acestea, de la un 

raport MCV la altul, pe domeniile 

analizate, s-a constatat că au fost 

aplicate doar unele dintre 

recomandările Comisiei Europene şi, ca 

urmare, a fost pusă în evidenţă 

menţinerea unor probleme, precum şi 

apariţia altor probleme noi, ceea ce, de 

fiecare dată, a pus sub semnul întrebării 

caracterul durabil şi ireversibil al 

reformelor puse în aplicare în România. 

 

Printre cele mai importante 

probleme şi neconformităţi, constatate 

prin rapoartele MCV menţionăm 

următoarele [10]: 

 

a. neconformităţi privind 

respectarea statului de drept în 

România, care constau în: 

 utilizarea excesivă de către 

Guvern a ordonanţelor de urgenţă, 

aspect care se consideră că a jucat un 

implemented in Romania. 

 

Among the most important 

problems and non-conformances, 

identified by CVM reports, I mention 

the following [10]: 

 

a. nonconformities on the 

respecting rule of law in Romania, 

consisting of:  

 

 excessive use by the 

Government of emergency ordinances, 

aspect that is deemed to have played an 

important role in the concerns 

circumvention of constitutional norms 

[11]. Also, it believes that the large 

number of emergency ordinances or 

parliamentary procedures adopted 

without a minimum degree of 

transparency, not allow the 

development of a proper process of 

evaluation, consultation and training of 

judges, prosecutors, lawyers, economic 

agents, administrations and citizens, 

who thus are confused and make 

mistakes, due to ambiguities which are 

used for divergent interpretation of the 

law; 

 actions of the contesting the 

authority of the Constitutional Court, 

which had the effect of diminishing its 

essential role of defence of the 

supremacy of fundamental law, of the 

independence and stability of the 

judiciary, as well as of principle the 

separation of powers of the rule of law; 

 failure to comply with court 

decisions on several levels, including 
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rol important în ceea ce privește 

preocupările legate de eludarea 

normelor constituționale [11]. De 

asemenea, se apreciază că numărul 

mare de ordonanţe de urgenţă sau de 

proceduri parlamentare adoptate fără 

un grad minim de transparenţă, nu 

permit derularea unui proces adecvat de 

evaluare, consultare şi pregătire, din 

partea judecătorilor, procurorilor, 

avocaţilor, agenţilor economici, 

administraţiilor şi cetăţenilor, care, 

astfel, sunt confuzi şi comit greşeli, 

datorită ambiguităţilor care sunt 

folosite pentru o interpretare divergentă 

a legii; 

 acţiuni de contestare a 

autorităţii Curţii Constituţionale, care 

au avut ca efect diminuarea rolului 

esenţial al acesteia de apărare a 

supremaţiei legii fundamentale, a 

independenţei şi stabilităţii instituţiilor 

judiciare, precum şi a principiului 

privind separarea puterilor în statul de 

drept; 

 nerespectarea hotărârilor 

judecătoreşti, pe mai multe planuri, 

inclusiv de către Parlament în ceea ce 

priveşte luarea deciziei de încetare a 

mandatelor unor parlamentari, care au 

fost declaraţi incompatibili cu această 

calitate prin hotărâre judecătorească 

definitivă; 

 atacuri politice împotriva 

Agenţiei Naţionale de Integritate 

(ANI), care au coincis cu cazurile 

acestei agenţii împotriva unor înalţi 

by the Parliament regarding the 

decision cease the mandates of MPs 

who were declared incompatible with 

this quality by final judgment; 

 political attacks against the 

National Integrity Agency (ANI), who 

coincided with the cases of this agency 

against some political senior 

representatives, as well as the 

successive attempts in Romania's 

Parliament to undermine the 

effectiveness of ANI and the integrity 

framework. Are envisaged in this 

regard, the attempts to change the rules 

on incompatibility in the case of 

locally elected representatives in the 

summer of 2013, and attempts to 

alteration the new Criminal Code of 

2013, code which then due to enter into 

force on February 1, 2014, attempts 

that targeted out of the removal some 

categories of individuals under the 

incidence of the integrity rules, 

including rules on conflict of interest. 

Against this background, CVM reports 

points out constantly that there is a 

clear risk that lawmakers be perceived 

as using rules they adopt to protect 

themselves from the effects of laws 

and not to provide a new rigor in 

proceedings; 

b. nonconformities relating to 

exercising of pressures on the 

independence of the judiciary in 

Romania, consisting of: 

 

 attacks with politically 

motivation against the judiciary, 
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reprezentanţi politici, precum şi 

încercările succesive din Parlamentul 

României de a submina eficacitatea 

activităţii ANI şi a cadrului de 

integritate. Sunt avute în vedere în 

acest sens, tentativele de modificare a 

normelor privind incompatibilitatea în 

cazul reprezentanţilor aleşi la nivel 

local în vara anului 2013, şi tentativele 

de modificare a noului Cod penal din 

anul 2013, cod care urma să intre în 

vigoare la 01.02.2014, tentative care au 

vizat scoaterea unor categorii întregi de 

persoane fizice de sub incidenţa 

normelor în materie de integritate, 

inclusiv a normelor în materie de 

conflict de interese. Pe acest fond, 

rapoartele MCV subliniază, constant, 

că există riscul evident ca parlamentarii 

să fie percepuţi ca folosind normele pe 

care le adoptă, pentru a se proteja de 

efectele legilor şi nu pentru a asigura o 

nouă rigoare în cadrul procedurilor; 

b. neconformităţi referitoare la 

exercitarea de presiuni asupra 

independenţei sistemului judiciar din 

România, constând în: 

 

 atacuri cu motivaţie politică 

la adresa sistemului judiciar, prin 

criticarea de către toţi membrii clasei 

politice a hotărârilor judecătoreşti, ceea 

ce se consideră că a condus la 

subminarea credibilităţii magistraţilor 

şi exercitarea de presiuni asupra 

acestora [12]; 

 exercitarea de presiuni şi acte 

through criticism made by all members 

of the political class on court decisions, 

what shall be deemed that have 

resulted in undermining the credibility 

the magistrates and the exercise of 

pressures on them [12]; 

 exercise of the pressures  and 

acts of intimidation or harassment 

committed against some persons 

working in major anticorruption and 

judicial institutions, including personal 

threats against judges and their 

families, as well as media campaigns 

of harassment [13]; 

 lack of some solids 

procedures for appointing the 

executive positions in the judiciary, 

although it is known that non-political 

appointments, of people with a high 

level of professionalism and integrity 

are essential to judicial independence 

and public confidence in it; 

c. nonconformities in the fight 

against high-level corruption, which 

consist of: 

 

 untreated always of the acts 

of the corruption as a being serious 

offences, given the high proportion of 

suspended sentences, which is 

inconsistent with the guide establishing 

penalties of the High Court of 

Cassation and Justice of Romania [14]; 

 inopportune statements of 

Romanian politicians, who expressing 

sympathy for people convicted of 
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de intimidare sau hărțuire comise 

împotriva unor persoane care lucrează 

în instituții judiciare și anticorupție 

importante, inclusiv amenințări cu 

caracter personal împotriva 

judecătorilor și a familiilor acestora, 

precum și campanii mediatice de 

hărțuire [13]; 

 lipsa unor proceduri solide de 

numire pe funcţii de conducere în 

sistemul judiciar, deşi este cunoscut 

faptul că numirile nepolitice, ale unor 

persoane cu un înalt nivel de 

profesionalism și de integritate, sunt 

esențiale pentru independenţa 

sistemului judiciar şi încrederea publică 

în acesta; 

c. neconformităţi în domeniul 

combaterii corupţiei la nivel înalt, care 

constau în: 

 netratarea întotdeauna a 

actelor de corupţie ca fiind infracţiuni 

grave, având în vedere procentul ridicat 

de pedepse cu suspendare, ceea ce este 

în contradicție cu ghidul de stabilire a 

pedepselor al Înaltei Curți de Casaţie şi 

Justiţie din România [14]; 

 declarațiile inoportune ale 

unor politicieni români, care își 

exprimă simpatia față de persoanele 

condamnate pentru acte de corupție; 

 modificările aduse Codului 

penal și adoptate de Parlament în 

decembrie 2013, fără organizarea unei 

dezbateri sau a unei consultări publice 

corruption; 

 the changes to the Criminal 

Code who was adopted by Parliament 

in December 2013, without a debate or 

public consultation prior, in relation to 

which judicial bodies in Romania, 

including the High Court of Cassation 

and Justice and the Superior Council of 

Magistrates, have expressed serious 

concerns as these changes would have 

the effect of removing lawmakers, of 

the President of Romania and persons 

who performs activities in the 

profession of lawyer, notary or bailiff, 

of the scope of the applicable law of 

corruption offences as bribery, 

trafficking influence and abuse of 

office [15]; 

 

d. nonconformities on combat 

corruption at all levels, consisting in 

the existence of the widespread 

corruption, highlighted by the polls, 

what you is an important source of 

public concern about reducing 

possibilities to commit acts of 

corruption and especially regarding 

ensuring all the guarantees that the 

facts discovered are not remain without 

juridical consequences; 

 

Each time, the CVM reports being 

analyzed of the JHA Council, due to 

the persistence of these problems 

highlighted, was decided the return to 

the subject on the Romania's accession 

to Schengen when the conditions will 

be favourable. 
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prealabile, în legătură cu care 

organismele judiciare din România, 

inclusiv Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie, precum și Consiliul Superior al 

Magistraturii, și-au exprimat îngrijorări 

grave, întrucât aceste modificări ar 

avea ca efect scoaterea parlamentarilor, 

a preşedintelui României şi a 

persoanelor care desfăşoară activităţi în 

profesia de avocat, notar sau executor 

judecătoresc, din sfera de aplicare a 

legislației aplicabile infracțiunilor de 

corupție, precum luarea de mită, 

traficul de influență și abuzul în 

serviciu [15]; 

 

d. neconformităţi privind 

combaterea corupţiei la toate 

nivelurile, constând în existenţa pe 

scară largă a corupţiei, pusă în 

evidenţă de sondaje, ceea ce constituie 

o sursă importantă de îngrijorare 

publică cu privire la reducerea 

posibilităţilor de a se comite fapte de 

corupţie şi mai ales cu privire la 

asigurarea tuturor garanţiilor că faptele 

descoperite nu rămân fără consecinţe 

juridice legale; 

 

De fiecare dată, fiind analizate 

rapoartele MCV în cadrul Consiliului 

JAI, ca urmare a persistenţei acestor 

probleme puse în evidenţă, s-a decis 

revenirea asupra subiectului aderării 

României la Schengen atunci când vor 

exista condiţii favorabile. 

 

2.2. Poziţii ale unor oficiali ai 

Uniunii Europene 

 

Încă din anul 2011, Olanda şi 

Finlanda au anunţat Consiliul JAI, 

 

2.2. Positions of the some 

European Union officials 

 

Still since 2011, the Netherlands 

and Finland have announced JHA 

Council, just before of the debates in 

Brussels that oppose Romania’s 

accession to the Schengen Area, 

position he had maintained constant 

thereafter. 

Netherlands, the main foreign 

investor in Romania, is the state who 

vehemently has opposed in the most 

obvious way to Romania's accession to 

the Schengen Area, accusing the 

deficiencies in the fight against 

corruption and organized crime [16]. 

The Dutch authorities have linked the 

Romania's accession to Schengen of 

the issuance some positive reports 

under the Cooperation and Verification 

Mechanism. Given the shortcomings 

mentioned, the former ambassador to 

the Netherlands, Tanya Van Gool, in 

an interview with Mediafax on 24 

February 2011 reproach Romania that, 

„in the first three years after joining 

the European Union in 2007, nothing 

happened for achieving progress 

needed in justice, provided in the 

CVM, but only in the last year started 

actions in this regard”, and the fact 

that „what was not clear from the 

beginning in Romania, was the fact 

that there is more than just the 

technical issues, in terms of Schengen 

accession”. Also in 2011, Gerd Leers, 

the Dutch Minister of Immigration, 

said about Romania: „Our position is 

clear. We are not in favour of the 

accession in this moment. We must 

have the certainty that the Schengen 

acquis is fully implemented, 

particularly in the fight against 
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chiar înaintea dezbaterilor de la 

Bruxelles, că se opun aderării 

României la spaţiul Schengen, poziţie 

pe care au menţinut-o ulterior în mod 

constant.  

Olanda, principalul investitor străin 

în România, este statul care s-a opus 

vehement în modul cel mai evident 

aderării României la Spaţiul Schengen, 

acuzând deficienţe în lupta împotriva 

corupţiei şi a crimei organizate [16]. 

Autorităţile olandeze au legat aderarea 

României la Schengen de emiterea unor 

rapoarte pozitive în cadrul 

Mecanismului de Cooperare şi 

Verificare. În condiţiile deficienţelor 

menţionate, fosta ambasadoare a 

Olandei, Tanya Van Gool, într-un 

interviu acordat Mediafax la 24 

februarie 2011, reproşa României că, 

„în primii trei ani de după aderarea la 

Uniunea Europeană, în 2007, nu s-a 

întâmplat nimic pentru realizarea 

progreselor necesare în justiţie, 

prevăzute de MCV, ci doar în ultimul 

an au început acţiuni în acest sens”, 

precum şi faptul că „ceea ce nu a fost 

clar de la început în România, a fost 

faptul că există mai mult decât doar 

aspectele tehnice, în ceea ce priveşte 

aderarea la Schengen”. Tot în anul 

2011, Gerd Leers, ministrul olandez al 

Imigraţiei, declara în legătură cu 

România: „Poziţia noastră este clară. 

Noi nu suntem în favoarea unei aderări 

în acest moment. Trebuie să avem 

certitudinea că acquis-ul Schengen este 

implementat pe deplin, în special în 

ceea ce priveşte lupta împotriva 

corupţiei şi a crimei organizate” [17]. 

În continuarea interviului său acesta 

afirma că: „Dacă este cazul, atunci vom 

avea o poartă echipată cu cele mai 

bune opt zăvoare din lume, dar dincolo 

de această poartă, vom avea pe cineva 

corruption and organized crime” [17]. 

In continuing of his interview he stated 

that: „If necessary, then we will have a 

gate equipped with the best eight 

padlocks in the world, but beyond this 

gate we will have someone who lets on 

everybody to enter, and this is a 

serious problem”. By this statement 

Gerd Leers suggest clearly that in case 

of threats and dangers grave and 

imminent, of technically will be 

identified and applied the best 

solutions, but and in such 

circumstances will be someone, clearly 

in Romania, which will allow to 

anyone to enter this space, making 

allusion to corruption of Romania due 

to which could not being guarded 

effectively the external borders of the 

EU. Furthermore, to support the 

opposition on Romania's accession to 

Schengen, the Party for Freedom in the 

Netherlands (PVV) has launched a 

website in which the Dutch to report 

their grievances about Eastern 

European immigrants in the 

Netherlands. This fact, however, was 

condemned by the European 

Parliament on the grounds that 

„prejudice the free movement of 

persons and the right to non-

discrimination”. Also in September 

2013, the Dutch Minister of Social 

Affairs, Lodewijk Asscher, has 

initiated an research to verify the 

Dutch discontents which is 

complaining that remain jobless 

because of Eastern European workers 

who accept lower wages. 

Concerning the CVM report of 

January 2014 regarding Romania, 

Embassy of the Netherlands notes that: 

„CVM report shows positive 

developments, but also concerns about 

some issues. ...is still required an 
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care lasă toată lumea să intre, iar acest 

lucru reprezintă o problemă serioasă”. 

Prin această afirmaţie Gerd Leers 

sugera, în mod evident, că în cazul unor 

ameninţări şi pericole, grave şi 

iminente, din punct de vedere tehnic 

vor fi identificate şi aplicate cele mai 

bune soluţii, dar şi în asemenea condiţii 

va fi cineva, în mod cert în România, 

care va lăsa pe oricine să intre în acest 

spaţiu, făcând astfel aluzie la corupţia 

din România datorită căreia nu ar putea 

fi păzite eficient frontierele externe ale 

Uniunii Europene. Mai mult de atât, 

pentru a susţine opoziţia referitoare la 

aderarea României la spaţiul Schengen, 

Partidul pentru Libertate din Olanda 

(PVV) a lansat un site pe internet prin 

care olandezii să raporteze 

nemulţumirile lor în legătură cu 

imigranţii est-europeni din Olanda. 

Acest fapt însă a fost condamnat de 

Parlamentul European pe considerentul 

că „aduce atingere liberei circulaţii a 

persoanelor şi dreptului la 

nediscriminare”. De asemenea, în 

septembrie 2013, ministrul olandez 

pentru Afaceri Sociale, Lodewijk 

Asscher, a iniţiat o cercetare pentru a 

verifica nemulţumirile olandezilor care 

se plâng că rămân fără locuri de muncă, 

din cauza muncitorilor est-europeni 

care acceptă salarii mai mici. 

Referitor la raportul MCV din 

ianuarie 2014, în ceea ce priveşte 

România, Ambasada Olandei 

menţionează: „Raportul MCV arată 

dezvoltări pozitive, dar şi îngrijorări 

privind unele chestiuni.  ... o atenţie 

specială rămâne în continuare 

necesară. ... un stat de drept care 

funcţionează bine şi o luptă eficientă 

împotriva corupţiei şi crimei 

organizate sunt fundamentale pentru 

funcţionarea Uniunii Europene, în 

special attention. ... one Rule of law 

which works well and an effective fight 

against corruption and organized 

crime are fundamental to the 

functioning of the European Union, in 

the interest of our citizens and our 

companies”. These assertions, 

obviously, are likely to contour the 

future decisions unyielding to the 

Dutch authorities to oppose Romania's 

accession to the Schengen area, unless 

there is convincing proofs of the 

application of relevant and irreversible 

reforms in the functioning of the Rule 

of law and the justice. 

The Finnish government, less vocal 

in this regard, decided in turn yet from 

2011 to temporarily block Romania's 

Schengen accession, because of 

domestic political reasons related to 

the increase of current Eurosceptic and 

anti-immigration, and the efforts of 

Dutch part for not to remain isolated in 

the position adopted. Subsequently, 

Finnish government took into account 

and the opposition of France and 

Germany in connection with the 

Romania’s accession to the Schengen 

area. In the case of Finland, which not 

stands out too much with its decisions 

regarding Romania's accession to the 

Schengen area, it appears that an 

important role in its approach is the 

spirit of solidarity, especially with 

Netherlands.  

 

Initially France and Germany 

opposed the Romania's accession to 

Schengen, by introducing an additional 

conditionality toward to the strict 

technical criteria necessary for 

Schengen - the results in fighting 

corruption. However, in 2011, France 

and Germany have announced that 

they support the compromise proposed 
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interesul cetăţenilor noştri şi al 

companiilor noastre”. Aceste aserţiuni, 

în mod evident, sunt de natură a 

contura hotărârile viitoare de 

neînduplecat a autorităţilor olandeze, 

de a se opune aderării României la 

spaţiul Schengen, dacă nu se va face 

dovada convingătoare a aplicării de 

reforme pertinente şi ireversibile în 

ceea ce priveşte funcţionarea statului de 

drept şi a justiţiei. 

Guvernul finlandez, mai puţin vocal 

în acest sens, a decis, la rândul său, 

încă din 2011, să blocheze pentru 

moment aderarea României la Spaţiul 

Schengen, datorită unor raţiuni de 

politică internă ce ţin de creşterea 

curentului eurosceptic şi anti-

imigraţionist, precum  şi ca urmare a 

demersurilor părţii olandeze de a nu 

rămâne izolată în ceea ce priveşte 

poziţia adoptată. Ulterior Guvernul 

finlandez a avut în vedere şi opoziţia 

Franţei şi Germaniei în legătură cu 

aderarea României la spaţiul Schengen. 

În cazul Finlandei, care nu iese prea 

mult în evidenţă cu privire la deciziile 

sale referitoare la aderarea României la 

spaţiul Schengen, se pare că un rol 

important în abordările sale îl are 

spiritul de solidaritate, în special cu 

Olanda. 

 

Iniţial Franţa şi Germania s-au 

împotrivit aderării României la spaţiul 

Schengen, introducând o 

condiţionalitate suplimentară faţă de 

criteriile strict tehnice necesare pentru 

Schengen - rezultatele în lupta 

anticorupţie. Totuşi, în anul 2011, 

Franţa şi Germania au anunţat că susţin 

compromisul propus de preşedinţia 

poloneză a Uniunii Europene, care 

presupunea aderarea României în etape, 

mai întâi cu graniţele aeriene şi 

by the Polish Presidency of the 

European Union, which included the 

accession of Romania in stages, first 

with air and sea borders, who had to 

take place on 31 October 2011, 

following that the decision on joining 

with land borders to be taken no later 

than 31 July 2012. But in the end, and 

this compromise proposal fell. 

Subsequently, France and Germany 

have expressed opposition to 

accession; in the conditions in which 

the authorities of these countries 

frequently mention that there is not still 

a certain decision in this regard. 

France, traditionally and strategic 

partner of Romania, opposes 

Romania's accession to Schengen, 

mainly considering political, economic 

and social problems, which could be 

created by Roma immigrants at the 

opening of borders, aspect emphasized 

by officials at the highest level in the 

state, including the French Interior 

Minister, Manuel Valls [18]. We 

consider in this respect that in an 

interview in September 2013, Valls 

said: „As Minister of the Interior and 

the member of the Board of the Interior 

Ministers of the European Union, are 

obviously more than the reserved the 

today concerning the opening of the 

borders, as long as Romania has not 

made some efforts. Therefore, this 

topic is not on the agenda and I say 

this very clearly. Not now, not in 

January (2014 - author's note), or as 

long as there are not taken some 

measures to ensure the security of the 

other countries and of the other 

citizens”. More interesting however is 

the opinion of the French ambassador 

in Bucharest, Philippe Gustin, 

according to which Romania's 

accession to Schengen has become a 
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maritime, care să aibă loc la 31 

octombrie 2011, urmând ca decizia 

privind aderarea cu graniţele terestre să 

fie luată până cel târziu la 31 iulie 

2012. Dar, în final, şi această propunere 

de compromis a căzut. Ulterior, Franţa 

şi Germania şi-au manifestat opoziţia 

faţă de aderare, în condiţiile în care 

autorităţile acestor state menţionează 

frecvent că încă nu există o anumită 

decizie în acest sens. 

Franţa, partener tradiţional şi 

strategic al României, se opune 

aderării României la spaţiul Schengen, 

luând în considerare, în principal,  

problemele politice, economice şi 

sociale, pe care le-ar putea crea 

imigranţii rromi odată cu deschiderea 

frontierelor, aspect pus în evidenţă de 

către demnitarii de la cel mai înalt nivel 

din stat, precum şi de ministrul francez 

de interne Manuel Valls [18]. Avem în 

vedere în acest sens, faptul că, într-un 

interviu acordat în septembrie 2013, 

Valls a declarat: „Ca ministru de 

Interne şi implicit membru în consiliul 

Miniştrilor de Interne ai Uniunii 

Europene, sunt, evident, mai mult decât 

rezervat cu privire la deschiderea 

astăzi a frontierelor, câtă vreme 

România nu a făcut anumite eforturi. 

Prin urmare, acest subiect nu este la 

ordinea zilei şi vă spun asta foarte clar. 

Nici acum, nici în luna ianuarie (2014 

– n.a.), şi nici câtă vreme nu sunt luate 

nişte măsuri care să garanteze 

securitatea celorlalte ţări şi a celorlalţi 

cetăţeni”. Mai interesantă este însă 

opinia ambasadorului francez la 

Bucureşti, Philippe Gustin, conform 

căruia aderarea României la Schengen 

a devenit un „cartof fierbinte”, pentru 

toate ţările din Uniunea Europeană, dar 

şi un subiect politic, acesta menţionând 

că: „Romania nu e în Schengen şi 

"hot potato" for all European Union 

countries, but and a political topic, he 

noting that: „Romania is not in 

Schengen and Roma are all over 

Europe, and the UK is not in Schengen 

and has the Roma. It's simple: the link 

between Schengen and migration is a 

false connection”. In my opinion, this 

statement is very true, if we take into 

account that in the present conditions, 

almost three million Romanian is out 

of their country, of whom most of the 

they work honest to support their 

families, bringing their contribution to 

welfare and economic growth of these 

countries in which they live and work. 

Also among Romanian migrants, there 

are Roma people who have settled 

almost in all countries of Europe, and 

many individuals commit serious or 

less serious offences, with varying 

degrees of media impact, but they are 

not the most representative immigrants 

from Romania. 

Germany, the main actor of the 

European Union and the largest net 

contributor to the EU, manifests 

opposition to Romania's accession to 

the Schengen area, because „there are 

shortcomings and criticisms towards 

the judiciary and corruption in 

Romania”, according to the statement 

of the former German Interior Minister 

Thomas de Maiziere, in January 2011, 

when he reiterated the common 

Franco-German position, which qualify 

as „premature” Romania's accession to 

the border-free area that encompassed 

then the 25 states. In March 2013, the 

German Interior Minister Hans-Peter 

Friedrich said in an interview with the 

German press that his country will use 

its veto if Romania will insist to put 

themselves on the agenda of the JHA 

Council, who following the to take 
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rromii sunt peste tot în Europa, iar 

Marea Britanie nu e în Schengen şi are 

rromi. E simplu, legătura dintre 

Schengen şi migraţie e o legătură 

falsă”. În opinia noastră, această 

aserţiune este extrem de adevărată, 

dacă se are în vedere că în condiţiile 

actuale, aproape trei milioane de 

români sunt plecaţi din ţară, dintre care 

cei mai mulţi muncesc cinstit pentru a-

şi întreţine familiile, aducându-şi 

aportul la bunăstarea şi creşterea 

economică a statelor în care trăiesc şi 

muncesc. De asemenea, printre 

migranţii români, există şi rromi care s-

au stabilit aproape în toate statele din 

Europa, precum şi mulţi indivizi care 

comit acte infracţionale grave sau mai 

puţin grave, cu diferite grade de impact 

mediatic, dar nu aceştia sunt cei mai 

reprezentativi în ceea ce priveşte 

imigranţii din România. 

Germania, principalul actor al 

Uniunii Europene şi cel mai mare 

contributor net al Uniunii, manifestă 

opoziţie faţă de aderarea României la 

spaţiul Schengen, deoarece „există 

carenţe şi critici faţă de sistemul 

judiciar şi în ce priveşte corupţia din 

România”, conform declaraţiei fostului 

ministru german de Interne, Thomas de 

Maiziere, din ianuarie 2011, când a 

reiterat şi poziţia comună franco-

germană, care califica drept 

„prematură” aderarea României la 

spaţiul fără frontiere ce reunea atunci 

25 de state. În luna martie 2013, 

ministrul german de Interne, Hans-

Peter Friedrich, a declarat într-un 

interviu acordat pentru presa germană, 

că ţara sa va face uz de dreptul de veto, 

dacă România va insista să pună pe 

agenda Consiliului JAI care urma să 

aibă loc în acea lună, subiectul intrării 

în Schengen [19]. Cu această ocazie, 

place in that month, the subject of 

entry into the Schengen [19]. On this 

occasion, Hans-Peter Friedrich argued 

bluntly that “no possibility of partial 

accession of Romania, with air 

borders, sea and land, no longer 

current”. Moreover, considering that 

„who can buy a visa by bribing, 

without additional controls might end 

up in Germany”, he said further: 

„Romania must insist on meeting all 

EU requirements regarding 

compliance with justice system. 

Schengen enlargement is accepted by 

our citizens, only if the basic 

conditions are provided, which is not 

the case this moment. By us  will be 

taken and additional measures to stop 

the so-called immigration caused by 

poverty, recalling the serious issues 

raised in Germany of who which abuse 

the right to free movement for to 

receive social benefits”. Thus, German 

interior minister suggest that in 

Germany will be analyzed and 

determined the most appropriate ways 

to oppose 'tourists', which are amateurs 

of the social benefits and who want to 

take advantage without embarrassment 

of Germans tolerance. This suggests, 

of course, and Germany's decision to 

not compromising the principles and 

values of the European Union and to 

oppose Romania's Schengen accession 

indefinitely until will be make proof 

the ability to apply appropriate and 

irreversible policies in the functioning 

of the rule of law and justice. 

Italy, the main country of 

destination for Romanian immigrants, 

just like most of the member states, 

does not oppose Romania's accession 

to Schengen. Moreover, at the end of 

2013, the Italian Ambassador in 

Romania, Diego Brasioli, said: „Our 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 3. Issue 1/2014 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Lecturer Nelu NIŢĂ, Ph.D 

Assistant Professor Adrian LUPAȘCU, Ph.D in progress 

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

104 
 

Hans-Peter Friedrich a susţinut răspicat 

că „nicio posibilitate de aderare 

parţială a României, cu frontierele 

aeriene, maritime şi terestre, nu mai 

este de actualitate”. Mai mult, 

considerând că „cine îşi poate cumpăra 

viza prin mituire, fără controale 

suplimentare, ar putea ajunge până în 

Germania”, acesta a menţionat în 

continuare: „România trebuie să insiste 

pe îndeplinirea cerinţelor Uniunii 

Europene, cu privire la respectarea 

sistemului de justiţie. Largirea 

spaţiului Schengen este acceptată de 

cetăţenii noştri, doar dacă condiţiile de 

bază sunt asigurate, ceea ce nu este 

cazul în acest moment. De noi vor fi 

luate şi măsuri suplimentare, pentru 

stoparea aşa-numitei imigraţii cauzate 

de sărăcie, reamintind problemele 

grave pe care le ridică în Germania cei 

care abuzează de dreptul la libera 

circulaţie pentru a încasa beneficii 

sociale”. În acest fel, ministrul german 

de interne sugerează că, în Germania 

vor fi analizate şi stabilite cele mai 

adecvate modalităţi de a se opune 

„turiştilor” amatori de ajutoare sociale 

şi care vor să profite fără jenă de 

toleranţa germanilor. Prin aceasta se 

sugerează, în mod evident, şi hotărârea 

Germaniei de a nu face rabat de la 

principiile şi valorile Uniunii Europene, 

şi de a se opune aderării României la 

spaţiul Schengen pe termen nelimitat, 

până când va face dovada capacităţii de 

a aplica politici adecvate şi ireversibile 

în funcţionarea statului de drept şi a 

justiţiei. 

Italia, principala ţară de destinaţie 

a imigranţilor români, la fel ca cea mai 

mare parte dintre statele membre, nu 

manifestă opoziţie în privinţa aderării 

României la spaţiul Schengen. Mai 

mult, la sfârşitul anului 2013, 

position is very clear: we believe that 

Romania has successfully fulfilled all 

the requirements of the Schengen 

system, we believe that Romania 

should have already been Schengen 

member of some time. We hope this 

will happen very quickly. Italy will take 

over the EU presidency from July 1, 

2014, and will do everything possible 

to achieve this important objective. In 

Italy we have a large Romanian 

community, estimated at over a million 

people who have been successfully 

integrated and who are part of our 

society. We see no problem for 

complete Romania's accession in 

Schengen area”. 

At the European Commission level, 

the president Jose Manuel Barroso 

said that however much would support 

Romania, her accession to Schengen is 

not yet possible [18], noting in this 

regard that: „Our position, of the 

Commission, has not changed. We 

have maintained a position to support 

Romania in this endeavour. But I have 

to be realistic, the decision is taken by 

our Member States and, as you know, 

for different reasons, this is not yet 

possible. This is also the reason why I 

can not engage for to advance a 

specific date”. In his interview Barroso 

said further: „The decision depends on 

the position some of Member States. 

This is a reality, a very honest 

appreciation. I say this because it is 

important for public opinion in 

Romania, to understand how sensitive 

this issue in some Member States is. It 

is a very sensitive issue because the 

extremist forces use against some 

Member States, against partners and 

neighbours, against EU principles”. 

Also, the European Commission 

spokesman Mark Gray, on presentation 
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ambasadorul Italiei în România, Diego 

Brasioli, a declarat: „Poziţia noastră 

este foarte clară: credem că România a 

îndeplinit cu succes toate cerinţele 

sistemului Schengen, credem că 

România ar fi trebuit să fie deja 

membră a Schengen, de ceva vreme. 

Sperăm că acest lucru se va întâmpla 

foarte repede. Italia va prelua 

preşedinţia Uniunii Europene de la 1 

iulie 2014, şi vom face tot posibilul 

pentru a atinge acest important 

obiectiv. În Italia avem o mare 

comunitate de români, estimată la 

peste un milion de persoane, care s-au 

integrat cu succes şi sunt parte a 

societăţii noastre. Nu vedem nicio 

problemă pentru o aderare completă în 

Schengen a României”. 

La nivelul Comisiei Europene, 

preşedintele acesteia, Jose Manuel 

Barroso, a declarat că, oricât ar 

sprijini România, aderarea la 

Schengen nu este încă posibilă [18], 

menţionând în acest sens că: „Poziţia 

noastră, a Comisiei, nu s-a schimbat. 

Ne-am menţinut poziţia de a sprijini 

România în acest demers. Dar, trebuie 

să fiu realist, decizia este luată de 

statele noastre membre şi, după cum 

ştiţi, din motive diferite, aceasta nu este 

încă posibilă. Acesta este, de 

asemenea, motivul pentru care nu mă 

pot angaja să avansez o dată precisă”. 

În cadrul interviului Barroso a precizat 

în continuare: „Decizia depinde de 

poziţia unor state membre. Aceasta e o 

realitate, e o apreciere foarte onestă. 

Vă spun acestea, pentru că este 

important pentru opinia publică din 

România, să înţeleagă cât de sensibilă 

este această chestiune în unele state 

membre. Este o chestiune foarte 

sensibilă, pentru că forţele extremiste o 

folosesc împotriva unor state membre, 

of the latest report on progress in 

Romania under the Cooperation and 

Verification Mechanism in January 

2014 in Brussels, said in an interview: 

„Always I forwarded clearly that, in 

terms of assessing compliance with the 

accession criteria in Schengen 

Romania complies with on the full the 

criteria. There are two different 

exercises and should not be mixed. 

Romania has been assessed and the 

answer is a YES convinced”. 

In December 2013, the JHA 

Council, by Dailis Alfonsas 

Barakauskas, Lithuanian Minister of 

the Interior, whose country holds the 

EU presidency, announced that he 

would return to the subject of 

Romania's accession to Schengen, 

when the conditions will be favourable. 

 

2.3. Position of authorities in 

Romania at oppositions entry into 

Schengen 

 

Since 2011, but especially currently, 

Romania reiterates that it has a high 

level of preparation for accession to the 

Schengen area, the result of some 

significant investments and the 

constant efforts of the authorities. This 

fact was confirmed by assessments 

made, recognized as such by the 

European Union Council and the 

European Parliament, successively, of 

2011. Authorities in Romania, 

considers that there is no reason 

juridical or based on concrete realities, 

for another postponement of the 

decision, as and fact that the solution 

advanced concerning adherence phased 

so far not led to any result. In 

Romania's opinion, a new discussion 

on the JHA Council on Schengen 

accession without the prospect some 
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împotriva unor parteneri şi vecini, 

împotriva unor principii ale Uniunii 

Europene”. De asemenea, purtătorul de 

cuvânt al Comisiei Europene, Mark 

Gray, cu ocazia prezentării ultimului 

raport privind progresele înregistrate de 

România în cadrul Mecanismului de 

Cooperare și Verificare, în ianuarie 

2014, la Bruxelles, a declarat într-un 

interviu: „Am transmis mereu clar că, 

din punct de vedere al evaluării 

respectării criteriilor de aderare la 

Schengen, România îndeplineşte pe 

deplin criteriile. Sunt două exerciții 

diferite și nu trebuie amestecate. 

România a fost deja evaluată și 

răspunsul este un DA convins”. 

În luna decembrie 2013, Consiliul 

JAI, prin Dailis Alfonsas Barakauskas, 

ministrul lituanian de Interne, a cărui 

ţară asigura Preşedinţia Uniunii 

Europene, a anunţat că va reveni asupra 

subiectului aderării României la 

Schengen, atunci când vor exista 

condiţii favorabile. 

 

2.3. Poziţia autorităţilor din 

România la opunerile privind intrarea 

în Schengen 

 

Încă din anul 2011, dar mai ales în 

prezent, România reiterează faptul că 

are un înalt nivel de pregătire pentru 

aderarea la spaţiul Schengen, rezultat al 

unor investiţii semnificative şi al 

eforturilor constante ale autorităţilor 

competente. Acest fapt a fost confirmat 

de evaluarile efectuate,  recunoscute ca 

atare de către Consiliul Uniunii 

Europene şi Parlamentul European, în 

mod succesiv, din anul 2011. 

Autorităţile din România, consideră că 

nu există nici un motiv, juridic sau 

bazat pe realităţi concrete, pentru o 

nouă amânare a deciziei, precum şi 

political decision, which to be in 

unanimity is likely to perpetuate the  

blockage on accession. As a result, 

Romania has proposed to require 

resumption of the discussion at the 

JHA Council without delay when is 

attained the unanimity. 

Practical, the authorities of Romania 

considers that achieving some link 

between Romania's accession to 

Schengen area and CVM reports 

constitute a discriminatory criterion, 

the opposition of the Member States at 

accession constituting thus an abuse. 

On these considerations, we can 

appreciate that due to obvious 

discontents from Romanian authorities, 

in a totally undiplomatically style, was 

kicked off real „war of statements”, 

particularly with the Dutch authorities, 

through various position papers of the 

toughest. 

 

3. Considerations on the premises 

and prospects of Romania's 

accession to Schengen area 

 

First we consider it necessary to 

mention that it is not so easy to identify 

the causes of the opposition of some 

states on Romania's accession to the 

Schengen area, these being very 

complex and determined by many 

factors, political, economic, social and 

cultural of internally specific Romania, 

as well from externally plan, 

specifically each Member State, and 

the European Union as a whole.  

The opposition Member States on 

Romania's accession to Schengen, I 

believe represent direct forms of 

exercising the pressure on political 

factors and authorities in Romania, to 

comply with supreme values of the 

European Union, namely the principles 
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faptul că soluţia avansată, privind o 

aderare etapizată, nu a condus până în 

prezent la vreun rezultat. În opinia 

României, o nouă discuţie la Consiliul 

JAI, privind aderarea la spaţiul 

Schengen, fără perspectiva unei decizii 

politice, care să întrunească 

unanimitatea, este de natură să 

perpetueze blocajul în privinţa aderării. 

Ca urmare, România şi-a propus să 

solicite reluarea discuţiei în cadrul 

Consiliului JAI, fără întârziere, în 

momentul în care este întrunită 

unanimitatea. 

Practic, autorităţile din România 

consideră că realizarea unei legături 

între aderarea României la spaţiul 

Schengen şi rapoartele MCV constituie 

un criteriu discriminatoriu, opoziţia 

statelor membre la aderare constituind, 

în acest fel, un abuz. Pe aceste 

considerente, putem aprecia că, datorită 

nemulţumirilor evidente din partea 

autorităţilor româneşti, într-un mod cu 

totul nediplomatic, s-a dat şi startul 

unui adevărat „război al declaraţiilor”, 

în special cu autorităţile olandeze, prin 

diverse luări de poziţii dintre cele mai 

dure. 

 

3. Consideraţii privind premisele şi 

perspectivele aderării României la 

spaţiul Schengen 

 

Mai întâi considerăm că este necesar 

să precizăm că, nu este atât de simplu 

să fie identificate adevăratele cauze ale 

opunerii unor state în privinţa aderării 

României la spaţiul Schengen, acestea 

fiind foarte complexe şi determinate de 

mulţi factori, politici, economici, 

sociali şi culturali, din plan intern, 

specifici României, precum şi din plan 

extern, specifici fiecărui stat membru şi 

Uniunii Europene, în ansamblul său. 

of the rule of law, independence 

judicial and democracy, values which, 

considering that are not respected, have 

led and to monitoring Romania 

through CVM. These I believe that are 

and the main reasons for which, 

although are respected the technical 

requirements of the accession, was 

made the connection between 

Romania's accession to Schengen and 

the CVM. In this respect, it is obvious 

that behind all these technical 

conditions, respective of the equipment 

more or less sophisticated, are people 

who must to act and to operationally 

them. These people being in different 

structures of the state, which must 

cooperate on different levels, from the 

lowest level up to the highest 

hierarchical level, in a true functional 

network, can be honest or dishonest, 

and, therefore, corrupt or not. The 

honest and incorruptible men should be 

appreciated and promoted. The less 

honest, the corruptibiles and 

corruptions, when deviating from the 

rules, should be punished. From this 

point of view it is obvious that in 

Romania, even if are fulfilled the 

technical conditions of accession to the 

Schengen, weighs enormously the fact 

that border crossings are still true 

hotbeds of corruption. Thus, the 

researches made in criminal cases, 

after which  hundreds of policemen 

and customs officers were arrested in 

2011-2013, highlighted the complex 

mode of the organization of criminal 

networks, and the protection afforded 

until to the highest positions in the 

ministries. In such circumstances it is 

important the independent justice, that 

through his activity, through research 

and indiscriminate punishment of all 

those responsible for crimes of 
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Opunerea statelor menţionate în 

privinţa aderării României la Schengen, 

credem că reprezintă forme directe ale 

exercitării de presiuni asupra factorilor 

politici şi autorităţilor din România, în 

vederea respectării valorilor supreme 

ale Uniunii Europene, respectiv a 

principiilor statului de drept, a 

independenţei justiţiei şi a democraţiei, 

valori care, considerându-se că nu sunt 

respectate, au condus şi la 

monitorizarea României prin MCV. 

Acestea considerăm că sunt şi 

principalele motive pentru care, deşi 

sunt respectate cerinţele tehnice ale 

aderării, s-a făcut legătura dintre 

aderarea României la spaţiul Schengen 

şi MCV. În acest sens, este evident că, 

în spatele tuturor condiţiilor tehnice, 

respectiv a aparaturii mai mult sau mai 

puţin sofisticate, stau oameni care 

trebuie să acţioneze şi să le 

operaţionalizeze. Aceşti oameni, aflaţi 

în diferite structuri ale statului care 

trebuie să coopereze, pe diferite 

niveluri ierarhice, de la cel mai mic 

nivel şi până la cel mai înalt nivel 

ierarhic, într-o adevărată reţea 

funcţională, pot fi cinstiţi sau necinstiţi, 

şi, prin urmare, corupţi sau nu. Cei 

cinstiţi şi incoruptibili ar trebui să fie 

apreciaţi şi promovaţi. Cei mai puţin 

cinstiţi, coruptibilii şi corupţii, în 

momentul în care se abat de la reguli, 

ar trebui să fie pedepsiţi. Din acest 

punct de vedere este evident că în 

România, chiar dacă sunt îndeplinite 

condiţiile tehnice de aderare la 

Schengen, cântăreşte extrem de mult 

faptul că punctele de trecere a frontierei 

sunt încă adevărate focare de corupţie. 

Astfel, cercetările efectuate în cauzele 

penale, în urma cărora sute de poliţişti 

şi vameşi au fost arestaţi în perioada 

2011-2013, au pus în evidenţă modul 

corruption, ensuring combating, reduce 

and limit corruption, provides the link 

between the technical conditions and 

criteria MCV. Finally, honesty, justice 

and equity, promoted consistently by 

an independent judiciary in Romania, 

we believe that it must be eternal 

values, which to be always appreciated 

and never be questioned. 

In the context of, if we take in 

considering fulfilling the technical 

requirements for Schengen accession, 

we can appreciate that Romania must 

be received of more time in the 

Schengen area. But, in Romania case, 

being taken into account more than the 

technical features mentioned, as 

important elements on the rule of law 

and justice, which still does not meet 

them, we think it still can not take into 

account the short perspective, the e.g. 

2014 for membership in this space.The 

main reason of worry of the opposing 

Member States, displayed by these, is 

the international reputation of 

Romania, of country with a high level 

of corruption, emigration and export of 

crime that are associated with 

increased risk of European contagion, 

who corresponding the serious 

manifestations of the endemic 

corruption in Romania. 

Given this reputation, to make a 

brief analysis of the prospects, more or 

less remote, on the future of Romania's 

accession to Schengen, it is useful to 

we have in mind another aspect, which 

we consider essential in this respect, 

this being less known opinion public in 

Romania. This aspect consist in the 

fact that, in June 2011, the European 

Commission adopted the 

Communication on combating 

corruption in the European Union, in 

which informs on elaboration EU Anti-
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complex de organizare a reţelelor 

infracţionale, cu protecţie asigurată 

până la nivelul celor mai înalte funcţii 

din ministere. În aceste condiţii, este 

importantă acea justiţie independentă, 

care, prin activitatea sa, prin cercetarea 

şi pedepsirea nediscriminatorie a 

tuturor persoanelor vinovate de 

comiterea infracţiunilor de corupţie, 

asigurând combaterea, reducerea şi 

limitarea faptelor de corupţie, asigură şi 

legătura între condiţiile tehnice şi 

criteriile care fac obiectul MCV. 

Finalmente, onestitatea, dreptatea şi 

echitatea, promovate în mod 

consecvent de către justiţia 

independentă din România, considerăm 

că trebuie să devină valori perene, care 

să fie apreciate permanent şi să nu mai 

fie puse în discuţie. 

În contextul menţionat, dacă luăm în 

considerare îndeplinirea cerinţelor 

tehnice de aderare la Schengen, 

apreciem că România trebuia să fie 

primită de mult timp în spaţiul 

Schengen. Însă, în cazul României, 

luându-se în considerare mai mult decât 

elementele tehnice menţionate, 

respectiv importante elemente 

referitoare la statul de drept şi justiţie, 

pe care încă nu le îndeplineşte, 

apreciem că încă nu se poate lua în 

calcul o perspectivă scurtă, de exemplu 

anul 2014, pentru aderarea la acest 

spaţiu. Principalul motiv de îngrijorare 

a statelor opozante, afişat de către 

acestea, îl reprezintă reputaţia 

internaţională a României, de ţară cu un 

nivel ridicat de corupţie, emigraţie şi 

export de criminalitate, care sunt 

asociate cu creşterea riscurilor de 

contagiune europeană corespunzător 

manifestărilor grave ale corupţiei 

endemice din România. 

Ţinând cont de această reputaţie, 

Corruption Report, report which must 

to appear for the first time in 2013 and 

subsequently once to two years. Thus, 

the year 2011 is the year in which 

Romania has proposed of date the 

Schengen accession initial, and 2013 is 

the year in which must to appear the 

first anti-corruption report. Because the 

report on combating corruption in the 

EU has not appeared in 2013, once 

again there has not been taken a 

positive decision on the accession, this 

document being presented scarcely on 

3 February 2014. 

Of Communication Commission 

European to the European Parliament 

and the Council of Europe on 

combating corruption in the European 

Union, of June 2011 [20], result that in 

the last ten years have made some 

efforts at national, EU and at 

internationally to reduce corruption. At 

EU level, the legal framework of the 

fight against corruption was developed 

by adopting legislation to combat 

corruption in the private sector and the 

EU accession to the UN Convention 

against Corruption (UNCAC). Treaty 

on the functioning of the European 

Union recognizes corruption as a 

serious crime with cross-border 

dimensions, which Member States are 

not capable to combat by their own 

forces. To some extent, the fight 

against corruption has been integrated 

into an overall EU policy. However, 

application of the legal framework of 

the fight against corruption is 

performed patchy in the Member 

States and is overall unsatisfactory. EU 

anti-corruption legislation is not 

transposed in all Member States. Some 

countries have not ratified the most 

important international anti-corruption 

instruments. More importantly, even 
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pentru a realiza o succintă analiză a 

perspectivelor, mai mult sau mai puţin 

îndepărtate, privind viitorul aderării 

României la spaţiul Schengen, este util 

să avem în vedere şi un alt aspect, pe 

care îl considerăm esenţial în acest 

sens, acesta fiind mai puţin cunoscut 

opiniei publice din România. Acest 

aspect constă în faptul că, în luna iunie 

2011, Comisia Europeană a adoptat 

Comunicarea privind combaterea 

corupției în Uniunea Europeană, în care 

se anunța şi elaborarea Raportului 

anticorupție al Uniunii Europene, 

raport care trebuia să apară pentru 

prima dată în anul 2013 şi ulterior 

odată la doi ani. Astfel, anul 2011 este 

anul în care România şi-a propus 

aderarea iniţială la Schengen, iar anul 

2013 este anul în care trebuia să apară 

primul raport anticorupţie. Deoarece 

Raportul privind combaterea corupţiei 

în cadrul Uniunii Europene nu a apărut 

în 2013, încă odată nu s-a luat o decizie 

pozitivă în privinţa aderării, acest 

document fiind prezentat abia pe 3 

februarie 2014. 

Din Comunicarea Comisiei 

Europene către Parlamentul European 

şi Consiliul Europei, cu privire la 

combaterea corupţiei în Uniunea 

Europeană, din iunie 2011 [20], rezultă 

că în ultimii zece ani s-au depus unele 

eforturi la nivel naţional, la nivelul 

Uniunii Europene şi la nivel 

internaţional pentru diminuarea 

corupției. La nivelul Uniunii Europene, 

cadrul juridic al luptei împotriva 

corupţiei s-a dezvoltat prin adoptarea 

legislaţiei de combatere a corupţiei în 

sectorul privat şi prin aderarea UE la 

Convenţia Organizaţiei Naţiunilor 

Unite împotriva corupţiei (UNCAC). 

Tratatul privind funcţionarea Uniunii 

Europene recunoaşte corupţia ca fiind o 

there where there are institutions and 

legislation to combat corruption, in 

practice, implementation is often 

insufficient, this being and the specific 

case of Romania. The establishment of 

the EU anti-corruption Report is the 

Commission's response to the call of 

the Member States, expressed in the 

Stockholm Programme, by which these 

asked „to develop indicators based on 

existing systems and common criteria 

to measure efforts filed in the fight 

against corruption in the all EU 

countries”, as well as at the request of 

the European Parliament of regular 

monitoring of Member States efforts to 

combat corruption [21]. Romania's 

international reputation of highly 

corrupt country, this Communication 

of the European Commission, and 

establishment the Report on fighting 

corruption beginning from 2013, we 

believe that was envisaged by States 

which are opposed to accession, for to 

delay a decision favourable to 

Romania's accession to Schengen. 

Of Report on combating corruption 

in the EU since February 3, 2014, 

presented by European Commissioner 

for Home Affairs Cecilia Malmstrom, 

it is found that „Member States have 

made more in recent years to combat 

corruption” but in opinion to 

Commissioner „today's report shows 

that is far from enough” [22]. Thus, 

this report highlights that, at European 

level, three-quarters of respondents to a 

Eurobarometer survey (76%) believe 

that corruption is widespread in their 

country. According to the same survey, 

Romania is among the countries where 

the population believes the 

phenomenon of the corruption is 

widely spread, but similar situations 

are found in the Italy, Greece, 
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infracţiune gravă cu dimensiuni 

transfrontaliere, pe care statele membre 

nu sunt capabile să o combată prin 

propriile forțe. Într-o anumită măsură, 

acţiunile de combatere a corupţiei au 

fost integrate într-un ansamblu de 

politici ale UE. Cu toate acestea, 

aplicarea cadrului juridic al luptei 

împotriva corupţiei se realizează în 

mod neuniform la nivelul statelor 

membre şi nesatisfăcător în ansamblu. 

Legislația UE anticorupție nu este 

transpusă în toate statele membre. 

Unele ţări nu au ratificat cele mai 

importante instrumente anticorupţie 

internaţionale. Mai important, chiar şi 

acolo unde există instituţii şi legislaţie 

de combatere a corupţiei, în practică 

punerea în aplicare este adeseori 

insuficientă, acesta fiind şi cazul 

specific României. Instituirea 

Raportului privind combaterea 

corupţiei în UE reprezintă răspunsul 

Comisiei la apelul statelor membre, 

exprimat în cadrul Programului de la 

Stockholm, prin care acestea îi cereau 

„să dezvolte indicatori, pe baza 

sistemelor actuale şi a criteriilor 

comune, pentru a măsura eforturile 

depuse în combaterea corupţiei în toate 

ţările Uniunii”, precum şi la solicitarea 

Parlamentului European de 

monitorizare cu regularitate a 

eforturilor depuse de statele membre 

pentru combaterea corupţiei [21]. 

Reputaţia internaţională a României de 

ţară extrem de coruptă, această 

comunicare a Comisiei Europene şi 

instituirea Raportului privind 

combaterea corupţiei începând cu anul 

2013, credem că au fost avute în 

vedere, în subsidiar, de către statele 

opozante, la întârzierea unei decizii 

favorabile aderării României la spaţiul 

Schengen. 

Portugal, Spain, Slovenia, Czech 

Republic, Lithuania, Bulgaria, Cyprus, 

Croatia, etc. Also, this report shows the 

continuity of the positive results of key 

institutions anti-corruption in Romania 

(SCM, HCCJ, DNA), and reiterates the 

usefulness and effectiveness of policies 

and actions undertaken over the years 

in terms of fighting corruption, noting 

and many positive results, appreciated 

by the Commission. At the same time, 

it shows that the Romanian State has 

achieved the goal the adoption of 

adequate anti-corruption legislation, 

present stage being of the 

implementation and consolidation of 

practices, with focus on unitary and 

predictable interpretations, which 

ensures favourable conditions to 

eliminate vulnerabilities at corruption. 

Given these positive aspects 

presented in the report, we tend to 

believe, with optimistically, that 

increased Romania's chances of joining 

the Schengen area, being sufficient 

conditions to take a favourable 

decision still since 2014, unless there 

are other impediments from the 

Member States who must voting 

unanimously in favour of such a 

decision. This with so more with as 

the, although Great Britain is not part 

of Schengen, an support of the positive 

aspects mentioned in the anticorruption 

raport, result and from the statements 

of the Ambassador of that country in 

Bucharest, according to which: “I think 

we saw an justice becoming more 

independent; you have here in 

Romania men of courage, men of iron, 

in the prosecution, in the High Court of 

Justice. In my opinion, their 

contribution to the fight against 

corruption is far more significant than 

the contribution embassies, because 
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Din Raportul privind combaterea 

corupţiei în UE din 3 februarie 2014, 

prezentat de comisarul european pentru 

Afaceri Interne, Cecilia Malmstrom, se 

constată că „Statele membre au făcut 

multe în ultimii ani, pentru a combate 

corupţia”, însă, în opinia comisarului 

european „raportul de azi arată că este 

departe de a fi suficient” [22]. Astfel, 

acest raport pune în evidenţă, la nivel 

european, că trei sferturi dintre 

respondenții unui sondaj 

Eurobarometru (76 %), consideră că 

fenomenul corupției este larg răspândit 

în țara lor. Conform aceluiaşi sondaj, 

România se numără printre ţările în 

care populaţia consideră fenomenul 

corupţiei larg răspândit, dar situaţii 

asemănătoare se regăsesc şi în ceea ce 

priveşte Italia, Grecia, Portugalia, 

Spania, Slovenia, Republica Cehă, 

Lituania, Bulgaria, Cipru, Croaţia, etc. 

De asemenea, acest raport prezintă 

continuitatea rezultatelor pozitive a 

instituţiilor cheie anticorupţie din 

România (CSM, ÎCCJ, DNA), și 

reiterează utilitatea şi eficienţa 

politicilor şi acţiunilor întreprinse de-a 

lungul anilor în materie de combaterea 

corupţiei, menţionând şi multe rezultate 

pozitive, apreciate de către Comisie. În 

acelaşi timp, se arată că statul român a 

atins obiectivul adoptării unei legislaţii 

anticorupţie adecvate, etapa actuală 

fiind cea de aplicare şi de consolidare a 

practicilor, cu accent pe interpretări 

unitare şi previzibile, care asigură 

condiţii favorabile eliminării 

vulnerabilităţilor la corupţie. 

Având în vedere aceste succinte 

aspecte pozitive prezentate în raport, 

tindem să credem, în mod optimist, că 

au sporit şansele României de aderare 

la spaţiul Schengen, existând condiţii 

suficiente pentru luarea unei decizii 

there are people here in Romania who 

fought against corruption with an 

impressive determination” [23]. 

However, of the EU Anti-

Corruption Report, result that in 

Romania there is an systemic 

corruption and that measures to 

eradicate the phenomenon are „easy 

reversible”. In this respect, in the 

European Commission Report affirms: 

“The ease with which the foundation of 

the reform was able be attacked in 

Parliament reminded that there is no 

any consensus regarding the pursuit of 

the objectives CVM. Accountability 

and integrity of elected and appointed 

servants are still grounds for concern”. 

Also, of the report result that there are 

and „significant challenges” related to 

the implementation of the new criminal 

codes. In this respect, it is appreciated 

that „instability of these legislative acts 

and several legal issues identified by 

professionals, which might require 

changes of the codes or of the guides 

for interpretation before their entry 

into force, creating additional 

difficulties”. In the conditions of these 

impediments, not just so easy 

overlooked the negative aspects 

presented and obvious  real regarding 

Romania, are likely to make us believe, 

the pessimistic, that Romania's 

accession to the Schengen area is 

removed towards a perspective of the 

years 2015, 2016 or 2017, when, 

following of the new European 

elections, presidential or 

parliamentary, Romania will prove 

undeniable capacity to implement and 

enforce irreversible reforms on the rule 

of law and independence of the justice 

as well as regarding effective and 

efficient anti-corruption policies. 

However, are not of ignored neither 
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favorabile încă din anul 2014, dacă nu 

mai există şi alte impedimente, din 

partea statelor membre votante. 

Aceasta cu atât mai mult cu cât, deşi 

Marea Britanie nu face parte din spaţiul 

Schengen, o susţinere a aspectelor 

pozitive menţionate în raportul 

anticorupţie rezultă şi din declaraţiile 

Ambasadorului acestei ţări la 

Bucureşti, conform cărora: „eu cred că 

am văzut o justiţie din ce în ce mai 

independentă; aveţi aici în România 

oameni de curaj, oameni de fier, în 

procuratură, în Înalta Curte de Justiţie. 

După părerea mea, contribuţia lor la 

lupta cu corupţia este mult mai 

semnificativă decât contribuţia 

ambasadelor, fiindcă sunt oameni aici, 

în România, care au luptat împotriva 

corupţiei cu o determinare 

impresionantă” [23]. 

Totuşi, din Raportul privind 

combaterea corupţiei în UE, rezultă că 

în România există o corupţie sistemică 

şi că măsurile de eradicare ale 

fenomenului sunt „uşor reversibile”. În 

acest sens, în Raportul Comisiei 

Europene se afirmă: „Uşurinţa cu care 

temelia reformei a putut fi atacată în 

Parlament a reamintit că nu există 

niciun consens în ceea ce priveşte 

urmărirea obiectivelor MCV. 

Responsabilitatea şi integritatea 

funcţionarilor aleşi şi numiţi constituie 

în continuare motive de îngrijorare”. 

De asemenea, din raport, rezultă că 

există şi „provocări considerabile” 

legate de punerea în aplicare a noilor 

coduri penale. În acest sens, se 

apreciază că: „Instabilitatea acestor 

acte legislative şi mai multe probleme 

juridice identificate de profesioniştii 

din domeniu, care ar putea necesita 

modificări ale codurilor sau ale 

ghidurilor de interpretare, înainte de 

the impediments represented by 

different extremist forces, of which 

makes speaking European Commission 

President, Jose Manuel Barroso, forces 

who, in a way abusive and 

discriminatory nor, act against the 

principles of the European Union, 

which could prolong the indefinitely 

Romania's accession to Schengen. In 

fact, ultimately we believe that the link 

between compulsory voting 

unanimously and the existence of such 

extremist forces, who strongly oppose 

of reasons which can rid us, opposition 

who is of nature could not be done too 

soon unanimity, is the main reason that 

no senior official of the European 

Union is unable to provide a precise 

date at wich Romania will be received 

in the Schengen area, regardless of the 

degree of fulfilment of technical 

conditions and the CVM. 

 

Conclusions 
 

Considering, however, that the main 

factors are the internal, I can appreciate 

that Romania's Schengen accession 

prospects are and will remain primarily 

related to the existence of compelling 

evidence on the application of relevant 

and irreversible reforms in functioning 

of the rule of law and justice in 

Romania. As a consequence of the 

correct functioning of the rule of law 

and justice, Romania's Schengen 

accession is linked to the obvious 

reduction in the level of corruption in 

Romania, which is a cause for extreme 

concern in the European Union 

because at the EU level causes 

economic damages estimated at 120 

billion euros, and other serious social 

and democratic harms. 

Therefore, in order to increase of the 
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intrarea lor în vigoare, creează 

dificultăţi suplimentare”. În condiţiile 

acestor impedimente, nu tocmai uşor de 

trecut cu vederea, aspectele negative 

succint prezentate şi evident reale în 

ceea ce priveşte România, sunt de 

natură a ne face să credem, în mod 

pesimist, că aderarea României la 

spaţiul Schengen se îndepărtează, spre 

o perspectivă a anilor 2015, 2016 sau 

poate 2017, când, în urma noilor 

alegeri europarlamentare, prezidenţiale 

sau parlamentare, România va putea 

face dovada indubitabilă a capacităţii 

de a implementa şi aplica reforme 

ireversibile în privinţa statului de drept 

şi a justiţiei independente, precum şi în 

ceea ce priveşte politicile anticorupţie 

eficace şi eficiente. 

Cu toate acestea, nu sunt de ignorat 

nici impedimentele reprezentate de 

diferitele forţe extremiste, de care face 

vorbire preşedintele Comisiei 

Europene, Jose Manuel Barroso, forţe 

care, în mod abuziv şi discriminatoriu 

sau nu, acţionează împotriva 

principiilor Uniunii Europene, ceea ce 

ar putea prelungi pe termen nedefinit 

aderarea României la spaţiul Schengen. 

De fapt, în ultimă instanţă considerăm 

că, legătura între obligativitatea votului 

unanim şi existenţa unor asemenea 

forţe extremiste, puternic opozante din 

motive care ne pot scăpa, opoziţie de 

natură a nu putea fi realizată prea 

curând unanimitatea, este principalul 

motiv pentru care niciun înalt oficial al 

Uniunii Europene nu este în măsură să 

avanseze o dată precisă la care 

România va fi primită în spaţiul 

Schengen, indiferent de gradul de 

îndeplinire a condiţiilor tehnice şi din 

MCV. 

 

 

chances on joining, in an optimistic 

perspective as close as possible, 

Romania needs to ensure and maintain 

a high rhythm of the reforms. Within 

these reforms Romania must make and 

the proof clear and unequivocally, on 

the ability to transpose in own 

legislation, entirely, all international 

legal instruments and the European 

Union in the fight against corruption. 

But, and in these circumstances, the 

main issue that has crucial importance, 

consist however in implementation 

without discrimination and consistent 

monitoring of the effects of anti-

corruption instruments implemented. I 

am considering in this regard, the need 

of existence some evolutions constant 

and positive in the detection and 

prosecution of corruption offences to 

the highest level, a systematic evidence 

dissuasive sanctions and a high degree 

of recover damages created by the 

offence. The main effects pursued, I 

am consider that should consist to 

significantly reduce the temptations to 

corruption and constant increase public 

confidence in justice. 

To achieve these objectives, it is 

necessary however an extremely strong 

political commitment on the part of all 

stakeholders in Romania. And this it 

because is obvious that at this point, 

the  current mechanisms of combating, 

monitoring and evaluation of 

corruption in Romania have not yet 

generated the critical mass necessary to 

reduce this serious phenomenon, which 

is appreciated in the European Union 

as being systemic and contagious In 

these circumstances it is necessary to 

be undertaken in a transparent and 

consistent, the most relevant and 

effective approaches to stimulate 

political will in Romania to address 
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Concluzii 

 

Luând în considerare, totuşi, că 

principalii factori sunt cei interni, 

apreciem că perspectivele aderării 

României la spaţiul Schengen sunt şi 

vor rămâne legate în primul rând de 

existenţa dovezilor convingătoare 

privind aplicarea reformelor relevante 

şi ireversibile în funcţionarea statului 

de drept şi a justiţiei din România. Ca o 

consecinţă firească a modului corect de 

funcţionare a statului de drept şi a 

justiţiei, aderarea României la spaţiul 

Schengen este legată şi de reducerea 

evidentă a nivelului corupţiei din 

România, aceasta reprezentând un 

motiv de extremă îngrijorare în 

Uniunea Europeană, deoarece la nivel 

european aduce prejudicii economice 

apreciate la 120 de miliarde de euro, 

precum şi alte grave prejudicii sociale 

şi democratice. 

Ca urmare, în vederea creşterii 

şanselor în privinţa aderării, într-o 

perspectivă optimistă cât mai apropiată, 

România trebuie să asigure şi să 

menţină un ritm ridicat al reformelor. 

În cadrul acestor reforme România 

trebuie să facă şi dovada, clară şi 

neechivocă, a capacităţii de a transpune 

în legislaţia proprie, integral, toate 

instrumentele juridice internaţionale şi 

ale Uniunii Europene din domeniul 

combaterii corupţiei. Dar, şi în aceste 

condiţii, principalul aspect care are 

importanţă crucială, îl constituie însă 

punerea în aplicare în mod 

nediscriminatoriu şi monitorizarea 

consecventă a efectelor instrumentelor 

anticorupţie implementate. Avem în 

vedere, în acest sens, necesitatea 

existenţei unor evoluţii constante şi 

pozitive în depistarea şi urmărirea în 

resolutely continue the fight against 

corruption. Therefore, depending on 

the actions taken, we consider it 

important of pursued, analyzed and 

interpret, which will be the effects of 

the Report on combating corruption in 

the EU of February 2014, reported at 

how this report will influence future 

decisions on the Romania's accession 

to the Schengen area.  

Regardless of the time Romania's 

accession to Schengen, taking into 

account that the EU Anti-Corruption 

Report will be elaborated and 

submitted every two years, the next 

being in 2015, I believe that all the 

authorities in Romania must continue 

with consistently and perseverance the 

actions on combating against 

corruption through the all policies and 

instruments implemented. Integrity, 

transparency and accountability should 

be promoted actively throughout the 

central and local public administration, 

up to the highest levels, so that 

integrity policies becomes integral part 

of the central and local governance in 

Romania as well as credibility of the 

Romania in relations with all Member 

States of the European Union. Being 

deeply rooted in institutions in 

Romania, to the limitation and 

irreversible eradication of the 

corruption, it is requires a 

comprehensive approach who to aimed 

at enhancing all measures of prevent of 

this phenomenon as well as control 

mechanisms in both the public and the 

private sector. For this, however, the 

politicians and peoples state in 

Romania should be able themselves, to 

demonstrating Romanian and 

international society, that they know 

always respect the rule of law, 

independence of the justice and the 
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justiţie a infracţiunilor de corupţie până 

la cel mai înalt nivel, o evidenţă 

sistematică a sancţiunilor cu caracter 

disuasiv, precum şi un înalt grad de 

recuperare a prejudiciilor create prin 

infracţiune. Principalele efecte urmărite 

considerăm că ar trebui să conste în 

reducerea considerabilă a tentaţiilor la 

corupţie şi creşterea constantă a 

încrederii cetăţenilor în justiţie. 

Pentru îndeplinirea acestor 

obiective, este necesar însă un 

angajament politic extrem de ferm, din 

partea tuturor factorilor de decizie din 

România. Aceasta deoarece este 

evident că în acest moment, 

mecanismele curente de combatere, 

monitorizare şi evaluare a corupţiei din 

România, nu au generat deocamdată 

masa critică necesară pentru 

diminuarea acestui grav fenomen, care 

este apreciat la nivelul Uniunii 

Europene ca fiind sistemic şi contagios. 

În aceste condiţii este necesar a fi 

întreprinse, în mod transparent şi 

consecvent, cele mai pertinente şi 

eficiente demersuri care să stimuleze 

voinţa politică din România, în vederea 

abordării continue şi cu fermitate a 

luptei împotriva corupţiei. Ca urmare, 

în funcţie de acţiunile realizate, 

considerăm că este important de 

urmărit, analizat şi interpretat, care vor 

fi efectele Raportului privind 

combaterea corupţiei în UE din 

februarie 2014, raportat la modul în 

care va influenţa acest raport viitoarele 

decizii referitoare la aderarea României 

la spaţiul Schengen. 

Indiferent de momentul aderării 

României la spaţiul Schengen, ţinând 

cont de faptul că Raportul privind 

combaterea corupţiei în UE va fi 

elaborat şi prezentat din doi în doi ani, 

următorul fiind chiar în 2015, 

media. In this regard, they must ensure 

compliance with the highest standards 

of conduct and the principle that 

nobody is above the law, to ensure that 

the law applies equally to all, including 

politicians and peoples state, regardless 

of the quality and function that have in 

the state. 

Only under the conditions 

mentioned above, through the 

responsibility and good faith, doubled 

with more work and diplomacy by the 

part of legitimate state authorities, I 

consider that it can ensure increase the 

Romania's chances for accession to the 

Schengen area in an optimistic 

perspective as close, but wich now I 

consider there can not be yet estimated, 

especially in the conditions of the new 

current Eurosceptic and extremist 

determined by the outcome of the 

elections for the European Parliament, 

since May 2014. And these new forces, 

in a manner abusively and 

discriminatory, may still act against the 

principles of the European Union, and 

therefore against Romania's accession 

to Schengen. 
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considerăm că toate autorităţile din 
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consecvenţă şi perseverenţă acţiunile 

de combatere a corupţiei, prin 

intermediul tuturor politicilor şi 

instrumentelor implementate. 

Integritatea, transparenţa şi 

responsabilitatea trebuie să fie 

promovate în mod activ, în întreaga 

administraţie publică centrală şi locală, 

până la cele mai înalte niveluri, astfel 
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parte integrantă a guvernanţei centrale 
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credibilităţii României în raporturile 

sale cu toate statele membre ale 

Uniunii Europene. Fiind adânc 

înrădăcinată în instituţiile din România, 

pentru limitarea şi eradicarea 

ireversibilă a corupţiei, se impune însă 

o abordare globală, care să vizeze 

consolidarea tuturor măsurilor de 

prevenire a acestui fenomen şi a 

mecanismelor de control, atât în 

sectorul public, cât şi în cel privat. 

Pentru aceasta, însă, oamenii politici şi 

de stat din România trebuie să fie în 

stare, ei înşişi, să demonstreze societăţii 
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respecte întotdeauna statul de drept, 

independenţa justiţiei şi a mass-media. 
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pentru aderarea la spaţiul Schengen, 

într-o perspectivă optimistă cât mai 

apropiată, dar care în prezent 

considerăm că încă nu poate fi 

estimată, mai ales în condiţiile noului 

curent eurosceptic şi extremist, 

determinat de rezultatul alegerilor 

pentru Parlamentul European, din luna 

mai 2014. Şi, aceste noi forţe, în mod 

abuziv şi discriminatoriu, ar putea să 

acţioneze în continuare împotriva 

principiilor Uniunii Europene, deci şi 

împotriva aderării României la spaţiul 

Schengen. 
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Rezumat: În conformitate cu 

dispozițiile Codului de procedurǎ penalǎ 

din 1968, în structura tipicǎ a procesului 

penal erau distinse trei faze: urmǎrirea 

penalǎ, judecata şi punerea în executare a 

hotǎrârilor penale rǎmase definitive; 

fiecare dintre aceste faze era delimitatǎ 

prin anumite acte procesuale, dupǎ cum, în 

cadrul fiecǎreia dintre aceste faze îşi 

exercitau atribuțiile anumite categorii de 

organe judiciare. Odatǎ cu intrarea în 

vigoare a Noului Cod de procedurǎ penalǎ, 

procesul penal cunoaşte, alǎturi de 

urmǎrirea penalǎ, judecatǎ şi punerea în 

executare a hotǎrârilor penale, o nouǎ fazǎ 

a procesului penal, anume, camera 

preliminarǎ. Obiectul procedurii în camera 

preliminarǎ îl constituie verificarea, dupǎ 

trimiterea în judecatǎ, a competenței şi a 

legalitǎții sesizǎrii instanței, precum şi 

verificarea legalitǎții administrǎrii 

probelor şi a efectuǎrii actelor de cǎtre 

organele de urmǎrire penalǎ. 
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Abstract: According to the provisions of 

the Code of Criminal Procedure of 1968, a 

typical structure of the criminal 

proceedings included three phases: 

criminal prosecution, judgment and 

enforcement of final criminal decision; 

each such phase was delimited by certain 

proceedings-related acts and, within each 

of these phases, certain categories of 

judicial bodies exercised their duties. 

Upon the coming into force of the New 

Code of Criminal Procedure, the criminal 

proceedings, along with the criminal 

prosecution, judgment and enforcement of 

the criminal decision, include a new phase, 

namely the preliminary chamber. The 

purpose of the procedure in the 

preliminary chamber is to verify, after the 

indictment, the competence and legality of 

seizing the court, as well as to verify the 

legality of evidence gathered and the 

procedural acts undertaken by the criminal 

prosecution bodies. 
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Introducere 

 

Fazele procesului penal sunt 

diviziuni ale acestuia, care înglobeazǎ 

un complex de activitǎți, desfǎşurate în 

mod succesiv, progresiv şi coordonat, 

având un obiect propriu şi urmând sǎ se 

finalizeze cu soluții proprii [1]. 

Noțiunea de fazǎ procesualǎ nu se 

confundǎ cu noțiunea de stadiu 

procesual. În acest sens, stadiile 

procesuale reprezintǎ trepte diferite de 

derulare a procesului penal, în cadrul 

etapelor distincte pe care acesta le 

parcurge. Astfel, stadiile procesuale 

sunt subîmpǎrțiri ale etapelor de 

derulare a procesului penal; acestea au 

o funcție proprie, alcǎtuind, în cadrul 

activitǎților principale, un mǎnunchi 

unitar de activitǎți (de pildǎ, în judecata 

în cǎile de atac, etapǎ a fazei de 

judecatǎ, pot fi utilizate succesiv mai 

multe cǎi de atac - apelul, recursul în 

casație, contestația în anulare, 

revizuirea - fiecare dintre acestea 

constituind un stadiu procesual) [2]. 

Compartimentarea  procesului penal 

în mai multe faze este regǎsitǎ în cadrul 

legislațiilor moderne, istoria procesului 

penal consemnând, pe acest plan, 

construcții procesuale în care nu este 

prezentǎ o asemenea structurǎ [3]. 

În acest sens, sistemul acuzatorial 

se caracteriza prin libertatea producerii 

probelor (în sensul de administrare), 

prin oralitatea şi publicitatea judecǎții. 

Inițiativa procesului revenea 

acuzatorului (victima infracțiunii sau 

orice altǎ persoanǎ), cǎruia îi incumba 

obligația de a aduce probele, învinuitul 

având dreptul la contraprobe. Probele şi 

contraprobele erau discutate oral şi 

public, instanța având un rol pasiv, 

limitându-se la soluționarea cauzei 

penale pe baza probelor prezentate. 

 

Introduction 

 

The phases of the criminal 

proceedings are divisions thereof, 

including a complex of activities, 

successively and progressively 

undertaken in a coordinated manner, 

having their own objects and ending by 

their own solutions [1]. 

The notion of proceedings phase 

shall not be mistaken for the notion of 

proceedings stage. In this respect, the 

proceedings stages are various steps of 

conducting the criminal proceedings, 

within the distinct phases it undertakes. 

Thus, the proceedings stages are 

subdivisions of the phases of 

conducting a criminal proceeding; they 

have their own function, forming, 

within the main activities, a unitary set 

of activities (for instance, within 

judgment of the means of challenge, 

which is a stage of the judgment phase, 

several means of challenge may be 

successively used - appeal, recourse in 

cassation, challenge for annulment, 

revision – and each of them is a 

proceedings stage) [2]. 

The division of a criminal 

proceeding into several phases may be 

found in modern legislations, and the 

history of the criminal proceedings 

records, in this respect, process 

constructions which do not include 

such a structure [3]. 

In this respect, the adversarial legal 

system was characterized by the 

freedom of producing (meaning 

gathering) evidence, oral arguments 

and publicity of judgment. The 

initiative of the proceedings belonged 

to the accuser (the victim of the 

offence or any other person), who had 

the obligation to produce the evidence, 

and the accused person had the right to 
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Acest sistem a funcționat, în mai multe 

variante, în antichitate şi în prima parte 

a evului mediu [4]. 

Sistemul inchizitorial era 

caracterizat prin trǎsǎturi opuse 

sistemului acuzatorial. Astfel, acuzarea, 

apǎrarea şi judecata, nu mai constituiau 

activitǎți distincte, procesul penal fiind 

declanşat din oficiu, de cǎtre organul 

cǎruia îi incumba obligația de a aduna 

probele şi de a judeca pricina. De 

asemenea, procedura era una scrisǎ şi 

secretǎ, singura parte în proces era 

învinuitul, iar probațiunea prezenta un 

caracter formal, soluționarea cauzelor 

efectuându-se, de regulǎ, în lipsa 

dezbaterilor. Acest sistem, utilizat în 

forme rudimentare încǎ din timpul 

antichitǎții, apare în forma sa tipicǎ 

odatǎ cu întǎrirea puterii centrale în 

evul mediu şi cu organizarea justiției 

canonice inchizitoriale [5]. 

Tot astfel, sistemul mixt (eclectic) 

utiliza apectele considerate utile din 

cadrul celorlaltor douǎ sisteme, 

caracterizându-se prin existența unei 

faze preliminare a procesului penal, 

reglementatǎ conform sistemului 

inchizitorial (procedurǎ din oficiu, 

secretǎ, scrisǎ) şi a unei faze a judecǎții 

în cadrul cǎreia sunt aplicabile regulile 

din sistemul acuzatorial (oralitate, 

contradictorialitate). Însǎ, în sistemul 

mixt nu se aplicǎ în mod strict regulile 

celorlaltor douǎ sisteme, existând 

numeroase abateri de la acestea, fiecare 

legislație procesualǎ penalǎ modernǎ 

instituind reglementǎri cu particularitǎți 

proprii. 

În conformitate cu dispozițiile 

Codului de procedurǎ penalǎ din 1968, 

în structura tipicǎ a procesului penal 

erau distinse trei faze: urmǎrirea 

penalǎ, judecata şi punerea în 

executare a hotǎrârilor penale rǎmase 

definitive; fiecare dintre aceste faze era 

counter-evidence. The evidence and 

counter-evidence was discussed orally 

and publicly and the court’s role was 

passive, limited to the settlement of the 

criminal case based on the evidence 

presented. This system operated, in 

several versions, in Antiquity and in 

the first period of the Middle Ages [4]. 

The inquisitorial system was 

characterized by features opposed to 

the adversarial system. Thus, the 

accusation, defence and judgment were 

no longer distinct activities, and the 

criminal proceedings were initiated ex 

officio by the body having the 

obligation to gather the evidence and 

judge the case. Also, the procedure was 

in writing and secret, the only party to 

the proceedings was the accused 

person, and the supply of evidence had 

a formal nature, the cases being usually 

settled without debates. This system, 

used in rudimentary forms as early as 

the Antiquity, appears in its typical 

form upon the consolidation of the 

central power in the Middle Ages and 

upon the organization of canonical 

inquisitorial justice [5]. 

Also, the mixed system (eclectic) 

used the aspects it considered useful 

from the other two systems, and it 

included a preliminary phase of the 

criminal proceedings, regulated 

according to the inquisitorial system 

(ex officio, secret and written 

procedure) and a phase of judgment 

applying the rules of the adversarial 

system (oral arguments, audi alteram 

parem rule). However, the mixed 

system does not strictly apply the rules 

of the other two systems, including 

various deviations therefrom, and each 

criminal proceedings legislation 

established regulations with their own 

particulars. 

According to the provisions of the 
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delimitatǎ prin anumite acte procesuale, 

dupǎ cum, în cadrul fiecǎreia dintre 

aceste faze îşi exercitau atribuțiile 

anumite categorii de organe judiciare. 

Odatǎ cu intrarea în vigoare a 

Noului Cod de procedurǎ penalǎ, 

procesul penal cunoaşte, alǎturi de 

urmǎrirea penalǎ, judecatǎ şi punerea în 

executare a hotǎrârilor penale, o nouǎ 

fazǎ a procesului penal, şi anume, 

camera preliminarǎ. Obiectul 

procedurii în camera preliminarǎ îl 

constituie verificarea, dupǎ trimiterea 

în judecatǎ, a competenței şi a 

legalitǎții sesizǎrii instanței, precum şi 

verificarea legalitǎții administrǎrii 

probelor şi a efectuǎrii actelor de cǎtre 

organele de urmǎrire penalǎ. 

Aceastǎ compartimentare a 

procesului penal, corespunde 

specificului activitǎților ce necesitǎ a fi 

derulate în scopul bunei rezolvǎri a 

cauzei penale. 

 

1. Urmǎrirea penalǎ - fazǎ distinctǎ a 

procesului penal 

 

În cadrul fiecǎrei faze procesuale 

sunt rezolvate probleme, de a cǎror 

soluție depinde trecerea dosarului penal 

în faza urmǎtoare. Între fazele sau 

subdiviziunile procesului penal, 

urmǎrirea penalǎ ocupǎ un loc deosebit, 

datoritǎ finalitǎții şi funcțiunii sale 

proprii. 

Urmǎrirea penalǎ reprezintǎ prima 

fazǎ a procesului penal, şi constǎ în 

ansamblul activitǎților derulate de 

organele de urmǎrire penalǎ în scopul 

strângerii probelor necesare cu privire 

la existența infracțiunilor, identificarea 

infractorilor şi la stabilirea rǎspunderii 

penale sau civile a acestora, pentru a 

se constata dacǎ este sau nu cazul sǎ se 

dispunǎ trimiterea lor în judecatǎ [6]. 

Forme embrionare ale urmǎririi 

Code of Criminal Procedure of 1968, 

the typical structure of a criminal 

proceedings included three phases: 

criminal prosecution, judgment and 

enforcement of final criminal 

decisions; each such phase was 

delimited by certain proceedings-

related acts and, within each of these 

phases, certain categories of judicial 

bodies exercised their duties. 

Upon the coming into force of the 

New Code of Criminal Procedure, the 

criminal proceedings, along with the 

criminal prosecution, judgment and 

enforcement of the criminal decision, 

include a new phase, namely the 

preliminary chamber. The purpose of 

the procedure in the preliminary 

chamber is to verify, after the 

indictment, the competence and 

legality of seizing the court, as well as 

to verify the legality of evidence 

gathered and the procedural acts 

undertaken by the criminal prosecution 

bodies. 

These subdivisions of the criminal 

proceedings correspond to the 

particulars of the activities which have 

to be undertaken for a good settlement 

of the criminal case. 

 

1. Criminal prosecution - distinct 

phase of the criminal proceedings  

  

Each proceedings phase solves 

problems whose settlement is crucial 

for the progress of the criminal file to 

the next phase. Among the phases or 

subdivisions of the criminal 

proceedings, the criminal prosecution 

has a special place, because of its own 

finality and function. 

The criminal prosecution is the first 

phase of the criminal proceedings and 

consists in the set of activities 

undertaken by the criminal prosecution 
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penale, ca fazǎ distinctǎ în cadrul 

procesului penal, au apǎrut în procesul 

inchizitorial, în Europa apuseanǎ a 

secolului al XIII-lea, când s-a profilat 

aşa-numita investigație, realizatǎ din 

inițiativa agenților puterii regale [7]. 

Arǎtând istoricul Ministerului Public, 

în literatura juridicǎ s-a subliniat cǎ, 

inițial, sarcina procurorilor era sǎ 

îngrijeascǎ interesele materiale ale 

regelui şi, mai târziu, ei au început sǎ-i 

caute pe vinovați şi sǎ-i dea pe mâna 

justiției [8]. 

Numeroşi autori au subliniat 

importanța fazei de urmǎrire penalǎ în 

cadrul procesului penal. În acest sens, 

s-a arǎtat cǎ necesitatea de a contracara 

activitatea infracționalǎ, a condus la 

înființarea unor organe specializate, 

care sǎ efectueze activitǎți specifice 

într-o fazǎ premergǎtoare derulǎrii 

judecǎții [9]. 

De asemenea, existența urmǎririi 

penale ca fazǎ distinctǎ a procesului 

penal, este justificatǎ şi de faptul cǎ, în 

epoca modernǎ, se comit infracțiuni 

prin utilizarea unor procedee şi tehnici 

noi, tot mai perfecționate, uneori 

criminalitatea cǎpǎtând caracter 

organizat [10]. Toate aceste aspecte au 

impus, din partea statului, o preocupare 

accentuatǎ în vederea combaterii 

fenomenului infracțional. 

În acest sens, s-a impus înființarea 

anumitor organe specializate în 

descoperirea infracțiunilor, 

identificarea şi prinderea infractorilor, 

în scopul trimiterii acestora în judecatǎ. 

Acestor organe le revine o competențǎ 

bine determinatǎ prin lege, derulându-şi 

activitatea în cadrul fazei de urmǎrire 

penalǎ. În conformitate cu prevederile 

procesual penale, urmǎrirea penalǎ se 

înfǎțişeazǎ ca o fazǎ ce prezintǎ un 

conținut şi o derulare riguros limitate la 

ceea ce este necesar, în vederea 

bodies in order to gather the necessary 

evidence on the existence of the 

offences, the identification of the 

offenders and establishment of their 

criminal or civil liability, in order to 

establish whether the judgment should 

be initiated or not against them [6]. 

Incipient forms of criminal 

prosecution, as a distinct phase within 

the criminal proceedings, appeared in 

the inquisitorial system, in Western 

Europe, in the 13
th 

century, when the 

so-called investigation appeared, 

conducted on the initiative of the royal 

power agents [7]. The presentation of 

the Public Ministry in the legal 

literature underlined that, initially, the 

prosecutor’s duty was to take care of 

the material interests of the king and, 

later on, they started searching the 

guilty persons and bringing them to 

justice [8]. 

Numerous authors underlined the 

importance of the criminal prosecution 

phase within the criminal proceedings. 

In this respect, it was presented that the 

need to counteract the criminal activity 

led to the establishment of specialized 

bodies to undertake specific activities 

in a phase preceding the judgment [9]. 

Also, the existence of the criminal 

prosecution as a distinct phase of the 

criminal proceedings is also justified 

by the fact that, in the modern age, 

offences are committed by using new 

and increasingly better methods and 

techniques, and sometimes the criminal 

activity turns into organized crime 

[10]. All these aspects led to a focused 

concern of the state to fight against the 

criminal phenomenon. 

For this purpose, it was necessary to 

establish some bodies specialized in 

discovering the offences, identifying 

and catching the offenders in order to 

bring them to justice. These bodies 
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atingerii scopului acestei faze 

procesuale şi al procesului penal în 

general [11]. 

Pe lângǎ regulile fundamentale ale 

procesului penal, pentru faza de 

urmǎrire penalǎ se pot desprinde şi o 

serie de reguli de bazǎ specifice 

acesteia [12]. În acest sens, urmǎrirea 

penalǎ prezintǎ un caracter nepublic; 

existǎ, însǎ, şi acte de urmǎrire penalǎ 

la care publicul poate participa într-o 

anumitǎ mǎsurǎ (de exemplu, 

participarea martorilor asistenți la 

anumite procedee probatorii). 

Urmǎrirea penalǎ se caracterizeazǎ 

şi prin necontradictorialitate (prin 

aceasta înțelegându-se, existența şi 

exercitarea în cadrul acestei activitǎți a 

douǎ laturi sau funcții opuse - acuzarea 

şi apǎrarea); ca excepție, existǎ şi 

,,insule” de contradictorialitate pe 

parcursul acestei faze procesuale (de 

pildǎ, dezbaterea propunerii de arestare 

preventivǎ a suspectului sau 

inculpatului). 

Absența contradictorialitǎții conferǎ 

urmǎririi penale operativitate şi 

mobilitate, trǎsǎturi ce absenteazǎ în 

faza de judecatǎ, deoarece organele de 

urmǎrire penalǎ au posibilitatea sǎ 

efectueze actele de urmǎrire penalǎ în 

momentul cel mai potrivit, la data şi 

locul corespunzǎtor cerințelor concrete 

ale dosarului [13]. 

De asemenea, urmǎrirea penalǎ 

prezintǎ un caracter preponderent scris, 

cea mai mare parte a actelor din cursul 

acestei faze procesuale realizându-se în 

scris. În faza urmǎririi penale, pǎrțile 

nu pot ridica excepții, nu pot formula 

cereri sau depune memorii, decât în 

formǎ scrisǎ. Deşi forma scrisǎ nu este 

o condiție de valabilitate, ci doar o 

condiție de probațiune, se poate afirma 

cǎ, fațǎ de faza judecǎții (caracterizatǎ 

prin oralitate), urmǎrirea penalǎ are un 

have a well-determined competence 

according to the law, and they conduct 

their activity within the criminal 

prosecution phase. According to the 

criminal proceedings-related 

provisions, the criminal prosecution is 

a phase whose contents and 

performance are strictly limited to 

what is necessary to achieve the 

purpose of this proceedings phase and 

of the criminal proceedings in general 

[11]. 

Besides the fundamental rules of the 

criminal proceedings, several basic 

rules may be identified for the criminal 

prosecution phase, which are specific 

to it [12]. In this respect, the criminal 

prosecution is not public; however, 

there are acts of criminal prosecution 

in which the public may participate to 

a certain extent (for instance, the 

participation of assistant witnesses in 

certain procedures related to the 

evidence). 

The criminal prosecution is also 

characterized by the absence of the 

audi alteram partem rule (meaning the 

existence and exercise within this 

activity of two opposite sides or 

functions – accusation and defence); as 

an exception, there are also “islands” 

of application of the audi alteram 

partem rule throughout this 

proceedings phase (for instance, debate 

on the proposal of provisional arrest of 

the suspect or defendant).  

The absence of the audi alteram 

partem rule confers efficiency and 

mobility to the criminal prosecution, 

which features are absent in the 

judgment phase, because the criminal 

prosecution bodies have the possibility 

to undertake the criminal prosecution 

acts at the most appropriate time, on 

the date and at the place corresponding 

to the concrete requirements of the file 
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caracter preponderent scris. 

 

2. Camera preliminarǎ - fazǎ 

distinctǎ a procesului penal 

 

Cauzele penale urmeazǎ procedura 

camerei preliminare, numai în situațiile 

în care sesizarea instanței s-a fǎcut prin 

rechizitoriu. În ipoteza în care sesizarea 

instanței se realizeazǎ prin acord de 

recunoaştere a vinovǎției, cauza penalǎ 

va trece în faza de judecatǎ, fǎrǎ a mai 

urma şi procedura camerei preliminare. 

În cadrul procedurii de camerǎ 

preliminarǎ, existǎ o dezbatere scrisǎ 

între inculpat (nu parte civilǎ, parte 

responsabilǎ civilmente sau persoanǎ 

vǎtǎmatǎ) şi procuror. 

Conform art. 54 din Noul Cod de 

procedurǎ penalǎ, judecǎtorul de 

camerǎ preliminarǎ este judecǎtorul 

care, în cadrul instanței, potrivit 

competenței acesteia: 

a) verificǎ legalitatea trimiterii în 

judecatǎ dispuse de procuror; 

b) verificǎ legalitatea administrǎrii 

probelor şi a efectuǎrii actelor 

procesuale de cǎtre organele de 

urmǎrire penalǎ; 

c) soluționeazǎ plângerile împotriva 

soluțiilor de neurmǎrire sau de 

netrimitere în judecatǎ; 

d) soluționeazǎ alte situații expres 

prevǎzute de lege; 

Procedura camerei preliminare îşi 

gǎseşte reglementare în dispozițiile art. 

342-348 din Noul Cod de procedurǎ 

penalǎ.  

Obiectul procedurii camerei 

preliminare îl constituie verificarea, 

dupǎ trimiterea în judecatǎ, a 

competenței şi a legalitǎții sesizǎrii 

instanței, precum şi verificarea 

legalitǎții administrǎrii probelor şi a 

efectuǎrii actelor de cǎtre organele de 

urmǎrire penalǎ.  

[13]. 

Also, the criminal prosecution is 

preponderantly written, since most of 

the acts within this proceedings phase 

are made in writing. In the criminal 

prosecution phase, the parties may 

raise exceptions, file requests or 

memoranda only in writing. Although 

the written form is not a requirement 

for validity, but only a requirement for 

evidence, it may be said that, as 

compared to the judgment phase 

(characterized by its oral nature), the 

criminal prosecution mainly has a 

written character. 

 

2. Preliminary chamber - distinct 

phase of the criminal proceedings 

 

The criminal cases follow the 

procedure in the preliminary chamber 

only if the court was seized by an 

indictment. If the court is seized by an 

agreement for admission of guilt, the 

criminal case shall go directly to the 

judgment phase, without following the 

preliminary chamber procedure. 

The preliminary chamber procedure 

includes a written debate between the 

defendant (not the civil party, the party 

liable under the civil law or the injured 

party) and the prosecutor. 

According to Art. 54 of the New 

Code of Criminal Procedure, the 

preliminary chamber judge is a judge 

who, within the court and according to 

the court’s jurisdiction: 

a) verifies the legality of the 

indictment ordered by the prosecutor; 

b) verifies the legality of evidence 

gathered and the procedural acts 

undertaken by the criminal prosecution 

bodies; 

c) settles the complaints against the 

rulings of non-prosecution or non-

indictment; 
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Durata procedurii în camera 

preliminarǎ, este de cel mult 60 de zile, 

de la data înregistrǎrii cauzei la instanțǎ 

(art. 343 din Noul Cod de procedurǎ 

penalǎ). Considerǎm cǎ acest termen 

este unul de recomandare, astfel cǎ, în 

ipoteza în care acesta va fi depǎşit, nu 

vor putea interveni sancțiuni 

procedurale. 

În vederea judecǎrii dosarului, se 

impun a fi fǎcute anumite comunicǎri. 

Astfel, conform art. 344 din Noul Cod 

de procedurǎ penalǎ, copia certificatǎ a 

rechizitoriului şi, dupǎ caz, traducerea 

autorizatǎ a acestuia (în cazul 

inculpatului strǎin), se comunicǎ 

inculpatului la locul de deținere ori, 

dupǎ caz, la adresa unde locuieşte sau 

la adresa la care a solicitat comunicarea 

actelor de procedurǎ. 

Ca noutate, procedura în camera 

preliminarǎ introduce reglementarea 

unei proceduri scrise, referitoare la 

formularea de cereri, excepții şi în 

privința angajǎrii unui apǎrǎtor. Astfel, 

instituția camerei preliminare 

accentueazǎ caracterul scris, în vederea 

soluționǎrii cauzei penale din 

perspectiva obiectului arǎtat în art. 342 

din Noul Cod de procedurǎ penalǎ. 

Alǎturi de comunicarea copiei 

certificate a rechizitoriului şi, dupǎ caz, 

a traducerii autorizate a acestuia, 

inculpatului îi sunt prezentate anumite 

garanții procesuale. În acest sens, 

inculpatului i se atrage atenția asupra 

obiectului procedurii în camera 

preliminarǎ, dreptul de a-şi angaja un 

apǎrǎtor, termenul în care poate 

formula, în scris, cereri şi excepții cu 

privire la legalitatea administrǎrii 

probelor şi a efectuǎrii actelor de cǎtre 

organele de urmǎrire penalǎ. Termenul 

este stabilit de cǎtre judecǎtorul de 

camerǎ preliminarǎ, în funcție de 

complexitatea şi particularitǎțile cauzei, 

d) settles other situations expressly 

provided by the law; 

The preliminary chamber procedure 

is regulated by the provisions of Arts. 

342-348 of the New Code of Criminal 

Procedure.  

The purpose of the procedure in the 

preliminary chamber is to verify, after 

the indictment, the competence and 

legality of seizing the court, as well as 

to verify the legality of evidence 

gathered and the procedural acts 

undertaken by the criminal prosecution 

bodies.  

The duration of the preliminary 

chamber procedure is of maximum 60 

days from the date of registration of 

the case with the court (Art. 343 of the 

New Code of Criminal Procedure). We 

consider that this term is a 

recommendation and, if it is exceeded, 

no procedural sanctions may occur. 

For the judgment of the file, certain 

communications have to be made. 

Thus, according to Art. 344 of the New 

Code of Criminal Procedure, the 

certified copy of the indictment and, as 

the case may be, its certified 

translation (in the case of a foreign 

defendant) shall be communicated to 

the defendant at the place of his arrest 

or, as the case may be, at the address 

where he lives or at the address where 

he requested the service of process. 

As a novelty, the preliminary 

chamber procedure introduces the 

regulation of a written procedure 

regarding the submission of requests, 

exceptions and the employment of a 

defence lawyer. Thus, the institution of 

preliminary chamber emphasizes the 

written character for the settlement of 

the criminal case from the standpoint 

of the object presented in Art. 342 of 

the New Code of Criminal Procedure. 

Along with the communication of 
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dar nu poate fi mai scurt de 20 de zile. 

Cu privire la desemnarea 

apǎrǎtorului din oficiu, potrivit art. 344 

alin. 3 din Noul Cod de procedurǎ 

penalǎ, judecǎtorul de camerǎ 

preliminarǎ ia mǎsuri pentru 

desemnarea acestuia, în cazurile 

prevǎzute de art. 90 din Noul Cod de 

procedurǎ penalǎ. În forma actualǎ a 

prevederilor procesual penale, acestea 

pot fi interpretate, în sensul în care sunt 

aplicabile numai dispozițiile art. 90 lit. 

a) şi b) din Noul Cod de procedurǎ 

penalǎ; ipoteza de la art. 90 lit. c) nu 

este aplicabilǎ întrucât vizeazǎ faza de 

judecatǎ [14], camera preliminarǎ 

reprezentând o fazǎ distinctǎ a 

procesului penal. 

Cu privire la soluțiile pe care 

judecǎtorul de camerǎ preliminarǎ le 

poate dispune, acestea sunt prevǎzute 

expres în cuprinsul art. 346 din Noul 

Cod de procedurǎ penalǎ. 

În cadrul procedurii de camerǎ 

preliminarǎ, judecǎtorul pronunțǎ o 

încheiere motivatǎ, în camera de 

consiliu, fǎrǎ participarea inculpatului 

şi a procurorului. 

Potrivit art. 346 alin. 3 lit. a) din 

Noul Cod de procedurǎ penalǎ, 

judecătorul de cameră preliminară 

restituie cauza la parchet dacă: 

rechizitoriul este neregulamentar 

întocmit, iar neregularitatea nu a fost 

remediată de procuror în termenul 

prevăzut la art. 345 alin. 3, dacă 

neregularitatea atrage imposibilitatea 

stabilirii obiectului sau limitelor 

judecăţii. Încheierea de camerǎ 

preliminarǎ, consacrǎ neregularitatea 

actului de sesizare, în condițiile textului 

de lege; cauza este restituitǎ pentru 

remedierea actului de sesizare a 

instanței. O astfel de soluție era 

reglementatǎ în art. 300 din Codul de 

procedurǎ penalǎ din 1968. 

the certified copy of the indictment 

and, as the case may be, of its certified 

translation, the defendant shall be 

presented with certain proceedings-

related guarantees. In this respect, the 

defendant’s attention is drawn on the 

object of the procedure in the 

preliminary chamber, on his right to 

hire a defence lawyer, the term within 

which he may file, in writing, requests 

and exceptions on the legality of 

evidence gathering and procedural acts 

undertaken by the criminal prosecution 

bodies. The term is established by the 

preliminary chamber judge, depending 

on the complexity and particulars of 

the case, but it may not be shorter than 

20 days. 

As regards the appointment of the 

ex officio defence lawyer, according to 

Art. 344 para. 3 of the New Code of 

Criminal Procedure, the preliminary 

chamber judge takes measures for his 

appointment, in the cases provided by 

Art. 90 of the New Code of Criminal 

Procedure. In the current form of the 

criminal proceedings-related 

provisions, the interpretation may be 

that only the provisions of Art. 90 

letters a) and b) of the New Code of 

Criminal Procedure are applicable; the 

hypothesis under Art. 90 letter c) is not 

applicable because it refers to the 

judgment phase [14], and the 

preliminary chamber is a distinct phase 

of the criminal proceedings. 

As regards the solutions that the 

preliminary chamber may order, they 

are expressly provided in Art. 346 of 

the New Code of Criminal Procedure. 

Within the preliminary chamber 

procedure, the judge issues a court 

report supported by reasons, in the 

court chambers, without participation 

of the defendant or prosecutor. 

According to Art. 346 para. 3 letter 
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De asemenea, judecǎtorul de camerǎ 

preliminarǎ restituie cauza la parchet, 

dacǎ a exclus toate probele administrate 

în cursul urmǎririi penale (de pildǎ, 

constatarea unei încǎlcǎri în privința 

unei probe, ce a condus la toate probele 

derivate din respectiva probǎ, poate 

conduce la restituirea dosarului la 

procuror, toate probele administrate în 

cursul urmǎririi penale fiind excluse), 

precum şi dacǎ procurorul solicitǎ 

restituirea cauzei, în condițiile art. 345 

alin. 3, ori nu rǎspunde în termenul 

prevǎzut de aceleaşi dispoziții [art. 346 

alin. 3 lit. b) şi c) din Noul Cod de 

procedurǎ penalǎ]. 

În toate celelalte cazuri, în care a 

constatat neregularităţi ale actului de 

sesizare, a exclus una sau mai multe 

probe administrate (probele excluse nu 

pot fi avute în vedere la judecata în 

fond a cauzei), ori a sancţionat, potrivit 

art. 280 - 282 din Noul Cod de 

procedurǎ penalǎ, actele de urmărire 

penală efectuate cu încălcarea legii, 

judecătorul de cameră preliminară 

dispune începerea judecăţii. 

În privința cǎii de atac, legea 

procesual penalǎ reglementeazǎ expres 

calea de atac a contestației, aceasta 

urmând a fi formulatǎ în termen de 3 

zile, de la comunicarea încheierii 

motivate a judecǎtorului de camerǎ 

preliminarǎ. Contestația poate viza 

modul de soluționare a cererilor şi 

excepțiilor, precum şi soluțiile 

prevǎzute la art. 346 alin. 3-5 din Noul 

Cod de procedurǎ penalǎ (nu însǎ şi 

ipoteza reglementatǎ în art. 346 alin. 6 

din noua reglementare) [15]. 

 

3. Judecata - fazǎ importantǎ a 

procesului penal 
 

Noțiunii de judecatǎ i se atribuie, în 

terminologia juridicǎ procesual penalǎ, 

a) of the New Code of Criminal 

Procedure, the preliminary chamber 

judge shall return the case to the 

prosecutor’s office if: the indictment is 

not prepared according to the rules and 

such irregularity was not remedied by 

the prosecutor within the term 

provided in Art. 345 para. 3, if the 

irregularity entails the impossibility to 

establish the object or limits of the 

judgment. The preliminary chamber 

court report establishes the irregularity 

of the notification act, according to the 

text of the law; the case is returned for 

the remedy of the act for notification of 

the court. Such a ruling was regulated 

by Art. 300 of the Code of Criminal 

Procedure of 1968. 

Also, the preliminary chamber judge 

returns the case to the prosecutor if it 

excluded all the evidence gathered 

during the criminal prosecution (for 

instance, establishing a breach in 

respect of a proof which led to all the 

evidence deriving from that proof, may 

lead to the return of the file to the 

prosecutor, since the entire evidence 

gathered during the criminal 

prosecution is excluded), as well as if 

the prosecutor requests the case to be 

returned, according to Art. 345 para. 3, 

or fails to answer within the term 

provided by the same provisions [Art. 

346 para. 3 letters b) and c) of the New 

Code of Criminal Procedure]. 

In all the other cases when 

irregularities of the notification act 

were found, when it excluded one or 

some of the gathered evidence 

(excluded evidence cannot be taken 

into consideration upon the judgment 

of the case on the merits) or sanctions, 

according to Arts. 280 – 282 of the 

New Code of Criminal Procedure the 

criminal prosecution acts undertaken in 

breach of the law, the preliminary 
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douǎ accepțiuni [16]. Astfel, în sens 

restrâns, conceptul de judecatǎ vizeazǎ 

operația logicǎ, prin care completul de 

judecatǎ soluționeazǎ cauza penalǎ cu 

care a fost sesizat, iar în sens larg, prin 

judecatǎ se înțelege una dintre fazele 

procesului penal, alcǎtuitǎ dintr-un 

ansamblu de activitǎți desfǎşurate, în 

principal, de instanța de judecatǎ. 

Prin noțiunile de ,,cauzǎ”, ,,pricinǎ” 

sau ,,afacere” penalǎ, se întelege faptul 

material pentru care se desfǎşoarǎ 

procesul penal; este avut în vedere 

conflictul de drept penal material. 

Conceptul de ,,cauzǎ penalǎ” nu trebuie 

confundat cu noțiunea de ,,proces”, 

aceastǎ din urmǎ noțiune vizând 

complexul de activitǎți ce se deruleazǎ 

în vederea rezolvǎrii conflictului de 

drept penal [17]. 

Judecata este consideratǎ, în 

accepțiunea sa largǎ, ca fiind faza 

centralǎ şi cea mai importantǎ a 

procesului penal [18], deoarece are ca 

obiect soluționarea definitivǎ a cauzei 

penale. Faza de judecatǎ îşi justificǎ 

importanța acordatǎ şi prin faptul cǎ, în 

cadrul acesteia, instanța de judecatǎ 

verificǎ întreaga activitate procesualǎ 

desfǎşuratǎ cu toți ceilalți participanți, 

atât înaintea judecǎrii cauzei, cât şi pe 

parcursul judecǎrii ei. 

De asemenea, importanța acordatǎ 

acestei faze procesuale se reflectǎ şi în 

reglementǎrile ce consacrǎ principiul 

separației puterilor în stat, şi, implicit, 

independența puterii judecǎtoreşti. În 

acest sens, Constituția României aratǎ 

în cuprinsul art. 124 cǎ “Justiția se 

înfǎptuieşte în numele legii” şi cǎ 

“Judecǎtorii sunt independenți şi se 

supun numai legii”. Tot astfel, conform 

art. 1 alin. 2 din Legea nr. 304/2004 

privind organizarea judiciarǎ, 

,,Consiliul Superior al Magistraturii 

este garantul independenței justiției”. 

chamber judge shall order the initiation 

of the judgment. 

As regards the means of challenge, 

the criminal trial-related law expressly 

regulates the means of appeal by a 

challenge, which shall be filed within 3 

days from communication of the court 

report supported by reasons issued by 

the preliminary chamber judge. The 

challenge may concern the settlement 

of the requests and exceptions, as well 

as the rulings provided in Art. 346 

paras. 3-5 of the New Code of 

Criminal Procedure (but not the 

hypothesis regulated in Art. 346 para. 6 

of the new regulation) [15]. 

 

3. Judgment – important phase of 

the criminal proceedings  
 

The notion of judgment receives 

two meanings in the criminal trial-

related terminology [16]. Thus, in a 

narrow sense, the concept of judgment 

refers to the logical operation whereby 

the panel of judges settles the criminal 

case with which it was seized, while, in 

a broad sense, the judgment means one 

of the phases of the criminal 

proceedings, consisting of a set of 

activities primarily undertaken by the 

court of law. 

The notions of criminal “case”, 

“cause” or “matter” mean the 

substantive fact for which the criminal 

proceedings takes place; this refers to 

the material criminal law dispute. The 

concept of “criminal case” should not 

be mistaken for the notion of 

“proceedings”, the latter notion 

referring to the set of activities 

undertaken for the settlement of the 

criminal law dispute [17]. 

The judgment is considered, in its 

broad sense, as the central and most 

important phase of the criminal 
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Obiectul fazei de judecatǎ este 

reprezentat de aflarea adevǎrului, cu 

privire la fapta şi persoana cu care a 

fost sesizatǎ instanța, în scopul 

pronunțǎrii unei soluții legale şi 

temeinice. 

Pe parcursul fazei de judecatǎ, 

instanța verificǎ legalitatea şi 

temeinicia acuzației penale formulate 

de cǎtre procuror, precum şi a pretenției 

civile formulate de cǎtre partea civilǎ, 

luând o hotǎrâre prin care se rezolvǎ 

latura penalǎ şi civilǎ a procesului 

penal. Hotǎrârea instanței penale poate 

fi supusǎ controlului judiciar, prin 

exercitarea cǎilor de atac, de pǎrți sau 

de procuror. 

Actele de judecatǎ, reprezintǎ acte 

jurisdicționale, prin intermediul cǎrora 

este efectuatǎ activitatea de judecatǎ în 

vederea atingerii scopului procesului 

penal şi constau în hotǎrâri pe care 

instanța de judecatǎ le dispune în cursul 

procesului cu privire la rezolvarea 

acțiunii penale sau civile [19]. 

Principiile specifice fazei de 

judecatǎ. Pe lângǎ principiile 

fundamentale ale procesului penal, care 

sunt aplicabile şi în faza judecǎții, 

existǎ un set de principii specifice 

acestei faze: publicitatea, nemijlocirea, 

oralitatea şi contradictorialitatea. 

a. Reglementat în art. 290 alin. 1 din 

Codul de procedurǎ penalǎ din 1968, 

principiul publicitǎții fazei de judecatǎ 

este consacrat în cuprinsul art. 352 din 

Noul Cod de procedurǎ penalǎ. 

Publicitatea şedinței de judecatǎ este 

regula de bazǎ a procesului penal, ce 

constǎ în derularea judecǎții unei cauze 

penale în şedințǎ publicǎ. Şedințele de 

judecatǎ au caracter public, fiind 

permisǎ participarea oricǎrei persoane, 

inclusiv a presei. 

Prezența publicului, oferǎ 

posibilitatea acestuia de a lua 

proceedings [18], because its object is 

the final settlement of the criminal 

case. The importance assigned to the 

judgment phase is also justified by the 

fact that, within such, the court of law 

verifies the entire activity related to the 

proceedings, undertaken by all the 

other participants, both before the 

judgment of the case and during its 

judgment. 

Also, the importance assigned to 

this phase of the proceedings is also 

reflected in the regulations establishing 

the principle of separation of state 

powers, and, implicitly, the 

independence of the judiciary power. 

In this respect, the Constitution of 

Romania provides in Art. 124 that 

“Justice shall be rendered in the name 

of the law” and that “Judges shall be 

independent and subject only to the 

law”. Also, according to Art. 1 para. 2 

of Law no. 304/2004 on the judiciary 

organization, “The Superior Council of 

Magistracy shall be the guarantor of 

the independence of justice”. 

The purpose of the judgment phase 

is to find the truth in respect of the fact 

and the person which were notified to 

the court, in order to issue a lawful and 

grounded ruling. 

Throughout the judgment phase, the 

court of law shall verify the legality 

and grounds for the criminal 

accusation pressed by the prosecutor, 

as well as of the civil claim filed by the 

civil party, making a decision which 

shall solve the criminal and civil sides 

of the criminal proceedings. The 

decision of the criminal court may be 

subject to judiciary control by 

exercising the means of challenge by 

the parties or the prosecutor. 

The acts of judgment are 

jurisdictional acts whereby the activity 

of judgment is undertaken in order to 
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cunoştințǎ cu privire la modalitatea în 

care se efectueazǎ actul de justiție şi 

asigurǎ garanția unui control, al 

acestuia sau al presei, asupra 

modalitǎții de aducere la îndeplinire 

actul de justiție [20]. 

Nu se impune ca în sala de judecatǎ 

sǎ fie, în mod efectiv, un public în 

momentul derulǎrii procesului, însǎ 

este necesar ca publicul sǎ poatǎ avea 

acces la şedința de judecatǎ. Cu alte 

cuvinte, activitatea procesualǎ în 

aceastǎ etapǎ a procesului penal se 

realizeazǎ ,,cu uşile deschide” [21]. 

Reprezentând o importantǎ garanție 

privind obiectivitatea şi imparțialitatea 

judecǎții, publicitatea şedinței de 

judecatǎ este prevǎzutǎ expres în 

Constituția României (potrivit art. 127, 

şedințele de judecatǎ sunt publice, afarǎ 

de cazurile prevǎzute de lege), precum 

şi în Legea nr. 304/2004 privind 

organizarea judiciarǎ (potrivit art. 12, 

şedințele de judecatǎ sunt publice, în 

afarǎ de cazurile prevǎzute de lege; 

pronunțarea hotǎrârilor se face în 

şedințǎ publicǎ, cu excepția cazurilor 

prevǎzute de lege). 

De la principiul publicitǎții şedinței 

de judecatǎ existǎ şi excepții, situații 

expres prevǎzute de lege, în care 

publicitatea nu mai este obligatorie. 

De asemenea, potrivit art. 351 alin. 

1 din Noul Cod de procedurǎ penalǎ, 

judecata cauzei se face în faţa instanţei 

constituite potrivit legii şi se desfăşoară 

în şedinţă, oral, nemijlocit şi în 

contradictoriu, reglementarea fiind una 

similarǎ cu cea prevǎzutǎ în art. 289 

din Codul de procedurǎ penalǎ din 

1968. 

b. Nemijlocirea, constǎ în obligația 

instanței de a percepe direct şi 

nemijlocit mijloacele de probǎ ce se 

administreazǎ în cauzǎ, precum şi 

susținerile procurorului sau ale pǎrților 

achieve the purpose of the criminal 

proceeding and consist in decisions 

that the court of law orders during the 

proceedings in respect of the 

settlement of the criminal or civil 

action [19]. 

Specific principles of the 

judgment phase. Besides the 

fundamental principles of the criminal 

proceedings, which are also applicable 

in the judgment phase, there is a set of 

principles specific to this phase: 

publicity, direct nature, oral arguments 

and audi alteram partem rule. 

a. Regulated in Art. 290 para. 1 of 

the Code of Criminal Procedure of 

1968, the principle of publicity of the 

judgment phase is established in Art. 

352 of the New Code of Criminal 

Procedure. The publicity of the court 

session is the basic rule of the criminal 

trial consisting in the performance of 

the judgment of a criminal case in 

public session. The court sessions have 

a public nature, any person being 

allowed to participate, including the 

press. 

The presence of the public allows it 

to become aware of the modality in 

which the act of justice is rendered and 

ensures the guarantee of a control by 

such public or by the press on the 

modality of rendering justice [20]. 

It is not required that a public is 

effectively present in the courtroom 

upon the performance of the trial, but it 

is necessary that the public may have 

access to the court session. In other 

words, the proceedings in this phase of 

the criminal proceedings take place 

“with open doors” [21]. 

Being an important guarantee of the 

objectivity and impartiality of the 

judgment, the publicity of the court 

session is expressly provided in the 

Constitution of Romania (according to 
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din procesul penal. Prin nemijlocire, 

instanța intrǎ în contact direct cu toate 

probele. 

Principiile contradictorialitǎții şi 

oralitǎții se îmbinǎ cu principiul 

nemijlocirii, conform cǎruia 

judecǎtorul ,,percepe direct, nemijlocit, 

toatǎ activitatea pǎrților şi a subiecților 

procesuali secundari; ascultǎ pǎrțile, 

martorii, direct, nemijlocit (...). Sub 

ochii şi urechile judecǎtorului şi a 

pǎrților se petrece toatǎ desfǎşurarea 

dezbaterii. Judecǎtorul este deci pus în 

situația de a percepe şi de a aprecia 

elementele dezbaterii şi probele, de 

visu et de auditu, în şedințǎ, în prezența 

şi sub controlul pǎrților interesate şi 

chiar a publicului asistent. Şi, numai pe 

cele vǎzute şi auzite în dezbatere şi 

discutate acolo, sub observația şi 

controlul sǎu nemijlocit, îşi va putea 

întemeia judecǎtorul convingerea sa” 

[22]. 

În scopul asigurǎrii nemijlocirii, a 

fost reglementat principiul continuitǎții 

completului de judecatǎ, în 

conformitate cu care judecarea cauzei 

penale se realizeazǎ, în cursul 

întregului proces penal, de acelaşi 

complet de judecatǎ, cǎruia i-a fost 

repartizatǎ aleatoriu cauza. În acest 

sens, principiul continuitǎții 

completului de judecatǎ presupune că 

,,întreaga dezbatere se desfǎşoarǎ sub 

ochii aceloraşi judecǎtori, în mod 

neîntrerupt, continuu, pentru ca astfel 

judecǎtorii sǎ aibǎ o documentare 

minuțioasǎ asupra fiecǎrui moment al 

dezbaterii şi sǎ-şi formeze o idee 

unitarǎ, asupra ansamblului procesului 

dezbǎtut” [23]. 

c. Contradictorialitatea, ca 

principiu specific fazei de judecatǎ, 

vizeazǎ faptul cǎ probele administrate 

în cursul acestei faze, sunt supuse 

discuției participanților la şedințǎ, 

art. 127, the court sessions are public, 

except for the cases provided by the 

law), as well as in Law no. 304/2004 

on the judiciary organization 

(according to Art. 12, the court 

sessions are public, except for the 

cases provided by the law; decisions 

shall be issued in public session, 

except for the cases provided by the 

law). 

There are exceptions from the 

principle of publicity of the court 

session, which are situations expressly 

provided by the law in which the 

publicity is no longer mandatory. 

Also, according to Art. 351 para. 1 

of the New Code of Criminal 

Procedure, the judgment of the case is 

made before the court formed 

according to the law and takes place in 

a session, orally, directly and 

according to the audi alteram partem 

rule, this regulation being similar to the 

one provided in Art. 289 of the Code 

of Criminal Procedure of 1968. 

b. The direct nature, consists in the 

obligation of the court to directly 

perceive, without any intermediate, the 

means of evidence produced in the 

case, as well as the arguments of the 

prosecutor or of the parties in the 

criminal trial. By this direct nature, the 

court has direct contact with all the 

evidence. 

The principles of audi alteram 

partem and of oral arguments blend 

with the principle of direct nature, 

according to which the judge “directly 

perceives, without any intermediate, 

the entire activity of the parties and of 

the secondary participants in the trial; 

directly hears the parties, the 

witnesses, without any intermediate 

(...). The entire debate takes places 

before the eyes and ears of the judge 

and of the parties. Consequently, the 
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evidențiindu-se, astfel, pozițiile 

procesuale diferite ale pǎrților [24] 

Principiul contradictorialitǎții se 

gǎseşte într-o strânsǎ legǎturǎ cu 

principiul egalitǎții armelor, ca pǎrți 

ale dreptului la un proces echitabil, şi 

implicǎ dreptul fiecǎrei pǎrți de a lua 

cunoştințǎ cu privire la toate actele 

dosarului sau de observațiile, rapoartele 

prezentate judecǎtorului şi de a le 

discuta în fața acestuia, în scopul 

influențǎrii deciziei instanței de 

judecatǎ, într-o procedurǎ cu caracter 

contradictoriu, care sǎ nu o plaseze pe 

vreuna dintre pǎrți într-o situație 

dezavantajoasǎ [25]. 

d. De asemenea, principiul oralitǎții 

constǎ în aceea cǎ, întreaga activitate 

procesualǎ derulatǎ în faza judecǎții se 

efectueazǎ prin viu grai. 

Oralitatea nu este doar o modalitate 

de derulare a şedinței de judecatǎ, ci, 

aceasta terbuie înțeleasǎ şi în funcție de 

efectele juridice pe care le produce în 

faza de judecatǎ, fiind o condiție 

imperativǎ a valabilitǎții acesteia, 

deoarece la pronunțarea hotǎrârii 

instanța va ține seama nu numai de 

ceea ce s-a consemnat, ci şi de ceea ce 

s-a discutat oral în etapa dezbaterilor. 

 

4. Punerea în executare a hotǎrârilor 

judecǎtoreşti penale - fazǎ a 

procesului penal 
 

În vederea rezolvǎrii conflictului de 

drept penal apǎrut prin comiterea unei 

infracțiuni, se impune declanşarea 

procesului penal, deci naşterea unui 

raport juridic procesual penal. Însǎ, 

conflictul de drept penal substanțial nu 

se considerǎ soluționat decât în urma 

parcurgerii procesului penal, prin 

restabilirea ordinii de drept nesocotite, 

adicǎ prin tragerea la rǎspundere penalǎ 

a celor vinovați de comiterea 

judge is in the position to perceive and 

assess the elements of the debate and 

the evidence, de visu et de auditu, in 

the session, in the presence and under 

the control of the concerned parties and 

even of the participating public. And 

the judge can ground his conviction 

only on what he saw and heard in the 

debate and on what was discussed 

there” [22]. 

In order to ensure such direct nature, 

the principle of continuity of the panel 

of judges was regulated, according to 

which the judgment of a criminal case 

is made throughout the entire criminal 

trial, by the same panel of judges to 

which the case was randomly assigned. 

In this respect, the principle of 

continuity of the panel of judges 

implies that “the entire debate takes 

place before the eyes of the same 

judges, in an uninterrupted, continuous 

manner, so that the judges have a 

detailed documentation of each 

moment of the debate and form a 

unitary opinion on the entire 

proceedings under debate” [23]. 

c. The audi alteram partem rule, as 

a principle specific to the judgment 

phase, refers to the fact that the 

evidence gathered during this phase is 

submitted foe discussions by the 

participants in the session, thus 

emphasizing the different trial-related 

positions of the parties [24]. 

The audi alteram partem rule is in 

close connection with the principle of 

equality of arms, as parts of the right to 

a fair trial and involve the right of each 

party to become aware of all the acts in 

the file or the observations, reports 

presented to the judge and to discuss 

them before such judge in order to 

influence the decision of the court of 

law, within a procedure based on the 

audi alteram partem rule which does 
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infracțiunii. 

În scopul asigurǎrii finalitǎții 

procesului penal şi realizǎrii tragerii la 

rǎspundere penalǎ a persoanelor 

vinovate, nu este suficientǎ pronunțarea 

unei hotǎrâri judecǎtoreşti, ci se impun 

a fi puse în aplicare dispozițiile 

cuprinse în aceastǎ hotǎrâre. 

Punerea în executare a hotǎrârilor 

penale definitive reprezintǎ activitatea 

procesualǎ, efectuatǎ din oficiu, prin 

care sunt executate dispozițiile hotǎrârii 

penale definitive. Conform 

regulamentului de organizare internǎ a 

instanțelor, la birourile de executǎri 

penale existǎ cel puțin un judecǎtor 

delegat care se ocupǎ, în concret, de 

activitatea executǎrilor penale. 

Ultimei faze a procesului penal, îi 

revine menirea traducerii în viațǎ a 

hotǎrârii penale definitive şi realizarea 

scopului legii penale şi al legii 

procesual penale [26]. Punerea în 

executare a hotǎrârilor penale este 

caracterizatǎ de principii proprii ca: 

obligativitatea, executabilitatea, 

jurisdicționalitatea şi continuitatea 

[27]. 

În cadrul procesului penal trebuie 

aduse la îndeplinire dispozițiile 

hotǎrârii penale rǎmase definitive, 

dispoziții ce prevǎd constrângerea 

persoanelor condamnate, astfel ca 

acestea sǎ suporte în mod efectiv 

sancțiunile penale aplicate. 

În literatura procesual penalǎ, 

numeroşi autori susțin autonomia 

acestei faze a procesului penal [28], 

însǎ, existǎ şi opinii în conformitate cu 

care normele referitoare la executarea 

hotǎrârilor penale aparțin în totalitate 

ramurii autonome a dreptului penal 

executiv [29]. 

De asemenea, s-a arǎtat cǎ este 

înglobatǎ în faza punerii în executare a 

hotǎrârilor penale, doar o anumitǎ parte 

not put any of the parties at a 

disadvantage [25]. 

d. Also, the principle of oral 

arguments consists in the fact that the 

entire activity of the proceedings 

conducted in the judgment phase takes 

place orally. 

The oral arguments is not only a 

modality of holding the court session, 

but, it should be also understood taking 

into account the legal effects it 

produces in the judgment phase, being 

an imperative requirement for its 

validity, because, upon issuing a 

decision, the court shall take into 

consideration not only what was 

recorded, but also what was discussed 

orally in the debate stage. 

 

4. Enforcement of the criminal court 

decisions - phase of the criminal 

proceedings  

 

For the settlement of a criminal law 

dispute arising from the perpetration of 

an offence, it is required to initiate the 

criminal proceedings, consequently, a 

criminal law relationship is born in 

relation to such proceedings. However, 

the substantive criminal law dispute is 

considered settled only after the 

completion of the criminal 

proceedings, by reestablishment of the 

breached order of law, namely by 

holding the persons guilty of having 

committed the offence liable under the 

criminal law. 

In order to ensure the completion of 

the criminal proceedings and to hold 

the guilty persons liable under the 

criminal law, it is not sufficient to issue 

a court decision, but its enacting terms 

have to be enforced. 

The enforcement of the final 

criminal decisions is an activity 

included in the proceedings, conducted 
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dintre activitǎțile de executare, 

respectiv acelea care declanşeazǎ 

începutul executǎrii, deosebindu-se, 

astfel, executarea pedepsei, de 

activitatea de punere a ei în executare 

[30]. 

În vreme ce reglementarea punerii 

în executare a hotǎrârilor penale, intrǎ 

sub incidența exclusivǎ a normelor de 

drept procesual penal, executarea 

propriu-zisǎ a sancțiunii penale cade 

sub incidența normelor de drept 

substanțial, acestea din urmǎ fiind 

cuprinse în Codul penal, precum şi în 

Legea nr. 275/2006 privind executarea 

pedepselor şi a mǎsurilor dispuse de 

organele judiciare în cursul procesului 

penal. 

Faza procesualǎ a punerii în 

executare, este plasatǎ ulterior 

rǎmânerii definitive a hotǎrârii 

judecǎtoreşti penale, şi conform art. 

554 din Noul Cod de procedurǎ penalǎ 

debuteazǎ prin primele activitǎți 

judiciare, pe care le întreprinde la 

instanța de executare, judecǎtorul 

delegat cu efectuarea punerii în 

executare. 

Limita finalǎ a acestei faze 

procesuale, se epuizeazǎ odatǎ cu 

începerea executǎrii efective a 

sancțiunilor sau a dispozițiilor cuprinse 

în hotǎrârea judecǎtoreascǎ. 

 

Concluzii 

  

În concluzie, putem afirma că fazele 

procesului penal sunt diviziuni ale 

acestuia, care înglobeazǎ un complex 

de activitǎți, desfǎşurate în mod 

succesiv, progresiv şi coordonat, având 

un obiect propriu şi urmând sǎ se 

finalizeze cu soluții proprii. 

Este evident faptul că, noțiunea de 

fazǎ procesualǎ nu se confundǎ cu 

noțiunea de stadiu procesual. În acest 

ex officio, whereby the enacting terms 

of a final criminal decisions are 

enforced. According to the internal 

organization regulation of the courts, 

the criminal enforcement bureaus 

include at least one delegated judge 

concretely in charge with the activity 

of criminal enforcement. 

The last phase of the criminal 

proceedings has the purpose to 

transpose in life the final criminal 

decision and to achieve the purpose of 

the criminal law and of the criminal 

trial-related law [26]. The enforcement 

of the criminal decisions is 

characterized by its own principles 

such as: mandatory nature, 

enforceability, jurisdiction and 

continuity [27]. 

Within the criminal proceedings, the 

enacting terms of the final criminal 

decision have to be enforced, which 

provide the coercion of the sentenced 

persons, so that they effectively incur 

the applied criminal sanctions. 

In the criminal trial-related 

literature, numerous authors claim the 

autonomy of this stage of the criminal 

proceedings [28], however, there are 

also opinions according to which the 

rules on the enforcement of the 

criminal decisions fully belong to the 

autonomous branch of the executive 

criminal law [29]. 

Also, it was shown that only a 

certain part of the enforcement 

activities is included in the phase of 

enforcement of the criminal decisions, 

namely the activities initiating the 

beginning of the enforcement, and 

thus, the service of the sentence is 

different from the enforcement of the 

sentence [30]. 

While the regulation of the 

enforcement of the criminal decisions 

falls under the exclusive application of 
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sens, stadiile procesuale reprezintǎ 

trepte diferite de derulare a procesului 

penal, în cadrul etapelor distincte pe 

care acesta le parcurge. Astfel, stadiile 

procesuale sunt subîmpǎrțiri ale 

etapelor de derulare a procesului penal; 

acestea au o funcție proprie, alcǎtuind, 

în cadrul activitǎților principale, un 

mǎnunchi unitar de activitǎți (de pildǎ, 

în judecata în cǎile de atac, etapǎ a 

fazei de judecatǎ, pot fi utilizate 

succesiv mai multe cǎi de atac - apelul, 

recursul în casație, contestația în 

anulare, revizuirea - fiecare dintre 

acestea constituind un stadiu 

procesual). 

Odatǎ cu intrarea în vigoare a 

Noului Cod de procedurǎ penalǎ, 

procesul penal cunoaşte, alǎturi de 

urmǎrirea penalǎ, judecatǎ şi punerea în 

executare a hotǎrârilor penale, o nouǎ 

fazǎ a procesului penal, şi anume, 

camera preliminarǎ. Obiectul 

procedurii în camera preliminarǎ îl 

constituie verificarea, dupǎ trimiterea 

în judecatǎ, a competenței şi a 

legalitǎții sesizǎrii instanței, precum şi 

verificarea legalitǎții administrǎrii 

probelor şi a efectuǎrii actelor de cǎtre 

organele de urmǎrire penalǎ. 

Ceea ce este extrem de important, 

este faptul că, aceastǎ nouă 

compartimentare a procesului penal 

corespunde specificului tuturor 

activitǎților ce necesitǎ a fi derulate în 

scopul bunei rezolvǎri a cauzei penale 

care se află în instrumentare. 
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of challenge, which is a stage of the 

judgment phase, several means of 

challenge may be successively used - 

appeal, recourse in cassation, challenge 

for annulment, revision - and each of 

them is a proceedings stage). 

 Upon the coming into force of the 

New Code of Criminal Procedure, the 

criminal proceedings, along with the 

criminal prosecution, judgment and 

enforcement of the criminal decision, 

include a new phase, namely the 

preliminary chamber. The purpose of 

the procedure in the preliminary 

chamber is to verify, after the 

indictment, the competence and 

legality of seizing the court, as well as 

to verify the legality of evidence 

gathered and the procedural acts 

undertaken by the criminal prosecution 

bodies. 

 What is extremely important is 

that these subdivisions of the criminal 

proceedings, correspond to the 

particulars of the activities which have 

to be undertaken for a good settlement 

of the criminal case. 
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Rezumat: În cadrul lucrării sunt 

examinate condiţiile aplicării legii penale 

române în timp, în situaţia impusă de 

intrarea în vigoare a noilor coduri, penal şi 

de procedură penală, cu implicaţii directe 

în activitatea complexă de asistenţă 

judiciară internaţională în materie penală. 

Elementule de noutate sunt reprezentate de 

examinarea generală a principiilor 

aplicării legii penale în timp, în cazul în 

care România este stat solicitant sau 

solicitat pentru executarea sau 

transmiterea unei cereri de asistenţă 

judiciară internaţională în materie penală. 

Lucrarea continuă alte activităţi de 

cercetare realizate pe linia implicării 

României în activitatea de asistenţă 

judiciară în materie penală în relaţiile cu 

statele membre ale Uniunii Europene. 

Având în vedere elementele de noutate, 

precum şi importanţa acestei forme de 

cooperare judiciară internaţională în 

materie penală, în condiţiile intensificării 

activităţilor de acest gen la nivelul Uniunii 

Europene, lucrarea poate fi utilă 

studenţilor facultăţilor de drept, 

teoreticienilor şi practicienilor, precum şi 

altor persoane a căror activitate implică 

cunoaşterea acestor norme juridice. 
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Abstract: In this paper there are 

examined the conditions of enforcing the 

Romanian criminal law in time, under the 

situation imposed by the entry into force of 

the new criminal and criminal procedure 

Codes, with direct implications in the 

complex activity of international judicial 

assistance in criminal matters. The novelty 

consists of the general examination of the 

principles of criminal law enforcement in 

time, in the case where Romania is 

requested or required for the execution or 

submission of a request for international 

judicial assistance in criminal matters. The 

paper continues other research activities 

conducted on the line of the Romanian 

involvement in the activity of judicial 

assistance in criminal matters in the 

relations with EU member states. Due to 

the novelty elements and the importance of 

this form of international judicial 

cooperation in criminal matters, under the 

conditions of intensifying such activities at 

the level of European Union, the paper can 

be useful to law students, theoreticians and 

practitioners, and others whose work 

involves knowledge of these legal norms. 
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Cuvinte cheie: extraactivitate; 

retroactivitate; neretroactivitatea legii 

penale.  

 

Introducere 

 

Intrarea recentă în vigoare a noilor 

coduri, penal şi de procedură penală, 

necesită, în opinia noastră, şi 

examinarea succintă a unor dispoziţii 

prin care este reglementată instituţia 

aplicării legii penale române în timp. 

Această cercetare se impune, 

deoarece, aplicarea legii penale române 

mai favorabile are implicaţii directe şi 

în activitatea de cooperare judiciară 

internaţională în materie penală, cu 

trimitere directă la asistenţa judiciară 

internaţională în materie penală. 

O problemă deosebită este 

reprezentată de dezincriminarea unor 

fapte, caz în care cererea prin care un 

alt stat solicită aplicarea uneia dintre 

formele de cooperare cunoscute, va fi 

refuzată de către statul român, deoarece 

în această situaţie dubla incriminare nu 

mai există.  

Potrivit doctrinei, „eficienţa juridică 

se capătă numai prin intrarea legii în 

vigoare; din acest moment începe şi 

durata de aplicaţiune a legii” [1]. 

Acest principiu care reglementează 

activitatea legii penale române, este 

prevăzut expres în dispoziţiile art. 3 din 

Codul penal, unde se stipulează că 

„legea penală se aplică infracţiunilor 

săvârşite în timpul cât ea se află în 

vigoare”. Aşadar, regula generală 

instituită de legiuitorul român este 

aceea că, legea penală se aplică tuturor 

faptelor comise sub imperiul său, 

respectiv de la intrarea sa în vigoare, 

până la ieşirea din vigoare.  

În ceea ce priveşte intrarea în 

vigoare a unei legi penale, aceasta se 

 

Keywords: extra-activity; retrospective; 

non-retroactivity of the criminal law. 

 

 

Introduction 

 

The recent entry into force of the 

new Criminal and Criminal Procedure 

Codes requires, in our opinion, a brief 

examination of some provisions that 

regulated the institution of enforcing 

the Romanian criminal law in time. 

This research is necessary as more 

favorable Romanian criminal law 

enforcement has direct implications in 

the work of international judicial 

cooperation in criminal matters, with 

direct reference to international judicial 

assistance in criminal matters. 

A particular problem is represented 

by the decriminalization of some facts, 

the case in which the demand of 

another state requiring the application 

of one of the known forms of 

cooperation will be refused by the 

Romanian state, as in this situation 

there is no longer the double 

incrimination. 

According to the doctrine the 

“judicial efficiency could be gained 

only through the entry into force of the 

law; with that time it starts the 

duration of the application of the law” 

[1]. 

This principle, which is governing 

the activity of the Romanian criminal 

law, is expressly provided in article 3 

of the Criminal Code, which provides 

that “criminal law applies to offenses 

committed at the time it is in force”. 

Therefore, the general rule established 

by the Romanian legislator is that 

criminal law applies to all acts 

committed under its rule, i.e. from its 

entry into force until its termination. 
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realizează, după trecerea a 3 zile de la 

momentul publicării în Monitorul 

Oficial al României sau la o altă dată, 

prevăzută expres în conţinutul acesteia. 

În cazul legilor de o amploare 

deosebită cum sunt codurile penale, 

intrarea acestora în vigoare se 

realizează printr-o procedură diferită 

(determinată de necesitatea studierii şi 

informării cetăţenilor), la o dată mai 

îndepărtată în raport cu momentul 

publicării, printr-o lege specială de 

punere în aplicare. În acest sens 

exemplificăm procedura intrării în 

vigoare a actualului Cod penal, care a 

fost publicat iniţial prin Legea nr. 

286/2009 [2] şi a intrat în vigoare la 

data de 01.02.2014 prin Legea nr. 

187/2012 de punere în aplicare a Legii 

nr. 286/2009 privind Codul penal [3]. 

Principala modalitate prin care se 

dispune ieşirea din vigoare a unei legi 

penale este abrogarea acesteia, care 

poate fi expresă sau tacită.  

Pe lângă abrogare, ca modalitate 

principală de ieşire din vigoare, în 

teoria dreptului penal sunt examinate şi 

alte trei situaţii, respectiv: ajungerea la 

termen sau dispariţia condiţiilor 

speciale care au impus adoptarea legii, 

ieşirea din vigoare prin dispariţia 

obiectului de ocrotire (protecţie) şi 

ieşirea din vigoare prin schimbarea 

condiţiilor social politice [4]. 

În vederea stabilirii incidenţei legii 

penale în raport cu timpul, important de 

stabilit este momentul în care se comite 

infracţiunea şi momentul producerii 

rezultatului. Astfel, în cazul 

infracţiunilor a căror rezultat se 

produce imediat după executarea 

acţiunii sau inacţiunii incriminate, 

stabilirea momentului comiterii nu 

ridică nicio problemă, deoarece se 

apreciază că momentul comiterii se 

Regarding the entry into force of a 

criminal law, this is achieved, after 3 

days from the publication in the 

Official Monitor of Romania, or at 

another time specifically provided for 

in its content. 

In the case of the laws of a 

particular scale such as the criminal 

codes, their entry into force is achieved 

by a different procedure (determined 

by the need to study and inform 

citizens) at a later date in relation to the 

time of publication, by a special law of 

implementation. In this regard we 

illustrate the procedure of entry into 

force of the current Criminal Code, 

which was originally published by 

Law. 286/2009 [2] and entered into 

force on 01.02.2014 by Law no. 

187/2012 for implementing Law no. 

286/2009 on the Criminal Code [3]. 

The main way to decide the 

termination of a criminal law is by 

repealing, which may be express or 

implied. 

Besides repealing, as the main way 

of termination, in the criminal law 

theory there are reviewed other three 

cases, respectively: it expires or the 

disappearance of the special conditions 

imposing the adoption of the law, the 

termination by the by the 

disappearance of the object of 

preservation (protection) and the 

termination by changing the political 

social conditions [4]. 

In order to establish the incidence of 

the criminal law relating to time, it is 

important to determine when the 

offense is committed and the time of 

the result. Thus, the offenses whose 

result occurs immediately after the 

execution of the incriminated action or 

inaction, the establishment of the 

timing of the commission does not 
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identifică cu momentul executării 

acţiunii şi producerii rezultatului, caz în 

care se va aplica legea în vigoare la 

acel moment. În cazul infracţiunilor de 

rezultat, în care producerea urmărilor 

materiale por surveni ulterior executării 

acţiunii incriminate, după trecerea unei 

anumite perioade de timp în raport cu 

momentul executării acţiunii, în 

doctrină au fost adoptate trei teorii, 

respectiv: teoria acţiunii, teoria 

rezultatului şi teoria mixtă. 

În dreptul european şi român teoria 

acţiunii este acceptată de cea mai mare 

parte a specialiştilor în domeniu, 

celelalte fiind susceptibile de 

numeroase obiecţii [4]. 

În ştiinţa dreptului penal, în legătură 

cu aplicarea legii penale în timp, o 

problemă deosebită a fost identificată 

în cazul concursului de legi penale şi a 

concursului de norme penale. Astfel, 

vom fi în situaţia unui concurs de legi 

penale atunci când mai multe legi 

penale sunt în acelaşi timp în vigoare, 

iar concursul de norme penale va există 

când sunt susceptibile de a fi aplicate 

mai multe norme penale în vigoare în 

acelaşi timp. 

În doctrină s-a apreciat că, în 

evoluţia legislaţiei penale, există 

concurs de legi penale în timp atunci 

când două sau mai multe legi penale 

reglementează aceleşi relaţii sociale, 

una din legi fiind o lege penală 

generală, alta o lege penală specială 

sau excepţională [5]. Astfel, legea 

specială sau chiar excepţională intră în 

vigoare după legea generală şi „creează 

un regim special impunând anumite 

reguli ce urmează să se aplice cu 

privire la unele situaţii şi pentru un 

anumit timp. Din aceste considerente, 

legea specială derogă de la prevederile 

legii generale, care rămân însă în 

raise any problem, as it is estimated 

that the time of the commission of the 

act identifies with the moment of 

executing the action and its result, in 

which case it will be applied the law in 

force at that time. For resulting crimes, 

where the achievement of the material 

consequences can occur after the 

implementation of the incriminated 

action, after a certain period of time in 

relation to the moment of the execution 

of the action, in the doctrine there were 

adopted three theories, namely: the 

theory of action, the theory of result 

and the mixed theory. 

The European and Romanian law 

theory of the action is accepted by 

most specialists in the field, others 

being open to numerous objections [4]. 

In the science of criminal law, in 

relation to the application of criminal 

law in time, a particular problem was 

identified in the case of competing 

criminal laws and the competition of 

criminal rules. Thus, we will be in a 

competitive situation where more 

criminal laws are in force at the same 

time and the competition of criminal 

rules will exist when there are likely to 

be applied several criminal provisions 

in force at the same time. 

The doctrine held that, in the 

evolution of criminal law, there is a 

competition of criminal laws in time, 

when two or more criminal laws 

governing the same social relations, 

one of the laws being a general 

criminal law, the other criminal law 

being special or exceptional [5]. Thus, 

the special or even exceptional law 

enters into force after the general law 

and it “creates a special regime, 

imposing certain rules that will apply 

on some situations and for some time. 

For these reasons, the special law 
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vigoare”[4]. 

Concursul de norme penale va 

exista atunci când sunt în vigoare în 

acelaşi timp două sau mai multe norme 

penale şi care au vocaţie a fi aplicate cu 

privire la aceeaşi faptă. 

În literatura de specialitate, în cazul 

concursului de norme penale au fost 

examinate mai multe forme, respectiv:  

- calificări alternative (vor exista 

atunci când, între conţinuturile legale 

ale infracţiunilor susceptibile de a fi 

reţinute există o opoziţie esenţială, 

astfel încât alegerea unei calificări o 

exclude în mod necesar pe cealaltă); 

- calificări incompatibile (când o 

infracţiune este consecinţa logică şi, 

întrucâtva, naturală a alteia cu care se 

confundă intim, căci ele tind să 

protejeze acelaşi interes colectiv sau 

individual, şi au la bază o rezoluţie 

infracţională unică); 

- calificări redundante (când 

acoperă în întregime faptele deja 

incluse într-o altă calificare); 

- concursul între o calificare 

generală şi una specială (se aplică 

principiul specialităţii, norma cu 

caracter special având prioritate faţă de 

norma generală); 

- concursul între două calificări, 

dintre care una constituie element sau 

circumstanţă a celeilalte (va exista de 

cele mai multe ori în ipoteza 

infracţiunii complexe, când norma de 

incriminare a faptei complexe şi norma 

incriminatoare a faptei absorbite par a 

avea deopotrivă aplicabilitate în speţă); 

- calificări echivalente (când aceeaşi 

activitate materială intră sub incidenţa a 

două calificări) [4]; 

 

 

 

 

derogates from the provisions of the 

general law, which still remains into 

force” [4]. 

The competition of criminal rules 

will exist in the situation where there 

are into force two or more criminal 

rules at the same time and they can be 

applied on the same offense. 

In the specialized literature, in the 

case of competition of criminal rules, 

several forms have been considered, 

namely: 

- alternative qualifications (it will 

exist when between the legal contents 

of the offenses likely to be detained, 

there is an essential opposition, so that 

the choice of a qualification would 

necessarily exclude the other); 

- incompatible qualifications (when 

a crime is the logical consequence and 

somehow natural to other, with which 

it merges another, as they tend to 

protect the same collective or 

individual interest based on a single 

criminal resolution); 

- redundant qualifications (when 

fully covering the facts already 

included in another qualification); 

- competition between a general and 

a special qualification (it applies the 

principle of specialty, standard with 

special feature, having priority over the 

general rule); 

- competition between two 

qualifications, one of which is the 

element or circumstance of the other 

(there will be most often the 

assumption of the complex offense 

where the incrimination norm of the 

complex act and the incriminating 

norm of the absorbed fact seem to have 

equally applicability in this case); 

- equivalent qualifications (when 

the same material activity is subject to 

two qualifications) [4]. 
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1. Neretroactivitatea legii penale 

 

Potrivit dispoziţiilor art. 15 alin. (2) 

din Constituţie „legea dispune numai 

pentru viitor, cu excepţia legii penale 

sau cotravenţionale mai favorabile”. 

Acest principiu este reluat şi 

prevăzut expres în două dispoziţii 

cuprinse în art. 1 alin. (2) şi art. 2 alin. 

(2) din Codul penal. Astfel în art. 1 

alin. (2), ca şi parte componentă a 

principiului legalităţii incriminării şi a 

sancţiunilor penale se prevede că „nicio 

persoană nu poate fi sancţionată penal 

pentru o faptă care nu era prevăzută de 

legea penală la data când a fost 

săvârşită”, iar în art. 2 alin. (2) se 

prevede că „nu se poate aplica o 

pedeapsă ori nu se poate lua o măsură 

educativă sau o măsură de siguranţă 

dacă aceasta nu era prevăzută de legea 

penală când fapta a fost săvârşită”. 

Acest principiu, este reluat într-o 

altă formulare în dispoziţiile art. 4 din 

Codul penal unde se prevede că „legea 

penală nu se aplică faptelor săvârşite 

sub legea veche, dacă nu mai sunt 

prevăzute în legea nouă”. 

Principiul neretroactivităţii legii 

penale, examinat ca principiu 

constituţional, rezultă implicit şi din 

dispoziţiile instrumentelor juridice 

internaţionale la care România este 

parte, care privesc drepturile şi 

libertăţile cetăţenilor, şi care, potrivit 

dispoziţiilor art. 20 din Constituţie vor 

fi interpretate şi aplicate în 

concordanţă cu Declaraţia universală 

a drepturilor omului, cu pactele şi cu 

celelalte tratate la care România este 

parte. Astfel, potrivit art. 11 alin. (2) 

din actul normativ internaţional 

menţionat „nimeni nu va fi condamnat 

pentru acţiuni sau omisiuni care nu 

 

1. Non-retroactivity of the Criminal 

Law 

 

Under the provisions of article 15 

paragraph (2) of the Constitution the 

“law proscribes only for the future, 

except the more favorable criminal or 

contravention law.” 

This principle is taken and expressly 

provided in the two provisions 

contained in article 1, paragraph (2) 

and article 2, paragraph (2) of the 

Criminal Code. Thus the article 1, 

paragraph (2) as part of the principle of 

incrimination legality and criminal 

penalties provides that “no person may 

be criminally punished for an offense 

which was not provided for in the 

criminal law at the time it was 

committed” and in article 2, paragraph 

(2) it provides that “it cannot be 

imposed a penalty or it cannot take an 

educational or a safety measure, if it 

was no longer under the criminal law 

when the act was committed”. 

This principle is repeated in another 

form in article 4 of the Criminal Code 

which provides that “the criminal law 

does not apply to offenses committed 

under the old law, if they are not 

provided for in the new law.” 

The principle of non-retroactivity of 

the criminal law, examined as a 

constitutional principle, implicitly 

results from the provisions of 

international judicial instruments to 

which Romania is a party, which relate 

to the rights and freedoms of citizens, 

and which, according to article 20 of 

the Constitution, will be interpreted 

and applied in accordance with the 

Universal Declaration of Human 

Rights, with the pacts and other 

treaties to which Romania is a party. 
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constituiau, în momentul când au fost 

comise, un act cu caracter penal 

conform dreptului internaţional sau 

naţional. De asemenea, nu se va aplica 

nicio pedeapsă mai grea decât aceea 

care era aplicabilă în momentul când a 

fost săvârşit actul cu caracter penal”. 

Dispoziţii asemănătoare se regăsesc 

şi în majoritatea instrumentelor juridice 

de cooperare judiciară în materie 

penală adoptate la nivelul Uniunii 

Europene, cu efecte directe în ceea ce 

priveşte refuzul executării unei cereri 

de cooperare sau asistenţă juridică 

internaţională în materie penală. 

Precizăm că în materia dreptului 

penal substanţial, neretroactivitatea 

legii penale este prevăzută şi în 

dispoziţiile art. 7 din Convenţia pentru 

apărarea drepturilor omului şi a 

libertăţilor fundamentale [6]. 

Având în vedere dispoziţiile 

normelor menţionate (de drept 

constituţional şi drept penal), rezultă că 

legea penală este neretroactivă, deci nu 

se poate aplica decât faptelor comise pe 

timpul cât aceasta era în vigoare. 

Aşadar, acest principiu instituie 

regula potrivit căreia, nu se poate aplica 

o lege nouă care incriminează o faptă, 

în condiţiile în care la momentul 

comiterii, fapta în cauză nu constituia 

infracţiune. 

 

2. Extraactivitatea legii penale 

 

Prin derogare de la principiul 

activităţii legii penale, extraactivitatea 

legii penale, presupune, în unele cazuri, 

o extindere a eficienţei în timp a legii, 

fie înainte de momentul intrării în 

vigoare, fie după ieşirea din vigoare. 

Astfel, aceste două excepţii de la 

principiul activităţii legii penale 

vizează: extinderea eficienţei în timp a 

Thus, according to article 11, 

paragraph (2) the International 

enactment mentioned “no one shall be 

convicted of any act or omission which 

did not constitute, at the time when the 

act was committed, a criminal offense 

under the national or international 

law. Nor it will apply a heavier penalty 

than the one that was applicable at the 

time the criminal offense was 

committed.” 

Similar provisions are found in most 

of the legal instruments on judicial 

cooperation in criminal matters 

adopted at EU level, with direct effects 

on the refusal of enforcement of a 

request for cooperation or international 

legal assistance in criminal matters. 

We highlight that in the substantive 

criminal law matters, the non-

retroactivity criminal law is provided 

for in the provisions of article 7 of the 

Convention for the Protection of 

Human Rights and Fundamental 

Freedoms [6]. 

Taking into consideration those 

rules (constitutional law and criminal 

law), it results that the criminal law is 

non-retroactive; therefore it can only 

apply to acts committed at the time of 

being in force. 

Therefore, this principle establishes 

the rule according to which a new law 

incriminating an act cannot be applied, 

under the conditions where at the time 

of the commission, the act did not 

represent an infringement. 

 

2. The Extra-activity of the Criminal 

Law 

 

Notwithstanding the principle of 

criminal law activity, the extra-activity, 

if the criminal law requires, in some 

cases, expands the law’s effectiveness 
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legii penale noi, şi asupra unor fapte 

comise înainte de momentul intrării în 

vigoare a legii (retroactivitatea), 

precum şi, extinderea efectului unei 

legi abrogate, şi după ieşirea ei din 

vigoare (ultraactiviate) [4]. 

 

3. Retroactivitatea 

 

Potrivit doctrinei, prin 

retroactivitatea legii penale se înţelege 

aplicarea dispoziţiilor unei legi penale, 

unor fapte comise înaintea intrării 

acesteia în vigoare. 

Extinderea eficienţei legii penale nu 

are decât un caracter de excepţie, în 

raport cu principiul neretroactivităţii 

legii penale [4]. 

În doctrină s-a apreciat că 

„principiul retroactivităţii legii penale 

funcţionează în două ipoteze specifice: 

retroactivitatea legii prin care se 

aboleşte incriminarea unei fapte şi 

retroactivitatea legii penale 

interpretative” [7]. 

Într-o altă opinie se susţine că, „în 

doctrina penală sunt cunoscute mai 

multe categorii de legi care 

retroactivează, unele dintre ele 

nemaifiind în concordanţă cu 

principiile constituţionale” [4]. 

Astfel, categoriile de legi penale 

care retroactivează, sunt: 

- legea în care se prevede expres în 

conţinutul său că dispoziţiile urmează a 

se aplica şi altor fapte comise anterior 

intrării sale în vigoare; 

- legea penală de interpretare, prin 

care se interpretează o serie de termeni 

ce fac parte dintr-o lege adoptată 

anterior; 

- legea penală de dezincriminare, 

care prevede dezincriminarea unor 

anumite fapte; 

- legea penală mai favorabilă [4]; 

over time, before the effective date of 

entry into force or its termination. 

Thus, these two exceptions to the 

principle of criminal law activity 

aimed at: expanding the efficiency 

over time of the new criminal law and 

the facts committed before the entry 

into force of the law (retroactive) and 

extending the effect of a law repealed 

after its termination (ultra-activity) [4]. 

 

3. Retroactivity 

 

According to the doctrine, the 

retroactivity of criminal law means the 

appliance of the provisions of the 

criminal law, of some acts committed 

before its entry into force. 

Extending the effectiveness of 

criminal law has only an exception 

feature, in relation to the principle of 

non-retroactivity of the criminal law 

[4]. 

The doctrine held that “the principle 

of retroactivity of the criminal law 

operates in two specific assumptions: 

retroactivity of the law which abolishes 

the incrimination of an act and the 

retroactivity of the interpretative 

criminal law” [7]. 

In another opinion it is sustained 

that “in the criminal doctrine there are 

known several categories of laws that 

retroactivate, some of them no longer 

being consistent with the constitutional 

principles” [4]. 

The categories of criminal law 

which retro-activate are: 

- the law which expressly provides 

in its content the provisions to be 

applied to other acts committed before 

its entry into force; 

- criminal law of interpretation, 

which interprets a number of terms that 

are part of a law passed earlier; 
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Având în vedere importanţa şi 

incidenţa în condiţiile actuale, vom 

examina succint retroactivitatea legii de 

dezincriminare, instituţie care trebuie 

avută în vedere de organele judiciare 

române atunci când se solicită 

aprobarea unei cereri de asistenţă 

judiciară internaţională în materie 

penală. 

 

3.1. Retroactivitatea legii de 

dezincriminare 

 

a) Aspecte generale 

Evoluţia în timp a societăţii implică, 

în mod direct, şi schimbări ale politicii 

penale a unui stat, scopul final fiind 

acela de realizare a unei activităţi 

eficiente de prevenire şi combatere a 

criminalităţii. 

Schimbările ce survin în plan 

legislativ implică, pe lângă 

incriminarea unor fapte noi, şi 

dezincriminarea unor alte fapte, care fie 

nu mai sunt considerate a fi periculoase 

pentru societate, fie nu mai lezează 

anumite valori sociale identificate în 

noua lege penală. De regulă, „asemenea 

situaţii apar în urma unor reforme 

legislative majore, cum a fost apariţia 

Codului penal din 1968, care a dus la 

dezincriminarea a peste 70 de 

infracţiuni prevăzute în Codul penal 

anterior, care nu îşi mai găseau 

corespondent în noul Cod penal, acesta 

având, în raport de aceste fapte, 

caracterul unei legi de dezincriminare” 

[8].  

Schimbarea regimului politic 

produsă la 22 decembrie 1989, a impus 

de asemenea dezincriminarea unor 

fapte prevăzute în Codul penal din 

1969, precum şi a altora din legile 

speciale (care de regulă reglementau 

relaţii sociale specifice unui regim 

- criminal law of decriminalization 

that provides the decriminalization of 

certain acts; 

- more favorable criminal law [4]; 

Given the importance and scope of 

the present conditions, we will briefly 

examine the retroactivity of the 

decriminalization law, an institution 

that should be considered by the 

Romanian judicial authorities when it 

is requested the approval of a demand 

for judicial assistance in criminal 

matters. 

 

3.1. The Retroactivity of the 

Decriminalization Law 

 

a) General aspects 

The evolution over time of the 

society involves directly changes of the 

criminal policy of a state, the ultimate 

goal being to achieve an efficient 

activity on prevention and combating 

crime. 

The changes occurring in the 

legislation involve in addition to the 

incrimination of new acts the 

decriminalization of other acts which 

are no longer considered as being 

dangerous to society or not violating 

certain social values identified in the 

new criminal law. Usually, “such 

situations occur after major legislative 

reforms, such as the emergence of the 

Criminal Code of 1968, which led to 

the decriminalization of more than 70 

offenses under the previous Criminal 

Code, which could not find its 

counterpart in the new Criminal Code, 

which had in relation to these acts the 

character of a decriminalization law” 

[8]. 

The change of the political regime 

in 22 December 1989 also imposed the 

decriminalization of offenses under the 
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totalitar). În ceea ce priveşte 

dezincriminarea unor fapte din Codul 

penal din 1969, menţionăm abrogarea 

în totalitate a Titlului IV (Infracţiuni 

contra avutului obştesc - art. 223-235), 

precum şi a altor fapte, cum sunt cele 

prevăzute în art. 236, 237, 238, 251, 

253, etc. 

Dealtfel, pe fondul schimbării 

regimului politic, după 1990, anumite 

incriminări prevăzute în Codul penal 

din 1969, au fost abrogate sau 

modificate succesiv, sau uneori 

completate, datorită noilor condiţii 

sociale care au impus o nouă politică 

penală. 

Noul Cod penal intrat în vigoare la 

01.02.2014, a adus, de asemenea, alte 

modificări şi completări ale unor 

incriminări, precum şi abrogarea sau 

incriminarea altor fapte. Astfel, 

dispoziţiile art. 4 din Codul penal, cu 

denumirea marginală sugestivă 

„Aplicarea legii penale de 

dezincriminare”, prevede că legea 

penală nu se aplică faptelor săvârşite 

sub legea veche, dacă nu mai sunt 

prevăzute de legea nouă. Acelaşi 

articol prevede că, în cazul unor 

hotărâri judecătoreşti rămase definitive 

sub imperiul legii vechi, executarea 

pedepselor, a măsurilor educative şi a 

măsurilor de siguranţă, precum şi toate 

consecinţele penale ale hotărârilor 

judecătoreşti privitoare la aceste fapte 

încetează prin intrarea în vigoare a 

legii noi. 

Cu toate că dezincriminarea unei 

fapte se realizează, de regulă, prin 

abrogarea normei de incriminare, nu în 

toate situaţiile, abrogarea acestei norme 

conduce şi la dezincriminarea faptei, 

aspect care impune din partea organelor 

judiciare o cercetare atentă a 

dispoziţiilor legii în vigoare, odată cu 

Criminal Code of 1969, as well as 

others from special laws (which 

usually regulated the social relations 

specific to a totalitarian regime). 

Regarding the decriminalization of 

offenses in the Criminal Code of 1969, 

we mention the fully repeal of Title IV 

(Crimes against public property - 

article 223-235), as well as other acts, 

such as those provided in articles 236, 

237, 238, 251, 253, etc. 

In fact, amid the political regime 

change, after 1990, certain 

incriminations provided in the 

Criminal Code of 1969 have been 

repealed or successively modified or 

sometimes supplemented, due to new 

social conditions that have imposed a 

new criminal policy. 

The new Criminal Code entered into 

force on 02.01.2014 has also brought 

other changes and additions of some 

incriminations, but also the repeal or 

incrimination of other acts. Thus the 

provisions of article 4 of the Criminal 

Code marginally and suggestively 

called “The decriminalization 

application of criminal law” stipulates 

that the criminal law does not apply to 

offenses committed under the old law, 

if not provided by the new law. The 

same article provides that in case of 

final court decisions under the 

influence of the old law, the 

enforcement of sentences, educational 

and safety measures and criminal 

consequences of judgments on these 

acts cease with the entry into force of 

the new law. 

Although decriminalization of acts 

is usually achieved by repealing the 

rule of incrimination, not in all cases, 

the repeal of this rule leads to the 

decriminalization of the offense, an 

aspect that requires careful 
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cele ale legii vechi, mai ales în ceea ce 

priveşte conţinutul constitutiv al 

infracţiunii. În acest sens, se vor 

examina cu prioritate acţiunile sau 

inacţiunile prin care se realizează 

elementul material al infracţiunii, 

cerinţa sau cerinţele esenţiale (acolo 

unde există), precum şi forma de 

vinovăţie (din cele două legi). 

Sesizând aspectele menţionate mai 

sus, legiuitorul codului penal a 

reglementat concret această situaţie, 

prin dispoziţiile art. 3 din Legea nr. 

187/2012 pentru punerea în aplicare a 

Legii nr. 286/2009 privind Codul penal 

[9]. 

Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 3 

alin. (1) din actul normativ menţionat, 

dispoziţiile art. 4 din Codul penal 

privind legea penală de dezincriminare 

sunt aplicabile şi în situaţiile în care o 

faptă determinată, comisă sub imperiul 

legii vechi, nu mai constituie 

infracţiune potrivit legii noi, datorită 

modificării elementelor constitutive ale 

infracţiunii, inclusiv a formei de 

vinovăţie, cerută de legea nouă pentru 

existenţa infracţiunii. 

Din cercetarea normei juridice 

penale menţionate mai sus, rezultă că 

dispoziţiile legii referitoare la aplicarea 

legii penale de dezincriminare, sunt 

aplicabile şi în situaţiile în care o faptă 

determinată (o faptă care are şi o 

denumire marginală), comisă sub 

imperiul legii vechi, nu mai este 

prevăzută ca infracţiune în legea nouă, 

fie datorită modificărilor survenite în 

structura laturii obiective, fie a celor 

din structura laturii subiective (forma 

de vinovăţie). 

Cu titlu de exemplu prezentăm 

infracţiunea de „împiedicarea sau 

îngreunarea circulaţiei pe drumurile 

publice”, prevăzută în art. 339 alin. (2) 

investigation of the judicial bodies on 

the provisions of the law in force, 

compared to those of the old law, 

especially in terms of constitutive 

content of the crime. In this regard, we 

will examine the priority of the actions 

or inactions by which there are 

achieved the material element of the 

offense, the requirement or essential 

requirements (if any), and the form of 

guilt (of the two laws). 

Highlighting the above issues, the 

legislator of the criminal code has 

regulated specifically this situation, by 

the provisions of article 3 of Law no. 

187/2012 for the implementation of 

Law no. 286/2009 on the Criminal 

Code [9]. 

Thus, according to article 3, 

paragraph (1) of the mentioned 

normative act, the provisions of article 

4 of the Criminal Code concerning the 

criminal law on decriminalization are 

applicable in situations where a 

determined act, committed under the 

influence of the old law, no longer 

constitutes a criminal offense under the 

new law, is due to changing the 

elements of the offense, including the 

form of guilt, required by the new law 

for the existence of the crime. 

After analyzing the criminal legal 

norms mentioned above, it results that 

the provisions of the law relating to 

criminal law enforcement of 

decriminalization are applicable in 

situations where a determined act (an 

act which has a marginal name), 

committed under the rule of the old 

law, no longer is provided as a crime 

under the new law, either due to 

changes in the structure of the 

objective side or the changes in the 

structure of the subjective side (the 

form of guilt). 
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din Codul penal, unde este incriminată 

fapta de participare în calitatea de 

conducător de vehicul la întreceri 

neautorizate pe drumurile publice. 

În legea veche, în conţinutul 

constitutiv al infracţiunii prevăzute în 

art. 92 alin. (3) din O.U.G. nr. 

195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice, pe lângă acţiunea 

prevăzută şi în legea actuală, era 

menţionată şi acţiunea de organizare a 

unor astfel de întreceri, precum şi 

participarea în calitate de conducător de 

animale. 

Cercetarea celor două norme 

juridice conduce la concluzia incidenţei 

dispoziţiilor art. 3 alin. (1) din Legea 

nr. 187/2012, raportat la art. 4 din 

Codul penal, în cazul în care a fost 

trimsă în judecată sau a fost 

condamnată sub imperiul legii vechi o 

persoană care a organizat o asemenea 

întrecere, sau a organizat ori participat 

la o întrecere cu animale. 

În ceea ce priveşte denumirea 

marginală, legiuitorul codului penal, 

prevede la art. 3 alin. (2) din acelaşi act 

normativ că, dispoziţiile art. 4 din 

Codul penal nu se aplică în situaţia în 

care fapta este incriminată de legea 

nouă sau de o altă lege în vigoare, 

chiar sub o altă denumire. 

Vor fi incidente aceste dispoziţii în 

cazul infracţiunii de „Pruncucidere” 

prevăzută în art. 177 din Codul penal 

din 1969, infracţiune care în Codul 

penal în vigoare nu mai are 

corespondent, dar, atenţie, numai în 

ceea ce priveşte titlul marginal sau 

denumirea (aşa cum se exprimă 

legiuitorul). Conţinutul legal al acestei 

infracţiuni a fost preluat şi completat în 

conţinutul infracţiunii prevăzute în art. 

200 din noua lege, infracţiunea având o 

denumire marginală diferită, respectiv 

As an example we present the 

offense of “preventing or hindering 

traffic on public roads” in the article 

339 paragraph (2) of the Criminal 

Code, where it is incriminated the act 

of participation in the quality of 

driving a vehicle in unauthorized 

competitions on public roads. 

In the old law, the constitutive 

content of the offense referred to in 

article 92 paragraph (3) E.G.O. no. 

195/2002 on public road traffic, along 

with the action provided in the current 

law, it was added the action to organize 

such competitions, and the 

participation as head of livestock. 

The research of the two legal rules 

leads to the conclusion of the incidence 

of the provisions from article 3, 

paragraph (1) of Law no. 187/2012, 

based on article 4 of the Criminal 

Code, where it was sent to trial or has 

been convicted under the rule of the 

old law a person who has held such a 

contest, organized or participated in a 

race with animals. 

As for the marginal name, the 

legislator of the Criminal Code 

provides in Article 3, paragraph (2) of 

the same law that the provisions of 

article 4 of the Criminal Code do not 

apply if the act is incriminated by the 

new law or other applicable law, even 

under a different name. 

It will be incidental thereto in the 

case of “Infanticide”, crime provided 

in article 177 of the Criminal Code of 

1969, an offense which in the Criminal 

Code in force does not have a 

correspondent, but only in terms of 

marginal title or name (as the legislator 

expressed). The legal content of this 

crime has been taken over and 

supplemented the offenses referred to 

in article 200 of the new law, the 
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„uciderea ori vătămarea nou-

născutului săvârşită de către mamă”. 

 

b) Implicaţii ale dispoziţiilor 

privind aplicarea legii penale de 

dezincriminare în activitatea de 

asistenţă judiciară internaţională în 

materie penală 

Noile dispoziţii promovate de 

legiuitorul român, prin adoptarea 

Codului penal intrat în vigoare la 

01.02.2012, precum şi ale legii de 

punere în aplicare a codului penal 

menţionat, are implicaţii majore în ceea 

ce priveşte activitatea de cooperare 

judiciară internaţională în materie 

penală şi implicit în aceea de asistenţă 

judiciară internaţională în materie 

penală. 

Astfel, în activitatea de asistenţă 

judiciară internaţională în materie 

penală, va fi posibilă solicitarea 

asistenţei din partea altui stat, care se 

bazează pe o faptă, care în legea 

română a fost dezincriminată. În aceste 

condiţii, se va pune problema dacă 

statul român, prin autorităţile judiciare 

abilitate de lege, va executa sau va 

refuza executarea unei asemenea cereri. 

Această problemă nu va exista în 

cazul în care statul român va avea 

calitatea de stat solicitant, deoarece 

fapta fiind dezincriminată, solicitarea 

nu va fi întocmită şi transmisă. 

Având în vedere aceste 

particularităţi, vom proceda la o 

examinare succintă a modului în care 

autorităţile abilitate ale statului român, 

vor soluţiona cererile de asistenţă 

judiciară internaţională în materie 

penală. 

 

b.1. Executarea cererilor de 

asistenţă judiciară internaţională în 

materie penală, în relaţiile cu toate 

offense having a different marginal 

name “killing or harming a newborn 

committed by the mother”. 

 

b) Implications of provisions on 

criminal enforcement of 

decriminalization in the activity of 

international legal assistance in 

criminal matters 

The new rules promoted by the 

Romanian legislator by adopting the 

Criminal Code entered into force on 

01.02.2012, as well as the law 

enforcing the mentioned criminal code 

has major implications in terms of 

international judicial cooperation 

activity in criminal matters and 

implicitly that of international legal 

assistance in criminal matters. 

Thus, in the activity of international 

judicial assistance in criminal matters, 

it will be possible the request of 

assistance from another state, based on 

an act, which was decriminalized in the 

Romanian law. In these circumstances, 

the question arises whether the 

Romanian judicial authorities 

empowered by the law will execute or 

refuse the execution of such a request. 

This problem will not exist if the 

Romanian state will have de quality of 

Requesting State, as the act is being 

decriminalized, the request will not be 

prepared and transmitted. 

Given these features, we will 

proceed to a brief examination on the 

way in which the competent authorities 

of the Romanian state will deal with 

the requests for international judicial 

assistance in criminal matters. 

 

b.1. The execution of requests for 

international judicial assistance in 

criminal matters in relations with all 

countries 
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statele lumii 

Spre deosebire de modul de 

reglementare a altor forme de 

cooperare judiciară internaţională în 

materie penală (extrădarea, predarea în 

baza unui unui mandat european de 

arestare, etc.) în cazul asistenţei 

judiciare internaţionale în materie 

penală, legiuitorul român nu a prevăzut 

dispoziţii prin care să se indice expres 

situaţiile în care autorităţile judiciare 

române pot refuza executarea unei 

asemenea solicitări transmise de un alt 

stat. În aceste condiţii, în cazul în care 

se solicită executarea unei cereri de 

asistenţă judiciară, care se bazează pe o 

faptă care în dreptul român a fost 

dezincriminată, apreciem că în funcţie 

de obiectul său, aceasta poate fi 

executată sau executarea poate fi 

refuzată, în baza necesităţii respectării 

principiilor generale ale activităţii de 

cooperare judiciară internaţională în 

materie penală sau a altor dispoziţii ale 

unor acte normative interne, sau 

internaţionale, la care România este 

parte. 

Pornind de la obiectul cererii de 

asistenţă judiciară internaţională în 

materie penală, constatăm că fiecare 

modalitate de asigurare a asistenţei 

judiciare, prezintă anumite 

particularităţi, în baza cărora cererea de 

asistenţă poate fi executată sau 

executarea poate fi refuzată. Astfel, 

comisia rogatorie internaţională, care 

are ca obiect, ridicarea de obiecte şi 

înscrisuri şi efectuarea percheziţiilor, 

nu va fi executată dacă nu sunt 

îndeplinite condiţiile speciale prevăzute 

în dispoziţiile art. 176 alin. (4) din 

legea specială. Menţionăm că una din 

aceste condiţii se referă la obligaţia ca 

pedeapsa prevăzută de legea română şi 

cea a statului solicitant să fie de cel 

Unlike the regulation of other forms 

of international judicial cooperation in 

criminal matters (extradition, surrender 

under a European Arrest Warrant, etc.), 

for international judicial assistance in 

criminal matters, the Romanian 

legislator did not provide provisions to 

expressly indicate situations where the 

Romanian judicial authorities may 

refuse to execute such a request 

transmitted by another state. In these 

circumstances, in the case where it is 

required the execution of a demand for 

judicial assistance, which is based on 

an offense in Romanian law which has 

been decriminalized, we consider that 

according to its object, it can be 

executed or its enforcement may be 

refused, based on the need to respect 

the general principles of international 

judicial cooperation activity or other 

depositions of some internal legislative 

acts to which Romania is a party. 

Based on the object of international 

legal assistance in criminal matters, we 

find that every way of insuring judicial 

assistance has certain features, based 

on which the request for assistance can 

be executed or its enforcement may be 

refused. Thus, the international 

rogatory commission, which has as 

activity collecting objects and 

documents, achieving searches, will 

not be executed unless special 

conditions are fulfilled, according to 

article 176, paragraph (4) of the special 

law. Note that one of these conditions 

concerns the requirement that the 

punishment provided by the Romanian 

law and the requesting state is of at 

least one year in prison. 

In the case where the act for which 

it calls for a search warrant or 

collecting objects or documents is 

decriminalized in Romania, the request 
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puţin un an închisoare. 

În situaţia în care fapta pentru care 

se solicită efectuarea pecheziţiei sau 

ridicarea de obiecte sau înscrisuri este 

dezincriminată în România, cererea de 

asistenţă nu va fi executată de către 

autorităţile judiciare române. Dat fiind 

obiectul lor, considerăm că aceeaşi 

decizie trebuie să fie luată şi în cazul 

altor cereri de acest gen, care au ca 

obiect sechestrul şi confiscarea specială 

sau extinsă. 

În ceea ce priveşte executarea altor 

activităţi solicitate prin comisie 

rogatorie internaţională, prevăzute în 

legea specială [art. 174 alin. (1)], 

considerăm că pot fi executate, chiar 

dacă în România fapta în baza căreia a 

fost solicutată comisia rogatorie 

internaţională este dezincriminată în 

România. Această constatare se impune 

mai ales atunci când, acea faptă a fost 

comisă pe teritoriul statului solicitant, 

iar autorităţile judiciare române nu au 

competenţă în urmărirea şi judecarea 

acesteia. 

În ceea ce priveşte celelalte 

modalităţi prin care se asigură asistenţa 

judiciară internaţională în materie 

penală, considerăm că acestea por fi 

executate şi în cazul dezincriminării 

faptei în România, în cazul în care 

infracţiunea a fost comisă pe teritoriul 

statului solicitant, iar autorităţile 

judiciare române nu au competenţa de 

urmărire şi judecată.  

 

b.2. Executarea dispoziţiilor 

Convenţiei din 19 iunie 1990 de 

punere în aplicare a Acordului 

Schengen din 14 iunie 1985 privind 

eliminarea treptată a controalelor la 

frontierele comune, Schengen 

În cazul în care statul român este 

solicitat să execute o cerere de asistenţă 

for assistance will not be achieved by 

the Romanian judicial authorities. 

Given the subject matter, we believe 

that the decision should be taken with 

other applications of this kind, dealing 

with the special or extended seizure 

and confiscation. 

Regarding the execution of other 

activities required by the international 

rogatory commission provided for in 

the special law [article 174 paragraph 

(1)], we believe that they can be 

executed even if in Romania the act 

under which the international rogatory 

commission was requested is 

decriminalized. This finding is needed 

especially when the offense was 

committed in the requesting State and 

the Romanian judicial authorities have 

no jurisdiction over the prosecution 

and trial. 

Regarding other ways that can 

ensure international judicial assistance 

in criminal matters, we believe that 

they may be executed in the case of 

decriminalization of the act in 

Romania, where the offense was 

committed in the requesting State and 

the Romanian judicial authorities have 

no jurisdiction of prosecution or trial. 

 

b.2. The execution of the 

depositions of the Convention of 19 

June 1990 implementing the 

Schengen Agreement of 14 June 1985 

on the gradual abolition of checks at 

common Schengen borders  

In the case where the Romanian 

state is required to execute a request 

for mutual legal assistance in criminal 

matters, which is based on a 

decriminalized act in the Romanian 

law, we believe that this application 

can be executed or its enforcement 

may be refused, depending on the 
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judiciară în materie penală, care se 

bazează pe o faptă dezincriminată în 

legea română, considerăm că această 

cerere poate fi executată sau executarea 

poate fi refuzată, în funcţie de obiectul 

cererii. 

Astfel, pentru executarea unei 

comisii rogatorii care are ca obiect 

percheziţii şi sechestre, statul român, 

poate impune unele condiţii, care 

privesc în general dubla incriminare. 

 

b.3. Executarea în Uniunea 

Europeană ordinelor de 

indisponibilizare a bunurilor sau a 

probelor  

O primă problemă pe care o 

examinăm se referă la situaţia în care, 

un alt stat membru al Uniunii 

Europene, în temeiul dispoziţiilor 

Deciziei-cadru 2003/577/JAI a 

Consiliului din 22 iulie 2003 privind 

executarea în Uniunea Europeană a 

ordinelor de indisponibilizare a 

bunurilor sau a probelor, solicită 

recunoaşterea şi executarea unui ordin 

de indisponibilizare a bunurilor sau a 

probelor, în cazul unei fapte care a fost 

dezincriminată de legiuitorul român, şi 

nu sunt incidente dispoziţiile art. 3 alin. 

(2) din Legea nr. 187/2012. Vom avea 

în vedere data la care s-a primit 

certificatul prevăzut şi de legea 

română. 

Potrivit dispoziţiilor art. 223 alin. 

(2) din Legea nr. 302/2004 privind 

cooperarea internaţională în materie 

penală, modificată şi completată 

ulterior, pentru alte cazuri decât cele 

menţionate la alin. (1) [10] în cazul 

ordinului de indisponibilizare emis în 

vederea asigurării probelor, 

recunoaşterea şi executarea unui astfel 

de ordin sunt supuse condiţiei ca 

infracţiunea pentru care a fost emis 

application. 

Thus, for the execution of a rogatory 

commission which covers searches and 

seizures, the Romanian state may 

impose certain conditions concerning 

double incrimination in general. 

 

b.3. Enforcement in the European 

Union of orders for freezing assets or 

evidence 

The first issue that we examine 

concerns the situation where another 

member state of the European Union 

under the provisions of Council 

Framework Decision 2003/577/JHA of 

22 July 2003 on the execution in the 

European Union of orders of freezing 

assets or evidence, seeking recognition 

and enforcement of an order for 

freezing assets or evidence, in the case 

of an offense which has been 

decriminalized by the Romanian 

legislator, and they are not incident 

with the provisions of article 3 

paragraph (2) of Law no. 187/2012, we 

will take into consideration the date to 

which it was received the certificate 

provided by the Romanian law as well. 

Under the provisions of article 223 

paragraph (2) of Law no. 302/2004 on 

international cooperation in criminal 

matters, as amended and 

supplemented, for cases other than 

those referred to in paragraph (1) [10] 

for a freezing order issued to ensure 

evidence, the recognition and 

enforcement of such an order is subject 

to the condition that the offense for 

which the order was issued represents 

an offense under the Romanian law, 

regardless of the constituent elements 

or legal classification in the law of the 

issuing State. Therefore, except for 

serious facts stipulated in paragraph (1) 

both recognition and subsequently 
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ordinul să constituie infracţiune, în 

conformitate cu legea română, oricare 

ar fi elementele constitutive sau 

calificarea juridică în legea statului 

emitent. Aşadar, cu excepţia faptelor 

mai grave prevăzute expres în alin. (1), 

atât recunoaşterea, cât şi ulterior 

executarea unui ordin de 

indisponibilizare a probelor, implică 

constatarea existenţei dublei 

incriminări. 

Este important de constatat 

momentul dezincriminării în raport cu 

data solicitării, deoarece vor fi avute în 

vedere două asemenea momente. 

Primul moment la care facem referire 

este cel al comiterii faptei, iar cel de-al 

doilea data la care a fost primită 

solicitarea şi nu data întocmirii 

acesteia. Astfel, în cazul în care 

infracţiunea în baza căreia se solicită 

recunoaşterea şi executarea unui ordin 

de indisponibilizare a probelor, este 

dezincriminată la momentul primirii 

certificatului, şi nu sunt aplicabile 

dispoziţiile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 

187/2012, autorităţile judiciare române 

vor refuza executarea unui asemenea 

ordin. O altă situaţie va exista atunci 

când, la momentul comiterii infracţiunii 

în baza căreia se solicită recunoaşterea 

şi execuarea unui ordin de 

indisponibilizare a probelor, 

infracţiunea nu era dezincriminată în 

legea penală română, dezincriminarea 

faptei inervenind ulterior, însă, înaintea 

primirii solicitării. Considerăm că şi în 

acestă situaţie, organele judiciare 

române abilitate vor refuza executarea 

ordinului de indisponibilizare a 

probelor, motivat de dispoziţiile art. 4 

din Codul penal român. 

Soluţiile menţionate mai sus sunt 

corecte din punctul nostru de vedere, 

acestea fiind motivate atât de 

execution of an order for freezing 

evidence involves finding the existence 

of a double incrimination. 

It is important to note the moment 

of decriminalization in relation to the 

date of the request, as there will be 

considered two such moments. The 

first point to which we refer is the 

commission of the offense, and the 

second the date the request was 

received and not the date of its 

preparation. Thus, in the case of the 

offense under which it is requested the 

recognition and enforcement of an 

order for freezing evidence is 

decriminalized upon the receipt of the 

certificate, and they are not applicable 

to the provisions of article 3, paragraph 

(2) of Law no. 187/2012, the 

Romanian judicial authorities shall also 

refuse to execute such order. Another 

situation will exist when the time of 

the offense under which there are 

requested the recognition and the 

execution of an order on freezing the 

evidence, the offense was not 

decriminalized in the Romanian 

criminal law, the decriminalization of 

the act intervening later, but before the 

receipt of the request. We believe that 

in this situation, the competent 

Romanian judicial authorities shall 

refuse the execution of the order for 

freezing evidence, motivated by the 

provisions of article 4 of the Romanian 

Criminal Code. 

The mentioned above solutions are 

correct from our point of view, being 

reasoned by the Romanian criminal 

law provisions and other provisions of 

the international legal instruments to 

which Romania is a party, and to 

which we previously referred. This 

applies to some decisions taken by the 

European Court of Human Rights in 
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dispoziţiile legii penale române, cât şi 

de alte dispoziţii ale unor instrumente 

juridice internaţionale la care România 

este parte, şi la care am făcut anterior 

referire. Avem aici în vedere şi unele 

hotărâri adoptate de Curtea Europeană 

a Drepturilor Omului în aplicarea art. 7 

parag. 1 din Convenţia pentru apărarea 

drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale [11]. 

În ceea ce priveşte ordinul de 

indisponibilizare emis în vederea 

confiscării ulterioare a bunului, pentru 

alte cazuri decât cele prevăzute la alin. 

(1) din legea specială, recunoaşterea şi 

executarea sunt supuse condiţiei ca 

infracţiunea pentru care a fost emis 

ordinul să constituie o infractiune care, 

în conformitate cu legea română, poate 

conduce la acest tip de 

indisponibilizare, oricare ar fi 

elementele constitutive sau calificarea 

juridică în legea statului emitent [art. 

223 alin. (3) din legea specială]. 

Cercetarea dispoziţiilor menţionate, 

conduce la concluzia că pentru 

recunoaşterea şi executarea unui ordin 

de indisponibilizare emis în vederea 

confiscării ulterioare a unui bun, este 

necesar ca autorităţile judiciare române 

să constate îndeplinirea cumulativă a 

două condiţii, respectiv: 

- infracţiunea în baza căreia se 

solicită recunoaşterea şi executarea 

unui asemenea ordin să fie prevăzută şi 

în legea română; 

- pentru comiterea infracţiunii 

respective, legea română să prevadă şi 

posibilitatea confiscării acelui bun; 

Cu privire la prima condiţie, 

considerăm că nu sunt necesare alte 

explicaţii, deoarece în cazul 

dezincriminării faptei, autorităţile 

judiciare române vor proceda într-un 

mod identic celui privitor la 

the application of article 7, paragraph 1 

of the Convention for the Protection of 

Human Rights and Fundamental 

Freedoms [11]. 

Regarding the freezing order issued 

for the subsequent confiscation of 

assets, for cases other than those 

referred to in paragraph (1) of the 

special law, the recognition and 

enforcement are subject to the 

condition that the offense for which the 

order was issued constitutes an offense 

which, under the Romanian law, may 

lead to this type of freezing, regardless 

of the constituent elements or legal 

qualification of in the law of the 

issuing State [article 223, paragraph (3) 

special law]. 

After analyzing the mentioned 

provisions, it reaches to the conclusion 

that the recognition and enforcement of 

a freezing order issued for the 

subsequent confiscation of an asset, it 

is necessary for the Romanian judicial 

authorities to establish the cumulative 

fulfillment of two conditions, namely: 

- the offense under which the 

recognition and enforcement of such 

order would be provided also in the 

Romanian law; 

- for the commission of the offense, 

the Romanian law should provide the 

possibility of confiscating the asset; 

On the first condition, we consider 

that no further explanations are needed, 

as in the case of decriminalization of 

the act, the Romanian judicial 

authorities shall proceed in an identical 

manner to that regarding the freezing 

of evidence, as examined above. 

The second condition states the 

compulsoriness of the provision in the 

Romanian law of the possibility of 

confiscating the asset, which means the 

incidence of provisions from article 
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indisponibilizarea probelor, examinat 

mai sus. 

A doua condiţie, instituie 

obligativitatea prevederii în legea 

română a posibilităţii confiscării 

bunului respectiv, ceea ce presupune 

incidenţa dispoziţiilor art. 112 - 

Confiscarea specială sau 112
1
 - 

Confiscarea extinsă, din Codul penal 

român. 

Concluzia generală care se impune, 

este aceea că, atât ordinele de 

indisponibilizare a bunurilor, cât şi cele 

care privesc indisponibilizarea 

probelor, nu se vor executa de către 

autorităţile judiciare române, dacă fapta 

în baza căreia se solicită 

indisponibilizarea a fost dezincriminată 

de legiuitorul român. 

 

 b.4. Executarea în Uniunea 

Europeană a sancţiunilor pecuniare 

Având în vedere dispoziţiile legii 

române, considerăm că în cazul cererii 

de executare a unei hotărâri de aplicare 

a unei sancţiuni pecuniare, emisă de 

către o autoritate competentă a unui alt 

stat membru al Uniunii Europene, dacă 

infracţiunea care stă la baza cererii a 

fost dezincriminată, autorităţile 

judiciare române vor refuza executarea 

acesteia. 

Refuzul executării unei asemenea 

cereri este justificat şi de dispoziţiile 

art. 239 din legea specială, precum şi 

de cele ale legii penale române. 

 

b.5. Executarea în Uniunea 

Europeană a ordinelor de confiscare 

Privită ca o modalitate distinctă de 

asistenţă judiciară în materie penală, 

între statele membre ale Uniunii 

Europene, recunoaşterea şi executarea 

unei cereri prin care se solicită 

confiscarea unor bunuri sau valori, va fi 

112 or 1121 of the Romanian Criminal 

Code. 

The general conclusion is that both 

orders on freezing goods and evidence 

will not be executed by the Romanian 

judicial authorities, if the act under 

which the requested freezing was 

decriminalized by the Romanian 

legislator. 

 

b.4. Enforcement of pecuniary 

penalties in the European Union 

Taking into consideration the 

Romanian law’s depositions, we 

believe that in the case of the request 

for enforcing a pecuniary penalty 

issued by a competent authority of 

another Member State of the European 

Union, if the offense underlying the 

request was decriminalized, the 

Romanian judiciary authorities will 

refuse its execution. 

The refusal of enforcing such a 

request is justified by the provisions of 

article 239 of the special law and those 

of the Romanian criminal law. 

 

b.5. Enforcement in the European 

Union of confiscation orders 

Regarded as a distinct way of 

judicial assistance in criminal matters 

between the Member States of the 

European Union, the recognition and 

enforcement of an application 

requesting the confiscation of goods or 

values will be refused by the Romanian 

authorities, when the act underlying the 

decision was decriminalized in 

Romania. 

Refusal of enforcement of such a 

request is justified by the provisions of 

article 251 of the special law and by 

the Romanian criminal laws. 
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refuzată de către autorităţile române, 

atunci când fapta care stă la baza 

hotărârii, a fost dezincriminată în 

România. 

Refuzul executării unei asemenea 

cereri este justificat şi de dispoziţiile 

art. 251 din legea specială, precum şi 

de cele ale legii penale române. 

 

4. Ultractivitatea legii penale  
 

Pe lângă retroactivitatea legii 

penale, ultraactivitatea acesteia 

reprezintă o altă formă de 

extraactivitate a legii penale, care, în 

esenţa sa, promovează efecte total 

opuse retroactivităţii, care constau în 

aceea că, legea penală se aplică faptelor 

comise sub imperiul ei, chiar dacă 

acestea nu au fost urmărite sau judecate 

în perioada de timp când aceasta era în 

vigoare. 

Această excepţie de la principiul 

activităţii legii penale, asemănătoare 

celei a retroactivităţii, a fost limitată de 

legiuitor doar cu privire la legile penale 

temporare [12]. 

În doctrina română s-a susţinut că 

„raţiunea pentru care legiuitorul a 

instituit excepţia ultraactivităţii acestor 

legi rezidă în însăşi realizarea scopului 

acestora, care nu ar putea fi realizat 

din cauza perioadei scurte în care 

aceasta activează şi care nu ar permite 

descoperirea, urmărirea şi judecarea 

definitivă a infracţiunilor săvârşite în 

această perioadă. Mai mult, 

cunoscându-se termenul până la care 

legea temporară este în vigoare, unii 

infractori ar putea să se sustragă de la 

urmărire şi judecată până la ieşirea 

legii din vigoare” [8]. 

 

 

 

 

4. The Ultra-activity of the Criminal 

Law 

 

Besides the retroactivity of criminal 

law, its ultra-activity is another form of 

extra-activity of criminal law which in 

its essence promotes totally opposite 

effects of retroactivity, which consist 

in that the criminal law applies to acts 

committed under their influence, even 

if they have not been prosecuted or 

tried in the period when it was in force. 

This exception to the criminal law 

activity principle, like that of 

retroactivity has been limited by the 

legislator only on the temporary 

criminal laws [12]. 

In the Romanian doctrine it was 

argued that “the reason for which the 

legislator has established the exception 

of ultra-activity of these laws resides in 

achieving their goal, which could not 

be achieved because of the short 

period in which it operates and that it 

would not allow finding, prosecuting 

and final judgment of the crimes 

committed during this period. 

Moreover, knowing the term by which 

the temporary law is in force, some 

offenders could evade prosecution or 

trial until the termination of the law in 

force” [8]. 

 

Conclusions 

 

The entry into force of the new 

criminal and criminal procedure Code, 

in addition to the importance of 

applying them in transitional situations 

in the Romanian law, involves some 

changes in the activity of international 

judicial assistance in criminal matters. 

These modifications concern the 

general way in which Romania, both as 
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Concluzii 

 

Intrarea în vigoare a noilor coduri, 

penal şi de procedură penală, pe lângă 

importanţa aplicării lor în situaţii 

tranzitorii în dreptul intern român, 

implică şi unele modificări în 

activitatea de asistenţă judiciară 

internaţională în materie penală. 

Aceste modificări privesc în general 

modul în care România, atât în calitatea 

sa de stat de executare, cât şi în cea de 

stat solicitant al asistenţei judiciare 

internaţionale în materie penală, va 

recunoaşte, va executa sau va transmite 

o cerere de asistenţă de acest fel. 

Astfel, în calitate de stat solicitant, 

organele judiciare române abilitate, vor 

renunţa la solicitarea asistenţei din 

partea altui stat membru sau chiar terţ, 

în condiţiile în care, infracţiunea care 

impune solicitarea asistenţei a fost 

dezincriminată, cu excepţia cazului în 

care, conţinutul juridic al infracţiunii 

dezincriminate este preluat în 

conţinutul juridic al altei infracţiuni, cu 

o altă denumire marginală. 

În acelaşi timp, în calitatea sa de stat 

de executare, România va refuza 

executarea unei cereri de asistenţă 

judiciară, indiferent dacă este trimisă 

de un stat membru al UE sau alt stat 

terţ, atunci când, fapta la care se referă 

cererea de asistenţă, a fost 

dezincriminată în dreptul român. 

Dacă primul caz impune 

netransmiterea cererii, în cel de-al 

doilea caz, se impune informarea 

statului solicitant cu privire la motivele 

care au impus neexecutarea cererii. 

 

Recunoaştere 

„Această lucrare a fost finanţată din 

contractul POSDRU 

executing State and as requesting State 

of international judicial assistance in 

criminal matters, recognize, execute or 

submit a demand for the assistance of 

this kind. 

Thus, as requesting State the 

competent Romanian judicial 

authorities shall waive to the 

requirement of assistance from another 

Member State or third country, under 

the conditions where the offense 

requiring the assistance was 

decriminalized, except where the legal 

content of the decriminalized offense is 

taken to the legal content of other 

crimes, with a new marginal name. 

At the same time, as an executing 

State, Romania will refuse to execute a 

request for judicial assistance, whether 

sent by an EU Member State or third 

state, when the act to which the request 

for assistance refers was 

decriminalized in the Romanian law. 

If the first case requires not to 

submit the application, in the second 

case, it is required informing the 

requesting State on the reasons which 

have led to the non-application of the 

demand. 
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Rezumat: Recunoscute și incluse de 

doctrină în categoria celor mai dure 

măsuri preventive - fie datorită 

caracterului efectiv de constrângere a 

libertății de mișcare a persoanei fizice 

suspectă/inculpată pentru comiterea de 

infracțiuni, fie ca urmare a raportării la 

celelalte măsuri preventive - instituțiile 

subiect al prezentei lucrări au cunoscut 

modificări substanțiale de conținut, în 

raport cu dispozițiile din vechiul cod de 

procedură penală [1]. Din aceste motive 

apreciem că se impune analizarea 

detaliată, atât a condițiilor generale și 

specifice necesare a fi întrunite pentru a se 

putea dispune vreuna dintre măsurile 

preventive individualizate, cât mai ales a 

momentelor procesuale și a procedurii de 

urmat, având în vedere reglementările în 

ansamblu din Noul Cod de procedură 

penală (prescurtat Cpp)[2]. Nu a fost 

omisă nici prezentarea și detalierea 

situațiilor ce pot crea confuzie sub aspect 

terminologic (noțiunea de reținere, spre 

exemplu) prin raportare la alte instituții 

din Cpp sau legi speciale ce utilizează 

termeni identici/asemănători, precizarea 

drepturilor și obligațiilor suspectului / 

inculpatului, organelor judiciare, inclusiv 

analogia cadrului normativ intern cu 

practica  judiciară rezultată din 

interpretarea Convenției Europene a 

Drepturilor Omului, având în vedere faptul 

că măsurile în cauză afectează unul dintre 

drepturile fundamentale ale omului - 
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Abstract: Recognized and included by 

the doctrine in the category of toughest 

preventative measures - either due to 

actual coercive character of the freedom of 

movement of an individual indicted 

/suspected for committing offences, either 

as a result of reporting on other preventive 

measures, the institutions that are the 

subject of the present paper have 

substantial content changes in relation to 

the provisions of the old Code of criminal 

procedure [1]. For these reasons we 

appreciate that it is necessary to analyze in 

detail the general and specific conditions 

needed to be met in order to be able to 

provide any individualized preventive 

measures, especially the procedural 

moments and the procedure to be followed, 

in view of the overall rules of the new Code 

of criminal procedure (abbreviated Cpc) 

[2]. It was not omitted any presentation 

and detailing situations which may create 

confusion in terminology (term of 

detention, for example) by reference to the 

other institutions of the CPC or special 

laws that use identical similar/identical 

terms, specifying the rights and obligations 

of the suspect/accused, judicial bodies, 

including the analogy of the domestic 

regulatory framework with the judicial 

practice resulting from the interpretation 

of the European Convention on human 

rights, taking into account the fact that the 

measures in question affect one of the 

fundamental human rights-the right to 
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dreptul persoanei la libertate fizică. Fără a 

avea pretenția analizării exhaustive a 

aspectelor referitoare la cele două 

instituții, prezenta lucrare se dorește a fi un 

material de sinteză și reflexie, al cărui efect 

principal trebuie să se materializeze în 

cunoașterea, înțelegerea și interpretarea 

cât mai corectă a normelor în domeniu.  

 

Cuvinte cheie: reținere; arestare 

preventivă; organe judiciare; condiții; 

procedură. 

 

 

Introducere 

 

Importanța măsurilor preventive în 

ansamblu nu poate fi înțeleasă fără a 

face trimitere la dispozițiile 

constituționale [3] și la cele conținute 

în instrumentele regionale 

fundamentale în materia drepturilor 

omului [4], ținând cont de specificul 

acestora - subliniat anterior - de 

afectare a  inviolabilității persoanei. 

În privința cadrului normativ, aceste 

instituții - parte a măsurilor procesuale 

- sunt prevăzute în Partea generală, 

Titlul V, Capitolul I, art. 202-244 Cpp 

(aplicabile persoanelor fizice), 

respectiv Partea specială, Titlul IV, 

Capitolul II, art. 493 (aplicabile 

persoanelor juridice).  

Reglementate drept instituții cu 

caracter de constrângere, rolul acestora 

este de a împiedica suspectul sau 

inculpatul să întreprindă ori să 

desfășoare anumite activități, care ar 

avea efect negativ atât asupra 

desfășurării procesului penal, cât și în 

privința atingerii scopului acestuia, așa 

cum este prevăzut în art. 1 Cpp. De 

asemenea, pentru a se asigura de 

respectarea strictă a dispozițiilor legale, 

ce permit luarea acestor categorii de 

măsuri procesuale, legiuitorul a instituit 

anumite garanții, concretizate în 

physical freedom. Without the exhaustive 

examination of aspects relating to the two 

institutions, the present paper aims to be a 

summary and reflection material, whose 

main effect is to materialize itself in the 

knowledge, understanding and 

interpretation of the rules in this area.   

 

 

Keywords: detention; preventive arrest; 

judicial bodies; conditions; procedure. 

 

 

 

Introduction 
 

The importance of preventive 

measures as a whole cannot be 

understood without reference to 

constitutional provisions [3] and those 

contained in the fundamental regional 

instruments in the field of human rights 

[4], taking into account their specifics - 

previously highlighted - of the person’s 

inviolability impairment.  

As regards the regulatory 

framework, these institutions - part of 

the procedural measures - are laid 

down in the General part, title V, 

chapter I, article 202-244 CPC 

(applicable to natural persons) and the 

Special part, title IV, chapter II, article 

493 (applicable to legal persons).   

Regulated as institutions with 

coercive character, their role is to 

prevent the suspect or defendant to 

undertake or to carry out certain 

activities that would have a negative 

effect on both the deployment of the 

criminal trial, as well as in terms of its 

aim, as laid down in article 1 Cpc. 

Also, in order to ensure the strict 

observance of the legal provisions 

which allow for making these types of 

procedural measures, the legislature 

has established certain safeguards 

embodied in the General and specific 
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condițiile generale și specifice ce 

trebuie îndeplinite, cumulativ, pentru a 

se putea dispune vreuna dintre măsurile 

preventive. 

 

1. Reținerea suspectului/inculpatului 

şi procedura reţinerii 

 

Prevăzută drept prima dintre 

măsurile preventive, în ordinea 

enumerării, de la art. 202, alineat 4 

Cpp, pentru luarea acestei măsuri 

trebuie să fie îndeplinite condițiile 

general-valabile, stipulate în art. 202, 

alineatele 1-3 Cpp, legiuitorul 

reglementând și anumite condiții 

specifice, valabile însă doar în situația 

minorilor - autori de infracțiuni sau a 

faptelor penale comise în fața 

completului de judecată (infracțiunile 

de audiență). 

 

Condițiile generale ale reţinerii, 

sunt următoarele: 

 

a) să existe probe sau indicii 

temeinice, din care rezultă suspiciunea 

rezonabilă că o persoană a săvârșit o 

infracțiune (conform art 202, alineat 1, 

teza I, Cpp); 

b) să fie începută urmărirea penală, 

atât cu privire la faptă, cât și față de 

autorul infracțiunii (care devine astfel 

suspect), ori să se fi pus în mișcare 

acțiunea penală față de acesta din urmă 

(care devine inculpat). Precizăm că 

începerea urmăririi penale față de 

suspect, poate fi dispusă atât de către 

procuror, cât și de către organele de 

cercetare penală, acestea din urmă 

având obligația informării procurorului 

de supraveghere despre aceasta 

(conform art. 203, alineat 1, coroborat 

cu art. 300 alineat 2 și art. 305 

conditions that must be cumulatively 

satisfied in order to be able to provide 

any preventive measures.  

 

1. The detention of the suspect / 

accused and arrest procedure 

 

Detention is referred to as being the 

first of preventive measures in the 

order of enumeration of article 202, 

paragraph 4 CPC. For taking such 

measures the general-valid terms must 

be fulfilled and stipulated in art. 202, 

paragraphs 1-3, the legislature also 

regulating certain specific applicable 

conditions but only in the case of 

minors - perpetrators of offences or 

criminal offences committed in front of 

the panel (offences of audience)  

 

The general conditions of detention 
are: 

 

a) there is evidence or reasonable 

clues which shows the reasonable 

suspicion that a person has committed 

an offence (pursuant to article 202, 

paragraph 1, thesis 1, CPC); 

b) the prosecution is started both on 

the deed, and in relation to the offender 

of the crime (which becomes the prime 

suspect), or the criminal proceedings 

with respect to the latter (which 

becomes the culprit) to be put in 

motion. We mention that the 

commencement of criminal 

proceedings against the suspect, may 

be ordered by both the Prosecutor and 

criminal investigation bodies, the latter 

having the obligation of informing the 

supervisory prosecutor thereof 

(according to article 203, paragraph 1, 

read in conjunction with article 300, 

paragraph 2, and article 305 paragraphs 
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alineatele 1,3 Cpp); 

c) măsura reținerii să fie necesară în 

scopul asigurării bunei desfășurări a 

procesului penal, al împiedicării 

sustragerii suspectului sau inculpatului 

de la urmărire penală sau de la 

judecată, ori al prevenirii săvârșirii unei 

alte infracțiuni (conform art. 202, 

alineat 1, teza finală Cpp); 

d) să nu existe vreo cauză care 

împiedică punerea în mișcare sau 

exercitarea acțiunii penale, prevăzute 

de art. 16 Cpp (conform art. 202, 

alineat 2 Cpp); 

e) măsura reținerii să fie 

proporțională cu gravitatea acuzației 

adusă suspectului/inculpatului, și să fie 

necesară pentru realizarea scopului 

urmărit prin dispunerea ei (conform art. 

202, alineat 3 Cpp); 

f) suspectul sau inculpatul să fie 

audiat în prealabil, în prezența unui 

avocat ales sau numit din oficiu 

(conform art. 209, alineat 5 Cpp); 

 

Pe lângă aceste condiții generale, 

reținerea unei persoane minore (între 

14 și 18 ani) trebuie să se facă doar în 

mod excepțional (aceasta întrucât 

trebuie avute în vedere și dispozițiile 

Titlului V, Capitolul I din noul Cod 

penal, referitoare la regimul răspunderii 

penale a minorului) și doar dacă, 

efectele pe care le-ar avea privarea de 

libertate asupra personalității 

minorului, nu sunt disproporționate față 

de scopul urmărit prin dispunerea 

reținerii. De asemenea, conform art. 

360 Cpp, în cazul infracțiunilor de 

audiență, dacă președintele completului 

constată săvârșirea unei fapte penale în 

cursul ședinței de judecată, și îl 

1,3 Cpc); 

c) the measure of detention is 

necessary in order to ensure the proper 

conduct of criminal process, to prevent 

the removal of the suspect or the 

accused from criminal prosecution or 

trial, or for avoiding committing 

another offence (pursuant to article 

202, paragraph 1, the final thesis of the 

CPC).  

d) there is any cause which prevents 

the initiation and pursuit of criminal 

proceedings - under article 16 CPC 

(pursuant to article 202, paragraph 2 

CPC); 

e) the detention measure should be 

proportional to the seriousness of 

allegations brought to the 

suspect/defendant and it is required to 

achieve the aim pursued by the 

arrangement (pursuant to article 202, 

paragraph 3 CPC); 

f) the suspect or defendant should 

be heard, in the presence of a lawyer, 

either chosen or appointed ex officio 

(article 209, paragraph 5 of the CPC); 

 

In addition to these general 

conditions, the detention of a minor 

person (between 14 and 18 years) must 

be done only in exceptional cases (this 

is because the provisions of title V, 

Chapter I, of the new Criminal Code 

regarding the criminal liability of 

minors should be envisaged) and only 

if the effects of liberty deprivation 

would have on the personality of the 

minor are not disproportionate to the 

aim pursued by the arrangement of the 

detention. Also according to the article 

360 CPC, in the case of audience 
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identifică pe făptuitor, întocmește o 

încheiere de ședință (care, în opinia 

noastră, echivalează cu un act de 

autosesizare/sesizare din oficiu) pe care 

trebuie să o trimită procurorului. Cum 

procurorul este obligat să participe la 

toate cauzele aflate pe rolul instanțelor 

(conform art. 353, alineat 9 și art. 363 

Cpp) poate declara că începe urmărirea 

penală, pune în mișcare acțiunea penală 

și îl poate reține pe suspect sau 

inculpat, chiar fără audierea prealabilă 

a acestuia în prezența unui avocat, după 

cum corect s-a apreciat [5]. 

Argumentăm această idee prin faptul 

că, din punct de vedere procesual-penal 

(inclusiv al practicii judiciare propriu-

zise), restabilirea ordinii și solemnității 

ședinței de judecată reprezintă un 

obiectiv primordial. In plus, ar fi 

aproape irealizabil din punct de vedere 

practic, să se audieze suspectul sau 

inculpatul, în sala de ședință, prealabil 

momentului reținerii, în prezența unui 

avocat, având în vedere faptul că 

măsura preventivă în cauză trebuie 

dispusă de procuror (conform art. 360, 

alineat 2 Cpp). Acest fapt nu elimină 

dreptul persoanei reținute, de a 

beneficia de avocat (conform art. 89, 

alineat 2 Cpp), echivalent cu obligația 

procurorului de a numi un avocat din 

oficiu (dacă nu există un avocat ales ori 

acesta nu s-a prezentat în termen la 

procuror), însă doar în ceea ce privește 

procedura efectivă de reținere care, din 

punct de vedere temporal, este 

ulterioară momentului audierii 

suspectului/inculpatului, conform art. 

209, alineat 5 Cpp. 

 

Înainte de a prezenta procedura 

efectivă a reținerii, considerăm că se 

impun a fi făcute anumite precizări, în 

ceea ce privește deosebirea acestei 

măsuri preventive, de alte activități 

offences, if the President of the judges' 

Panel finds out about the commission 

of any criminal acts during the court 

session and identifies the offender, he 

prepares a closing meeting (which, in 

our opinion, is tantamount to an act of 

ex-officio referral) which he must 

submit to the Prosecutor. How the 

Prosecutor is obliged to participate in 

all cases on the role of the courts 

(Article 353, paragraph 9, and article 

363 CPC) he may declare that he 

initiates criminal prosecution, puts in 

motion the criminal action and he may 

detain the suspect or defendant, 

without even a prior hearing in the 

presence of a lawyer, as it was 

correctly appreciated [5]. We argue 

this idea due to the fact that, from the 

procedural - criminal point of view 

(including the actual judicial practice) 

the restoration of order and solemnity 

of the judgment hearing represents a 

primordial objective. In addition, it 

would be almost unattainable from the 

practical point of view to hear the 

suspect or defendant in the meetings in 

advance of the moment of detention, in 

the presence of a lawyer, having in 

mind that the preventive measure, in 

cause, shall be ordered by the public 

prosecutor (article 360, paragraph 2 of 

the CPC). This does not remove the 

right of the person retained to have a 

lawyer (in accordance with article 89, 

paragraph 2 of the CPC), equivalent to 

the obligation of the Prosecutor to 

appoint a lawyer ex officio (if the 

accused had no lawyer or he did not 

appear within a particular time period 

in front of the prosecutor) but only in 

respect to the actual procedure of 

restraint which, in temporal terms, is 

subsequent to the hearing of the 

suspect / defendant, according to the 

article 209, paragraph 5 of the CPC.  
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judiciare/extrajudiciare cu care se poate 

confunda, sub aspectul 

identității/asemănării terminologice sau 

al perioadei pentru care se poate 

dispune [6]. Astfel, reținerea nu 

trebuie confundată cu: 

- conducerea unor persoane suspecte 

la sediul unităților de poliție, conform 

art. 31, alineat 1, litera „b” din Legea 

nr. 218/2002, și limitarea libertății de 

mișcare a acesteia pentru cel mult 24 de 

ore (sau până la stabilirea identității), 

ca măsură administrativă; 

- prinderea, imobilizarea și 

conducerea la sediul unității de poliție a 

persoanelor ce comit fapte penale, în 

conformitate cu art. 31, alineat 1, lit. 

„k” din același act normativ și art. 27, 

alineat 1, litera „e” din Legea nr. 

550/2004. De altfel, legiuitorul, în art. 

209, alineat 3, teza finală a reglementat 

sui generis interpretarea distinctă a 

acestor activități; 

- aducerea suspectului sau 

inculpatului în fața organelor judiciare 

în baza unui mandat, conform art. 265 

Cpp (perioadă care nu este inclusă în 

timpul prevăzut pentru reținere, 

conform art. 209, alin. 4, coroborat cu 

art. 265, alineat 12 Cpp); 

- prinderea făptuitorului (inclusiv 

imobilizarea/limitarea libertății de 

mișcare a acestuia) conform art. 61, 

alineat 2 și 62, alineat 3 Cpp ; 

- reținerea făptuitorului, în sensul 

împiedicării acestuia de a fugi, conform 

art. 310, alineat 2, Cpp; 

Art. 209 Cpp prevede procedura ce 

trebuie respectată în situațiile în care se 

dispune reținerea. Din punctul nostru 

de vedere, în vederea reţinerii 

 

Before we present the detention 

procedure, we consider that it is 

necessary to have made some 

clarifications with regard to the 

distinction of this preventive measure 

from other judicial/extrajudicial 

activities that may be confused in 

terms of the identity/similarity of 

terminology or the period for which he 

may order [6]. Thus, detention should 

not be confused with: 

- leading some suspicious persons at 

the headquarters of police units, 

according to article 31, paragraph 1, 

letter "b" of the law no. 218/2002 and 

limiting their freedom of movement for 

no more than 24 hours (or until they 

establish their identity), as a 

administrative measure; 

- catching, restraining and leading to 

the headquarters of police units of the 

persons who commit criminal offences 

in accordance with art. 31, paragraph 

1, letter "k" of the same normative act 

and art. 27, paragraph 1, letter "e" of 

the law no. 550/2004. Moreover, the 

legislator, in article 209, paragraph 3, 

final thesis regulated sui generis the 

distinct interpretation of these 

activities;  

- bringing the suspect or accused 

before the judicial bodies under a 

mandate, in accordance with art. 265 of 

the CPC (period which is not included 

in the time provided for detention, 

pursuant to article 209, paragraph 4, in 

conjunction with art. 265, paragraph 

12, CPC);  

- catching the perpetrator (including 

immobilization/limitation of his 

freedom of movement) according to 
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suspectului/inculpatului, legiuitorul a 

prevăzut trei categorii de activități, 

cărora le corespund, etapizat, anumite 

drepturi și obligații, astfel: 

 

1. În prima categorie am inclus 

activitățile anterioare/premergătoare 

reținerii, care constau în: 

- identificarea/stabilirea identității 

suspectului sau inculpatului și 

chemarea acestuia la organul de 

urmărire penală (sau depistarea și 

prinderea acestuia, dacă se sustrage ori 

încearcă să fugă/este fugit); 

- audierea suspectului sau 

inculpatului de către organul de 

urmărire penală, în prezența avocatului 

ales sau numit din oficiu (conform 

procedurii de la art. 107-110 Cpp, și cu 

respectarea art. 209, alineatele 7-9 

Cpp); 

2. A doua categorie include 

activităţi propriu-zise privind 

reținerea, care cuprind: 

- întocmirea ordonanței (actul 

procesual prin intermediul căruia se 

dispune reținerea, conform art. 209, 

alineat 10 Cpp); 

- înmânarea unui exemplar al 

ordonanței și aducerea la cunoștință, de 

îndată, în limba pe care o înțelege, a 

infracțiunii de care este suspectat și 

motivele reținerii (conform art. 209, 

alineatele 2 și 11, Cpp); 

- comunicarea, în scris și sub 

semnătură, a drepturilor prevăzute de 

art. 83 și art. 210, alineatele 1 și 2 Cpp, 

respectiv dreptul de acces la asistență 

medicală de urgență, durata maximă 

pentru care se poate dispune măsura și 

dreptul de a face plângere împotriva 

măsurii (conform art. 209, alineat 17 

Cpp). Dacă cel reţinut refuză sau nu 

poate să semneze comunicarea se va 

art. 61, paragraph 2 and article 62, 

paragraph 3 of the CPC; 

- detention of the perpetrator (for 

the purpose of preventing his run), 

according to article 310, paragraph 2, 

of the CPC; 

Article 209 CPC provides the 

procedure that is to be followed in case 

detention is ordered. From our point of 

view to arrest the suspect / defendant, 

the legislature has provided for three 

categories of activities to which certain 

rights and obligations correspond in 

stages, thus: 

 

1. In the first category we included 

previous activities/preceding 

detention, which consist of: 

-  identification/establishment of the 

defendant or suspect's identity and his 

calling to the criminal prosecution 

bodies (or him detection and capture if 

he evades or attempts to flee);  

-  hearing of the suspect or defendant 

by the criminal prosecution bodies, in 

the presence of the lawyer chosen or 

appointed ex officio (in accordance 

with the procedure referred to in article 

107-110 of the CPC and in compliance 

with article 209, paragraphs 7-9 of the 

CPC); 

 

2. The second category includes the 

actual activity concerning detention 
which includes: 

- preparation of Ordinance 

(procedural act through which 

detention is ordered, pursuant to article 

209, paragraph 10 CPC);  

-  handing over a copy of the 

Ordinance and immediately bringing to 

his attention, in a language he 

understands, the offence of which he is 
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încheia un proces verbal; 

 

3. A treia categorie include activități 

ulterioare reținerii, respectiv: 

- informarea persoanei reținute că 

are dreptul de a încunoștiința, personal 

ori prin intermediul organului judiciar 

care a dispus măsura, un membru al 

familiei sau altă persoană desemnată, 

despre luarea măsurii reţinerii și despre 

locul unde acesta este reținut; 

- dacă persoana reținută este un 

minor, este obligatorie încunoștiințarea 

reprezentantului legal sau a persoanei 

în îngrijirea căreia se află; 

- dacă cel reținut nu este cetățean 

român, acesta are dreptul de a solicita 

încunoștiințarea misiunii diplomatice 

ori a oficiului consular al statului al 

cărui cetățean este sau, după caz, a unei 

organizații internaționale umanitare 

(dacă nu dorește să beneficieze de 

asistența autorităților din țara sa de 

origine);  

- dacă persoana în cauză are statut 

de refugiat, ori se află sub protecția 

unei organizații internaționale, are 

dreptul de a informa sau a solicita 

informarea unei asemenea autorități. 

Referitor la aceste categorii de 

persoane, Inspectoratul General pentru 

Imigrări (din subordoninea Ministerului 

Afacerilor Interne, inclusiv structurile 

sale teritoriale,) trebuie informat, 

întotdeauna, din oficiu, de către 

organele judiciare (conform art. 210, 

alineatele 1 și 2, respectiv art. 243, 

alineat 4 Cpp); 

Dacă există motive temeinice sau 

excepționale care să impună întârzierea 

încunoștiințării (de regulă argumente ce 

țin de modul de desfășurare/realizare a 

anchetei) ori refuzul exercitării 

dreptului de a face personal 

încunoștiințarea, aceasta poate fi 

întârziată, pentru cel mult 4 ore, iar 

suspected and the reasons for detention 

(under article 209, paragraphs 2 and 

11, CPC);  

-   communicating in writing and 

under signature (if he refuses or is 

unable to sign an official report will be 

concluded) the rights provided for in 

article 83 and article 210, paragraphs 1 

and 2 of the CPC, respectively the right 

of access to emergency medical 

assistance, the maximum duration for 

which the measure may be ordered and 

the right to make a complaint against 

the measure (according to article 209, 

paragraph 17 of the CPC). If the 

retained refuses or is unable to sign 

communication will end a minutes; 

 

3. The third category includes 

activities subsequent to detention:  

- informing the person detained that 

he has the right to notify, personally or 

through the judicial body that has 

ordered the measure, a family member 

or other person appointed about the 

action taken and about the place he is 

detained; 

- if the person detained is a minor 

the notification of the legal 

representative or person in whose care 

he is, is mandatory; 

- if the person detained is not a 

Romanian citizen, he is entitled to 

claim the notification of the diplomatic 

mission or of the consular post of the 

State whose citizen he is or, as the case 

may be, of an international 

humanitarian organization (if he does 

not wish to receive the assistance of 

the authorities of his country of origin); 

- if the person concerned has 

refugee status or is under the protection 

of an international organization, he is 

entitled to notify or to require the 

notification of such authorities. With 

respect to these categories of persons, 
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dacă şi informarea personală este 

refuzată, trebuie consemnată 

argumentat/motivat într-un proces 

verbal (conform art. 210, alineatele 5 și 

6 Cpp). 

 

După cum am menționat anterior, 

reținerea se dispune prin ordonanță, 

pentru cel mult 24 de ore, de către 

organele de cercetare penală sau 

procuror. Dacă actul procesual este 

întocmit de un organ de cercetare 

penală, acesta trebuie să-l informeze 

despre măsură pe procurorul care 

exercită supravegherea sa, de îndată și 

prin orice mijloace (conform art. 209, 

alineat 13 Cpp). 

 

În durata reținerii nu se include 

timpul strict necesar conducerii 

suspectului/inculpatului la sediul 

organului judiciar (art. 209, alineat 3, 

teza a -II-a). Dacă persoana ce urmează 

a fi reținută a fost adusă în baza unui 

mandat de aducere, în calculul celor 24 

de ore nu este inclusă perioada cât s-a 

aflat sub puterea acestui mandat - care 

nu poate depăși 8 ore (conform art.  

265, alineat 12, Cpp), de la expirarea 

acestora urmând a se calcula termenul 

maxim de 24 de ore specific reţinerii. 

 

Dacă, ulterior reținerii, și în cadrul 

termenului maxim de 24 de ore, 

suspectul/inculpatul va fi 

mutat/transferat în altă locație, 

obligațiile menționate anterior privind 

informarea familiei/a reprezentanților 

legali/a reprezentanței diplomatice sau 

altor autorități, rămân în sarcina 

organului judiciar  care a dispus măsura 

în ceea ce privește noua locație. 

 

Conform art. 209, alineat 12 Cpp, 

organul de urmărire penală decident, 

are dreptul să procedeze la 

the General Inspectorate for 

Immigration (subordinate to the 

Ministry of Internal Affairs, including 

its territorial structures) must be 

always informed ex officio by the 

judicial bodies (under article 210, 

paragraphs 1 and 2, respectively, 

article 243, paragraph 4 of the CPC); 

If there are solid or exceptional 

reasons which impose the delay of the 

notification (typically arguments 

pertaining to progress/achievement 

mode of investigation) or the refusal to 

exercise the right to make the 

notification personally, it can be 

delayed for up to 4 hours, and if the 

personal information is refused, the 

reasons should be stated/argued in an 

official report (in accordance with art. 

210, paragraphs 5 and 6 of the CPC).  

 

As I mentioned earlier, detention is 

ordered through Ordinance, for not 

more than 24 hours, by the criminal 

investigation bodies or the Prosecutor. 

If the procedural act is drawn up by a 

competent criminal prosecution body, 

it must inform the Prosecutor, who 

exercises its authority, about the 

measure, without delay and by 

whatever means necessary (according 

to article 209, paragraph 13, of the 

CPC).  

 

The duration of detention shall not 

include the time strictly needed for 

leading the suspect/defendant at the 

headquarters of the judicial body 
(article 209, paragraph 3, thesis II). If 

the person that is to be detained, was 

brought under a peremptory writ, in 

calculating the 24 hours it is not 

included the period he was under the 

power of this mandate - which cannot 

exceed 8 hours (according to article 

265, paragraph 12, of the CPC); after 
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fotografierea și amprentarea persoanei 

reținute (informaţii ce vor fi introduse 

ulterior într-o bază de date națională). 

 

Împotriva ordonanței de reținere se 

poate face plângere, înaintea expirării 

celor 24 de ore. Dacă măsura a fost 

dispusă de un organ de cercetare 

penală, plângerea se poate face la 

procurorul care supraveghează 

urmărirea penală. Dacă reținerea a fost 

dispusă de un procuror, plângerea se 

poate face la prim-procurorul 

parchetului sau la procurorul ierarhic 

superior (procuror șef, procuror 

general, procuror șef secție, în funcție 

de structura de parchet competentă). 

Dacă se constată că reținerea a fost 

luată cu încălcarea prevederilor legale 

sau dacă nu mai există temei care să 

justifice privarea de libertate, măsura 

preventivă va fi revocată prin 

ordonanță (conform art. 207, alineatele 

14 și 15 Cpp). 

 

Reținerea încetează de drept la 

expirarea termenului pentru care a 

fost dispusă, suspectul/inculpatul 

urmând a fi pus în libertate, dacă nu 

este arestat în altă cauză/în cauză. 

 

Conform art. 209, alineat 16 Cpp, 

procurorul sesizează judecătorul de 

drepturi și libertăți de la instanța 

competentă, în vederea luării măsurii 

arestării preventive față de inculpatul 

reținut, cu cel puțin 6 ore înaintea 

expirării duratei reținerii. În opinia 

noastră acest text este de strictă 

interpretare, în sensul în care această 

obligație este în sarcina procurorului 

(de supraveghere a urmăririi penale sau 

care exercită urmărirea penală proprie) 

în toate cazurile în care față de cel 

reținut este pusă în mișcare acțiunea 

penală. Argumentele care stau la baza 

their expiration the maximum period of 

24 hour specific to detention shall be 

calculated.  

 

If after detention and within the 

maximum term of 24 hours the 

suspect/defendant will be 

moved/transferred to another location, 

the abovementioned obligations 

concerning the provision of 

family/legal representatives/a 

diplomatic representative or other 

authority, shall remain payable by the 

judicial authority which ordered the 

measure with regard to the new 

location.  

 

According to article 209, paragraph 

12, the criminal prosecution bodies 

which has ordered the measure shall be 

entitled to carry out fingerprinting and 

photographing the detained person 

(information which will be later 

introduced in a national data basis).  

 

Against the detention order a 

complaint can be made before the end 

of the 24 hours. If the measure has 

been ordered by a competent criminal 

investigation body, the complaint may 

be made to the prosecutor supervising 

the prosecution. If the detention was 

ordered by a Prosecutor, the complaint 

may be made to the public Prime-

prosecutor's Office or the 

hierarchically superior prosecutor 

(Chief Prosecutor, Attorney general, 

Chief Procurator's Department, 

depending on the structure of the 

competent prosecutor). If it is found 

that detention was taken in 

contravention of legal provisions or if 

there are no longer grounds justifying 

the deprivation of liberty, the 

preventive measure shall be revoked 

by a decree (in accordance with article 
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susținerii sunt următoarele: 

- termenul folosit de legiuitor nu are 

caracter dispozitiv (nefolosindu-se 

expresii de genul „poate sesiza”, „dacă 

apreciază necesar”, etc., în teza inițială 

a art. 209, alineat 16 Cpp), deoarece 

este utilizat imperativul „sesizează”; 

- persoana la care se referă 

legiuitorul este „inculpatul” și nu 

suspectul, ceea ce înseamnă că există 

probe, și nu doar indicii temeinice, 

privind comiterea faptei penale de către 

acesta; 

- judecătorul de drepturi și libertăți 

verifică, cu această ocazie (în baza 

prerogativelor conferite de art. 53 Cpp), 

dacă sunt îndeplinite condițiile 

necesare dispunerii arestării preventive 

(ori poate stabili o altă măsură 

preventivă mai „blândă”). Dacă 

propunerea de arestare preventivă este 

respinsă, judecătorul de drepturi și 

libertăți poate dispune punerea în 

libertate a inculpatului reținut, ori 

aplicarea uneia dintre măsurile 

preventive prevăzute la art. 202, 

alineatul 4, literele „b-d” Cpp 

(controlul judiciar, controlul judiciar pe 

cauțiune sau arestul la domiciliu), în 

conformitate cu art. 227, alineatele 1 și 

2, Cpp. Aceste măsuri nu pot înlocui 

reținerea, aplicarea lor realizându-se 

după expirarea perioadei maxime 

pentru care a fost dispusă reținerea; 

- nu în ultimul rând, chiar dacă art. 

5, paragraful 3, din Convenția 

Europeană a Drepturilor Omului (în 

continuare CEDO), prevede doar 

dreptul persoanei arestate sau deținute 

în condițiile paragrafului 1, litera „c”, 

de a fi adusă de îndată, înaintea unui 

judecător sau a altui magistrat, 

împuternicit prin lege cu exercitarea 

atribuțiilor judiciare (nu și a persoanei 

reținute), considerăm, în continuarea 

celorlalte argumente anterior formulate, 

207, paragraphs 14 and 15 of the 

CPC).  

 

Detention ceases as the deadline 

for which he has been ordered expires 
and the suspect/defendant will be 

released if he is not arrested in another 

case.  

 

According to the article 209, 

paragraph 16 of the CPC the 

prosecutor shall refer the matter to the 

judge of rights and freedoms from the 

competent court, in order to take the 

measure of preventive arrest towards 

the defendant retained at least 6 hours 

before the expiry of the duration of 

detention. In our opinion this text is 

strictly interpretable in the sense in 

which this obligation belongs to the 

Prosecutor (surveillance of criminal 

prosecution or exercise of its own 

criminal prosecution) in all cases 

where the criminal proceedings are put 

in motion. The underlying arguments 

to support this are as follows:  

- the term used by the legislator 

does not have a decisive character 

(phrases like "may refer to", "if it 

considers necessary", etc. are not used) 

in the first thesis of art. 209, paragraph 

16 of the CPC but the imperative 

“refers” is used;  

- the person to whom the legislature 

refers to is the "defendant" and not the 

suspect, which means that there is 

evidence and not just serious clues 

concerning the commotion of a 

criminal offence by him;  

- the judge of rights and freedoms 

verifies with this occasion (on the basis 

of the powers conferred by article 53 

CPC) if the necessary conditions are 

fulfilled for ordering preventive 

detention (or he can establish another 

milder preventive measure). If the 
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că imperativitatea sesizării 

judecătorului de drepturi și libertăți, 

conform art. 209, alineat 16 Cpp, 

reprezintă o garanție suplimentară 

oferită inculpatului reținut, având în 

vedere și faptul că în accepțiunea Curții 

Europene a Drepturilor Omului (în 

continuare Curtea), organele de 

urmărire penală nu fac parte din 

categoria „judecătorilor” sau a 

„magistraților împuterniciți prin lege cu 

exercitarea atribuțiilor judiciare” [7]. 

 

2. Arestarea preventivă a 

inculpatului şi condiţiile acesteia 

 

Apreciată, pe bună dreptate, ca fiind 

cea mai dură dintre măsurile 

preventive, pentru a se putea dispune 

arestarea preventivă este necesară 

îndeplinirea a două categorii de condiții 

strict reglementate, ce trebuie 

coroborate cu existența unora dintre 

cazurile expres stipulate de art. 223 

Cpp. 

Astfel, prima categorie de condiții și 

situații, le întâlnim reglementate de art. 

223, alineat 1, literele „a-d” Cpp, care 

nu au legătură cu pericolul pentru 

ordinea publică al faptei, iar cea de-a 

doua categorie - strâns legate de 

aprecierea acestui pericol - sunt 

prevăzute de art. 223, alineat 2 Cpp. 

 

A. Condiții sine qua non 

alternative/cumulative, necondiționate 

de pericolul pentru ordinea publică pe 

care îl prezintă inculpatul, respectiv: 

 

- să existe probe (nu indicii 

temeinice), din care să rezulte 

suspiciunea rezonabilă că inculpatul 

(nu suspectul) a săvârșit o infracțiune 

(conform art. 223, alineat 1, teza I 

Cpp); 

- să nu existe vreo cauză care 

preventive arrest proposal is rejected, 

the judge of freedoms and rights may 

order the release of the accused 

retained or the application of one of the 

preventive measures provided for in 

article 202, paragraph 4, letters "b-d" 

of the CPC (judicial control, judicial 

control on bond or on house arrest) in 

accordance with article 227, 

paragraphs 1 and 2, CPC. These 

measures cannot replace detention; 

their application can be achieved after 

the expiry of the maximum period for 

which detention was ordered; 

- last but not least, even though art. 

5, paragraph 3 of the European 

Convention on human rights (ECHR) 

provides just the right of the person 

arrested or held under the terms of 

paragraph 1, letter "c" to be brought 

promptly before a judge or other 

magistrate empowered by law to 

exercise judicial powers (and not of the 

person detained), we believe, in 

continuation of the other arguments 

expressed above, that the imperative 

referral to the judge of rights and 

freedoms, according to article 209, 

paragraph 16 of the CPC represents a 

further guarantee offered to the 

detained defendant, taking into account 

the fact that in the understanding of the 

European Court of human rights 

(hereinafter the Court), the criminal 

prosecution bodies do not belong to the 

category "judges" or "magistrates 

empowered by law to exercise judicial 

powers" [7].  

 

2. The preventive arrest of the 

defendant and terms 

 

Rightly acclaimed as the toughest of 

the preventive arrest, in order to put it 

in motion, it is necessary to comply 

with the two strict categories of 
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împiedică punerea în mişcare sau 

exercitarea acţiunii penale, pentru 

infracţiunea săvârşită de inculpat, 

dintre cele prevăzute de art. 16 Cpp 

(condiţie general valabilă, pentru 

oricare dintre măsurile preventive, 

conform art. 202, alineat 2 Cpp); 

- faţă de autorul faptei penale să se 

fi pus în mişcare acţiunea penală, 

pentru infracţiunea săvârşită (textul art. 

223, alineat 1 Cpp foloseşte noţiunea 

de inculpat, nu suspect); 

- să existe una dintre următoarele 

situaţii (prevăzute de art. 223, alineat 1, 

litera „a-d” Cpp): 

* inculpatul a fugit ori s-a ascuns, în 

scopul de a se sustrage de la urmărire 

penală sau de la judecată, ori a făcut 

pregătiri de orice natură pentru astfel 

de acte (litera „a”); 

* inculpatul încearcă să influenţeze 

un alt participant la comiterea 

infracţiunii, un martor ori un expert sau 

să distrugă, să altereze, să ascundă ori 

să sustragă mijloacele materiale de 

probe sau să determine o altă persoană 

să aibă un asemenea comportament 

(litera „b”); 

* inculpatul exercită presiuni asupra 

persoanei vătămate ori încearcă o 

înţelegere frauduloasă cu aceasta (litera 

„c”); 

* există suspiciunea rezonabilă că, 

după punerea în mişcare a acţiunii 

penale împotriva sa, inculpatul a 

săvârşit cu intenţie o nouă infracţiune 

sau pregăteşte săvârşirea unei noi 

infracţiuni (litera „d”); 

Condiţiile de mai sus apreciem că 

au caracter alternativ/cumulativ, având 

în vedere exprimarea folosită de 

legiuitor „şi există una dintre 

următoarele situaţii”, ceea ce înseamnă 

că este suficientă existenţa vreuneia 

dintre cazurile enumerate anterior, 

pentru a se putea dispune arestarea 

conditions, in conjunction with the 

existence of some of the cases 

expressly stipulated by article 223 of 

the CPC.  

Thus, the first category of 

conditions and situations we encounter 

to be regulated by art. 223, paragraph 

1, letters "a-d" CPC (which have no 

connection with the danger to the 

public order of the deed), and the 

second category - closely related to the 

appreciation of this danger - are laid 

down in art. 223, paragraph 2 of the 

CPC.  

 

A. The sine qua non alternative/ 

cumulative conditions, unconditioned 

by the danger for public order posed 

by the defendant: 

 

- the existence of evidence (not solid 

clues) indicating a reasonable 

suspicion that the defendant (not the 

suspect) has committed an offence 

(article 223, paragraph 1, thesis 1 of 

the CPC); 

- there should not be any cause that 

prevents the setting in motion or 

exercise of criminal action for the 

crime committed by the defendant, of 

the ones provided in article 16 CPC 

(general valid condition for any 

preventive measures, pursuant to 

article 202, paragraph 2 CPC);  

-  towards the perpetrator of the 

criminal deed there should have been 

put in motion the criminal proceedings 

for the offence committed (the text of 

article 223, paragraph 1 of the CPC 

uses the notion of culprit and not 

suspect);  

-  the existence of one of the 

following situations (provided for in 

article 223, paragraph 1, letter “d”, 

CPC): 

* the defendant fled or hid in order 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 3. Issue 1/2014 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Lecturer Marius Ciprian BOGEA, Ph.D 

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

182 

 

preventivă, neeliminând posibilitatea 

întrunirii a două sau a tuturor 

posibilităţilor stipulate de art. 223, 

alineat 1, litera „a-d” Cpp, într-un caz 

concret, ceea ce permite, cu atât mai 

mult, organelor judiciare competente să 

dispună arestarea preventivă a 

inculpatului. 

 

B. Condiţii imperative, determinate 

de pericolul pentru ordinea publică al 

inculpatului (conform art. 223, alineat 

2 Cpp), respectiv: 

 

a) să existe probe din care să rezulte 

suspiciunea rezonabilă că inculpatul a 

săvârşit: 

- o infracţiune intenţionată contra 

vieţii, o infracţiune prin care s-a cauzat 

vătămarea corporală sau moartea unei 

persoane, o infracţiune contra 

securităţii naţionale prevăzută de Codul 

penal şi alte legi speciale, o infracţiune 

de trafic de stupefiante, trafic de arme, 

trafic de persoane, acte de terorism, 

spălare a banilor, falsificare de monede 

ori alte valori, şantaj, viol, lipsire de 

libertate, evaziune fiscală, ultraj, ultraj 

judiciar, o infracţiune de corupţie, o 

infracţiune săvârşită prin mijloace de 

comunicare electronică; sau, 

- o altă infracţiune, pentru care legea 

prevede pedeapsa închisorii de 5 ani 

sau mai mare; 

Menţionăm că, pentru prima 

categorie de infracţiuni, legiuitorul nu a 

condiţionat pedeapsa prevăzută de lege, 

fiind suficient ca infracţiunea 

respectivă să facă parte din acea 

categorie sau grupă de infracţiuni, însă 

în cazul celorlalte infracţiuni prevăzute 

în Codul penal sau în legi speciale, 

condiţia imperativă este strâns legată de 

maximul special al pedepsei prevăzute, 

care trebuie să fie egal sau mai mare de 

5 ani. 

to evade prosecution or trial or has 

made provision of any kind for such 

acts (the letter, “a”);  

* the defendant tries to influence 

another person to commit the crime, a 

witness or an expert or to destroy, 

alter, conceal or distort evidence or 

material means or to cause another 

person to have such behavior (the letter 

“b”);  

* the defendant exercises pressure 

on the injured person or tries a 

fraudulent deal with him (the letter 

“c”);  

* there is reasonable suspicion that, 

after setting in motion the criminal 

action against him, the defendant has 

intentionally committed a new offence 

or prepares for committing a new 

offence (“d”).  

We appreciated that the above 

conditions have an 

alternative/cumulative character taking 

into account the expression used by the 

legislator "and one of the following 

situations exists", which means that it 

is sufficient for the existence of any of 

the cases listed above, in order to be 

able to provide the preventive arrest, 

without limiting the possibility of 

meeting two or all of the possibilities 

provided for in art. 223, paragraph 1, 

letter “a-d”, CPC, in a concrete case, 

allowing, even more so, the competent 

judicial authorities to order the 

preventive arrest of the accused.   

 

B. Mandatory conditions 

determined by the danger for the 

public order of the defendant (article 

223, paragraph 2 CPC):  

 

a) the existence of evidence 

indicating a reasonable suspicion that 

the defendant has committed:  

- an intentional crime against life, a 
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b) să nu existe vreo cauză care 

împiedică punerea în mişcare sau 

exercitarea acţiunii penale, dintre cele 

prevăzute de art. 16 Cpp (condiţie 

general valabilă conform art. 202, 

alineat 2 Cpp); 

 

c) pentru infracţiunea comisă să se 

fi pus în mişcare acţiunea penală; 

 

d) privarea de libertate a 

inculpatului să fie necesară pentru 

înlăturarea unei stări de pericol pentru 

ordinea publică (teza finală a art. 223, 

alineat 2 Cpp), pericol care se apreciază 

în funcţie de gravitatea faptei, modului 

şi circumstanţelor de comitere a 

acesteia, anturajul şi mediul din care 

provine inculpatul, antecedentele 

penale şi alte împrejurări personale [8]; 

 

e) măsura arestării preventive să fie 

necesară în scopul asigurării bunei 

desfăşurări a procesului penal, al 

împiedicării sustragerii inculpatului de 

la urmărire penală sau judecată, ori al 

prevenirii săvârşirii unei alte infracţiuni 

(condiţie general valabilă, conform art. 

202, alineat 1 Cpp); 

 

f) măsura arestării să fie 

proporţională cu gravitatea acuzaţiei 

aduse inculpatului şi necesară pentru 

realizarea scopului urmărit prin 

dispunerea acesteia (condiţie general 

valabilă, conform art. 202, alineat 3 

Cpp); 

 

g) audierea prealabilă a 

inculpatului, în prezenţa unui avocat 

(ales sau numit din oficiu), conform art. 

225, alineatele 5, 7, 8 şi art. 238, alineat 

1, teza finală Cpp. Excepţii privind 

audierea prealabilă: când inculpatul 

lipseşte nejustificat, este dispărut, se 

crime which has caused personal injury 

or death to a person, an offence against 

national security provided by the 

Criminal code and other special laws, a 

crime of trafficking in narcotic drugs, 

arms trafficking, human trafficking, 

terrorism, money laundering, 

counterfeiting or other values, 

blackmail, rape, deprivation of 

freedom, tax evasion, outrage, 

judiciary outrage, a corruption offence, 

an offence committed by means of 

electronic communication; or, 

- another crime for which the law 

provides the punishment of 

imprisonment for 5 years or more.  

We mention that, for the first 

category of crimes, the legislature has 

not conditioned the penalty provided 

for by law, the offence in question is 

sufficient to be a part of that category 

or group of crimes, but in the case of 

the other offences provided for in the 

Criminal code or in special laws, the 

mandatory condition is closely related 

to the special maximum penalty 

provided for, which must be equal to or 

greater than 5 years.  

 

b) there should not be any cause 

that prevents the setting in motion or 

exercise of criminal action from the 

ones provided in article 16 CPC 

(general valid condition, pursuant to 

article 202, paragraph 2 CPC); 

 

c) for the offence committed the 

criminal proceedings should be put in 

motion;  

 

d) deprivation of liberty of the 

accused may be required for the 

removal of a threat to public order (the 

final thesis of article 223, paragraph 2 

of the CPC), threat which must be 

assessed in light of the seriousness of 
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sustrage, nu se poate sau nu poate fi 

adus în faţa judecătorului din cauza 

stării de sănătate,  cauză de forţă 

majoră sau stare de necesitate (conform 

art. 225, alineat 4 Cpp). De asemenea, 

conform art 225, alineat 8 Cpp, o altă 

excepţie de la obligativitatea audierii 

prealabile a inculpatului o reprezintă, 

opţiunea acestuia pentru dreptul la 

tăcere. 

  

În cazul inculpaţilor minori, 

arestarea preventivă a acestora se poate 

dispune în aceleaşi condiţii ca la 

reţinerea lor. 

 

3. Procedura şi momentele 

procesuale ale arestării preventive 

 

Articolul 203, alineat 3 Cpp (cu 

trimitere la art. 204, alineat 4, litera „e” 

Cpp), prevede că această măsură 

preventivă poate fi luată atât în cursul 

urmăririi penale, cât şi în procedura de 

cameră preliminară sau în faza de 

judecată. 

 

3.1. Arestarea preventivă în faza de 

urmărire penală 

 

În acest moment procesual, 

propunerea de luare a măsurii arestării 

preventive incumbă procurorului, care 

trebuie să întocmească un referat 

motivat (cu referire la îndeplinirea 

condiţiilor prevăzute de lege şi 

necesitatea luării măsurii) pe care să-l 

înainteze judecătorului de drepturi şi 

libertăţi competent (fie de la instanţa  

căreia i-ar reveni competenţa să judece 

cauza în primă instanţă, fie de la 

instanţa corespunzătoare în grad 

instanţei căreia i-ar reveni competenţa 

să judece cauza în primă instanţă - în a 

cărei circumscripţie se află locul de 

reţinere, locul unde s-a constatat 

the offence, the manner and 

circumstances of committing it, the 

entourage and the environment from 

which the defendant comes from, the 

criminal history, and other personal 

circumstances [8];  

 

e) the preventive detention measure 

should be necessary in order to ensure 

the proper conduct of the criminal 

trial, to prevent the removal of the 

accused from criminal prosecution or 

trial of a prevention or other offences 

(general condition applies, pursuant to 

article 202, paragraph 1 of the CPC);  

 

f) the measure of arrest should be 

proportional to the seriousness of the 

accusation brought to the defendant 

and necessary for achieving the aim 

pursued by its layout (general 

applicable condition, pursuant to 

article 202, paragraph 3 the CPC); 

 

g) the prior hearing of the 

defendant, in the presence of a lawyer 

(either chosen or appointed ex officio), 

according to the article 225, paragraphs 

5, 7, 8 and article 238, paragraph 1, 

final thesis CPC. Exceptions prior 

hearing: when the defendant is 

unreasonably absent or is missing, 

evades or cannot be brought before the 

judge because of his state of health, 

force majeure cause or necessity state 

(in accordance with article 225, 

paragraph 4 of the CPC). Also, in 

accordance with article 225, paragraph 

8 of the CPC, another exception from 

the requirement of a prior hearing of 

the defendant is represented by his 

option for the right to silence.  

 

If the defendants are minors, their 

preventive arrest may be available 

under the same conditions as their 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 3. Issue 1/2014 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Lecturer Marius Ciprian BOGEA, Ph.D 

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

185 

 

săvârşirea infracţiunii ori sediul 

parchetului din care face parte 

procurorul care a întocmit propunerea), 

împreună cu dosarul cauzei sau copii 

numerotate şi certificate de pe actele 

dosarului, ori doar de pe actele care au 

legătură cu propunerea formulată 

(conform art. 224 Cpp). Dacă 

inculpatul a fost în prealabil reţinut, 

sesizarea judecătorului de drepturi şi 

libertăţi trebuie să se facă cu cel puţin 6 

ore înaintea expirării duratei reţinerii - 

aspect ce trebuie coroborat cu 

precizările de la reţinere. 

Primind propunerea, judecătorul de 

drepturi şi libertăţi fixează data şi ora la 

care soluţionarea va avea loc, 

comunicându-le atât procurorului (care 

este obligat să asigure prezența 

inculpatului reţinut), cât şi avocatului 

(ales sau din oficiu) al inculpatului - 

căruia trebuie să-i fie asigurată 

posibilitatea studierii dosarului, 

înaintea începerii şedinţei de judecată. 

Aceasta are loc în camera de consiliu. 

Soluţionarea propunerii se face 

numai în prezenţa inculpatului. 

Excepţii: când inculpatul lipseşte 

nejustificat, este dispărut, se sustrage, 

nu se poate sau nu poate fi adus în faţa 

judecătorului din cauza stării de 

sănătate, cauză de forţă majoră sau 

stare de necesitate.  

Asistenţa juridică a inculpatului şi 

participarea procurorului sunt 

obligatorii. Ascultarea inculpatului şi 

audierea acestuia, dacă este prezent, 

sunt de asemenea obligatorii 

(exceptând situaţia când uzează de 

dreptul la tăcere). 

Dezbaterea propunerii are ca 

moment de început cuvântul 

procurorului, urmat de cel al avocatului 

inculpatului şi al inculpatului. 

 

 

detention.  

 

3. Procedure and procedural 

moments of preventive arrest 

 

Article 203, paragraph 3 of the CPC 

(with reference to article 204, 

paragraph 4, point “e”, CPC) requires 

that this preventive measure may be 

taken both in the course of criminal 

proceedings and in proceedings of 

preliminary room or in court.   

 

3.1. The preventive arrest in the 

prosecution stage 

 

In this procedural moment the 

proposition of taking the preventive 

arrest measure is the responsibility of 

the Prosecutor, which must draw up a 

reasoned report (with reference to 

fulfillment of the conditions prescribed 

by law and the necessity of the 

measure) which he must submit to the 

competent judge of rights and 

freedoms (either from the Court which 

would revert the competence to judge 

in the first instance or from the court 

corresponding in degree with the court 

to which it would revert the 

competence to judge in the first 

instance - in whose constituency is the 

place of detention, the place where he 

found the commission of the offence or 

the headquarters of the prosecution 

which includes the prosecutor that 

drew up the proposal), along with the 

dossier of the case or numbered and 

certified copies of the file’s documents 

or only from the documents that relate 

to the proposal (article 224 of the 

CPC). If the defendant was previously 

detained, the referral of the judge of 

rights and freedoms must be made at 

least 6 hours before the expiry of his 

detention period - aspect which must 
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Judecătorul de drepturi şi libertăţi 

deliberează şi consemnează soluţia în 

minută, putând dispune: 

a) admiterea propunerii, întocmirea 

mandatului de arestare preventivă şi 

încunoştiinţarea inculpatului, în limba 

pe care o înţelege, despre motivele 

arestării, înmânându-i şi un exemplar al 

mandatului. De asemenea, inculpatului 

trebuie să i se comunice, în scris şi sub 

semnătură (dacă nu poate ori refuză să 

semneze se va încheia un proces 

verbal) drepturile prevăzute la art. 228, 

alineat 2 Cpp. Obligaţia de 

încunoştiinţare a unui membru de 

familie, ori a unei persoane desemnată 

de inculpat, despre luarea măsurii şi 

locul de deţinere, sunt în sarcina 

judecătorului de drepturi şi libertăţi. În 

plus, drepturile persoanei reţinute, dacă 

nu este cetăţean român, sunt valabile şi 

în cazul arestării preventive 

(încunoştiinţarea misiunii diplomatice 

ori oficiului consular, a unei organizaţii 

internaţionale etc.). Schimbarea locului 

de arest creează obligaţia 

încunoştiinţării aceloraşi categorii de 

persoane/instituţii. Modul de realizare 

se consemnează într-un proces-verbal. 

Când măsura a fost luată faţă de un 

inculpat în a cărui ocrotire se află un 

minor, o persoană pusă sub interdicţie, 

o persoană căreia i s-a instituit tutela 

sau curatela, ori o persoană care, 

datorită vârstei, bolii sau altei cauze, 

are nevoie de ajutor, o autoritate 

competentă (de regulă 

serviciile/birourile de asistenţă socială) 

este încunoştiinţată de îndată, în scopul 

luării măsurilor legale de ocrotire. 

Obligaţia revine judecătorului de 

drepturi şi libertăţi care a luat măsura 

arestării preventive, activitatea fiind 

consemnată într-un proces-verbal. 

b) respingerea propunerii, când nu 

be read in conjunction with the details 

of the restraint.  

After receiving the proposal, the 

judge of rights and freedoms sets the 

date and time at which the settlement 

will take place, which are 

communicated to both the Prosecutor 

(who is obliged to ensure the presence 

of the accused detainee) and the lawyer 

(elected or ex officio) of the defendant 

- which must be given the opportunity 

of study the dossier before the start of 

the meeting. It takes place in the 

Council Chamber.  

The settlement of the proposal shall 

be made only in the presence of the 

accused. Exceptions: when the 

defendant is unreasonably absent or is 

missing, evades or cannot be brought 

before the judge because of his state of 

health, force majeure cause or 

necessity state. 

 The legal assistance of the accused 

and the Prosecutor's participation are 

required. Listening and hearing the 

defendant, if he is present, are also 

required (except for the situation when 

they avail themselves of the right to 

silence).  

The debate of the proposal has as its 

starting point the argument of the 

Prosecutor, followed by the defendant's 

lawyer and the defendant.  

 

The judge of rights and freedoms 

deliberates and records the solution in 

a minute. He can provide:  

a) the admission of the proposal, the 

drawing up of the preventive arrest 

mandate and informing the accused in 

a language he understands, of the 

reasons for arrest and giving him a 

copy of the mandate. Also, the 

defendant must be notified in writing 

and under signature (if he cannot or 

refuses to sign an official report will be 
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sunt îndeplinite condiţiile pentru 

admiterea acesteia, şi dispunerea 

punerii în libertate a inculpatului reţinut 

în prealabil (conform art. 227, alineat 1 

Cpp); 

c) respingerea propunerii şi luarea 

unei alte măsuri preventive (controlul 

judiciar, controlul judiciar pe cauţiune 

sau arestul la domiciliu) - conform art. 

227, alineat 2 Cpp; 

Oricare ar fi vreuna dintre cele trei 

situaţii, judecătorul de drepturi şi 

libertăţi trebuie să întocmească  şi o 

încheiere motivată în legătură cu 

soluţia dispusă. 

 

Arestarea preventivă se dispune pe 

o perioadă de cel mult 30 de zile, fără 

posibilitatea deducerii duratei reţinerii 

din cea a arestării preventive. Mandatul 

de arestare emis în lipsă, poate fi 

executat şi prin pătrunderea în 

domiciliul sau reşedinţa unei persoane 

fără învoirea acesteia, ori în sediul unei  

persoane juridice fără a avea acordul 

reprezentantului legal al acesteia 

(conform art. 231 Cpp care detaliază 

modul de executare al mandatului emis 

în lipsă.) 

 

Prelungirea arestării preventive, se 

face în condiţiile art. 234-235 Cpp, 

pentru o durată de cel mult 30 de zile şi 

cu procedură identică.  

 

Durata totală a arestării preventive, 

în faza de urmărire penală, nu poate 

depăşi un termen rezonabil şi niciodată 

mai mult de 180 de zile (conform art. 

236, alineat 4 Cpp, în acord şi cu art. 

23, alineat 5 din Constituţia României). 

 

Împotriva încheierii judecătorului de 

drepturi şi libertăţi, privind dispunerea 

asupra propunerii de arestare 

preventivă, se poate face contestaţie, în 

concluded) of the rights referred to in 

art. 228, paragraph 2 CPC. The 

obligation to notify a family member 

or a person designated by the 

defendant about the initiation of the 

measure and the place of detention 

shall are tasks that belong to the judge 

of rights and freedoms. In addition, the 

rights of the person detained, if he is 

not a Romanian citizen, are valid in the 

case of preventive arrest (to inform the 

diplomatic mission or consular post, 

international organization, etc.). 

Changing custody creates the 

obligation to notify the same categories 

of persons/institutions. The way in 

which it is done shall be recorded in a 

report. When the measure was taken 

against a defendant in whose 

protection is a minor, a person placed 

under interdiction, a person who has 

established guardianship or trusteeship 

or a person who, because of age, 

illness or other cause, needs help, a 

competent authority (usually the social 

assistance services/offices) is notified 

as soon as possible, in order to take the 

legal measures of protection. This 

obligation rests with the judge of rights 

and freedoms which has taken the 

measure of preventive arrest, activity 

recorded in a report.  

b) the rejection of the proposal, 

when the conditions for its admission 

are not met, and the disposition to 

release the defendant previously 

detained (pursuant to article 227, 

paragraph 1 of the CPC);  

c) the rejection of the proposal and 

taking other preventive measures 

(judicial control, judicial control on 

bail or house arrest) - according to the 

article 227, paragraph 2.  

Whatever any of the three cases, the 

judge of rights and freedoms must 

draw up a reasoned conclusion 
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termen de 48 de ore de la pronunţare 

(pentru cei prezenţi) sau de la 

comunicare (pentru procurorul şi 

inculpatul care au lipsit), cu procedura 

prevăzută de art. 204 Cpp. Dacă 

încheierea nu este atacată cu 

contestaţie, judecătorul de drepturi şi 

libertăţi trebuie să restituie dosarul 

procurorului în termen de 48 de ore de 

la expirarea termenului de contestaţie 

(cele 48 de ore de la pronunţare). De 

asemenea, contestaţia formulată nu este 

suspensivă de executare, măsura/soluţia 

dispusă anterior rămânând valabilă, 

judecătorul de drepturi şi libertăţi 

ierarhic superior fiind obligat să 

soluţioneze contestaţia în 5 zile. 

Dacă inculpatul a mai fost anterior 

arestat în aceeaşi cauză, se poate 

dispune din nou, în cursul urmăririi 

penale, arestarea preventivă a acestuia, 

sub condiţia existenţei unor temeiuri 

noi care să facă necesară această 

măsură 

 

3.2. Arestarea preventivă în 

procedura de cameră preliminară 

 

Conform art. 238 Cpp, la 

propunerea motivată a procurorului 

(formulată prin rechizitoriu) sau din 

oficiu, judecătorul de cameră 

preliminară poate dispune arestarea 

preventivă a inculpatului (în legătură cu 

această nouă fază a procesului penal, a 

se vedea şi art. 342-348 Cpp). Precizăm 

că propunerea procurorului, privind 

luarea măsurii arestării preventive, se 

poate face şi ulterior emiterii 

rechizitoriului, pe tot parcursul celor 60 

de zile cât durează procedura în această 

nouă fază procesuală. 

Judecătorul de cameră preliminară, 

prin încheiere motivată, poate dispune 

doar una dintre următoarele soluţii 

(conform art. 238, alineat 1 Cpp): 

regarding the solution ordered.  

 

The preventive arrest shall be 

ordered for a period of not more than 

thirty days, without being able to 

deduct the length of his detention from 

the preventive arrest. The arrest 

warrant issued in absentia can be 

executed through the intrusion in the 

domicile or residence of a person 

without his consent, or in the office of 

a legal person without the consent of 

their legal representative (in 

accordance with art. 231 CPC detailing 

the execution of the mandate issued in 

absentia.)  

 

The prolongation of preventive 

arrest is made under the conditions of 

art. 234-235 CPC, for a term of not 

more than 30 days, and with the same 

procedure.  

 

The total duration of preventive 

arrest in the criminal investigation 

phase may not exceed a reasonable 

period and no more than 180 days (in 

accordance with article 236, paragraph 

4, CPC, in accordance with article 23, 

paragraph 5 of the Romanian 

Constitution).  

 

Against the judge’s conclusion 

concerning the order on the preventive 

arrest proposal, an appeal can be made 

within 48 hours since the 

pronunciation (for the present) or since 

the communication (for the Prosecutor 

and the defendant that lacked), with the 

procedure provided for by article 204 

CPC. If the conclusion is not appealed, 

the judge of rights and freedoms must 

return the dossier of the public 

prosecutor within 48 hours following 

the expiry of the appeal date (48 hours 

after delivery). Also, the appeal 
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a) arestarea preventivă pentru o 

perioadă de maxim 30 de zile, când 

sunt îndeplinite condiţiile necesare 

(precizate la arestarea preventiva în 

faza de urmărire penală); 

b) respingerea propunerii de 

arestare preventivă, per a contrario; 

Soluţionarea se face în cameră de 

consiliu, consemnându-se într-o 

încheiere motivată. 

Precizările de la procedura în faza 

de urmărire penală, inclusiv contestaţia, 

sunt valabile şi în această fază 

procesuală, cu menţiunea că 

soluţionarea contestaţiei este atributul 

judecătorului de cameră preliminară de 

la instanţa superioară. Dacă inculpatul 

este trimis în judecată în stare de arest 

preventiv, iar dosarul se află în cameră 

preliminară, este aplicabilă procedura 

de la art. 207, coroborat cu art. 248 

Cpp. 

 

3.3. Arestarea preventivă în cursul 

judecăţii 

 

La propunerea motivată a 

procurorului sau din oficiu, instanţa de 

judecată poate dispune luarea măsurii 

arestării preventive a inculpatului. 

Citarea inculpatului, asistenţa juridică, 

publicitatea şedinţei de judecată, 

încunoştiinţarea, ascultarea şi celelalte 

activităţi, specifice celorlalte două faze, 

sunt identice sub aspect procedural. 

Instanţa, asemenea judecătorului de 

drepturi şi libertăţi şi a celui de cameră 

preliminară, se pronunţă tot prin 

încheiere motivată, soluţiile fiind 

identice cu cele de la camera 

preliminară, respectiv admiterea 

propunerii şi arestarea preventivă, ori 

respingerea propunerii. 

Contestaţia se poate face la instanţa 

ierarhic superioară, în termen de 48 de 

ore de la pronunţare (pentru cei 

formulated does not suspend the 

execution; the measure/solution 

previously ordered remains valid and 

the judge of rights and freedoms 

hierarchically superior is forced to 

settle the dispute within 5 days.  

If the defendant has previously been 

arrested in the same case, his 

preventive arrest may be order again in 

the course of criminal prosecution, 

under the condition of existence of new 

grounds which would have required 

that measure  

 

3.2. The preventive arrest in the 

procedure of preliminary chamber 

 

According to article 238 of the 

CPC, on a motivated proposal from the 

Prosecutor (formulated by indictment) 

or ex-officio, the judge of the 

preliminary chamber may order the 

preventive arrest of the accused (in 

connection with this new phase of the 

criminal process see also article 342 - 

348 of the CPC). We note that the 

Prosecutor’s proposal on taking the 

measure of preventive arrest may even 

be made subsequently after issuing the 

indictment, during the 60 days the 

procedure takes place in this new 

procedural phase.  

The judge of the preliminary 

chamber, through motivated 

conclusion, may provide only one of 

the following solutions (according to 

article 238, paragraph 1 of the CPC):  

a) preventive arrest for a period not 

exceeding 30 days, when the necessary 

conditions are fulfilled (mentioned at 

the preventive arrest in the phase of 

criminal prosecution);  

b) rejection of this proposal of 

preventive arrest, per a contrario.  

The settlement is made in the 

Council chamber and is noted in a 
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prezenţi) sau comunicare  (pentru 

absenţi), rezultatul comunicandu-se în 

şedinţă publică. 

Durata maximă admisă, în ceea ce 

priveşte arestarea preventivă a 

inculpatului în cursul judecăţii în primă 

instanţă, este prevăzută de art. 239 Cpp, 

aceasta fiind: 

- fie un termen rezonabil, în funcţie 

de specificul cauzei; 

- fie o durată mai mică sau egală cu 

jumătatea maximului special al 

infracţiunii de care este acuzat 

inculpatul; 

- niciodată mai mult de 5 ani; 

Calculul se face de la data sesizării 

instanţei (dacă inculpatul se află în 

stare de arest preventiv) sau de la data 

punerii în executare a măsurii (fie în 

cameră preliminară, fie pe parcursul 

judecăţii). Dacă termenele prevăzute 

mai sus expiră, instanţa poate dispune 

luarea altei măsuri preventive 

(controlul judiciar, controlul judiciar pe 

cauţiune sau arestul la domiciliu). 

De asemenea, timpul cât inculpatul 

este internat, sub pază permanentă în 

reţeaua medicală a Ministerului 

Sănătăţii, intră în durata arestării 

preventive, în condiţiile art. 240 Cpp. 

Încetarea de drept, revocarea şi 

înlocuirea, sui generis, a măsurilor 

preventive (inclusiv a reţinerii şi 

arestării preventive) se face în 

condiţiile şi cu procedura de la art. 241 

şi 242 Cpp. 

 

Concluzii  

 

Tendinţa de creştere şi escaladare a 

fenomenului infracţional, a riscurilor şi 

ameninţărilor la adresa ordinii şi 

siguranţei publice, este prezentă şi va 

rămâne bine conturată şi în viitor, 

deoarece aceste fenomene nu pot fi 

niciodată eliminate, ci doar limitate.  

reasoned conclusion.  

The details of the procedure in the 

stage of criminal prosecution, 

including the appeal, are also valid in 

this procedural phase with the mention 

that the resolution of the appeal lies in 

the duties of the preliminary chamber 

judge from the superior court. If the 

defendant is sent to trial in the stage of 

preventive arrest, and the dossier is in 

the preliminary chamber, the procedure 

referred to in article 207 in conjunction 

with article 248, CPC is applicable. 

 

3.3. The preventive arrest during 

trial 

 

At the reasoned proposal of the 

Prosecutor or ex officio, the Court may 

order the preventive arrest of the 

accused. Summoning the defendant, 

the legal assistance, publishing the 

court hearing, the notification, and 

other activities specific to the other two 

phases are identical under procedural 

aspect.  

The Court, just like the judge of 

rights and freedoms and that of the 

preliminary chamber also decides 

through a reasoned conclusion; the 

solutions are identical to those of the 

preliminary chamber, respectively, the 

acceptance of proposal and the 

preventive arrest, or rejection of 

proposal.  

The appeal may be made to the 

superior court, within 48 hours since 

the pronunciation (for the present) or 

communication (for absentees); the 

result is communicated in open court. 

 The maximum period permitted 

regarding the preventive arrest of the 

accused in the course of the judgment 

in first instance is provided by art. 239 

CPC, this being: 

- either a reasonable term, 
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De aceea, gândite şi prezentate - din 

motive obiective - ca sinteză a 

principalelor elemente caracteristice a 

celor două măsuri preventive, 

instituţiile subiect al prezentei lucrări 

vor fi, cu certitudine, analizate şi 

dezvoltate în viitor de doctrină, urmând 

ca practica judiciară să desăvârşească 

opera de înţelegere şi aplicabilitate a 

acestora. 
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Conclusions 

 

Trend growth and escalating crime, 

risks and threats to public order and 

security is present and remains well 

defined in the future, because these 

phenomena can never be eliminated, 

but limited. 

Therefore, designed and presented - 

for objective reasons - as a synthesis of 

the main features characteristic to both 

preventive measures, the subject 

institutions of the present paper will 

almost certainly be explored and 

developed in the future, fallowing that 

the doctrine of judicial practice to 

complete their understanding and 
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Rezumat: Noua legislaţie penală şi 

procesual-penală, care a intrat în vigoare 

la 1 februarie 2014, a adus modificări 

substanţiale instituţiilor de drept penal şi 

drept procesual penal, inclusiv în materia 

executării hotărârilor penale. Sub 

incidenţa acestor modificări se află şi 

dispoziţiile care reglementează punerea în 

executare a pedepsei amenzii. În privinţa 

executării hotărârilor penale (ca ultimă 

fază a procesului penal), modificările 

aduse prin prevederile Noului Cod de 

procedură penală, se corelează cu 

modificările intervenite în materie penală, 

în urma adoptării Noului Cod penal. Astfel, 

s-a urmărit, pe de o parte, introducerea în 

Noul Cod de procedură penală a unor 

dispoziţii corespunzătoare instituţiilor nou 

reglementate în Noul Cod penal (spre 

exemplu, pedeapsa complementară a 

afişării sau publicării hotărârii de 

condamnare, amânarea aplicării pedepsei, 

înlocuirea pedepsei amenzii cu prestarea 

unei munci neremunerate în folosul 

comunităţii), iar pe de altă parte, 

eliminarea instituţiilor care nu îşi au 
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Abstract: The new criminal and 

procedural legislation that entered into 

force on the first of February, 2014 has 

brought substantial modifications to 

criminal law institutions, including matters 

regarding the enforcement of the criminal 

judgments. The provisions governing the 

enforcement of the criminal fine are also 

under the scope of these modifications. 

Regarding the enforcement of the criminal 

judgments (as the last phase of the 

criminal trial), the recent modifications 

brought by the New Code of Criminal 

Procedure are correlated with the 

modifications brought in criminal matters 

by the New Criminal Code. The legislator 

aimed, on one side, to introduce in the New 

Code of Criminal Procedure some 

stipulations that are corresponding with 

the new institutions regulated by the New 

Criminal Code (for example, the 

complementary punishment of displaying 

or publishing the decision of conviction, 

the postponement of enforcing the 

punishment, the replacement of the fine 

punishment with performing unpaid work 
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corespondent în Noul Cod penal (spre 

exemplu, dispoziţiile referitoare la 

executarea pedepsei la locul de muncă, ori 

cele referitoare la înlocuirea răspunderii 

penale). În ceea ce priveşte punerea în 

executare a pedepsei amenzii, se observă 

că, pe de o parte, dispoziţiile din Codul de 

procedură penală sunt completate cu 

dispoziţiile din Legea nr. 253/2013, iar pe 

de altă parte, corespunzător introducerii în 

Noul Cod penal a dispoziţiilor privind 

executarea pedepsei amenzii, prin 

prestarea unei munci în folosul comunităţii, 

era necesară şi reglementarea procedurii 

de înlocuire a acestei pedepse, 

reglementare detaliată în Noul Cod de 

procedură penală. În concluzie, deşi 

perfectibile, atât Noul Cod de procedură 

penală, cât şi actele normative adiacente 

lui, aduc reforma mult aşteptată, care se 

impunea pentru a pune în acord legislaţia 

noastră procesual-penală cu standardele 

europene, într-un sistem coerent. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuvinte cheie: Noul Cod penal; Noul 

Cod de procedură penală;  amendă penală; 

pedeapsă; înlocuirea pedepsei. 

 

 

Introducere  

 

În privinţa executării hotărârilor 

penale (ca ultimă fază a procesului 

penal), modificările aduse prin 

prevederile Noului Cod de procedură 

penală [1], se corelează cu modificările 

intervenite în materie penală, în urma 

adoptării Noului Cod penal [2]. Astfel, 

s-a urmărit, pe de o parte, introducerea 

în Noul Cod de procedură penală a 

unor dispoziţii corespunzătoare 

instituţiilor nou reglementate în Noul 

for the benefit of the community), and on 

the other side, the removal of the 

institutions that do not have a 

correspondent in the New Criminal Code 

(for example, the stipulations regarding 

the execution of the punishment at the work 

place, or those regarding the replacement 

of the criminal liability). Regarding the 

enforcement of the fine punishment, we can 

observe that, on the one hand, the 

stipulations of the Criminal Procedure 

Code are being supplemented with the 

provisions of the Law nr. 253/2013, and on 

the other hand, corresponding with the 

introduction in the New Criminal Code of 

the stipulations regarding the execution of 

fine punishment, by performing unpaid 

work for the benefit of the community, was 

necessary also to regulate the procedure of 

replacing this punishment, procedure that 

is regulated in detail in the New Code of 

Criminal Procedure. In conclusion, 

although perfectible, the New Code of 

Criminal Procedure and the normative 

acts that are adjacent to it bring the long 

waited reform, which was necessary in 

order to synchronize our criminal-

procedural legislation with the European 

standards, in a coherent system. 

 

Keywords: New Criminal Code; New 

Code of Criminal Procedure; criminal 

fine; punishment; replacing punishment. 

 

 

Introduction  

 

Regarding the enforcement of the 

criminal judgements (as the last phase 

of the criminal trial), the modifications 

brought by the New Code of Criminal 

Procedure (NCCP) [1] are correlated 

with the new criminal regulations 

brought by the New Criminal Code 

(NCC) [2]. The aim of the legislator 

was to introduce in the NCCP 

provisions that are corresponding with 

the new legal institutions that are being 
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Cod penal (spre exemplu, pedeapsa 

complementară a afişării sau publicării 

hotărârii de condamnare, amânarea 

aplicării pedepsei, înlocuirea pedepsei 

amenzii cu prestarea unei munci 

neremunerate în folosul comunităţii), 

iar pe de altă parte, eliminarea 

instituţiilor care nu îşi au corespondent 

în Noul Cod penal (spre exemplu, 

dispoziţiile referitoare la executarea 

pedepsei la locul de muncă ori cele 

referitoare la executarea pedepsei de 

către militari sau la înlocuirea 

răspunderii penale). 

În ceea ce priveşte pedepsele 

principale, Noul Cod penal are o 

abordare mai flexibilă decât vechea 

reglementare. Observăm o creştere a 

numărului infracţiunilor care sunt 

pedepsite cu amendă. De altfel, în 

doctrină [3]
 

 fusese deja subliniată 

tendinţa amenzii penale, de a deveni un 

„pivot al susţinerii întregului sistem 

represiv” în sistemele de drept 

moderne, simultan cu o reducere a 

limitei de pedeapsă pentru un număr 

mare de infracţiuni, însă şi o 

sancţionare mai aspră a recidivei şi 

concursului de infracţiuni. Spre 

deosebire de vechea reglementare, noul 

Cod Penal oferă o definiţie nu numai 

pentru pedeapsa amenzii, ci şi pentru 

celelalte pedepse principale. 

Reglementarea din Noul Cod penal a 

pedepsei amenzii, este semnificativ 

influenţată de legislaţia europeană în 

domeniu. Definiţia oferită de art.61 

alin.1 N.C.pen. este similară cu vechea 

reglementare, amenda constând în 

suma de bani pe care condamnatul este 

obligat să o plătească statului. Ca 

element de noutate observăm însă, că 

suma la care se ridică amenda se 

stabileşte prin sistemul zilelor-amendă. 

Suma corespunzătoare unei zile-

regulated by the NCC (for example, 

the complementary punishment of 

displaying or publishing the criminal 

fine, delaying the enforcement of the 

punishment, replacing the criminal fine 

with community service work) and, on 

the other side, to remove the legal 

institutions that don t have a 

correspondent in the NCC ( for 

example the regulations regarding the 

execution of the punishment at the 

work place, the regulations regarding 

the execution of punishment by the 

military personnel or the replacement 

of the criminal liability. 

In terms of the main punishments, 

the NCC has a more flexible approach 

compared with the previous 

regulations. We can observe a growth 

in the number of crimes that are 

punishable by fine and, 

simultaneously, a reduction of the limit 

of punishment for a large number of 

crimes but also, a more severe 

sanctioning of the recidivism and in the 

cases where there are a series of 

offenses. The doctrine [3] had already 

been emphasizing the fact that the fine 

has the tendency of becoming a “pivot 

that maintains the entirety of the 

repressive system” in the modern law 

systems. Unlike the former regulation, 

the NCC gives a definition not only to 

the fine punishment, but also for the 

other main criminal punishments. The 

provisions from the NCC regarding the 

fine are significantly influenced by the 

European legislation in this field. The 

definition that the art. 61 paragraph (1) 

of the NCC offers is similar to the 

previous regulation. The fine is the 

sum of money that the convict has to 

pay to the state. As a novelty however 

we can observe that the amount of the 

fine is being established by using the 
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amendă, cuprinsă între 10 lei şi 500 lei, 

se înmulţeşte cu numărul zilelor 

amendă (cuprins între 30 de zile şi 400 

de zile). Instanţa va putea individualiza 

pedeapsa amenzii, ţinând cont la 

stabilirea cuantumului sumei 

corespunzătoare unei zile-amendă, de 

situaţia materială a condamnatului, 

precum şi de obligaţiile legale ale 

acestuia faţă de persoanele ce se află în 

întreţinerea sa. Tot ca element de 

noutate, interzicerea exercitării unor 

drepturi, poate fi hotărâtă de instanţă, 

nu numai alături de pedeapsa închisorii, 

cât şi alături de pedeapsa cu amenda. 

Conform art. 67  N.C.pen., pedeapsa 

complementară a interzicerii exercitării 

unor drepturi, poate fi aplicată dacă 

pedeapsa principală stabilită este 

închisoarea sau amenda. 

De asemenea, prin noua 

reglementare s-a dorit menţinerea unui 

echilibru, între respectarea drepturilor 

persoanelor condamnate ori cu privire 

la care organele judiciare au dispus 

luarea unor măsuri, şi necesitatea 

simplificării şi accelerării procedurilor 

[4]. În acest sens, s-a introdus o cale de 

atac specifică în materia executării - 

contestaţia; hotărârile pronunţate în 

primă instanţă în materia executării pot 

fi atacate cu contestaţie la instanţa 

ierarhic superioară, în termen de 3 zile 

de la comunicare. Tot astfel, se elimină 

acele dispoziţii care confereau 

competenţă alternativă mai multor 

instanţe, în mod nejustificat, păstrându-

se competenţa exclusivă a unor 

instanţe, în aşa fel încât să nu se 

impună transportul persoanelor private 

de libertate, de la locul de detenţie la 

instanţe aflate în altă circumscripţie 

teritorială; de altfel, unele dintre aceste 

modificări au fost operate prin Legea 

nr. 202/2010 [5], încă înainte de 

system of day-fine. The amount of a 

day-fine is between 10 lei and 500 lei 

and it multiplies with the number of 

the days (between 30 and 400 days). 

The court will be able to individualize 

the punishment, taking into 

consideration, when establishing the 

amount for each day of fine, the 

financial situation of the convict and 

also of his/hers legal obligations 

towards the persons that are in his/hers 

legal care. As a novelty element, the 

prohibition of exercising certain rights 

can be ruled by the court not only 

alongside the punishment of 

imprisonment, but also alongside the 

fine punishment. According to art. 67 

of the NCC, the complementary 

punishment of prohibiting the exercise 

of certain rights can be enforced if the 

main punishment is imprisonment or 

the fine.  

Also, the new regulations aim to 

achieve equilibrium between the 

respect towards the rights of the 

persons that are convicted, or against 

whom the judicial bodies have ruled 

the taking of criminal law measures, 

and the necessity of simplifying and 

accelerating the procedures [4]. In this 

respect, the law introduced a specific 

way of appeal against the execution of 

punishment - the contestation; the 

rulings pronounced by the first 

instance regarding the execution of the 

penalty, can be appealed with 

contestation at a superior court, within 

3 days from the notification. Also, the 

NCCP eliminates the provisions that 

were granting alternative competence 

to more than one court, in an 

unjustifiable manner, keeping the 

exclusive competence of some courts, 

so that the transport of the inmates 

from the detention place to the courts 
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intrarea în vigoare a Noului Cod de 

procedură penală. 

Totodată, sunt eliminate din noul 

cod acele dispoziţii care care au 

provocat unele dispute în practică, spre 

exemplu cele referitoare la orice 

incident ivit în cursul executării. Se 

renunţă, în acelaşi timp, la unele 

dispoziţii care nu mai corespund 

realităţilor practice, cum sunt cele 

privind amânarea sau întreruperea 

executării pedepsei pentru motive 

familiale, instituţie care nu este 

justificată de soluţiile pronunţate în 

practică, aproape în totalitate de 

respingere; s-au avut în vedere, în acest 

sens, şi schimbările din organizarea 

activităţii Administraţiei Naţionale a 

Penitenciarelor, care permit efectuarea 

unor activităţi de către deţinuţi în 

incinta locului de detenţie, sau 

deplasarea acestora, printr-o simplă 

dispoziţie administrativă, în afara 

locului de detenţie, în situaţii speciale 

[6]. 

 

1. Caracterul executoriu al 

hotărârilor penale  

 

Spre deosebire de hotărârile 

judecătoreşti civile care trebuie 

investite cu titlu executoriu, în materie 

penală hotărârile judecătoreşti 

definitive sunt executorii de drept, fiind 

puse în executare din oficiu de către 

organele competente. 

Potrivit art. 550 alin.1 

N.C.proc.pen., hotărârile instanţelor 

penale devin executorii la data când au 

rămas definitive. 

Hotărârea penală definitivă are 

autoritate de lucru judecat, adică este 

considerată ca fiind expresia adevărului 

în cauza care a făcut obiectul judecăţii 

(res iudicata pro veritate habetur) şi nu 

from another circumscription will not 

be necessary; some of these 

modifications became active, as 

regulated by the Law nr. 202/2010 [5] 

even before the NCCP entered into 

force.   

At the same time, the NCCP no 

longer maintains the regulations that 

have caused some controversies in the 

legal practice, for example the 

regulations regarding any incident that 

may arise during the execution of the 

punishment. The Code also removes 

some stipulations that no longer 

correspond to practical realities, such 

are those regarding the postponement 

or the interruption of the execution of 

punishment based on familial reasons, 

institution that was not justified by the 

decisions pronounced by the courts, 

being dismissed in most of the cases; 

NCCP also takes into account the 

changes in organisation of the National 

Administration of Penitentiaries, that 

allow the conducting of some activities 

by the inmates inside the detention 

place, or their displacement, based on a 

simple administrative stipulation, 

outside the detention place, in some 

special circumstances [6]. 

 

1. The executory character of the 

criminal judgements  

 

In contrast to the civil judgements, 

that must be invested with a writ of 

execution, in the criminal law the 

definitive court judgments are 

enforceable by law, as they are 

enforced ex officio by the competent 

bodies. This characteristic is in fact a 

defining feature for all public law, as 

opposed to private law where the 

principle of availability was 

consecrated.  
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mai este posibil un nou proces penal 

împotriva aceleiaşi persoane şi cu 

privire la aceeaşi faptă (non bis in 

idem). 

În literatura juridică [7], s-a apreciat 

că principiul autorităţii de lucru judecat 

a hotărârilor penale definitive are două 

efecte: 

- un efect pozitiv, care constă în 

posibilitatea punerii în executare a 

dispoziţiilor cuprinse în hotărâre, şi 

- un efect negativ, care constă în 

împiedicarea unui nou proces împotriva 

aceleiaşi persoane, cu privire la aceeaşi 

faptă. 

Ca o consacrare a efectului negativ 

al autorităţii de lucru judecat, în art.16 

N.C.proc.pen., printre cauzele care 

împiedică punerea în mişcare sau 

exercitarea acţiunii penale, a fost 

înscrisă şi existenţa autorităţii de lucru 

judecat (lit.i.). 

Prin excepţie de la regula conform 

căreia, hotărârile penale devin 

executorii la data când au rămas 

definitive, în art. 550 alin. 2 

N.C.proc.pen. se prevede că şi 

hotărârile nedefinitive sunt executorii 

atunci când legea dispune aceasta. Este 

vorba de anumite hotărâri ce pot fi 

supuse unei căi de atac, de pildă 

contestaţia, care nu suspendă 

executarea (de exemplu, încheierea 

dată în primă instanţă prin care s-a 

dispus suspendarea judecăţii - art. 367 

alin. 5 N.C.proc.pen., sau încheierea 

prin care, în cursul judecăţii, s-a dispus 

luarea sau menţinerea unei măsuri 

preventive ori prin care s-a constatat 

încetarea de drept a acesteia - art. 206 

alin. 4 N.C.proc.pen.). 

 

 

 

 

According to art. 550 para. (1) of 

the NCCP, the rulings of the criminal 

courts become enforceable at the date 

when they are final. The definitive 

criminal ruling has force of res 

judicata, meaning it is considered as 

the expression of truth in the case that 

was brought before justice (res 

iudicata pro veritate habetur) and 

another trial against the same person, 

regarding the same deed becomes 

impossible (non bis in idem).  

The doctrine [7] has argued that the 

principle of res judicata of the 

definitive criminal rulings has two 

effects: 

-a positive effect, which allows the 

enforcement of the court ruling, and 

-a negative effect, consisting in the 

prevention of another trial against the 

same person, regarding the same deed. 

Art. 16 of the NCCP consecrates the 

negative effect of the res judicata, 

amongst the causes that prevent the set 

in motion or the pursuit of the criminal 

action. 

As an exception from the rule 

according to which the criminal rulings 

become enforceable starting at the date 

when they become definitive, art. 550, 

para. (2) of the NCCP states that the 

rulings which are not definitive 

become enforceable when the law 

stipulates such a measure. The Code 

refers to certain rulings that may be 

appealed against, for example the 

contestation, but which don t suspend 

the enforcement (for example, the 

ruling of the first instance court that 

suspends the trial - art. 367 of the 

NCCP or the ruling by which, during 

the trial, a preventive measure is being 

taken or maintained or terminated - art. 

206 of the NCCP). 
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2. Momentele la care hotărârile 

judecătoreşti penale rămân definitive  

 

Aşa cum am arătat, de regulă, 

hotărârile penale devin executorii de 

drept de la data rămânerii definitive. 

De aceea, prezintă importanţă 

determinarea momentului la care aceste 

hotărâri rămân definitive. 

Legea (în art. 551-552 

N.C.proc.pen.) prevede momente 

diferite, în funcţie de gradul de 

jurisdicţie, adică după cum este vorba 

de hotărârea primei instanţe sau de 

hotărârea instanţei de apel, respectiv de 

hotărârea pronunţată în calea de atac a 

contestaţiei. 

 

 Hotărârile primei instanţe rămân 

definitive (potrivit art. 551 

N.C.proc.pen.): 

1. la data pronunţării, când hotărârea 

nu este supusă contestaţiei sau apelului; 

2. la data expirării termenului de 

apel sau de introducere a contestaţiei: 

a) când nu s-a declarat apel sau 

contestaţie în termen; 

b) când apelul sau, după caz, 

contestaţia declarată a fost retrasă 

înăuntrul termenului; 

3. la data retragerii apelului sau, 

după caz, a contestaţiei, dacă aceasta s-

a produs după expirarea termenului de 

apel sau de introducere a contestaţiei; 

4. la data pronunţării hotărârii prin 

care s-a respins apelul sau, după caz, 

contestaţia; 

  

Hotărârea instanţei de apel şi 

hotărârea pronunţată în calea de atac 

a contestaţiei rămân definitive 
(potrivit art. 552 N.C.proc.pen.) la data 

pronunţării, astfel: 

- hotărârea instanţei de apel rămâne 

 

2. The moment when the criminal 

court rulings become final 

 

As presented earlier, the criminal 

rulings usually become enforceable at 

the date they become definitive. This is 

why this moment presents a great 

importance. 

The law (art. 551-552 of the NCCP) 

stipulates different moments, according 

to the degree of jurisdiction, meaning 

whether if it comes to the ruling of the 

first instance court or the appeal ruling, 

respectively to the ruling pronounced 

in the appeal of the contestation. 

 

The rulings of the first instance 

court become definitive (according to 

art. 551 of the NCCP): 

1. at the date of the pronunciation, 

when there cannot be appeal or 

recourse against the ruling; 

2. at the deadline set for appealing 

or introducing the opposition: 

a) when there was no appeal or 

opposition; 

b) when the appeal or the opposition 

was withdrawn; 

3. at the date when the appeal or the 

opposition is withdrawn, if this 

occurred after the deadline set for the 

appeal or contestation; 

4. at the date of the pronunciation of 

the ruling that has dismissed the appeal 

or the opposition; 

 

The ruling of the appeal instance 

and the decision pronounced in the 

contestation are definitive (according 

to art. 552 NCCP) at the date of the 

pronunciation as follows: 

-the ruling of the appeal court 

remains definitive at the date of its 

pronunciation, when the appeal was 
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definitivă la data pronunţării acesteia, 

atunci când apelul a fost admis şi 

procesul a luat sfârşit în faţa instanţei 

de apel; 

- hotărârea pronunţată în calea de 

atac a contestaţiei rămâne definitivă la 

data pronunţării acesteia, atunci când 

contestaţia a fost admisă şi procesul a 

luat sfârşit în faţa instanţei care o 

judecă; 

 

3. Instanţa de executare 

 

Punerea în executare a hotărârilor 

penale este o atribuţie a instanţei de 

judecată. Instanţa competentă să pună 

în executare hotărârea este prima 

instanţă de judecată din cauza 

respectivă. În acest sens, în art. 553 

N.C.proc.pen. se prevede că hotărârea 

instanţei penale, rămasă definitivă la 

prima instanţă de judecată sau la 

instanţa ierarhic superioară ori la 

instanţa de apel, se pune în executare 

de către prima instanţă de judecată. 

Hotărârile pronunţate în primă 

instanţă de către Înalta Curte de Casaţie 

şi Justiţie, se pun în executare, după 

caz, de Tribunalul Bucureşti sau de 

tribunalul militar. 

Când hotărârea rămâne definitivă în 

faţa instanţei de apel sau în faţa 

instanţei ierarhic superioare, aceasta 

trimite instanţei de executare un extras 

din acea hotărâre, cu datele necesare 

punerii în executare, în ziua pronunţării 

hotărârii de către instanţa de apel sau, 

după caz, de către instanţa ierarhic 

superioară. 

Aceste dispoziţii sunt aplicabile şi 

în cazul hotărârilor nedefinitive, dar 

executorii, cu excepţia celor privind 

măsurile de siguranţă, măsurile 

asigurătorii şi măsurile preventive, care 

se pun în executare, după caz, de 

admitted and the trial has ended before 

the appeal court; 

-the ruling pronounced in opposition 

remains definitive at the date of its 

pronunciation, when the opposition 

was admitted and the trial ended before 

the court that judges the opposition; 

 

3. The court that is enforcing the 

criminal fine 

 

The enforcement of the criminal 

rulings is an attribute of the court. The 

court competent in executing the ruling 

is the first instance court. In this 

respect, art. 553 of the NCCP states 

that the ruling of the criminal court that 

remains definitive before the first 

instance court or before the 

hierarchically superior instance or 

before the appeal instance is enforced 

by the first instance court. 

The rulings pronounced by the High 

Court of Cassation and Justice are 

enforced, as applicable by the Tribunal 

of Bucharest or by the military 

tribunal. 

When the ruling becomes final 

before the instance of appeal or before 

the hierarchically superior instance, as 

appropriate, an excerpt of the ruling, 

containing the necessary informations 

for enforcement, will be send to the 

executing court, at the day when the 

ruling is pronounced by the appeal 

court or by the hierarchically superior 

instance. 

These stipulations will be applied to 

the cases when the rulings are not 

definitive but they are enforceable, 

excepting those regarding 

precautionary or preventive measures, 

as they are enforced, as applicable, by 

the rights and obligations judge, by the 

judge of the Preliminary Chamber or 
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judecătorul de drepturi şi libertăţi, 

judecătorul de cameră preliminară sau 

de instanţa care le-a dispus. 

Când hotărârea instanţei de apel a 

fost modificată prin hotărârea Înaltei 

Curţi de Casaţie şi Justiţie, pronunţată 

în recurs în casaţie, Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie trimite instanţei de 

executare un extras din acea hotărâre, 

cu datele necesare punerii în executare, 

în ziua pronunţării. 

În cazul pedepselor şi măsurilor 

neprivative de libertate, judecătorul 

delegat cu executarea din cadrul 

instanţei de executare, poate delega 

unele atribuţii judecătorului delegat cu 

executarea de la instanţa 

corespunzătoare în grad instanţei de 

executare în circumscripţia căreia 

locuieşte persoana aflată în executare. 

Aşa cum s-a subliniat în doctrină 

[8], pentru punerea în executare a 

hotărârilor penale, instanţa de executare 

foloseşte o cale graţioasă, şi numai 

incidentele de executare se rezolvă pe 

cale contencioasă. 

Potrivit art. 554 alin.1 

N.C.proc.pen., instanţa de executare 

deleagă unul sau mai mulţi dintre 

judecătorii săi pentru efectuarea punerii 

în executare. 

În situaţia în care, la punerea în 

executare a hotărârii sau în cursul 

executării, se iveşte vreo nelămurire 

sau împiedicare la executare, 

judecătorul delegat cu executarea poate 

sesiza instanţa de executare, care va 

proceda potrivit dispoziţiilor art. 597 şi 

598 (adică va rezolva incidentele 

respective, potrivit dispoziţiilor privind 

procedura la instanţa de executare şi 

contestaţia la executare). Se observă că 

în textul de lege (art. 554 alin. 2 

N.C.proc.pen.) nu s-a prevăzut 

obligaţia, ci doar posibilitatea 

the court that has ruled such measures. 

When the ruling of the appeal court 

has been modified by a decision of the 

High Court of Cassation and Justice, 

pronounced in recourse in cassation, 

the High Court of Cassation and 

Justice will send an excerpt of the 

ruling, with the necessary information 

for its enforcement, to the executing 

court, at the day of the pronunciation.  

In the case of the non-custodial 

measures and sanctions, the judge 

delegated with the executing from the 

executing court can delegate some 

attributions to the judge delegated with 

the executing from the court with a 

corresponding rank with the executing 

court, in the circumscription where the 

person that is executing the 

punishment resides.  

As stated in the doctrine [8], in 

order to enforce the criminal rulings, 

the court uses a graceful way and only 

the enforcement incidents are resolved 

by the contentious. According to art. 

554 para. (1) of the NCCP, the 

executing court delegates one or more 

of its judges in order to put the 

decision into execution. 

In the event that, at the enforcement 

of the criminal rulings or during the 

enforcement, any further questions or 

an impediment to the enforcement 

arise, the judge delegated with the 

enforcement may notify the executing 

court that will act according to the 

stipulations of art. 597 and 598 

(meaning it will resolve the 

enforcement incidents according to the 

stipulations regarding the procedure 

before the executing court). We can 

notice that the law (art. 554 para. 2 of 

the NCCP) does not stipulate the 

obligation, but only the possibility that 

the judge has to notify the executing 
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judecătorului de a sesiza instanţa de 

executare; în literatura de specialitate 

[9], s-a apreciat că prin această 

reglementare s-a urmărit ca judecătorul 

delegat să poată rezolva personal 

asemenea nelămuriri sau împiedicări în 

activitatea de punere în executare a 

hotărârii. 

 

4. Procedura la instanţa de executare 

 

În cadrul procedurii de punere în 

executare a hotărârii definitive, precum 

şi în cursul executării propriu-zise a 

dispoziţiilor hotărârii, instanţei de 

executare îi revine rolul principal în 

rezolvarea incidentelor care ar putea 

surveni [10]. 

În art. 597 N.C.proc.pen. sunt 

cuprinse unele dispoziţii comune 

privind procedura aplicată de instanţa 

de executare, la rezolvarea situaţiilor ce 

privesc punerea în executare a 

hotărârilor penale definitive. 

În primul rând, dacă nu sunt 

contrare dispoziţiilor privind punerea în 

executare, în această fază se aplică, în 

mod corespunzător, toate dispoziţiile 

referitoare la judecată. 

Preşedintele completului de judecată 

dispune citarea părţilor interesate şi, în 

cazurile de asistenţă juridică 

obligatorie, ia măsuri pentru 

desemnarea unui avocat din oficiu. La 

judecarea cazurilor de întrerupere a 

executării pedepsei închisorii sau a 

detenţiunii pe viaţă, se citează şi 

administraţia penitenciarului în care 

execută pedeapsa condamnatul. 

Condamnatul aflat în stare de 

detenţie sau internat într-un centru 

educativ, este adus la judecată. 

Participarea procurorului este 

obligatorie. 

După ascultarea concluziilor 

court; the scientific literature [9] has 

argued that the aim of this stipulation 

is to give the delegated judge the 

possibility to personally find a solution 

to such incidents or impediments to the 

enforcement of the judgement. 

 

4. The procedure before the court 

that is enforcing the punishment 

 

During the procedure of executing 

the definitive ruling, as well as during 

the actual executing of the dispositions 

contained by the court ruling, the 

executing court holds the main part in 

resolving the incidents that may occur 

[10]. 

Art. 597 of the NCCP regulates 

general provisions regarding the 

procedure that is being applied by the 

executing court in resolving the 

matters regarding the executing the 

definitive criminal rulings.  

Mainly, if these rulings are not 

contrary to the stipulations regarding 

the enforcement, all the provisions 

regarding the trial apply accordingly in 

this phase of the criminal trial. 

The presiding judge will rule on the 

citation of the interested parties and, in 

cases when juridical assistance is 

compulsory, takes measures to 

designate a lawyer ex officio. At the 

trial of the cases of suspending the 

execution of the imprisonment or of 

the life imprisonment, the 

administration of the penitentiary, were 

the inmate is executing his punishment, 

will also receive a citation. 

The inmate or the person that is 

being hospitalised in an educative 

facility is brought to trial. The 

participation of the prosecutor to the 

trial is compulsory.  

After hearing the conclusions of the 
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procurorului şi a părţilor, instanţa se 

pronunţă prin sentinţă. 

Aceeaşi procedură se aplică şi 

atunci când competenţa revine instanţei 

în a cărei circumscripţie se află locul de 

deţinere. În acest caz, soluţia se 

comunică instanţei de executare. 

Hotărârile pronunţate în primă 

instanţă în materia executării, pot fi 

atacate cu contestaţie la instanţa 

ierarhic superioară, în termen de 3 zile 

de la comunicare. 

 Judecarea contestaţiei la hotărârea 

primei instanţe se face în şedinţă 

publică, cu citarea persoanei 

condamnate. Condamnatul, aflat în 

stare de detenţie sau internat într-un 

centru educativ, este adus la judecată. 

Participarea procurorului este 

obligatorie. Decizia instanţei prin care 

se soluţionează contestaţia este 

definitivă. 

 

5. Contestaţia la executare 

 

Contestaţia la executare a fost 

definită, în literatura juridică [11], ca 

un procedeu jurisdicţional de rezolvare 

a cererilor sau plângerilor ocazionate 

de punerea în executare a hotărârilor 

penale. 

Conform art. 598 alin. 1 

N.C.proc.pen., contestaţia împotriva 

executării hotărârii penale se poate face 

în următoarele cazuri: 

a) când s-a pus în executare o 

hotărâre care nu era definitivă; 

b) când executarea este îndreptată 

împotriva altei persoane decât cea 

prevăzută în hotărârea de condamnare; 

c) când se iveşte vreo nelămurire cu 

privire la hotărârea care se execută sau 

vreo împiedicare la executare; 

d) când se invocă amnistia, 

prescripţia, graţierea sau orice altă 

parts and of the prosecutor, the court 

will pronounce the sentence.  

Same procedure will be applied 

when the court from the 

circumscription of the detaining area is 

competent. In this case the sentence 

will be communicated to the executing 

court. 

The executing sentences 

pronounced by the first instance court, 

can be contested at the hierarchically 

superior court, in 3 days from its 

communication. 

The trial of the contestation of the 

ruling of the first instance court will be 

public, with the citation of the 

condemned person. The inmate or the 

person that is being hospitalised in an 

educative facility is brought to trial. 

The participation of the prosecutor to 

the trial is compulsory. The decision of 

the court regarding the opposition to 

the enforcement is definitive. 

 

5. The opposition to the enforcement 

of the punishment 

 

The opposition to the enforcement 

was defined, in the doctrine [11], as a 

jurisdictional procedure of solving the 

claims or the complaints generated by 

the executing of the criminal 

judgements. 

According to art. 598 para. (1) of 

the NCCP, the opposition against the 

execution of the criminal judgements 

can be accepted in the following 

situations: 

a) When the judgement being 

executed was not definitive; 

b) When the executing of the 

punishment was directed towards a 

different person than the one stipulated 

in the conviction; 

c) When an uncertainty or an 
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cauză de stingere ori de micşorare a 

pedepsei. 

Pentru a fi admisibilă, contestaţia la 

executare întemeiată pe cazul prevăzut 

în art. 461 lit. d C. pr. pen., situaţiile la 

care se referă acest caz (amnistia, 

prescripţia, graţierea, etc.) trebuie să 

survină în cursul executării pedepsei. 

Astfel, în practica judiciară [12] a fost 

respinsă contestaţia la executare 

invocată pentru aplicarea greşită, de 

către instanţa care a rezolvat fondul 

cauzei, a dispoziţiilor legii de graţiere. 

Instanţa competentă să rezolve 

contestaţia la executare este pentru 

cazurile prevăzute la lit.a., b şi d, 

instanţa de executare sau instanţa în a 

cărei circumscripţie se află locul de 

deţinere, iar pentru cazul prevăzut la 

lit.c., instanţa care a pronunţat 

hotărârea ce se execută. În cazul în care 

nelămurirea priveşte o dispoziţie dintr-

o hotărâre pronunţată în apel sau în 

recurs în casaţie, competenţa revine, 

după caz, instanţei de apel sau Înaltei 

Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

Potrivit art. 599 N.C.proc.pen., 

procedura de rezolvare a contestaţiei la 

executare este cea prevăzută în art. 597, 

adică procedura la instanţa de 

executare. 

În situaţia prevăzută în art. 598 

alin.1 lit.d N.C.proc.pen., dacă din 

hotărârea pusă în executare nu rezultă 

datele şi situaţiile, de existenţa cărora 

depinde soluţionarea contestaţiei, 

constatarea acestora se face de către 

instanţa competentă să judece 

contestaţia. 

Cererea poate fi retrasă de 

condamnat sau de procuror, când este 

formulată de acesta. 

După pronunţarea soluţiei 

definitive, ca urmare a admiterii 

contestaţiei la executare, se face o nouă 

impediment arises regarding the 

judgement that is being executed; 

d) When amnesty, prescription, the 

pardon or any other cause of 

extinguishing or diminishing the 

punishment is being invoked; 

In order for the opposition to be 

admissible, as stated by art. 461, letter 

d) the NCCP, the situations that the 

law refers to (amnesty, prescription, 

the pardon etc.) must occur during the 

executing of the punishment. Thus, the 

judicial practice [12] has rejected the 

opposition to the executing of the 

punishment invoked for 

misinterpreting, by the first instance 

court, of the legal stipulations 

regarding amnesty. 

The court competent to solve the 

opposition for the cases stipulate by 

letters a) and b) is the executing court 

or the court from the circumscription 

area of the detaining place, and for the 

case stipulated by letter c), the court 

that has pronounced the sentence that 

is being executed. In the case when the 

uncertainty arises regarding a sentence 

pronounced in appeal or in recourse in 

cassation, the court of appeal or the 

High Court of Cassation and Justice is 

competent, as appropriate. According 

to the art. 599 of the NCCP, the 

procedure of solving the opposition is 

the one regulated by art. 597, 

specifically the procedure before the 

court that is enforcing the punishment. 

In the situation stipulated by art. 

598 para. (1) letter d) of the NCCP, if 

the judgement that is being executed 

does not contain the data and the 

situations that are fundamental for the 

solving of the opposition, this fact will 

be established by the court that is 

competent to trial the opposition.  

The request can be withdrawn by 
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punere în executare conform procedurii 

prevăzute de prezentul titlu. 

Cererile ulterioare de contestaţie la 

executare, sunt inadmisibile dacă există 

identitate de persoană, de temei legal, 

de motive şi de apărări. 

Atunci când contestaţia se referă la 

executarea dispoziţiilor civile ale 

hotărârii, va fi făcută fie la instanţa de 

executare sau la instanţa în a cărei rază 

teritorială se află locul de deţinere sau 

unitatea unde condamnatul execută 

pedeapsa (pentru cazurile prevăzute în 

art. 598 alin.1 lit.a şi b), fie la instanţa 

care a pronunţat hotărârea ce se execută 

(pentru cazul prevăzut la art. 598 alin.1 

lit.c). Contestaţia împotriva actelor de 

executare se soluţionează de către 

instanţa civilă, potrivit dispoziţiilor 

legii civile (art. 600 N.C.proc.pen.). 

Când contestaţia este îndreptată 

împotriva executării amenzilor 

judiciare, va fi soluţionată, potrivit art. 

601 N.C.proc.pen., de către instanţa 

care a pus în executare aceste amenzi. 

 

6. Punerea în executare a pedepsei 

amenzii 

 

6.1. Procedura de punere în 

executare a amenzii penale 

 

Pedeapsa amenzii, ca pedeapsă 

principală [13], se execută prin plata 

acesteia de către persoana condamnată. 

Legea prevede (art. 559 alin.1 

N.C.proc.pen.) că persoana condamnată 

la pedeapsa amenzii, este obligată să 

depună recipisa de plată integrală a 

amenzii, la judecătorul delegat cu 

executarea, în termen de 3 luni de la 

rămânerea definitivă a hotărârii. 

În acelaşi sens, în art. 22 alin.1 din 

Legea nr. 253/2013 [14], se prevede că 

persoana condamnată la pedeapsa 

the condemned person or by the 

prosecutor, in the situation when he is 

the one that formulated it. 

After the pronunciation of the 

definitive sentence as a result of 

admitting the opposition, a new 

procedure of enforcing will begin, 

accordingly with the procedures of the 

present title. 

Subsequently requests of opposition 

to the executing of the sentence are 

inadmissible if there is an identity 

regarding the person, legal grounds, 

reasons and defences. 

When the opposition refers to the 

executing of civil aspects of the 

sentence, it will be made at the 

executing instance or at the instance 

from the circumscription were the 

detaining place lies or were the 

condemned person is executing his 

punishment (for the cases stipulated by 

art. 598 para. 1 letters a. and b.), or at 

the court that has pronounced the 

sentence that is being carried out (for 

the cases stipulated by the art. 598 

para. 1 letter c.). The opposition 

against the execution is judged by the 

civil court, accordingly with the 

regulations of the civil law (art. 600 of 

the NCCP). 

In the situation when the opposition 

is against the executing of a criminal 

fine, it will be solved accordingly with 

the art. 601 of the NCCP, by the court 

that enforced the payment of the fine. 

 

6. The enforcement of the fine 

punishment 

 

6.1. The procedure of enforcing 

the fine punishment 

 

The fine punishment, as a main 

punishment form [13] is being 
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amenzii, este obligată să achite integral 

amenda în termen de 3 luni de la 

rămânerea definitivă a hotărârii de 

condamnare şi să comunice, 

judecătorului delegat cu executarea, 

dovada plăţii, în termen de 15 zile de la 

efectuarea acesteia. 

În situaţia în care, cel condamnat se 

află în imposibilitate de a achita 

integral amenda, în termen de 3 luni de 

la rămânerea definitivă a hotărârii, la 

cererea acestuia, judecătorul delegat cu 

executarea poate dispune eşalonarea 

plăţii amenzii pe cel mult 2 ani, în rate 

lunare (art. 559 alin.1 N.C.proc.pen.). 

 

6.2. Înlocuirea pedepsei amenzii 

 

Corespunzător introducerii în Noul 

Cod penal (Legea nr. 286/2009), a 

dispoziţiilor privind executarea 

pedepsei amenzii, prin prestarea unei 

munci neremunerate în folosul 

comunităţii (art. 64), şi în Noul Cod de 

procedură penală a fost reglementată 

procedura înlocuirii pedepsei amenzii 

cu  prestarea unei munci neremunerate 

în folosul comunităţii.  

Astfel, potrivit art 64 alin.1 

N.C.pen., în cazul în care pedeapsa 

amenzii nu poate fi executată, în tot sau 

în parte, din motive neimputabile 

persoanei condamnate, cu 

consimţământul acesteia, instanţa 

înlocuieşte obligaţia de plată a amenzii 

neexecutate cu obligaţia de a presta o 

muncă neremunerată în folosul 

comunităţii, afară de cazul în care, din 

cauza stării de sănătate, persoana nu 

poate presta această muncă. Unei zile-

amendă îi corespunde o zi de muncă în 

folosul comunităţii. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 

560 N.C.proc.pen., instanţa competentă 

să dispună înlocuirea obligaţiei de 

enforced by the payment of a sum of 

money by the convicted person. The 

law states (art. 559 para. 1 of the 

NCCP) that the person convicted to 

pay the fine is forced to depose the 

receipt of full payment at the judge that 

is delegated with the enforcement, in 3 

months from the moment the sentence 

becomes final. 

Similarly, art. 22 para. (1) of the 

Law nr. 253/2013 [14] states that a 

person convicted to the enforcement of 

the fine is forced to fully pay the fine 

in 3 months from the moment the 

sentence becomes final and to 

communicate to the judge delegated 

with the enforcement of the fine the 

receipt of full payment, inside the legal 

term of 15 days following the payment. 

In the situation when, the convicted 

person does not have the possibility to 

fully pay the fine within 3 months 

since the sentence becomes final, at his 

request, the judge can rule on the 

rescheduling of the payment within 2 

years, at the most, in monthly 

installments (art. 559 para. 1 of the 

NCCP). 

 

6.2. Replacement of the penalty of 

fine 

 

Accordingly with the introduction in 

the NCC (Law nr. 286/2009) of the 

provisions regarding the enforcement 

of the fine punishment by providing 

unpaid community work (art. 64), the 

NCCP also contains provisions 

regarding this aspect.  

Art. 64 para. (1) of the NCC 

stipulates that, in the cases when the 

fine punishment cannot be enforced 

partially or in its entirety, for reasons 

not imputable to the convicted person 

and with his consent, the court can 
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plată a amenzii neexecutate, cu 

obligaţia de a presta o muncă 

neremunerată în folosul comunităţii 

este instanţa de executare. 

Sesizarea instanţei se face din oficiu 

sau de către organul care, potrivit legii, 

execută amenda ori de către persoana 

condamnată. Când dispune înlocuirea 

pedepsei amenzii, cu prestarea unei 

munci neremunerate în folosul 

comunităţii, instanţa va menţiona în 

dispozitiv două entităţi din comunitate, 

unde urmează a se executa munca 

neremunerată în folosul comunităţii. 

Consilierul de probaţiune, pe baza 

evaluării iniţiale, va decide în care din 

cele două instituţii din comunitate, 

menţionate în hotărârea judecătorească, 

urmează a se executa obligaţia şi tipul 

de activitate. 

Obligaţia de a presta o muncă 

neremunerată în folosul comunităţii, se 

pune în executare prin trimiterea unei 

copii de pe hotărâre, serviciului de 

probaţiune. 

Potrivit art. 64 alin. 5 N.C.pen., 

instanţa înlocuieşte zilele-amendă 

neexecutate prin muncă în folosul 

comunităţii, cu un număr corespunzător 

de zile cu închisoare, dacă: 

a) persoana condamnată nu execută 

obligaţia de muncă în folosul 

comunităţii, în condiţiile stabilite de 

instanţă; 

b) persoana condamnată săvârşeşte 

o nouă infracţiune, descoperită înainte 

de executarea integrală a obligaţiei de 

muncă în folosul comunităţii. Zilele-

amendă neexecutate prin muncă în 

folosul comunităţii, la data condamnării 

definitive pentru noua infracţiune, 

înlocuite cu închisoarea, se adaugă la 

pedeapsa pentru noua infracţiune.   

În vechea reglementare, înlocuirea 

pedepsei amenzii cu pedeapsa 

replace the obligation of paying the 

fine with the obligation to provide 

unpaid community work, excepting the 

situation when, because of the health 

condition the convicted person cannot 

provide such work. The correspondent 

of a day-fine is a day of unpaid 

community work. 

According to the provisions of art. 

560 NCCP, the court competent to 

order the replacement of the obligation 

to pay the fine with the obligation to 

provide unpaid community work is the 

executing court. 

 The notification of the court is 

made ex officio or judicial body that, as 

the law provides enforces the fine or 

the convicted person. When the 

replacement of the enforcement of the 

fine with unpaid community work is 

ordered, the court will mention, two 

entities that are part of the community, 

were the community work will be 

carried out. The probation advisor, 

based on an initial evaluation, will 

decide in which of the two institutions 

from the community, mentioned in the 

court order, the community work will 

be provided and the type of activity. 

The obligation to provide unpaid 

community work will be enforced by 

sending copies of the court order to the 

probation service. 

Art. 64 para. (5) of the NCC states 

that the court replaces the day-fines 

that are not provided by working in the 

benefit of the community with jail time 

if: 

a) the convicted person does not 

provide work in the benefit of the 

community as ordered by the court; 

b) the convicted person commits a 

new crime uncovered before the 

sentence to work in the benefit of the 

community was carried out. The day-
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închisorii, era posibilă numai la 

infracţiunile la care amenda închisorii 

era prevăzută alternativ cu pedeapsa 

închisorii, nu şi în situaţiile în care 

amenda era prevăzută singură, şi numai 

dacă instanţa a aplicat amenda, nu ca 

efect al circumstanţelor atenuante, ci 

optând pentru pedeapsa alternativă a 

amenzii [15]. 

Dispoziţiile art. 64 nu se aplică 

infracţiunilor săvârşite înainte de 

intrarea în vigoare a N.C.pen., nici în 

situaţia în care amenda a fost aplicată 

în baza art. 61. 

În mod corespunzător, în art. 561 

N.C.proc.pen. este reglementată 

procedura înlocuirii muncii 

neremunerate în folosul comunităţii cu 

închisoarea. Astfel, instanţa 

competentă să dispună, potrivit art. 64 

alin. 5 lit.a N.C.pen., înlocuirea muncii 

în folosul comunităţii cu închisoarea, 

este instanţa de executare, iar în cazul 

prevăzut la art. 64 alin. 5 lit. b 

N.C.pen., este instanţa care judecă în 

primă instanţă infracţiunea săvârşită 

înainte de executarea integrală a muncii 

în folosul comunităţii. 

 Sesizarea instanţei se face din 

oficiu sau de către organul care, potrivit 

legii, execută amenda ori la sesizarea 

serviciului de probaţiune. 

Punerea în executare a hotărârii, se 

face potrivit dispoziţiilor privind 

procedura de punere în executare a 

pedepsei închisorii. 

Potrivit art. 63 alin.1 N.C.pen., dacă 

persoana condamnată, cu rea-credinţă, 

nu execută pedeapsa amenzii, în tot sau 

în parte, numărul zilelor-amendă 

neexecutate se înlocuieşte cu un număr 

corespunzător de zile cu închisoare. 

Dacă amenda neexecutată a însoţit 

pedeapsa închisorii, numărul zilelor-

amendă neexecutate se înlocuieşte cu 

fines that are not executed until the 

definitive conviction date, replaced by 

jail time are being added to the 

punishment for the new crime. 

In the former regulation, the 

replacement of the fine punishment 

with imprisonment was only possible 

when the punishment of imprisonment 

was stipulated alternatively with the 

punishment of fine and not in the 

situations when the fine was the only 

punishment and also, only if the court 

has ordered the fine not as an effect of 

the attenuating circumstances, but by 

choosing to enforce the fine as 

alternative punishment [15]. 

The provisions of art. 64 do not 

apply to crimes committed before the 

entry into force of the NCC, not even 

in the cases when the fine was 

enforced based on art. 61. 

Art. 561 of the NCCP regulates the 

procedure of replacing the punishment 

of providing unpaid community work 

with imprisonment. Thus, the court 

that is competent, according with art. 

64 para. (5) letter a) of the NCC, the 

replacement of the work in the benefit 

of the community with imprisonment 

is the executing court, and in the case 

stated by art. 64 para. (5) letter b), is  

the court judges in first instance the 

crime committed before the complete 

execution of the punishment of 

providing unpaid community work. 

The notification of the court is done 

ex officio or by the judicial body that, 

according to the law, is ordering the 

enforcement of the fine or by probation 

service. 

The enforcement of the court order 

is made according with the stipulations 

regarding the procedure of the 

enforcement of imprisonment 

punishment. 
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un număr corespunzător de zile cu 

închisoare, care se adaugă la pedeapsa 

închisorii, pedeapsa astfel rezultată 

fiind considerată o singură pedeapsă 

(art. 63 alin. 2 N.C.pen.). 

Corespunzător acestor dispoziţii din 

Noul Cod penal, în Noul Cod de 

procedură penală (art. 586) se regăsesc 

dispoziţii privind procedura înlocuirii 

pedepsei amenzii cu pedeapsa 

închisorii. Astfel, competenţa înlocuirii 

pedepsei amenzii cu pedeapsa 

închisorii revine instanţei de executare. 

Sesizarea instanţei se face din oficiu 

sau de către organul care, potrivit legii, 

execută amenda. 

Condamnatul este citat la judecarea 

sesizării, iar dacă nu are avocat instanţa 

numeşte unul din oficiu. Condamnatul 

privat de libertate va fi adus la 

judecată. 

 Hotărârea de înlocuire, rămasă 

definitivă, se pune în executare potrivit 

dispoziţiilor privind punerea în 

executare a pedepsei închisorii. În 

situaţia în care, amenda a însoţit 

pedeapsa închisorii, se va emite un nou 

mandat de executare pentru pedeapsa 

rezultată potrivit art. 63 alin. 2 

N.C.pen. 

Dacă persoana condamnată achită 

amenda pe parcursul soluţionării 

cauzei, sesizarea va fi respinsă ca 

neîntemeiată. 

 

În concluzie, aşa cum reiese şi din 

conţinutul art. 23 din Legea nr. 

253/2013, în caz de neexecutare a 

amenzii, judecătorul delegat cu 

executarea sesizează instanţa de 

executare, care procedează după cum 

urmează: 

- când constată că neexecutarea nu 

este imputabilă condamnatului, dispune 

executarea amenzii prin muncă 

Art. 63 para. (1) of the NCC states 

that, if a convicted person, with 

malicious intent, does not comply with 

the enforcement of the fine, partially or 

in its entirety, the number of day-fines 

that are not executed is being replaced 

with a correspondent number of jail 

time days.  

If the fine (that was not executed) 

was ordered alongside imprisonment, 

the number of unexecuted day-fines is 

replaced with a correspondent number 

of jail time days (art. 63 para. 2 of the 

NCC). 

Accordingly with these stipulations 

of the NCC, the NCCP (art. 586) 

contains provisions regarding the 

procedure of replacing the fine 

punishment with imprisonment. This 

way, the executing court is competent 

to replace the fine punishment with 

imprisonment. The notification of the 

court is made ex officio or by the 

judicial body that, according with law, 

is executing the fine. 

The convicted is cited at the 

judgement of the notification, and if he 

does not have a lawyer the court will 

appoint one of its own motion. The 

convicted person will be brought to the 

trial. 

The order to replace, that is final, 

will be enforced according to the 

stipulations regarding the enforcement 

of the imprisonment. In the situation 

when the fine has accompanied the 

imprisonment punishment, a new 

warrant of execution will be ordered 

for the punishment, as stipulated by art. 

63 para. (2) of the NCC. 

If the convicted person pays the fine 

during the solving of the case, the 

notification will be considered 

unfounded. 
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neremunerată în folosul comunităţii, în 

afară de cazul în care persoana nu poate 

presta această muncă din cauza stării de 

sănătate; 

- când constată că neexecutarea nu 

este imputabilă condamnatului şi acesta 

nu îşi dă consimţământul la prestarea 

unei munci neremunerate în folosul 

comunităţii, înlocuieşte amenda cu 

închisoarea; 

- când constată neexecutarea cu rea-

credinţă a amenzii, înlocuieşte amenda 

cu închisoarea; 

 

Pentru stabilirea motivelor ce au dus 

la neexecutarea pedepsei amenzii, 

instanţa va solicita date privind situaţia 

materială a condamnatului, de la 

autoritatea administraţiei publice locale 

de la domiciliul acestuia şi, dacă 

apreciază necesar, angajatorului sau 

organelor fiscale din cadrul Agenţiei 

Naţionale de Administrare Fiscală, 

precum şi altor autorităţi sau instituţii 

publice, care deţin informaţii cu privire 

la situaţia patrimonială a 

condamnatului. 

 

Concluzii 

 

Noua legislaţie penală şi procesual-

penală: Legea nr. 286/2009 privind 

Codul penal, Legea nr. 135/2010 

privind Codul de procedură penală, 

Legea nr. 187/2012 pentru punerea în 

aplicare a Codului penal [16], Legea nr. 

255/2013 pentru punerea în aplicare a 

Codului de procedură penală [17], 

Legea nr. 253/2013 privind executarea 

pedepselor, a măsurilor educative şi a 

altor măsuri neprivative de libertate 

dispuse de organele judiciare în cursul 

procesului penal, Legea nr. 254/2013 

privind executarea pedepselor şi a 

măsurilor privative de libertate dispuse 

In conclusion, as shown by art. 23 

of the Law nr. 253/2013, in the case 

when the fine punishment is not carried 

out, the judge delegated with the 

enforcement will notify the executing 

court, which will proceed as follows: 

- when it ascertains that the 

convicted person is not guilty for the 

failure to enforce the fine, it will order 

the convicted to provide unpaid work 

in the benefit of the community, 

excepting the case when the convicted 

is unable to perform such work, due to 

his health situation; 

- when it ascertains that the 

convicted person is not guilty for the 

failure to enforce the fine and the 

convicted does not agree to provide 

unpaid work in the benefit of the 

community, the court will replace the 

fine with imprisonment; 

- when it ascertains that the 

convicted person is guilty for the 

failure to enforce the fine, the court 

will order the replacement of the fine 

with imprisonment; 

 

In order to establish the reasons that 

have led to the failure in enforcing the 

fine punishment, the court will solicit 

data regarding the financial situation of 

the convicted person, from the local 

administrative authority of his domicile 

and, if the court considers it is 

necessary, from the employer or the 

financial bodies of the National 

Agency of Fiscal Administration, as 

well as other authorities or public 

institutions that hold information 

regarding the financial situation of the 

convicted person. 
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de organele judiciare în cursul 

procesului penal [18], legislaţie care a 

intrat în vigoare la 1 februarie 2014, a 

adus modificări substanţiale instituţiilor 

de drept penal şi drept procesual penal, 

inclusiv în materia executării 

hotărârilor penale. Sub incidenţa 

acestor modificări se află şi dispoziţiile 

care reglementează punerea în 

executare a pedepsei amenzii. 

Spre deosebire de sistematizarea 

Codului de procedură penală de la 

1968, unde executarea hotărârilor 

penale făcea obiectul Titlului III al 

Părţii Speciale (înaintea Titlului IV – 

„Proceduri speciale”), în structura 

actualului Cod de procedură penală, 

dispoziţiile privind executarea 

hotărârilor sunt cuprinse în Titlul V 

(art. 550-601), după reglementarea 

procedurilor speciale. Este adevărat că 

executarea hotărârilor reprezintă ultima 

fază a procesului penal (cea de-a patra, 

în Noul Cod de procedură penală), însă, 

având în vedere faptul că şi în cadrul 

procedurilor speciale sunt cuprinse 

norme derogatorii privind punerea în 

executare (de pildă, în privinţa 

procedurii privind tragerea la 

răspundere penală a persoanei juridice), 

mai firească era sistematizarea din 

Codul de procedură penală de la 1968, 

unde normele derogatorii erau plasate 

după normele de drept comun, inclusiv 

în materia executării. 

În ceea ce priveşte punerea în 

executare a pedepsei amenzii, se 

observă că, pe de o parte, dispoziţiile 

din Codul de procedură penală sunt 

completate cu dispoziţiile din Legea nr. 

253/2013, iar pe de altă parte, 

corespunzător introducerii în Noul Cod 

penal a dispoziţiilor privind executarea 

pedepsei amenzii prin prestarea unei 

munci în folosul comunităţii, era 

 

Conclusions 

 

New criminal and criminal 

procedural legislation such as: Law nr. 

286/2009 regarding the Criminal Code, 

Law nr. 135/2010 regarding the Code 

of Criminal Procedure, Law nr. 

187/2012 for the enforcement of the 

Criminal Code [16], Law nr. 255/2013 

for the enforcement of the Code of 

Criminal Procedure [17], Law nr. 

253/2013 regarding the enforcement of 

punishments, educative and non-

custody measures ordered by the 

judicial bodies during the criminal 

trial, Law nr. 254/2013 regarding the 

enforcement of punishments and of 

custody measures ordered by the 

judicial bodies during the criminal trial 

[18], that entered into force at 1 of 

February 2014 has brought significant 

changes to the institutions of criminal 

law and criminal procedural law, 

including in matters related to the 

enforcement of the criminal 

judgements. Under the incidence of 

these modifications there are 

provisions that regulate the 

enforcement of the fine punishment. 

In contrast to the systematization 

provided by the Criminal Procedural 

Code from 1968, where the 

enforcement of criminal judgement 

was carried out according with Title III 

(before Title IV –“Special 

procedures”), in the structure of the 

Criminal Procedural Code now in 

effect, the stipulations regarding the 

enforcement of the criminal 

judgements was included in Title V 

(art. 550-601), after the regulation of 

the special procedures. It is truth, that 

the enforcement of the criminal 

judgements represents in fact the last 
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necesară şi reglementarea procedurii de 

înlocuire a acestei pedepse, 

reglementare detaliată în Noul Cod de 

procedură penală. 

 

În concluzie, deşi perfectibile, atât 

Noul Cod de procedură penală, cât şi 

actele normative adiacente lui, aduc 

reforma mult aşteptată, care se impunea 

pentru a pune în acord legislaţia noastră 

procesual-penală cu standardele 

europene, într-un sistem coerent. 
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Rezumat: Conflictele... confruntări, 

discuții, nemulțumiri, reproșuri, supărări 

trecătoare sau care nu se uită niciodată, 

certuri de intensitate redusă sau ridicată și 

în final .... răzbunarea!  O simplă vorbă 

spusă la întâmplare și unde se poate 

ajunge! De la vorbă la faptă drumul poate 

fi foarte scurt pentru anumite persoane, 

pentru aceia dintre noi care taxează aspru 

orice nemulțumire, pentru aceia dintre noi 

pentru care răzbunarea e  singura cale de 

rezolvare a unui conflict, pentru aceia 

dintre noi care își fac singuri dreptate. Fie 

că ne place sau nu, trăim într-o lume 

înţesată de conflicte. Nu atât conflictul este 

de fapt problema, cât felul în care îl 

percepem şi îl gestionăm. Rezolvarea 

conflictelor reprezintă una dintre marile 

provocări ale umanităţii, în condiţiile în 

care violenţa şi neînţelegerile sunt acum 

întâlnite încă de la vârste fragede, iar  

ringul de box pare că s-a mutat în şcoli şi 

în licee. După anul 2006, când a fost 

adoptată Legea nr. 192 privind medierea şi 

organizarea profesiei de mediator, această 

modalitate de soluţionare pe cale amiabilă 

a conflictelor, utilizată în toate ţările 

civilizate, a început să prindă contur şi în 

România. Acest studiu se adresează, în 

egală măsură, specialiştilor în domeniu, 

teoreticienilor şi practicienilor, studenţilor-

masteranzi, precum şi altor categorii de 

persoane care doresc să cunoască această 

formă de mediere. 

 

Cuvinte cheie: conflict; infracțiuni; 

plângere prelabilă; mediere; mediator. 
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Abstract: The conflicts... 

confrontations, discussions, public outcry, 

taunts, fleeting annoyances or that we 

never forget, high or low intensity quarrels 

and finally .... revenge! A simple word told 

at random and who knows what can 

happen! From word to deed can be a very 

short way for certain individuals, for those 

of us who severely taxes any 

dissatisfaction, for those of us for whom 

revenge is the only way to resolve a 

conflict, for those of us who do thereon 

justice. Whether we like it or not, we live in 

a world full of conflicts. Not so the conflict 

is in fact the problem, as well as the way in 

which we perceive and manage it. Conflict 

resolution is one of the great challenges of 

humanity, given that violence and 

disagreements are now encountered from 

an early age, and the boxing ring seems to 

have moved into schools and colleges. 

After 2006, when it was adopted Law no. 

192 on mediation and organization of the 

profession of mediator; the way to 

amicably resolve conflicts, used in all 

civilized countries, began to also take 

shape in Romania. This study addressed 

equally, specialists, theoreticians and 

practitioners, graduate students, and other 

groups of people who want to know this 

form of mediation. 

 

 

 

 

Key words: conflict; offences; prior 

complaint; mediation; mediator. 
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Introducere 

 

Medierea este metoda alternativă la 

procesul în instanţă, atât de necesară 

astăzi pentru soluţionarea diferitelor 

tipuri de conflicte din societate. 

Reprezintă singura variantă de a 

degreva judecătorii de povara sufocantă 

a soluţionării numeroaselor şi 

complexelor cauze cu care intră în sala 

de judecată, în condiţiile în care 

bugetele de austeritate ale instituţiilor 

statului nu creează premisa actuală a 

măririi schemelor de personal din 

cadrul instanţelor.  

Această „justiţie” făcută de un terţ - 

mediatorul, în conflictul dintre părţi, în 

formele şi în condiţiile prevăzute de 

lege, este privită ca o justiţie alternativă 

la justiţia clasică făcută de judecător.  

Calea unei justiţii alternative a 

medierii, privită şi prin costul mult mai 

mic suportat de persoanele în conflict şi 

de statul căruia îi aparţin, a fost 

deschisă şi promovată mai ales în 

ultimele decenii, atât în Europa, cât şi 

pe alte continente. 

Şi din această perspectivă, Europa a 

găsit calea alternativă la soluţionarea 

conflictelor pe cale judiciară, şi anume 

calea medierii, îmbinând echilibrat şi 

concesiv interesele cetăţeanului şi ale 

statului, ale unei justiţii ce serveşte atât 

statul cât şi persoana, nu numai prin 

costurile mult mai reduse, dar şi prin 

preocuparea înlăturării stării de conflict 

într-un termen cât mai scurt, cerinţă 

imperativă a justiţiei tradiţionale, 

marcată în prezent de durata mare a 

procedurilor [1]. 

Medierea în materie penală 

reprezintă un domeniu relativ nou în 

sistemul de drept românesc, aceasta 

suscitând un oarecare interes mult mai 

târziu decât în alte state europene. Nu 

 

Introduction 

 

Mediation is an alternative method 

to trial, so necessary today in order to 

solve various types of conflicts in 

society. It is the only option to relieve 

the judges of the stifling burden of 

solving the many and complex causes 

with which they enter in the 

courtroom, as the austerity budgets of 

the institutions of the State do not 

create the actual premise of enhancing 

personal schemes within the courts.   

This "justice" made by a third party 

- the mediator, in the conflict between 

parties, in the forms and under the 

conditions provided for by law, is seen 

as an alternative justice to the classical 

justice made by the judge.  

The path of an alternative justice, of 

mediation, also seen through the much 

lower cost borne by people in conflict 

and by the State to which they belong, 

was initiated and promoted, especially 

in recent decades, both in Europe and 

on other continents. 

Also, from this point of view 

Europe has found the alternative 

pathway to judicial conflict resolution, 

namely mediation by combining the 

concessive and balanced interests of 

the citizen and the State, of a judiciary 

that serves both the State and the 

person, not only through significantly 

lower costs, but also through the 

elimination of preoccupation of the 

conflict state as soon as possible, 

imperative requirement of the 

traditional justice, currently marked by 

the long duration of procedures [1]. 

Mediation in criminal matters is a 

relatively new field in the Romanian 

legal system; it aroused an interest 

much later than in other European 

countries. Not the same thing can be 
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acelaşi lucru se poate afirma despre 

această modalitate alternativă de 

soluţionare a litigiilor în Statele Unite 

ale Americii, unde medierea şi-a 

dovedit eficienţa şi, alături de alte 

metode de soluţionare alternativă a 

conflictelor (arbitraj, conciliere, 

negociere), beneficiază de o amplă 

promovare mediatică şi susţinere din 

partea organelor judiciare, dar şi din 

partea instituţiilor administrative. 

Sistemul legislativ român, urmând 

direcţiile de principiu stabilite la 

nivelul Uniunii Europene, a adoptat 

norme legislative ce consacră 

posibilitatea şi condiţiile soluţionării 

proceselor civile, comerciale şi o  

categorie restrânsă a proceselor penale, 

prin mediere. 

Într-un sens larg, medierea este un 

mijloc alternativ de soluţionare a 

conflictelor, instituţia fiind concepută 

ca o procedură flexibilă, accesibilă şi 

din punct de vedere pecuniar, aptă să 

ofere părţilor posibilitatea de a-şi 

soluţiona conflictele fără a apela la 

organele judiciare, evitând neajunsurile 

de ordin probatoriu, formalismul şi 

consumul psihic şi de timp, specifice 

procedurii judiciare [2]. 

 

1. Considerații generale privind 

medierea în materie penală. 

Conceptul de justiție restaurativă  

 

În materia dreptului penal, medierea 

face parte din conceptul mai larg al 

justiţiei restaurative. (engl. - restorative 

justice).  

Termenul de justiţie restaurativă a 

fost utilizat, pentru prima dată, de către 

psihologul american Albert Eglash în 

1977, pentru a descrie orientările din 

domeniul justiţiei penale. Cu această 

ocazie, Eglash a identificat trei 

paradigme diferite de justiţie: 

said about this alternative means of 

dispute resolution in the United States 

of America, where mediation has 

proven its efficiency and, along with 

other alternative methods of conflict 

resolution (negotiation, conciliation, 

arbitration), has an extensive media 

promotion and support of the judicial 

bodies and administrative institutions.  

The Romanian legal system, 

following the directions of the 

principle laid down at EU level, 

adopted the legislative rules that 

enshrine the possibility and conditions 

of solving civil, commercial and a 

narrow class of criminal processes, 

through mediation.  

In a broad sense, mediation is an 

alternative means of conflict 

resolution, the institution was 

conceived as a flexible procedure, 

accessible from a financial point of 

view, fit to give the parties the 

opportunity to resolve conflicts without 

resorting to the judicial bodies, while 

avoiding the shortcomings of an 

evidentiary order, the formalism as 

well as the psychic and time 

consumption of specific court 

proceedings [2]. 

 

1. General considerations concerning 

mediation in criminal matters. The 

concept of restorative justice 

 

In the criminal law, mediation is 

part of the broader concept of 

restorative justice. (English - 

restorative justice).  

The term restorative justice was 

used for the first time by the American 

psychologist Albert Eglash in 1977 to 

describe the guidelines in the field of 

criminal justice. On this occasion, 

Eglash has identified three different 

paradigms of Justice: distributive, 
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paradigma retributivă, paradigma 

distributivă şi paradigma restaurativă. 

Spre deosebire de paradigma 

retributivă, care pune accentul pe 

sancţionarea infractorului, şi paradigma 

distributivă, care se centrează pe 

reabilitarea infractorului, justiţia 

restaurativă are la bază ideea reparării 

prejudiciului produs victimei [3]. 

Deşi, iniţial, Eglash a limitat justiţia 

restaurativă identificând-o cu reparaţia, 

în prezent acest concept a fost redefinit 

şi dezvoltat, sfera conceptului 

extinzându-se prin includerea unor noi 

forme. Justiţia restaurativă este astăzi 

unul dintre conceptele care se bucură 

de un interes deosebit din partea 

specialiştilor, mai ales în condiţiile în 

care, tot mai mulţi dintre aceştia, au 

atras atenţia asupra deficienţelor 

sistemului penal clasic. Majoritatea 

autorilor interesaţi de problematica 

justiţiei restaurative, au legat evoluţia 

ideilor justiţiei restaurative de 

următoarele evenimente: 

“Nemulţumirile manifestate, faţă de 

sistemul penal tradiţional, de către 

victime sau personalul de specialitate; 

Eşecul sancţiunilor cu caracter represiv 

şi al sancţiunilor privative de libertate; 

Creşterea influenţei mişcării de 

sprijinire a victimelor; Costul 

gestionării judiciare a delincvenţei; 

Aglomerarea cu dosare a tribunalelor” 

[4]. 

 

Pe de altă parte, în ultimii 20 de ani, 

la nivelul practicilor judiciare din lume, 

au fost identificate două trenduri 

contradictorii: 

- creşterea numărului de procese 

penale, concomitent cu multiplicarea 

numărului persoanelor sancţionate şi 

încarcerate; 

- folosirea unor practici alternative, 

ce presupun participarea victimei şi 

retributive and restorative paradigm. 

Unlike the retributive paradigm that 

emphasizes punishment for the 

offender and the distributive paradigm 

that focuses on the rehabilitation of the 

offender, restorative justice is based on 

the idea of remedying the victim's 

product [3]. 

Although initially Eglash limited the 

restorative justice by identifying it with 

reparation, at present this concept was 

redefined and developed, the concept 

extends through the inclusion of new 

forms. Restorative justice is today one 

of the concepts that enjoy a special 

interest on the part of specialists, 

especially given the fact that an 

increasing number of them have drawn 

attention to shortcomings in the 

criminal system. The majority of 

authors interested in restorative justice 

issues have linked the evolution of 

restorative justice ideas from the 

following events: "Grievances 

manifested toward traditional criminal 

system by the victims or expert staff; 

Failure of sanctions with repressive 

character and penalties involving 

deprivation of liberty; Increase the 

influence of the movement in support 

of victims; Cost of legal management 

of delinquency; Congestion with cases 

of the courts" [4].  

 

On the other hand, over the past 20 

years, at the level of the judicial 

practices of the world two 

contradictory trends have been 

identified:  

- increase in the number of criminal 

cases, while multiplying the number of 

people sanctioned and incarcerated; 

- use of alternative practices, 

involving the victim and offender 

participation in decision making - 

restorative practices; 
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infractorului în luarea deciziei - 

practicile restaurative; 

Analiza realizată de către Jeff 

Latimer şi colaboratorii săi, asupra 

modelului justiţiei restaurative, a 

evidenţiat faptul că, unele concepte din 

justiţia restaurativă îşi află originea în 

practicile tradiţionale de soluţionare a 

conflictelor, specifice culturilor 

indigene, în timp ce altele preiau 

precepte religioase (iertarea şi 

repararea), împărtăşite de către unele 

grupuri religioase şi confesionale, care 

au şi dezvoltat printre primele 

programe de justiţie restaurativă.  

Aceiaşi autori apreciază că, spre 

deosebire de sistemul clasic de justiţie, 

în  perspectiva căruia orice infracţiune 

produce atingere statului, modelul 

justiţiei restaurative propune o definiţie 

diferită a comportamentului criminal: 

„o infracţiune este, înainte de toate, un 

conflict între persoane, care produce 

prejudicii victimei, colectivităţii şi 

delincventului” [5]. 

  

În  opinia autorilor studiului mai sus 

amintit, această definiţie are drept 

consecinţe imediate: „situarea victimei 

pe o poziţie activă în procesul de 

reglare a conflictelor, în obţinerea 

reparaţiei şi în prevenirea recidivei 

comportamentelor criminale”. Pentru 

agresor, justiţia restaurativă propune un 

rol nou, acela de „asumare a 

responsabilităţii faptei lui şi reparare a 

pagubelor produse”. În acelaşi timp, 

„justiţia restaurativă permite 

colectivităţii să se exprime în cadrul 

sistemului penal, şi să manifeste un 

sentiment de teamă faţă de 

criminalitate mult diminuat în 

intensitate”. 

Alţi autori apreciază că: “justiţia 

restaurativă are la bază o idee simplă: 

modul eficient de a răspunde unui 

The analysis carried out by Jeff 

Latimer and his collaborators on the 

restorative justice model revealed that 

some concepts of restorative justice 

have its origins in traditional practices 

of conflict resolution specific to 

indigenous cultures, while others take 

the religious precepts (forgiveness and 

repair) shared by some religious and 

denominational groups that have 

developed among the first restorative 

justice programs.  

The same authors argue that, unlike 

the classical justice system according 

to which any offence causes prejudice 

to the State, the restorative justice 

model suggests a different definition of 

criminal behavior: "an offence is, first 

of all, a conflict between people who 

produce injury to the victim, 

community and offender" [5]. 

 

In the opinion of the authors of the 

study mentioned above, this definition 

has as its immediate consequences: 

"the location of the victim on an active 

position in the process of conflict 

settlement, in obtaining the repair and 

in preventing recidivism of criminal 

behavior". For the assailant, restorative 

justice proposes a new role, that of 

"willingness to assume responsibility 

for his acts, and the repair of damages 

made". At the same time, "restorative 

justice allows the community to 

express themselves within the criminal 

justice system and to manifest a sense 

of fear towards crime, greatly 

diminished in intensity". 

Other authors consider that 

"restorative justice is based on a simple 

idea: an effective way to respond to a 

conflict by repairing damage caused by 

the shameful act. The measures of 

reparation, material and symbolic, are 

the starting point, but the broad 
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conflict, prin repararea prejudiciului 

cauzat de actul reprobabil. Măsurile de 

reparaţie, materiale şi simbolice, 

reprezintă punctul de plecare, dar 

reparaţia în sens larg nu se limitează la 

despăgubirea victimei”. De asemenea, 

modelul restaurativ reuşeşte “să dea 

răspuns la un conflict imediat şi 

favorizează dezvoltarea relaţiilor bazate 

pe respect între delincvent, persoanele 

care au suferit prejudiciul şi membrii 

comunităţii” [6].  

La rândul său, Tony Marshall 

definea justiţia restaurativă ca 

„procesul în cadrul căruia părţile 

implicate într-o infracţiune, stabilesc 

împreună cum să trateze consecinţele 

infracţiunii şi implicaţiile sale pentru 

viitor” [7]. 

În opinia autorului mai sus 

menţionat, justiţia restaurativă are ca 

obiective principale: „ 1. să răspundă 

nevoilor victimelor - materiale, 

financiare, emoţionale şi sociale 

(inclusiv nevoile celor apropiaţi 

victimei, care pot fi şi ei afectaţi); 2. 

prevenirea recidivei, prin reintegrarea 

infractorilor în comunitate; 3. să le 

permită infractorilor să-şi asume în  

mod activ responsabilitatea pentru 

actele lor; 4. să recreeze o comunitate 

care să sprijine reabilitarea infractorilor 

şi victimelor şi care să fie activă în 

prevenirea criminalităţii; 5. furnizarea 

unor mijloace de evitare a încărcării 

sistemului penal şi a costurilor şi 

întârzierilor”. 

Din perspectiva lui Howard Zehr şi 

Harry Mika, „justiţia restaurativă 

încearcă să vindece şi să îndrepte răul 

produs” [8]. Infracţiunea este văzută ca 

un prejudiciu produs persoanelor şi 

relaţiilor personale,[...] prejudiciu care 

creează obligaţii şi responsabilităţi.  

Infractorul are obligaţia de a 

îndrepta prejudiciul provocat victimelor 

overhaul is not limited to 

compensation of the victim". Also, the 

restorative model manages "to give a 

response to the immediate conflict and 

foster the development of relationships 

based on respect between delinquent, 

persons who have suffered injury and 

community members [6]. 

In turn, Tony Marshall defined 

restorative justice as a "process in 

which the parties to an offence shall 

determine together how to deal with 

the consequences of the offence and its 

implications for the future" [7].  

In the opinion of the author above 

mentioned, restorative justice has as 

main objectives: 1. "to meet the needs 

of victims - material, financial, 

emotional and social (including the 

needs of those close to the victim, 

which may be affected as well); 2. 

prevention of recidivism through 

reintegration of offenders into the 

community; 3. to enable criminals to 

take active responsibility for their acts; 

4. to recreate a community that will 

support the rehabilitation of criminals 

and victims and that will be active in 

crime prevention; 5. the provision of 

means for avoiding loding the criminal 

system as well as the costs and delays".  

From the perspective of Howard 

Zehr and Harry Mika, "the restorative 

justice seeks to heal and to rectify the 

harm made" [8]. Crime is seen as a 

prejudice which affects persons and 

personal relationships, [...] prejudice 

which gives rise to obligations and 

responsibilities.  

The offender is required to mend the 

damage caused to the victims (direct 

and indirect), and the community has 

the obligation to assist the victims of 

crime and offenders in order to socially 

reintegrate them. The justice process is 

geared towards meeting the needs of 
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(directe şi indirecte), iar comunitatea 

are obligaţia de a sprijini victimele 

infracţiunii şi infractorii, în vederea 

reintegrării sociale a acestora. Procesul 

de justiţie este orientat spre satisfacerea 

nevoilor victimei, fără a neglija însă 

nevoile infractorilor, care sunt sprijiniţi 

pe parcursul întregului proces. Dialogul 

între victimă, infractor şi membrii 

comunităţii, este încurajat şi face 

posibilă asumarea responsabilităţilor ce 

decurg din săvârşirea faptei şi 

implicarea membrilor comunităţii în 

procesul de justiţie. 

 Prin urmare, justiţia restaurativă 

funcţionează pe baza unor principii, în 

virtutea cărora activităţile derulate în 

cazul producerii unor infracţiuni sunt 

orientate spre: 

- crearea condiţiilor necesare 

participării personale, a celor afectaţi în 

cea mai mare măsură, în special 

infractorul şi victima, dar şi familiile 

acestora şi comunitatea; 

- luarea în considerare a contextului 

social în care s-a produs infracţiunea; 

- orientarea către soluţionarea 

problemelor în sens preventiv; 

- flexibilitatea practicilor 

(creativitate); 

 Procesul restaurativ reprezintă 

orice proces în care victima, infractorul 

şi alte persoane sau membri ai 

societăţii, afectaţi de o infracţiune, 

participă împreună, în scopul rezolvării 

problemelor cauzate de infracţiune, de 

multe ori cu ajutorul unui terţ imparţial. 

Această  procedură poate include 

medierea victimă-infractor, 

conferinţele, cercurile, asistenţa 

victimelor, asistenţa foştilor 

condamnaţi, repararea prejudiciului, 

serviciul în folosul comunităţii. 

Medierea între victimă şi infractor, 

este cea mai utilizată modalitate de 

soluţionare a conflictelor în sistemele 

the victim without neglecting the needs 

of offenders who are supported 

throughout the process. The dialogue 

between the victim, offender and 

community members is encouraged 

and makes it possible to meet the 

responsibilities arising from 

committing the offence and the 

involvement of community members in 

the process of Justice.  

Therefore, restorative justice works 

on the basis of principles, under which 

the activities carried out in the case of 

offences are geared toward:  

- creating the conditions necessary 

for the personal participation of those 

affected in  the greatest extent, 

especially the offender and the victim, 

but also their families and the 

community;  

- consideration of the social context 

in which the offence occurred;  

- orientation towards resolving the 

problems in a preventive way;  

- flexibility of practices (creativity); 

The restorative process represents 

any process in which the victim, the 

offender and other persons or members 

of society, affected by a crime 

participate together in order to resolve 

problems caused by the crime, often 

with the help of an impartial third 

party. This procedure may include 

victim-offender mediation, 

conferences, circles, victims’ 

assistance, assistance of former 

convicts, compensation for damages, 

community service.  

Mediation between victim and 

offender, is the most used way of 

conflict resolution in the European 

legal systems. In this process, an 

independent and qualified third party 

helps the parties to discuss the 

circumstances of committing the deed 

and effects made and to reach an 
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de drept europene. În cadrul acestui 

proces, un terţ, independent şi calificat, 

ajută părţile să discute cu privire la 

împrejurările comiterii faptei şi efectele 

produse, şi să ajungă la un acord, în 

cadrul căruia vor conveni asupra 

modalităţii de reparare a prejudiciului 

cauzat victimei.  

 Medierea poate fi: 

- mediere directă, caz în care toate 

părţile implicate sunt prezente; 

- mediere indirectă, situaţie ce 

presupune că terţul mediator va discuta 

separat cu fiecare parte, şi va transmite 

intenţiile şi cerinţele părţilor, ajutându-

le să încheie un acord;  

În această procedură, accentul este 

pus prioritar pe interesele materiale ale 

părţilor, şi mai puţin pe latura afectivă, 

emoţională, ce presupune descoperirea 

cauzelor conflictului şi înţelegerea 

reciprocă a nevoilor şi doleanţelor 

fiecăreia dintre părţi. 

 

2. Trăsăturile   justiţei  restaurative 

 

În concepţia Naţiunilor Unite, 

justiţia restaurativă se caracterizează 

prin următoarele trăsături [9]: 

- este un răspuns flexibil, la 

împrejurările concrete în care a fost 

comisă infracţiunea, la circumstanţele 

personale ale infractorului şi victimei, 

permiţând ca fiecare caz în parte să fie 

apreciat individual; 

- este o reacţie la infracţiune, 

reacţie ce respectă demnitatea şi 

egalitatea fiecăreia dintre  persoanele 

implicate, favorizează înţelegerea şi 

promovează armonia socială 

“vindecând” atât victima, cât şi 

infractorul şi comunitatea; 

- reprezintă o alternativă viabilă, la 

sistemul formal şi la sancţiunile justiţiei 

penale; 

- reprezintă o modalitate de 

agreement under which they will agree 

on the modalities of reparation of the 

injury caused to the victim.  

Mediation can be: 

- direct mediation, in which case all 

parties are present;   

- indirect mediation, situation which 

means that a third party mediator will 

discuss separately with each party and 

will convey the intentions and 

requirements of the parties, helping 

them to enter into an agreement; 

In this procedure, the focus is 

primarily on the material interests of 

the parties and less on the affective, 

emotional side, involving the discovery 

of the causes of conflict and the mutual 

understanding of the needs and wishes 

of each of the parties.  

 

2. Restorative justice traits 

 

In the conception of the United 

Nations, the restorative justice is 

characterized by the following features 

[9]: 

- it is a flexible response to the 

specific circumstances in which the 

crime was committed, the personal 

circumstances of the offender and the 

victim, allowing each case to be 

assessed individually;  

- it is a reaction to the offence 

which complies with the dignity and 

equality of each of the persons 

involved, favors understanding and 

promotes social harmony by "healing" 

the victim as well as the offender and 

the community;  

- in many cases it represents a 

viable alternative to the formal system 

and the criminal justice sanctions;  

- is a great way of approach that can 

be used in conjunction with criminal 

trial and traditional criminal sanctions;  

- constitutes a way of approach that 
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abordare, ce poate fi folosită în 

conjuncţie cu procesul penal şi cu 

sancţiunile penale tradiţionale; 

- constituie o modalitate de abordare 

care include atât soluţionarea 

problemelor, cât şi scoaterea în 

evidenţă a cauzelor conflictului; 

- este o modalitate de abordare ce 

încurajează infractorul să înţeleagă, în 

mod real, cauzele şi efectele 

comportamentului său, şi să îşi asume 

responsabilitatea într-o modalitate 

eficientă; 

- reprezintă o abordare flexibilă şi 

variabilă, ce poate fi adaptată în funcţie 

de consecinţe, tradiţia juridică, 

principiile şi filozofia juridică a 

diferitelor sisteme de drept naţionale; 

- constituie o abordare ce este 

pretabilă soluţionării multor tipuri de 

infracţiuni, incluzând o serie de 

infracţiuni de gravitate sporită; 

- constituie o modalitate adecvată de 

a răspunde la infracţiunile comise de 

minori, în acest caz scopul procesului 

restaurativ fiind acela de a-i învăţa pe 

infractorii minori noi valori şi abilităţi; 

- constituie un răspuns ce recunoaşte 

rolul comunităţii, ca un prim mediu de 

prevenire, şi reacţia la infracţiune şi la 

comportamentul antisocial în general; 

 

3. Principiile justiţei restaurative  

 

În această concepţie, programele de 

mediere au la bază următoarele 

principii: 

- reacţia socială în cazul unei 

infracţiuni trebuie să aibă ca scop 

principal repararea, pe cât posibil, a 

prejudiciului, a răului suferit de 

victimă; 

- infractorii trebuie determinaţi să 

înţeleagă, că acest comportament ilicit 

este inacceptabil şi are consecinţe 

concrete, atât pentru victimă cât şi 

includes both problem solving and 

highlighting the conflict’s causes;  

- is a great way of approach that 

encourages the offender to really 

understand the causes and effects of 

their behavior and to take 

responsibility in an effective way;  

- represents a variable and flexible 

approach that can be adapted according 

to the consequences, legal tradition, 

legal principles and philosophy of 

various systems of national law;  

- it is an approach that is suitable in 

resolving many types of crimes, 

including a series of crimes with 

increased severity;  

- it constitutes a proper way to 

respond to crimes committed by 

juveniles, in this case the goal of the 

restorative process being to teach 

juvenile offenders new skills and 

values;  

- it constitutes a response that 

recognizes the role of the community 

as a prime environment for prevention 

and response to crime and antisocial 

behavior in general;   

 

3. The principles of restorative 

justice 

 

In this conception, the mediation 

programs are based on the following 

principles:  

- social reaction in the case of an 

offence must be mainly aimed at 

repairing the damage as far as possible, 

of evil suffered by the victim;  

- offenders shall be determined to 

understand that this unlawful behavior 

is unacceptable and has concrete 

consequences for both the victim and 

the community;  

- criminals can and must accept the 

responsibility of their actions;  

- victims must be given the 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 3. Issue 1/2014 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Petronela STOGRIN, Mediator, mediation trainer 

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

226 
 

pentru comunitate; 

- infractorii pot şi trebuie să accepte 

răspunderea acţiunilor lor; 

- victimele trebuie să aibă ocazia de 

a-şi exprima nevoile, şi de a participa 

în mod efectiv, la stabilirea celei mai 

adecvate modalităţi în care infractorul 

va repara prejudiciul suferit; 

- comunitatea are obligaţia de a 

participa la acest proces reparator; 

 

 Pentru realizarea unui astfel de tip 

de proces restaurativ, trebuie 

îndeplinite patru condiţii, şi anume: 

a. o victimă identificată; 

b. dorinţa neconstrânsă a victimei de 

a participa la soluţionarea acestui 

conflict; 

c. un infractor ce acceptă 

responsabilitatea pentru 

comportamentul său ilicit; 

d. participarea voluntară a 

infractorului la acest proces cu scop 

restaurativ. 

 

Medierea în materie penală, astfel 

cum este reglementată în stadiul actual 

al legislaţiei naţionale române, adoptă 

numai una dintre formele de aplicare 

ale conceptului de justiţie restaurativă: 

medierea între victimă şi infractor, 

care, sub aspect procesual penal, se 

poate concretiza în cauză de înlăturare 

a răspunderii penale. 

 

4. Medierea  penală  în  sistemul  de  

drept  românesc 

 

În sistemul de drept românesc, 

medierea în materie penală a suscitat 

un oarecare interes, mult mai târziu 

decât în statele europene. De abia în 

anul 2006, prin Legea nr. 192 privind 

medierea şi organizarea profesiei de 

mediator, au fost consacrate câteva 

articole cu privire la medierea în 

opportunity to express their needs and 

participate in an effective way to 

determine the most appropriate ways in 

which the offender will repair the 

damage suffered;  

- the community has the obligation 

to participate in this repair process; 

 

In order to achieve such kind of 

restorative process, four conditions 

must be satisfied, namely:  

a. an identified victim;  

b. unconstrained desire of the victim 

to participate in resolving of this 

conflict;  

c. an offender accepts responsibility 

for its illicit behavior;  

d. the voluntary participation of the 

offender to this restorative purposed 

process; 

 

Mediation in criminal matters as 

regulated in the present state of the 

national legislation, adopts only one of 

the forms for the application of the 

concept of restorative justice: 

mediation between victim and offender, 

under which the criminal procedure 

law may result in relief of criminal 

liability.  

 

4. Criminal mediation in the 

romanian legal system  

 

In the Romanian legal system, 

mediation in criminal matters aroused 

an interest much later than in the 

European countries. As late as 2006, 

through Law no. 192 on mediation and 

organization of the mediator profession 

a few articles on mediation in criminal 

cases were introduced. The Romanian 

legislature regulates this alternative 

means of conflict resolution only for 

those crimes for which, according to 

the law, the withdrawal of the prior 
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cauzele penale, legiuitorul român 

reglementând această modalitate 

alternativă de soluţionare a conflictelor, 

numai pentru acele infracţiuni pentru 

care, potrivit legii, retragerea plângerii 

penale prealabile sau împăcarea părţilor 

înlătură răspunderea penală.   

 Totodată, prin noul Cod de 

procedură penală, pentru a răspunde 

cerinţelor funcţionării unei justiţii 

moderne, dar şi pentru a transpune în 

legislaţia naţională reglementările 

adoptate la nivelul Uniunii Europene, 

au fost introduse mai multe dispoziţii 

care fac trimitere la mediere. Astfel, s-a 

instituit posibilitatea încheierii unui 

acord de mediere şi a fost consacrat 

dreptul persoanei vătămate sau a 

inculpatului, de a apela la un mediator, 

în anumite cazuri prevăzute de lege, dar 

şi posibilitatea valorificării unor 

pretenţii prin mediere.  

 De asemenea, până la intrarea în 

vigoare a noului cod menţionat (1 

februarie 2014), fostului Cod de 

procedură penală i-au fost aduse 

modificări şi completări [10], cu privire 

la acordul de mediere care poate fi 

încheiat, în condiţiile legii, în cazul 

infracţiunilor pentru care retragerea 

plângerii sau împăcarea părţilor 

înlătură răspunderea penală, ori cu 

privire la pretenţiile civile, în cursul 

procesului penal [11].  

 

 4.1. Obiectul medierii penale 

 

Legea nr. 192/2006 cuprinde în 

secțiunea a 2-a, dispoziții speciale 

privind medierea în cauzele penale.  Se 

cuvine menționat faptul că, la data de 

01 februarie 2014 au intrat în vigoare 

două noi coduri - Codul penal și Codul 

de procedură penală, coduri al căror 

cuprins fac de această dată trimiteri și 

referiri clare la procedura  medierii. 

criminal complaint or criminal 

reconciliation of parties removes 

criminal liability. 

At the same time, through the new 

Code of Criminal Procedure, in order 

to meet the demands of a modern 

judiciary, but also to transpose into 

national law the rules adopted at 

European Union level, many 

provisions which refer to mediation 

were introduced. Thus, it was 

established the possibility of 

concluding an agreement on mediation 

and it was consecrated the right of the 

injured person or the right of the 

accused to call in a mediator, in certain 

cases provided by law, but also the 

possibility of capitalizing claims 

through mediation. 

Also, pending the entry into force of 

the new mentioned Code (February 1, 

2014), modifications and additions 

[10] were brought to the former Code 

of criminal procedure. They concern 

the mediation agreement that may be 

concluded in accordance with the law 

in the case of offences for which the 

withdrawal of the complaint or the 

reconciliation of the parties eliminates 

criminal liability or on civil claims, 

during the criminal trial [11].  

 

4.1. The object of criminal 

mediation 

 

Law no. 192/2006 includes in 

section 2 of the special provisions 

concerning mediation in criminal 

cases. It should be noted that as of 

February 01, 2014 two new codes 

entered into force - the Criminal code 

and the Code of criminal procedure, 

whose contents make this time clear 

references to the mediation procedure.  

Unlike the old codes, this time a 

very strong emphasis is put on the idea 
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Spre deosebire de vechile coduri, de 

această dată se pune foarte mare accent 

pe ideea de restaurare a făptuitorului şi 

de educare a acestuia, scopul final fiind 

acela al eliminării comportamentului 

penal și a preîntâmpinării săvârșirii de 

noi fapte penale. Medierea oferă 

infractorului posibilitatea de a-şi 

exprima punctul de vedere, asupra 

acţiunii sau inacţiunii ce i se 

reproşează, capacitatea de a 

conştientiza gravitatea acţiunii sale 

negative, răul produs victimei şi, 

implicit, şansa de a-l repara. 

 

Politicile restaurative din dreptul 

penal includ medierea, ca modalitate de 

soluționare a conflictelor, sub două 

aspecte: 

a. ca soluție parțială - prin 

rezolvarea aspectelor civile ale 

infracțiunilor. Soluția parțială, inclusă 

într-un acord de mediere, constituie un 

element important la individualizarea 

pedepsei, de către judecătorul care 

instrumentează cauza respectivă. 

Medierea se va desfăşura după regulile 

obişnuite în materie civilă, instanţa 

pronunţand o hotărâre de expedient. 

Latura civilă a unui proces penal, poate 

fi obiect al unui Acord de Mediere, 

indiferent de natura infracţiunii; 

b. ca soluție totală - doar pentru 

unele infracțiuni, acolo unde împăcarea 

părților sau retragerea plângerii 

prealabile înlătură răspunderea penală; 

În ambele cazuri, acordul cuprinde 

elemente legate de soluționarea 

pretențiilor civile ale victimei. Practic, 

există satisfacția acoperirii 

prejudiciului într-un timp relativ scurt 

și în mod concret. Acordul încheiat 

între părți, pe latura civilă a procesului 

penal, va conduce la soluţionarea 

acţiunii civile potrivit voinţei părţilor, 

iar pe latura penală a procesului, va 

of restoration of the perpetrator, his 

education, the main aim being the 

elimination of criminal behavior and 

prevention of new criminal offences’ 

recurrence. Mediation gives the 

offender the opportunity to express his 

point of view on the action or inaction 

that he is accused of, the ability to 

become aware of the seriousness of his 

negative action, the damage produced 

to the victim and, implicitly, the 

chance to fix it.  

 

The restorative policies in the 

criminal law include mediation as 

dispute resolution, under two aspects:  

a. as a partial solution - by solving 

civil aspects of crime. The partial 

solution contained in a mediation 

agreement constitutes an important 

element to the individualization of 

punishment by the judge who 

investigates the case in question. 

Mediation will take place according to 

the usual rules found in civil matters, 

the Court pronouncing a expedient 

decision. The civil side of a criminal 

trial may be the object of a Mediation 

Agreement regardless of the nature of 

the crime; 

b. as a total solution - just for some 

offences, where the reconciliation of 

parties or the withdrawal of prior 

complaint eliminates criminal liability; 

In both cases, the agreement 

includes the elements related to the 

settlement of civil claims of the victim. 

Basically, there is the satisfaction of 

covering the damage in a relatively 

short time and in a concrete way. The 

agreement concluded between the 

parties, on the civil side of the criminal 

process, will lead to the settlement of 

civil action according to the will of the 

parties, and on the criminal side of the 

process, will constitute an item for the 
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constitui un element prin care 

judecătorul să poată dispune, după caz: 

renunţarea la aplicarea pedepsei, 

amânarea aplicării pedepsei, 

suspendarea condiţionată a executării 

pedepsei, ori să reţină circumstanţe 

atenuante, având ca efect reducerea 

pedepsei cu o treime, şi chiar să 

dispună liberarea condiţionată a celui 

închis în penitenciar, înainte de 

executarea în întregime a pedepsei. 

 

Medierea în cauzele penale, trebuie 

să se desfășoare astfel încât să fie 

garantat dreptul fiecărei părți la 

asistență juridică și, dacă este cazul, la 

serviciile unui interpret. Procesul-

verbal prin care se închide procedura 

medierii, trebuie să arate dacă părțile au 

beneficiat de asistența juridică a unui 

avocat și de serviciile unui interpret 

(după caz), și să se menționeze dacă au 

renunțat expres la aceste drepturi (art. 

68 alin. 1 - Legea 192/2006). 

 

Mediatorul, trebuie să țină cont în 

medierea cauzelor penale și de 

prevederile cuprinse în Noul Cod de 

procedură penală, intrat în vigoare la 

data de 01 februarie 2014, respectiv: 

a. art. 16. Cazurile care împiedică 

punerea în mișcare și exercitarea 

acțiunii penale. (1) Acțiunea penală nu 

poate fi pusă în mișcare, iar dacă a fost 

pusă în mișcare nu mai poate fi 

exercitată dacă: g) a fost retrasă 

plângerea prealabilă, în cazul 

infracțiunilor pentru care retragerea 

acesteia înlătură răspunderea penală, a 

intervenit împăcarea părţilor, ori a fost 

încheiat un acord de mediere, în 

condiţiile legii; 

b. art. 23.  Tranzacţia, medierea şi 

recunoaşterea pretenţiilor civile. (1) În 

cursul procesului penal, cu privire la 

pretenţiile civile, inculpatul, partea 

judge to order: the renunciation of the 

penalty, the delay of the penalty 

application, conditional suspension of 

the execution of criminal sentences, or 

to retain extenuating circumstances 

which have as effect reducing the 

sentence by one-third and even 

ordering the conditional release of the 

imprisoned before the execution of the 

penalty in hole.  

 

Mediation in criminal cases should 

be carried out so as to be guaranteed 

the right of each party to legal 

assistance and, where appropriate, the 

services of an interpreter. The official 

report which closes the mediation 

procedure must show if the parties 

have benefited from legal assistance of 

a lawyer and of the services of an 

interpreter (if applicable) and to 

indicate whether they have expressly 

renounced such rights (article 68, 

paragraph 1, Law no. 192/2006).  

 

The mediator must take into account 

when mediating criminal cases of the 

provisions contained in the New Code 

of criminal procedure entered into 

force on February 01, 2014, 

respectively: 

a. article 16. Cases that prevent the 

initiation and pursuit of criminal 

proceedings. (1) The criminal 

proceedings may not be brought into 

motion, and if they were put in motion 

they can no longer be exercised if: g) 

the prior complaint was withdrawn, in 

offences for which its withdrawal 

removes criminal liability, the 

reconciliation of the parties took place, 

or a mediation agreement has been 

concluded, in accordance with the law;  

b. article 23. Transaction, mediation 

and recognition of civil claims. (1) 

During the criminal trial, with regard 
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civilă şi partea responsabilă 

civilmente, pot încheia o tranzacţie sau 

un acord de mediere, potrivit legii; 

c. art. 81. Drepturile persoanei 

vătămate. (1) i) - dreptul de a apela la 

un mediator, în cazurile permise de 

lege; 

d. art. 83. Drepturile inculaptului. În 

cursul procesului penal, inculpatul are 

următoarele drepturi: g) dreptul de a 

apela la un mediator, în cazurile 

permise de lege; g
1
) dreptul de a fi 

informat cu privire la drepturile sale; 

e. art. 108. Comunicarea drepturilor 

şi obligaţiilor. (4) Organul judiciar 

trebuie să aducă la cunoştinţa 

inculpatului posibilitatea încheierii, în 

cursul urmăririi penale, a unui acord, 

ca urmare a recunoaşterii vinovăţiei, 

iar în cursul judecăţii, posibilitatea de 

a beneficia de reducerea pedepsei 

prevăzute de lege, ca urmare a 

învinuirii; 

f. art. 111. Modul de audiere a 

persoanei vătămate. (1) b) - dreptul de 

a apela la un mediator, în cazurile 

permise de lege; 

g. art. 313. Cazurile de suspendare. 

(3) Suspendarea urmăririi penale se 

dispune și pe perioada desfășurării 

procedurii de mediere, potrivit legii; 

h. art. 318. Renunţarea la urmărirea 

penală. (4) În cazul în care procurorul 

dispune ca suspectul sau inculpatul să 

îndeplinească obligaţiile prevăzute la 

alin. (3), stabileşte prin ordonanţă 

termenul până la care acestea urmează 

a fi îndeplinite, care nu poate fi mai 

mare de 6 luni sau de 9 luni pentru 

obligaţii asumate prin acord de mediere 

încheiat cu partea civilă și care curge 

de la comunicarea ordonanței; 

i. art. 483, alin. (3). În cazul în care 

sunt incidente dispozițiile art. 23 alin. 

(1), procurorul înaintează instanței 

acordul de recunoaștere a vinovăției, 

to the civil claims, the defendant, the 

civil party and the party civilly 

responsible may conclude a 

transaction or an agreement for 

mediation, according to the law.  

c. article 81. Injured person's rights. 

(1) i) - the right to call in a mediator in 

cases permitted by law;  

d. article 83. Rights of the 

defendant. During the criminal trial, 

the defendant shall have the following 

rights: g) the right of recourse to a 

mediator, in the cases permitted by 

law; g
1
) the right to be informed of his 

rights;  

e. article 108. Notification of rights 

and obligations. (4) The Judicial body 

must bring to the attention of the 

accused the possibility of concluding 

an agreement, during the criminal 

prosecution, as a result of 

acknowledging his guilt and during the 

trial the opportunity to benefit from 

reducing the penalty provided by law, 

as a result of the accusations; 

f. article 111. The hearing modes of 

the injured person. (1) b) - the right to 

call in a mediator in cases permitted 

by law;  

g. article 313. Cases of suspension. 

(3) The suspension of the criminal 

prosecution can be ordered during the 

mediation procedure, according to the 

law; 

h. article 318. Waiving criminal 

prosecution. (4) If the Prosecutor 

orders that the suspect or the defendant 

to comply with the obligations laid 

down in paragraph (3), established by 

Ordinance the time by which they are 

to be met, which may not be longer 

than six months or nine months for 

summate obligations through the 

mediation agreement concluded with 

the civil part which flows from the 

communication of the Ordinance.   
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însoțit de tranzacție sau de acordul de 

mediere;  

j. art. 486. Soluționarea acțiunii 

civile. (1) În cazul în care instanța 

admite acordul de recunoaștere a 

vinovăției și între părți s-a încheiat 

tranzacție sau acord de mediere cu 

privire la acțiunea civilă, instanța ia act 

de aceasta prin sentință. (2) În cazul în 

care instanța admite acordul de 

recunoaștere a vinovăției și între părți 

nu s-a încheiat tranzacție sau acord de 

mediere cu privire la acțiunea civilă, 

instanța lasă nesoluționată acțiunea 

civilă; 

 

4.2. Infracțiunile la care se poate 

aplica procedura medierii, conform 

Noului Cod penal 

 

Conform prevederilor Noului Cod 

penal, procedura medierii se poate 

aplica în cazul săvârşirii următoarelor 

infracţiuni: Lovirea sau alte violenţe 

(art. 193); Vătămarea corporală din 

culpă (art. 196); Violenţa  în familie 

(art. 199); Ameninţarea (art. 206); 

Hărţuirea (art. 208); Violul (art. 218 

alin. (1) şi alin. (2); Agresiunea sexuală 

(art. 219); Hărţuire sexuală (art. 223); 

Violarea de domiciliu (art. 224); 

Violarea sediului profesional (art. 225); 

Violarea vieţii private (art. 226); 

Divulgarea secretului profesional (art. 

227); Furtul (art. 228); Furtul calificat 

(art. 229 alin. (1), alin. (2) lit. b și c); 

Furtul în scop de folosință (art. 230); 

Pedepsirea unor furturi la plângerea 

prealabilă (art. 231); Abuzul de 

încredere (art. 238); Abuzul de 

încredere în fraudarea creditorilor (art. 

239); Bancruta simplă (art. 240); 

Bancruta frauduloasă (art. 241); 

Gestiunea frauduloasă (art. 242); 

Însuşirea bunului găsit sau ajuns din 

eroare la făptuitor (art. 243); 

i. article 483, paragraph (3). If the 

dispositions of article 23 paragraph (1) 

are incidental, the prosecutor shall 

submit to the Court, the agreement on 

the recognition of guilt accompanied 

by settlement or mediation agreement; 

- article 486. Settlement of civil 

action.  (1) Where the Court admits the 

recognition of guilt agreement and 

between the parties a mediation 

agreement or transaction was 

concluded with respect to the civil 

proceedings, the Court takes note of 

that through a sentence. (2) where the 

Court admits the recognition of guilt 

agreement and between the parties it 

was not concluded a mediation 

agreement or transaction with respect 

to the civil action, the Court leaves the 

civil action unsolved;  

 

4.2. The offences where the 

mediation procedure may be applied, 

under the New Criminal Code 

 

According the New Criminal Code, 

the mediation procedure can be applied 

in case of committing the following 

crimes: Hitting or other violence (art. 

193); Bodily injuries through 

negligence (art. 196); Family violence 

(art. 199); Threat (art. 206); 

Harassment (art. 208); Rape (article 

218 paragraph (1) and paragraph (2); 

Sexual assault (art. 219); Sexual 

harassment (art. 223); Violation of 

domicile (art. 224); Violation of 

professional office (art. 225); Private 

live violation (art. 226); Disclosure of 

professional secrecy (art. 227); The 

punishment of thefts at the prior 

complaint (art. 231); Theft (art. 228); 

Qualified Theft (art. 229 paragraphs 1 

and 2, letters b and c); Theft for the 

purpose of service (art. 230);  abuse of 

confidence (art. 238); Abuse of 
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Înşelăciunea (art. 244); Înşelăciunea 

privind asigurările (art. 245); 

Distrugerea (art. 253 alin. (1) şi alin. 

(2); Tulburarea de posesie (art. 256); 

Asistenţa şi reprezentarea neloială (art. 

284); Violarea secretului 

corespondenţei (art. 302); Abandonul 

de familie (art. 378); Nerespectarea 

măsurilor privind încredinţarea 

minorilor (art. 379); Împiedicarea 

exercitării libertăţii religioase (art. 

381). 

 

4.3. Unele aspecte privind 

desfăşurarea procesului medierii 

 

Părţile pot apela la mediere în patru 

faze distincte: 1. înainte de începerea 

procesului penal; 2. în termenul 

prevăzut de lege pentru introducerea 

plângerii penale prealabile; 3. în 

timpul fazei de urmărire penală; 4. în 

timpul fazei procesuale. 

 

1. Înaintea începerii procesului 

penal, procesul de mediere se 

desfăşoară astfel: Dacă partea 

vătămată s-a împăcat cu făptuitorul, nu 

mai poate sesiza, pentru aceeaşi faptă, 

organul de urmărire penală sau, după 

caz, instanţa de judecată. Medierea se 

poate închide prin împăcarea, totală sau 

parţială a părţilor, sau prin neîmpăcarea 

lor. 

 

2. În termenul prevăzut de lege 

pentru introducerea plângerii penale 

prealabile, procesul de mediere se 

desfăşoară astfel: Conform Noului 

Cod penal, plângerea prealabilă se 

poate formula într-un termen de 3 luni 

de la data comiterii infracțiunii. În 

vechiul Cod penal, plângerea prealabilă 

se depunea în termen de două luni de la 

data la care victima cunoștea 

făptuitorul. În acest caz, prescripţia 

confidence in defrauding creditors (art. 

239); Simple Bankruptcy (article 240); 

Fraudulent Bankruptcy (art. 241); 

Fraudulent Management (article 242); 

The appropriation of the property 

found or obtained by error by the 

offender (art. 243); Deception (art. 

244); Deception regarding insurance 

(art. 245); Destruction (art. 253 

paragraph (1) and paragraph (2); The 

disturbance of possession (art. 256); 

Support and unfair representation (art. 

284); Violation of correspondence 

secrecy (article 302); Family 

Abandonment (art. 378); Failure to 

comply with measures for the custody 

of minors (art. 379); Hindering the 

exercise of religious freedom (art. 

381). 

 

4.3. Some aspects of the process of 

mediation 

 

The parties may seek mediation in 

four distinct phases: 1. before starting 

the criminal process; 2. within the 

period provided by law for the 

introduction of prior criminal 

complaint; 3. during the prosecution 

phase; 4. during the trial.  

 

1. Before the start of the criminal 

process, mediation process is as 

follows: If the injured party has 

reconciled with the perpetrator, he can 

no longer refer for the same Act, the 

criminal prosecution body or, if 

necessary, the courts. Mediation can be 

terminated through reconciliation (total 

or partial of the parties) or through 

their non-reconciliation.   

 

2. Within the deadline set by law 

for the introduction of prior criminal 

complaint, mediation process is as 

follows: Under the New Criminal 
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dreptului de a depune plângere penală 

sau a înainta acţiune către instanţa 

competentă, se suspendă pe perioada 

desfăşurării medierii, dar nu mai mult 

de 30 de zile. Dacă părţile aflate în 

conflict nu s-au împăcat, persoana 

vătămată poate introduce plângerea 

prealabilă în acelaşi termen, care îşi va 

relua cursul de la data întocmirii 

procesului-verbal de închidere a 

procedurii de mediere, socotindu-se şi 

timpul scurs înainte de suspendare. 

 

3. În timpul fazei de urmărire 

penală, procesul de mediere se 

desfăşoară astfel: În faza de urmărire 

penală - încheierea unui acord de 

mediere între infractor şi victimă, va 

împiedica începerea sau desfăşurarea 

procesului penal (la infracţiunile 

urmăribile la plângerea prealabilă şi la 

cele urmăribile din oficiu, dar pentru 

care este posibilă împăcarea părţilor - 

art.159 NCP). Acordul de mediere 

poate constitui un element important 

pentru ca procurorul să renunţe la 

urmărirea penală şi să acorde 

infractorului un termen de 9 luni, în 

care să îndeplinească obligaţiile 

asumate prin acord (art. 318 alin. 1 și 

alin.2 din NCPP). Dacă obligațiile 

asumate de părți prin acordul de 

mediere nu vor fi îndeplinite, 

procurorul poate aplica sancţiunea 

revocării măsurii dispuse, respectiv cea 

referitoare la renunţarea la urmărirea 

penală (art. 318 alin. 3 și alin. 4 

NCPP). 

 

4. In timpul procesului penal, 

procesul de mediere se desfăşoară 

astfel: În faza de judecată - inculpatul 

va fi achitat și se va lua act de acordul 

de mediere încheiat de părţi, care poate 

fi pus astfel în executare. Acordul de 

mediere va fi supus consfinţirii de către 

Code, a prior complaint may be 

formulated in a period of 3 months 

from the date of the offence. In the old 

Criminal Code, the prior complaint 

was submitted within the period of two 

months from the date on which the 

victim knew the offender. In this case, 

the prescription of the right to file prior 

criminal complaint or to submit the 

action to the competent court shall be 

suspended during mediation, but no 

longer than 30 days. If the parties 

found in conflict could not be 

reconciled, the aggrieved person may 

bring a prior complaint while at the 

same time prior, which will resume its 

course from the date the official report 

of the procedure of mediation is 

concluded, as well as the time elapsed 

before the suspension.   

 

3. During the phase of criminal 

prosecution, mediation process is as 

follows: In the phase of criminal 

prosecution – a mediation agreement 

between offender and victim will 

prevent the commencement or conduct 

of the criminal process (at crimes 

traceable due to prior complaints and at 

the ones traceable ex officio but for 

which the reconciliation of the parties 

is possible - article 159 NCC). The 

mediation agreement may constitute an 

important element for the public 

prosecutor to drop the criminal 

prosecution and to give the offender a 

nine month period in which to fulfill 

the obligations arising out of that 

agreement (article 318 paragraph 1 and 

paragraph 2 NCPC). If the obligations 

assumed by the parties through the 

mediation agreement will not be met, 

the Prosecutor may apply the sanction 

of revocation of the measure ordered, 

respectively the renunciation of 

criminal prosecution (article 318 
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instanţa de judecată competentă sau 

autentificării de către notar. Dacă 

părţile aleg medierea, suspendarea 

procesului este facultativă, iar în cazul 

în care este admisă nu poate depăşi 3 

luni. 

 

Medierea penală reprezintă o formă 

prin care se realizează justiţia 

restaurativă şi se bazează în principal 

pe dialogul dintre victimă şi infractor. 

Părţile nu pot fi constrânse să apeleze 

la mediere, nu sunt obligate să parcurgă 

procedura informării şi nu vor fi supuse 

vreunei sancţiuni, în cazul în care nu 

doresc să apeleze la această procedură. 

Medierea penală devine posibilă în 

cazul infracțiunilor pentru care, potrivit 

legii, retragerea plângerii prealabile sau 

împăcarea părților înlătură răspunderea 

penală (art. 67 alin. 2 NCPP). 

În cauzele penale, medierea trebuie 

să se desfăşoare astfel încât să fie 

garantat dreptul fiecarei părţi la 

asistenţă juridică şi, dacă este cazul, la 

serviciile unui interpret. Procesul-

verbal întocmit, prin care se închide 

procedura medierii, trebuie să precizeze 

dacă părţile au beneficiat de asistenţa 

unui avocat şi de serviciile unui 

interpret ori, dupa caz, să menţioneze 

faptul că au renunţat expres la acestea. 

Termenul de prescripţie, a dreptului 

la acţiune sau a înaintării plângerii 

penale, se suspendă pe perioada 

procedurii de mediere, şi se calculează 

începând cu data semnării contractului 

de mediere, până la închiderea 

procedurii de mediere, indiferent cum 

s-a finalizat aceasta (art. 49 Legea 

192/2006) [12]. 

Acceptarea participării la informare 

ori semnarea contractului de pre-

mediere NU suspendă termenul de 

prescripţie.  

 

paragraph 3 and paragraph 4 NCPC).  

 

4. During the criminal trial, 

mediation process is as follows: In the 

trial phase - the defendant will be 

acquitted, and it will be taken note of 

the mediation agreement concluded by 

the parties that can thus be put into 

execution. The mediation agreement 

will be subject for approval by the 

competent court or authentication by a 

notary. If the parties choose mediation, 

the suspension of the process is 

optional and if it is accepted it may not 

exceed 3 months.  

 

Criminal mediation is a form of 

restorative justice and is mainly based 

on the dialogue between victim and 

perpetrator. The parties cannot be 

constrained to seek mediation, are not 

required to go through the procedure of 

information and will not be subject to 

any penalties if they do not wish to 

resort to this procedure. Criminal 

mediation is possible in the case of 

offences for which, according to the 

law, the withdrawal of prior complaint 

or the reconciliation of the parties 

removes criminal liability (article 67 

paragraph 2 NCPC).  

Mediation in criminal cases must be 

conducted so as to ensure the right of 

each party to legal assistance and, 

where appropriate, to the services of an 

interpreter. The official report drawn 

up through which the mediation 

procedure closes must state whether 

the parties have benefited from the 

assistance of a lawyer and an 

interpreter’ services or, as appropriate, 

indicates that they have waived it 

expressly.  

The limitation of the right to action 

or referral of the criminal complaint 

shall be suspended during the 
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Concluzii 

 

În procesul penal român este 

reglementată instituția medierii, aspect 

în conformitate cu standardele 

internaționale. În acest sens, Consiliul 

Europei, prin Comitetul de Miniştri, a 

adoptat mai multe Recomandări privind 

medierea, ce enunţă principii şi direcţii 

de acţiune pentru statele membre, 

printre care și Recomandarea nr. 99 

(19) privind medierea în materie penală 

[13]. 

 Acordul de mediere penală, este o 

înțelegere între părți cu privire la 

pretențiile și obligațiile reciproce, care 

nu privește modalitatea de tragere la 

răspundere penală (ce constituie 

competența exclusivă a organelor 

judiciare) și care nu se reduce la o 

înțelegere cu privire la pretențiile ce 

constituie obiect al acțiunii civile în 

procesul penal. Clauzele unui acord de 

mediere pot privi, practic, orice 

drepturi de care părțile pot dispune, 

inclusiv cele care nu au legătură cu 

procesul penal propriu-zis, esențial 

fiind ca ele să aibă ca finalitate 

stingerea totală și definitivă a 

conflictului dintre părți, aspect care 

trebuie să rezulte în mod neechivoc din 

acordul de mediere [14]. 

Numărul cazurilor în care părțile vor 

apela la mediere în domeniul penal, 

depinde într-o mare măsură și de 

modalitatea în care organele de 

cercetare penală vor încunoștiința 

părțile, despre posibilitatea de a apela 

la acest mijloc alternativ de soluționare 

a conflictului penal, și cum vor 

prezenta părților avantajele procedurii 

de mediere comparativ cu participarea 

la un proces penal.  

 

 

mediation process and is calculated 

from the date of signing the mediation 

until closure of the mediation process, 

no matter how it ended (Article 49, 

Law no. 192/2006) [12].  

Accepting the participation to the 

information or signing of the pre-

mediation contract does not suspend 

the limitation period.  

 

Conclusions  

 

In the Romanian criminal procedure 

the institution of mediation is regulated 

in accordance with the international 

standards. In this respect, the European 

Council through the Committee of 

Ministers has adopted several 

recommendations on mediation which 

enunciate the principles and directions 

for action for the Member States, 

including Recommendation no. 99 (19) 

on mediation in criminal matters [13].  

Criminal mediation agreement is an 

agreement between the parties with 

respect to mutual claims and 

obligations, which does not concern 

modes of criminal responsibility 

(which is the exclusive competence of 

the judicial bodies) and which is not 

reduced to a common understanding 

regarding demands that constitute the 

object of civil action in the criminal 

trial. The terms of a mediation 

agreement may regard practically any 

rights that the parties may have, 

including those not connected with the 

proper criminal proceedings; it is 

essential for them to have as their 

purpose the total and permanent 

termination of the conflict between the 

parties, aspect which must result in an 

unequivocal manner from the 

mediation agreement [14].   

The number of cases in which the 

parties will resort to mediation in 
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Abstract: Pentru a media litigii privind 

violenţa domestică, ori cu privire la alte 

relaţii de familie deteriorate, ar fi indicat 

ca mediatorul să fie un bun cunoscător al 

acestui gen de relaţii, să fie un bun 

psiholog şi să aibă cunoştinţe pedagogice 

specifice vârstei, când în cauză sunt 

implicaţi - direct sau indirect - minori, 

cunoscut fiind faptul că o încercare de 

mediere în mediul familial prezintă unele 

dificultăţi suplimentare,  datorită relaţiilor 

diurne între cei care locuiesc împreună, 

raporturilor speciale dintre aceştia, 

afinităţilor ori resentimentelor acumulate 

în timp, etc.  

 

Keywords: mediere; particularităţi; 

violenţă domestică; mediator. 

 

 

Introducere  

 

Medierea reprezintă o alternativă la 

procesul judiciar, prin care părţile pot 

să ajungă, pe cale amiabilă, la un acord 

convenabil, în urma negocierilor pe 

care le au. Prin Legea nr. 192/2006 

privind medierea şi organizarea 

profesiei de mediator, este prevăzută 

obligaţia mediatorului – care asistă 

părţile în procedura medierii, având 

rolul de a facilita comunicarea între 

acestea şi de a menţine un cadru 

favorabil soluţionării diferendului – de 

a fi imparţial şi de a asigura 
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Abstract: To mediate disputes or 

domestic violence on other family 

relationships damaged, the mediator 

should be a connoisseur of this type of 

relationship, a good psychologist and 

have age-specific pedagogical knowledge 

when concerned are involved - directly or 

indirectly - minors, knowing that a 

mediation attempt in the family has some 

additional difficulties due to diurnal 

relationships between people living 

together, the special relationship between 

them, affinities or resentment 

accumulated over time etc. 

 

 

Keywords: mediation; features; 

domestic violence; mediator.  

 

 

Introduction 

 

Mediation is an alternative to the 

judicial process in which the parties 

can arrive amicably to fair agreement, 

following negotiations they have. The 

Law no. 192/2006 on mediation and 

the mediator profession features the 

obligation of the mediator - who 

assists the parties in the mediation 

procedure, serving to facilitate 

communication between them and 

maintain a favorable resolution of the 

dispute - to be impartial and ensure 

the confidentiality throughout the 
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confidenţialitatea pe tot parcursul 

procedurii medierii. 

Standardul ocupaţional [1] al 

profesiei de mediator se referă la 

mediere ca fiind activitatea prin care 

două sau mai multe părţi aflate în 

conflict sunt asistate de către o a treia 

parte, numită mediator, neutră şi 

imparţială – în raport cu părţile şi 

conţinutul conflictului – şi fără putere 

de decizie în ceea ce priveşte soluţiile 

adoptate de părţi în vederea rezolvării 

conflictului, pe baza intereselor 

comune ale acestora. 

În primul rând, medierea, ca 

procedură voluntară, presupune 

identificarea tipului de conflict şi a 

cauzelor de apariţie a problemelor.  

Mediatorul desfăşoară activităţi de 

documentare, organizare şi planificare, 

precum şi activităţi specifice, care 

constau în facilitarea comunicării între 

părţi, analiza informaţiilor, înlesnirea 

acordului de rezolvare a conflictului. El 

are rolul de a ajuta părţile să ajungă la 

soluţionarea conflictului, printr-o bună 

gestionare a procedurii de mediere şi 

adaptarea acesteia la tipul de problemă 

dedusă soluţionării. Mediatorul este un 

terţ, o persoană care nu este implicată 

direct în dispută, ceea ce reprezintă un 

factor cheie în administrarea şi 

rezolvarea conflictului, deoarece 

participarea unei persoane neutre dă 

posibilitatea părţilor să aibă şi o altă 

perspectivă asupra problemelor 

discutate [2]. 

Având în vedere flexibilitatea 

procedurii, medierea poate să îmbrace 

numeroase forme şi să dureze perioade 

de timp variabile, în funcţie de natura 

disputei, contextul social, 

personalitatea părţilor, alternativele 

procedurale şi, nu în ultimul rând, de 

persoana mediatorului. 

  

mediation process. 

Occupational standard [1] of the 

profession of mediator refers to the 

mediation as the activity whereby two 

or more parties to the conflict are 

assisted by a third party, called a 

mediator, neutral and impartial - for 

the parties and the content of the 

conflict - and no decision-making 

power regarding the solutions adopted 

by the parties to resolve the conflict 

on their common interests. 

First, mediation as a voluntary 

process involves identifying the type 

of conflict and the causes of the 

occurrence of problems. 

Mediator carries out 

documentation, organization and 

planning activities, as well as specific 

activities, which is to facilitate 

communication between the parties, 

analysis of information, facilitation 

agreement resolving the conflict. He 

is intended to help the parties reach a 

settlement through good management 

of the mediation process and adapt it 

to the type of problem solving 

deducted. The mediator is a third 

party, a person who is not directly 

involved in the dispute, which is a key 

factor in managing and resolving 

conflict as a neutral participation 

enables the parties to have another 

perspective on the issues discussed 

[2]. 

Given the flexibility of the 

procedure, mediation can take many 

forms and can take varying time 

periods, depending on the nature of 

the dispute, the social context, 

personality of parties, procedural 

alternatives and, not least, the person 

of the mediator. 
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1. Trăsături ale medierii în litigiile 

care au ca obiect violenţa în familie 

 

a. Caracterul facultativ al medierii. 

Potrivit acestei trăsături, părţile pot 

recurge la mediere benevol, astfel că au 

dreptul să accepte ori să refuze 

medierea; în conformitate cu Legea nr. 

192/2006, părţile – persoane fizice ori 

persoane juridice – pot recurge la 

mediere în mod voluntar, acordul lor 

pentru transmiterea cauzei spre mediere 

consfinţindu-se prin semnarea 

contractului de mediere. Medierea 

reprezintă o modalitate facultativă de 

rezolvare a diferendelor; astfel că 

nimeni nu poate fi obligat să o accepte, 

contrar voinţei sale, şi nimeni nu poate 

fi silit să ajungă la un acord cu cealaltă 

parte. Astfel, cum este prevăzut în art. 

67, alin. 2 din lege, cu privire la 

medierea în cauzele penale, nici 

victima şi nici infractorul nu trebuie 

convinşi prin mijloace incorecte să 

accepte medierea – procedură valabilă 

şi în cazurile de violenţă domestică, 

deşi în majoritatea situaţiilor, 

rezolvarea diferendelor de această 

natură pe cale amiabilă ar fi în favoarea 

menţinerii familiei şi ar contribui la 

asigurarea unui climat favorabil 

dezvoltării normale a copiilor. 

 

b. Confidenţialitatea medierii. Acest 

principiu este consfinţit în art. 1, alin. 1 

din Legea nr. 192/2006 privind 

medierea şi organizarea profesiei de 

mediator. Conform acordului de 

confidenţialitate, semnat potrivit art. 53 

din lege, de către participanţii la 

mediere, părţile şi celelalte persoane 

prezente nu au dreptul să divulge datele 

ce le-au devenit cunoscute în cadrul 

procedurii de mediere. Totodată, 

mediatorului îi revine aceeaşi obligaţie, 

 

1. Features of mediation in disputes 

concerning family violence 

 

a. Voluntary nature of mediation. 

According to this feature, the parties 

may resort to mediation voluntarily, 

so they have the right to accept or 

refuse mediation, in accordance with 

Law no. 192/2006, the parties - 

individuals or businesses - can use 

mediation voluntarily, their consent to 

transfer their case to mediation being 

consecrated by signing the mediation 

contract. Mediation is a voluntary 

way of resolving disputes, so that no 

one can be forced to accept against his 

will, and no one may be compelled to 

agree with the other party. Thus, as 

set out in art. 67, para. 2 of the law on 

mediation in criminal cases, neither 

the victim nor the offender should be 

convinced by unfair means to accept 

mediation - procedure applies to cases 

of domestic violence, although in 

most cases, resolving disputes of this 

nature would be amicably in favor of 

maintaining the family and would 

contribute to a favorable climate for 

normal development of children. 

 

b. Confidentiality of mediation. 

This principle is enshrined in art.1, 

para.1 of Law no. 192/2006 on 

mediation and the mediation 

profession. Under the confidentiality 

agreement signed under art. 53 of the 

Act by the participants in mediation, 

the parties and other persons present 

don’t have the right to disclose data 

that have become known in the 

mediation process. However, the 

mediator has the same obligation on 

data from debate or the documents 

submitted by the parties. In disputes 

concerning domestic violence, the 
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cu privire la datele rezultate din 

dezbateri ori din actele prezentate de 

părţi. În cazul litigiilor privind violenţa 

în familie, mediatorul trebuie să 

păstreze confidenţialitatea datelor aflate 

în timpul medierii, cu atât mai mult cu 

cât unele informaţii se pot referi la 

viaţa de familie, viaţa particulară a 

membrilor acesteia, aspecte care sunt 

protejate prin garantarea dreptului 

fundamental privind intimitatea vieţii 

personale şi de familie, înscris în 

instrumentele internaţionale 

convenţionale, cât şi în Constituţia ţării 

ori în alte legi ale statului român. 

 

c. Profesionalismul. Mediatorul este 

o persoană cu studii superioare ce 

posedă, de regulă, vaste cunoştinţe în 

domeniul medierii şi este apt de a 

presta efectiv serviciul respectiv. 

Profesionalismul mediatorului 

presupune prezenţa concomitentă a 

vastelor cunoştinţe teoretice şi practice 

(din domeniul juridic, în materia din 

care face obiectul litigiului) precum şi a 

eticii profesionale. Astfel, persoanele 

ce intenţionează să devină mediatori 

trebuie să urmeze cursurile de pregătire 

iniţială şi să promoveze examenul de 

verificare a cunoştinţelor, iar ulterior să 

fie atestate de către Consiliul de 

Mediere, după care sunt înscrise pe 

Tabloul mediatorilor. 

 

d. Imparţialitatea şi neutralitatea 

mediatorului. Potrivit art. 30, alin. 2 

din Legea nr. 192/2006, mediatorul 

trebuie să conducă procesul de mediere 

în mod neutru, dând dovadă de 

imparţialitate. El nu apără şi nu judecă 

părţile, menirea sa fiind de a le ajuta să 

găsească puncte comune de negociere, 

o cale optimă de rezolvare a 

conflictului. Dacă, pe parcursul 

medierii apar cauze ce pot pune la 

mediator shall maintain 

confidentiality in the mediation 

process, the more that some 

information may relate to family life, 

privacy of members, matters that are 

protected by guaranteeing the 

fundamental right of privacy of 

personal and family life, enshrined in 

international conventional instruments 

and in the Constitution or other laws 

of the Romanian state. 

 

c. Professionalism. The mediator is 

a person with higher education, which 

has usually knowledge in mediation 

and is able to provide effective 

service. Mediator Professionalism 

requires the simultaneous presence of 

vast theoretical and practical 

knowledge (in the legal field, the 

subject matter in dispute), and 

professional ethics. Thus, persons 

who intend to become mediators must 

attend the initial training and to 

promote examination of knowledge, 

and then be certified by the Board of 

Mediation, after which they are 

entered on the Table of mediators. 

 

d. Impartiality and neutrality of the 

mediator. According to art. 30, para. 2 

of Law no. 192/2006, the mediator 

shall conduct mediation in a neutral 

way, demonstrating impartiality. He 

does not defend and does not judge 

sides, his purpose being to help them 

find common negotiating points an 

optimal way of resolving the conflict. 

If during mediation appear causes 

questioning his impartiality or 

neutrality, the mediator may give up 

further mediation proceedings (art. 54 

par. 2 of Law no. 192/2006) or to 

proceed in accordance with Art. 31 

and 54, para. 1 of the law, bringing 

this fact to the parties, who will 
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îndoială imparţialitatea sau 

neutralitatea sa, mediatorul poate să 

renunţe la continuarea procedurii de 

mediere (art. 54, alin. 2 din Legea nr. 

192/2006) ori să procedeze în 

conformitate cu prevederile art. 31 şi 

54, alin. 1 al legii, aducând această 

împrejurare la cunoştinţa părţilor, care 

vor decide asupra menţinerii sau 

denunţării contractului de mediere. În 

vederea asigurării imparţialităţii, nu 

poate fi admis în calitate de mediator în 

cauzele penale, inclusiv cele privind 

violenţa domestică: ofiţerul de urmărire 

penală, procurorul, judecătorul, 

avocatul uneia dintre părţi, precum şi 

persoana incompatibilă în baza unor 

legi speciale. Specifice pentru cazurile 

de mediere care au ca obiect violenţa în 

familie, considerăm că, pe lângă 

adoptarea unei poziţii de neutralitate şi 

imparţialitate, în ce priveşte acordul 

dintre persoanele majore, mediatorul 

trebuie să aibă în vedere şi interesele 

legale privind protecţia minorului, 

veghind (am putea spune „din oficiu”, 

ca şi în cazul organelor judiciare 

statale) ca, prin acordul părinţilor să nu 

fie lezate drepturile minorilor, 

posibilităţile de ocrotire ale acestora. 

 

e. Garanţii procesuale 

fundamentale. Părţile implicate în 

procesul de mediere beneficiază de 

garanţia unei proceduri echitabile, 

obiective şi juste. În procesele penale 

mediatorul trebuie să pună în vedere 

părţilor dreptul la asistenţă juridică, 

menţionând în procesul-verbal final 

dacă au fost asistate de către avocat ori 

dacă au renunţat expres la acesta, 

conform art. 68, alin. 1 din Legea nr. 

192/2006. Garanţiile procesuale 

fundamentale trebuie respectate 

întocmai şi cu ocazia medierii litigiilor 

privind violenţa în familie, luându-se 

decide on the continuation or 

termination of the mediation contract. 

To ensure impartiality, it cannot be 

accepted as a mediator in criminal 

cases including domestic violence: 

criminal investigator, prosecutor, 

judge, lawyer of one of the parties and 

persons incompatible under special 

laws. Specific for mediation cases 

dealing with the violence in the 

family, we believe that in addition to 

adopting a position of neutrality and 

impartiality in the agreement of 

adults, mediator must consider the 

legal interests on child protection, 

watching (we could say "by default" 

as state judicial bodies) that by 

agreement of the parents are not 

affected rights of minors, their 

protection options. 

 

e. Fundamental procedural 

safeguards. The parties involved in 

the mediation process are guaranteed 

an equitable, objective and fair 

process. In criminal proceedings the 

mediator shall provide the parties to 

the right to counsel, stating in the 

final minutes that were assisted by a 

lawyer or if they had expressly 

waived in accordance with art. 68, 

para. 1 of Law no. 192/2006. 

Fundamental procedural safeguards 

must be observed and at mediation on 

domestic violence disputes taking 

appropriate measures according to the 

law, when the direct or indirect 

victims are minors. In this respect, it 

is shown that the mediator to know 

the rules on representation and 

assistance of minor less than 14 years 

and between 14 and 18 years, and the 

fact that the criminal proceedings for 

offenses committed against minors 

may move on its own, without being 

possible that other people to waive 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 3. Issue 1/2014 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Ramona-Gabriela PARASCHIV 

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

244 
 

măsurile ce se impun, conform legii, 

când victime directe sau indirecte sunt 

minorii. În acest sens, este indicat ca 

mediatorul să cunoască reglementările 

privind reprezentarea şi asistarea 

minorului mai mic de 14 ani, respectiv 

între 14 şi 18 ani, cât şi împrejurarea că 

acţiunea penală pentru faptele penale 

comise împotriva minorilor se poate 

pune în mişcare din oficiu, nefiind 

posibil ca alte persoane să dispună de 

renunţarea la anumite drepturi în locul 

lor. 

 

2. Participanţii la procedura medierii 

în cauzele privind violenţa în familie 

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 

68, alin. 1 din Secţiunea a II-a 

(intitulată Dispoziţii speciale privind 

medierea în cauzele penale) a 

Capitolului 6, în materie penală, 

participanţii la procedura medierii sunt 

mediatorul şi părţile, acestea din urmă 

având dreptul să fie asistate de avocaţi 

sau de interpreţi. 

În cazul medierii conflictelor 

privind violenţa domestică, în care sunt 

implicaţi – în calitate de părţi vătămate 

sau făptuitori – şi minori, mediatorul se 

va asigura că sunt respectate garanţiile 

prevăzute de lege pentru desfăşurarea 

procesului penal. Astfel, regulile 

menite să protejeze interesele 

minorului se aplică şi în cazurile de 

violenţă domestică, mediatorul 

asigurându-se că el este reprezentat 

conform legii, pentru a se garanta 

apărarea intereselor sale legitime. 

Instituirea unei proceduri speciale în 

cauzele cu infractori minori, a fost 

determinată de faptul că persoana fizică 

aflată în stare de minoritate este 

considerată ca fiind insuficient 

dezvoltată sub aspect psiho-fizic, 

situându-se în perioada în care se 

certain rights in their name. 

 

2. Participants in the mediation in 

causes on domestic violence  

 

In accordance with art. 68, para.1 

of Section II (Special Provisions on 

mediation in criminal cases) of 

Chapter 6, criminal, participants in 

the mediation procedure are the 

mediator and the parties, the latter 

having the right to be assisted by 

lawyers or interpreters. 

If conflict mediation on domestic 

violence involving - as damaged 

parties or perpetrators – juvenile, 

mediator will ensure that the 

guarantees provided by the law for 

criminal proceedings are observed. 

Thus, the rules designed to protect the 

interests of the minor shall also apply 

in cases of domestic violence, the 

mediator ensuring that he is 

represented by law to ensure 

protection of his legitimate interests. 

Establishing a special procedure in 

cases with juvenile offenders has been 

determined by the fact that the 

individual in a state of minority is 

considered underdeveloped psycho-

physical aspect, being in a period 

when the some features of his 

personality are formed [3]. 

All these rules believe that should 

apply in the mediation process also. 

From the above it can be 

concluded that on the mediation 

process may be involved parties and 

other participants. 

a. Parties. Parties are those who 

initiate mediation procedure by 

selecting and contacting the mediator, 

who is notified of the dispute on the 

subject of mediation. In criminal 

cases where are included those on 

domestic violence also, the parties to 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 3. Issue 1/2014 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Ramona-Gabriela PARASCHIV 

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

245 
 

formează unele trăsături ale 

personalităţii sale [3].  

Toate aceste reguli considerăm că 

trebuie să se aplice şi în cadrul 

procedurii de mediere. 

Din cele expuse mai sus, se 

poate concluziona că la procedura de 

mediere pot să fie implicate părţile şi 

alţi participanţi. 

a. Părţile. Părţile sunt cele care 

iniţiază procedura medierii, prin 

alegerea şi contactarea mediatorului, 

care este încunoştinţat cu privire la 

diferendul supus medierii. În cauzele 

penale, în care se includ şi cele privind 

violenţa în familie, părţile contractului 

de mediere sunt, în principiu, persoana 

vătămată şi făptuitorul. În cazul 

faptelor penale ce au produs vătămări 

mai multor persoane sau au fost 

săvârşite de mai mulţi făptuitori 

împreună – în calitate de autori, 

coautori sau complici – ar fi necesar ca 

procedura medierii să includă, ca părţi, 

toate persoanele vătămate şi toţi 

făptuitorii. În acest mod s-ar putea 

asigura o reparaţie integrală privind 

persoanele vătămate, iar acordul de 

mediere ar fi apt să stingă conflictul în 

totalitate. Persoanele fără capacitatea 

de exerciţiu – minorii sub 14 ani şi 

interzişii – vor participa în procedura 

de mediere prin reprezentanţii lor 

legali, iar persoanele care au capacitate 

de exerciţiu restrânsă (cum este cazul 

minorilor ce au vârsta peste 14 ani), vor 

participa la mediere personal, asistate 

de către reprezentanţii legali. Din 

punctul de vedere al persoanei 

vătămate, scopul principal al acestei 

proceduri este, de cele mai multe ori, 

acela de a-i comunica făptuitorului 

suferinţele şi sentimentele sale în urma 

faptei, modul în care i-a fost afectată 

existenţa, dar şi înţelegerea mobilului, 

scopului sau conjuncturii anterioare, 

the mediation are, in principle, the 

injured person and the perpetrator. If 

crime that produced injuries to several 

persons or were committed by several 

perpetrators together - as authors, co-

authors or accomplices - mediation 

procedure would be necessary to 

include as parties all persons injured 

and all perpetrators. In this way a full 

repair of the injured could be 

provided and the mediation agreement 

would be apt to extinguish the conflict 

entirely. People without legal capacity 

- those under 14 years and those 

banned - will participate in mediation 

through their legal representatives, 

and persons with limited exercise 

capacity (such as minors who are 

aged over 14 years) will personally 

attend mediation, assisted by legal 

representatives. From the perspective 

of the injured party, the main purpose 

of this procedure is most often to 

communicate to the perpetrator his 

sufferings and feelings after the 

crime, how it affected his existence 

and understanding of motive, purpose 

or earlier conjuncture, which led the 

perpetrator to act in that way. 

b. Other participants. According to 

art. 52, para.1 of Law no. 192/2006, 

the parties have the right to be 

assisted by other persons, under 

agreed. These persons may be 

relatives, acquaintances or 

professional person whose attendance 

he considers necessary (such as 

experts, interpreters, psychologists, 

officers of welfare organs etc.). 

 

Parties may participate in the 

mediation by representatives, their 

representation being legal or 

conventional. Conventional 

representation may occur in terms of 

art. 52 of Law no. 192/2006 on 
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care l-au determinat pe făptuitor să 

procedeze în acel mod.   

b. Alţi participanţi. Potrivit art. 52, 

alin. 1 din Legea nr. 192/2006, părţile 

au dreptul să fie asistate de alte 

persoane, în condiţii stabilite de comun 

acord. Aceste persoane pot fi rude, 

cunoştinţe sau persoane de specialitate, 

a căror prezenţă fiecare parte o 

consideră necesară (cum ar fi: experţi, 

interpreţi, psihologi, funcţionari ai 

organelor de protecţie socială, etc.). 

 

Părţile pot participa la procedura 

medierii şi prin reprezentanţi, 

reprezentarea fiind legală sau 

convenţională. Reprezentarea 

convenţională poate avea loc în 

condiţiile art. 52 din Legea nr. 

192/2006 privind medierea şi 

organizarea profesiei de mediator, care 

precizează că în cursul procedurii de 

mediere părţile pot fi reprezentate de 

alte persoane ce pot face acte de 

dispoziţie, în condiţiile legii. Actele de 

dispoziţie încheiate de către 

reprezentant presupun un mandat 

expres din partea persoanei 

reprezentate. 

Reprezentarea în cadrul medierii în 

materie penală, mai ales în cazurile de 

violenţă în familie, poate avea o 

importanţă deosebită sub aspectul 

siguranţei şi confortului psihic al 

victimei, care, de cele mai multe ori, în 

confruntarea directă cu făptuitorul, este 

nevoită să retrăiască momentele 

traumatizante din timpul agresiunii. 

Astfel, o rudă, un prieten (având 

capacitate de exerciţiu deplină) sau un 

avocat pot reprezenta interesele 

victimei în cadrul procedurii de 

mediere. 

Conform prevederilor art. 52, alin. 1 

din legea cu privire la mediere, părţile 

aflate în conflict au dreptul să fie 

mediation and the mediation 

profession, which states that in the 

course of the mediation the parties 

may be represented by another person 

that can make available documents 

under the law. Available documents 

signed by representatives assume an 

express mandate from the represented 

person. 

Representation in mediation on 

criminal matters, especially in cases 

of domestic violence may be 

particularly important in terms of 

safety and physical comfort of the 

victim, who often in direct 

confrontation with the perpetrator is 

forced to relive the traumatic 

moments during assault. Thus, a 

relative, a friend (having full legal 

capacity) or an attorney may represent 

the interests of the victim in the 

mediation process. 

According to art. 52, para. 1 of the 

Law on Mediation, the parties to the 

conflict have the right to be assisted 

by a lawyer or other persons under the 

conditions agreed. As a result, 

mediation in criminal cases must be 

conducted so that each party is 

guaranteed the right to legal 

assistance and, if necessary, an 

interpreter, as required by art. 68, 

para. 1 of the same law. 

The lawyer's role in the mediation 

procedure is to protect the interests of 

his client and advise him 

constructively, helpfully and to assist 

him in obtaining a reasonable 

agreement. Law no. 192/2006 

provides, as noted, the principle of 

confidentiality, which requires other 

persons participating in the mediation 

procedure to comply with it, duty on 

which the mediator must draw 

attention.  
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asistate de avocat sau de alte persoane, 

în condiţiile stabilite de comun acord. 

Ca urmare, medierea în cauzele penale 

trebuie să se desfăşoare astfel încât să 

fie garantat dreptul fiecărei părţi la 

asistenţă juridică şi, dacă este cazul, la 

serviciile unui interpret, aşa cum 

prevede art. 68, alin 1 din aceeaşi lege. 

Rolul avocatului în procedura 

medierii este acela de a proteja 

interesele clientului său şi de a-l 

consilia într-o manieră constructivă, 

utilă şi de natură să îl sprijine în 

obţinerea unui acord rezonabil. Legea 

nr. 192/2006 prevede, aşa cum s-a 

arătat, principiul confidenţialităţii, care 

obligă celelalte persoane ce participă la 

procedura medierii să-l respecte, 

îndatorire asupra căreia mediatorul 

trebuie să le atragă atenţia. 

 

3. Etapele procedurii de mediere în 

cauzele privind violenţa în familie 

   

În scopul ajungerii la un acord în 

cazul litigiilor privind violenţa 

domestică, mediatorul organizează 

procedura de mediere în cadrul mai 

multor etape, folosind anumite tehnici 

pentru a facilita comunicarea şi 

înţelegerea mutuală a părţilor. 

a) Etapa premergătoare a medierii. 

Înainte de a începe medierea propriu-

zisă, are loc informarea prealabilă a 

părţilor cu privire la avantajele medierii 

şi condiţiile în care se poate realiza 

această procedură de soluţionare a 

litigiului pe cale amiabilă (art. 53 din 

Legea nr. 192/2006). Dacă părţile 

diferendului acceptă medierea, 

mediatorul ales va încheia cu acestea 

un contract scris, în care se arată: 

identitatea părţilor, obiectul 

conflictului, declaraţiile părţilor că au 

fost informate cu privire la mediere, 

efectele acesteia şi regulile aplicabile, 

 

3. Stages of the mediation on 

domestic violence cases  

 

In order to reach to an agreement 

on domestic violence disputes, the 

mediator organizes mediation in 

several stages using certain 

techniques to facilitate 

communication and mutual 

understanding of the parties.  

a) Pre-trial mediation. Before 

starting the actual mediation, occurs 

information of  parties about the 

benefits of mediation and the 

conditions under which this procedure 

can be done to resolve the dispute 

amicably (art. 53 of Law no. 

192/2006). If the parties accept 

mediation, the chosen mediator will 

conclude with them a written contract 

which states: the identity of parties, 

the subject of the conflict, parties 

'statements that they had been 

informed of the mediation effects and 

rules, confidentiality clause, the 

parties' commitment to follow the 

rules of mediation, fee and the parties' 

commitment to pay and the language 

of the mediation proceedings (art. 45 

of Law no. 192/2006). In the 

mediation agreement other clauses 

may be introduced, however, under 

penalty of nullity, they must not be 

contrary to the law. In complex cases, 

this step prior to the mediation session 

may include - where appropriate - 

discussions with the parties and their 

lawyers for the mediator to 

understand the critical issues before 

the actual mediation session [4]. 

b) Stage of the mediation process 

itself. Depending on the complexity of 

the dispute subject to mediation, the 

mediation process can last from 

several hours to over a week; the 
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clauza de confidenţialitate, 

angajamentul părţilor de a respecta 

regulile medierii, onorariul şi 

angajamentul părţilor că îl vor achita, 

cât şi limba de desfăşurare a procedurii 

de mediere (art. 45 din Legea nr. 

192/2006). În contractul de mediere pot 

fi introduse şi alte clauze, însă, sub 

sancţiunea nulităţii, acestea nu trebuie 

să fie contrare legii. În cazurile 

complexe, această etapă premergătoare 

sesiunii de mediere poate include – 

atunci când este necesar – discuţii cu 

părţile şi avocaţii lor, pentru ca 

mediatorul să înţeleagă problemele 

esenţiale, înainte de începerea propriu-

zisă a sesiunii de mediere [4]. 

b) Etapa procedurii de mediere 

propriu-zisă. În funcţie de 

complexitatea disputei supusă medierii, 

procedura de mediere poate dura de la 

câteva ore, la peste o săptămână, în 

ultimul caz procedura fiind divizată în 

mai multe întâlniri. Pe timpul medierii, 

termenul de prescripţie a răspunderii 

penale sau pentru introducerea 

plângerii prealabile (dacă nu au fost 

sesizate organele judiciare înainte) se 

suspendă. Această etapă se desfăşoară 

pe baza următorului algoritm: 

- Sesiunea de deschidere. Medierea, 

de regulă, începe cu o prezentare a 

mediatorului referitoare la procedura ce 

urmează să se desfăşoare, asociată unei 

declaraţii introductive. În continuare, 

medierea se poate desfăşura în sesiuni 

comune ori în sesiuni separate, în 

funcţie de situaţia concretă şi de dorinţa 

părţilor, în fiecare caz. În cauzele 

având ca obiect violenţa domestică ar fi 

indicate, în general, sesiuni separate, de 

la începutul procesului de mediere, 

până se realizează o detensionare a 

relaţiilor dintre agresor şi victimă, care 

sunt membrii ai aceleiaşi familii. 

- Identificarea problemelor şi a 

latter procedure is divided in several 

meetings. During mediation, the 

limitation period for prescription of 

criminal liability or the introduction 

of prior complaint (if not notified 

prior judicial bodies) is suspended. 

This step is carried out based on the 

following algorithm: 

- Opening Session. Mediation 

usually begins with an overview of 

the mediator on the procedure that is 

to be conducted, associated with an 

introductory statement. Further, 

mediation can be conducted in joint 

session or in separate sessions, 

depending on the specific situation 

and the desire of the parties in each 

case. In cases concerning domestic 

violence are indicated generally 

separate sessions - from the beginning 

of the mediation process until it 

makes a détente between aggressor 

and victim, who are members of the 

same family.  

- Identify problems and interests. 

Mediator and the parties aim at this 

stage is to analyze - together with the 

parties - information received in order 

to identify particular issues to be 

resolved. This involves identifying 

relevant factors in terms of material, 

moral and social, which the parties 

shall consider in determining 

problems. Each party has the 

opportunity to present its view of the 

case and arguments on which it is 

based. In this phase of the mediation 

the mediator may ask questions for 

clarification. In mediation 

proceedings on domestic violence 

crime, we consider that the problem 

of monetary compensation should be 

subsidiary, in most cases it may be 

missing; important is the 

understanding by the offender, of the 

harmfulness of the offense committed, 
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intereselor. Scopul mediatorului şi al 

părţilor în această etapă este acela de a 

analiza – împreună cu părţile – 

informaţiile primite, în vederea 

identificării aspectelor particulare ce 

urmează a fi soluţionate. Aceasta 

presupune identificarea factorilor 

relevanţi din punct de vedere material, 

moral şi social, pe care părţile îi iau în 

considerare la stabilirea problemelor. 

Fiecărei părţi îi este creată posibilitatea 

pentru a-şi prezenta opinia sa asupra 

cazului şi argumentele pe care se 

bazează. În această fază a medierii 

mediatorul poate adresa întrebări de 

clarificare. În cadrul procedurii de 

mediere a faptelor penale privind 

violenţa în familie, considerăm că 

problema despăgubirilor băneşti ar 

trebui să fie subsidiară, în majoritatea 

cazurilor ea putând să lipsească; 

importantă este înţelegerea, de către 

făptuitor, a caracterului nociv al faptei 

comise, dobândirea unei reprezentări 

complete asupra consecinţelor pe care 

acţiunea sa le-a produs în existenţa 

persoanei vătămate, astfel încât să se 

ajungă la asumarea responsabilităţii şi 

manifestarea unui regret sincer. 

- Analiza conflictului. Obiectivul 

principal este acela de a explora şi de a 

stabili aspectele relevante ale litigiului 

şi interesele care definesc poziţia 

părţilor, în special cu privire la 

convieţuirea în viitor. În această etapă, 

părţile trebuie să cunoască şi să 

evalueze reciproc motivaţiile şi 

aspiraţiile fiecăreia. Negocierea trebuie 

luată în considerare ca o modalitate de 

rezolvare a problemelor, iar persoanele 

implicate trebuie să se considere ca 

fiind parteneri în soluţionarea 

diferendelor. Tot în această etapă, 

mediatorul trebuie să ajute părţile să 

comunice eficient, prin utilizarea 

tehnicilor întrebărilor deschise şi a altor 

the acquisition of complete 

representations on the consequences 

that action has produced in the 

existence of the injured person, so to 

achieve liability and sincere 

expression of regret. 

- Analysis of the conflict. The main 

objective is to explore and establish 

relevant aspects of the case and the 

interests that define the position of the 

parties, in particular with regard to 

coexistence in the future. At this 

stage, the parties must meet and 

assess each respective motivations 

and aspirations. Negotiation should be 

considered as a way of solving 

problems, and those involved should 

be considered as partners in resolving 

disputes. Also in this stage, the 

mediator shall assist the parties to 

communicate effectively by using 

techniques of open questions and 

other methods adapted to each case, 

seeking to bring to the forefront of 

communication family interests at the 

expense of mental stress accumulated 

over time. 

- Assessment of options. Once the 

parties have failed to communicate 

and clarified issues that generated the 

conflict, identifying specific positions 

and interests, the mediator should 

help in establishing and evaluating 

options, without accepting one party 

to impose the solution of the other, as 

the only one possible, especially if it 

is at the expense of other family 

members (and especially the minor). 

In the process of generating options 

there are four key aspects to be 

considered, namely: identification of 

several solutions to a problem, 

seeking those solutions that benefit all 

parties and other family members; 

inventory of circumstances based on 

the choice of solutions, analyzing 
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procedee, adaptate la fiecare caz 

concret, căutând să aducă în prim 

planul comunicării interesele familiei, 

în detrimentul tensiunilor psihice 

acumulate de-a lungul timpului. 

- Evaluarea opţiunilor. Odată ce 

părţile au reuşit să comunice obiectiv şi 

au clarificat aspectele care au generat 

conflictul, identificând poziţiile 

concrete şi interesele, mediatorul 

trebuie să le ajute în stabilirea şi 

evaluarea opţiunilor, fără a accepta ca 

una dintre părţi să impună soluţia 

celeilalte, ca fiind unica posibilă, cu 

atât mai mult dacă aceasta este în 

detrimentul celorlalţi membri ai 

familiei (şi în mod special al 

minorului). În procesul generării 

opţiunilor există patru aspecte esenţiale 

ce trebuie analizate, şi anume: 

identificarea mai multor soluţii la o 

problemă; căutarea acelor soluţii care 

să aducă beneficii tuturor părţilor, dar 

şi celorlalţi membri ai familiei; 

inventarierea împrejurărilor 

determinante la alegerea unei soluţii; 

analizarea opţiunilor în vederea 

adoptării unei decizii.  

- Faza finală. După identificarea 

necesităţilor şi a intereselor fiecărei 

părţi participante la mediere, se 

procedează la negocierea opţiunilor în 

vederea ajungerii la un acord 

convenabil pentru toate părţile 

implicate în litigiu. Există însă 

posibilitatea ca părţile să nu poată 

ajunge la un acord, ceea ce va 

determina consemnarea acestei situaţii 

de fapt într-un proces-verbal întocmit 

de către mediator. Scopul final al 

medierii nu este acela de a se ajunge la 

un acord cu orice preţ, ci acela de a se 

ajunge la o soluţie raţională.  

 

Dacă părţile, în urma analizării 

fondului problemei, ajung la concluzia 

options on the adoption of a decision. 

- The final phase. After identifying 

the needs and interests of each party 

in the mediation, proceed to negotiate 

options to reach a fair agreement for 

all parties involved in the dispute. But 

there is the possibility that the parties 

cannot reach an agreement, which 

will determine the circumstances in 

the record, in the report prepared by 

the mediator. The goal of mediation is 

not to reach an agreement at any cost, 

but to arrive at a sensible solution. 

 

If the parties, after considering the 

merits of the case, they conclude that 

none of the proposed solutions do not 

serve their interests, this choice will 

be recorded as representing the will of 

those concerned. 

There is also the possibility of 

signing a partial agreement covering 

only certain problems, which implies 

that the partial mediation had a 

favorable outcome for all parties 

involved [5]. 

 

Conclusions 

 

Mediation in cases involving 

domestic violence is a voluntary 

process, without constraints, where 

the warring parties look over the 

negotiations, together with a mediator 

to find common points of agreement 

allowing full or partial resolution of 

conflict inferred to mediation. It 

carries a clear and transparent 

process. Mediation is generally 

carried out in these cases, in a neutral 

space, at the mediator’s office in the 

presence of conflicting parties and 

with the help of the mediator which 

either in joint session or in individual 

sessions takes the necessary steps to 

solve the dispute amicably. 
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că niciuna dintre soluţiile propuse nu 

serveşte intereselor lor, această alegere 

va fi consemnată ca reprezentând 

voinţa celor în cauză.  

Există, de asemenea, posibilitatea 

semnării unui acord parţial, care 

acoperă doar anumite probleme, ceea 

ce presupune că procesul medierii a 

avut un rezultat parţial favorabil pentru 

toate părţile implicate[5]. 

 

Concluzii 
 

Medierea, în cauzele privind 

violenţa domestică, este un proces 

benevol, fără constrângeri, în care 

părţile aflate în conflict caută, de-a 

lungul unor negocieri, însoţite de un 

mediator, să găsească punctele comune 

ale unui acord care să permită 

rezolvarea totală sau parţială a 

conflictului dedus medierii. Ea se 

desfăşoară ca un proces clar şi 

transparent. Medierea se desfăşoară, de 

regulă şi în aceste cazuri, într-un spaţiu 

neutru, la sediul biroului mediatorului, 

în prezenţa părţilor aflate în conflict şi 

cu ajutorul mediatorului care, fie în 

şedinţă comună, fie în şedinţe 

individuale, face demersurile necesare 

pentru rezolvarea pe cale amiabilă a 

disputei. 

Asemenea medieri prezintă 

numeroase caracteristici, astfel că 

mediatorul şi părţile în litigiu, 

apărătorii şi celelalte persoane 

participante trebuie să fie informate în 

legătură cu acestea, pentru ca procesul 

de mediere să se desfăşoare în condiţii 

bune, creându-se mediul necesar 

ajungerii la un acord. Participanţii la 

mediere trebuie să aibă astfel în vedere 

că pentru faptele care se încadrează în 

categoria violenţei în familie acest 

proces prezintă unele particularităţi. 

De asemenea, mediatorul ar trebui 

Such mediation has many features, 

so that the mediator and the parties to 

the dispute, advocates and other 

persons involved must be informed of 

this, so the mediation process to be 

carried out in good condition, creating 

the necessary environment to reach an 

agreement. Participants in mediation 

must consider that the facts fall within 

the process of domestic violence 

present some peculiarities. 

Also, the mediator should be aware 

of specific legislation on the 

protection of minors (and women, if 

applicable) and what steps can be 

taken for their protection, so that the 

final agreement should include legal 

clauses favorable to minors (or abused 

women) but especially to resolve 

contentious issues in depth in 

meaning of removing tension and 

identifying ways to appropriate 

behavior, providing a favorable 

climate of civilized life relations, 

ensuring the harmonious development 

of children, which may be direct or 

collateral victims of inferred dispute 

to medicalization. 

The aim of mediation is to reach a 

lasting, efficient agreement which is 

based on the free will of the parties. 

In this sense, the agreement must 

be based on objective criteria on 

which the parties have been reported, 

removing emotions and stress to 

choose a mutually satisfactory 

solution, based on logic and reason. 
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să cunoască legislaţia specifică, privind 

protecţia minorilor (şi a femeilor, dacă 

este cazul) şi ce măsuri pot să fie luate 

pentru ocrotirea acestora, astfel încât 

acordul final să cuprindă clauze legale 

şi favorabile minorilor (ori femeilor 

abuzate), dar mai ales să rezolve 

problemele litigioase în profunzime, în 

sensul înlăturării stărilor de tensiune şi 

identificarea căilor spre un 

comportament corespunzător, care să 

asigure un climat favorabil unor relaţii 

de convieţuire civilizate, care să 

asigure dezvoltarea armonioasă a 

minorilor, ce pot să fie victime directe 

ori colaterale ale litigiului dedus 

mediatizării. 

Obiectivul medierii constă în 

realizarea unui acord de durată, 

eficient, care să se bazeze pe voinţa 

liber exprimată a părţilor.  

În acest sens, acordul trebuie să aibă 

la bază criterii obiective, la care părţile 

s-au raportat, îndepărtând emoţiile şi 

stările de stres, pentru a alege o soluţie 

reciproc avantajoasă, bazată pe logică 

şi raţiune. 
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Rezumat: Într-o societate democraticǎ 

şi cu o economie stabilǎ, raporturile 

juridice de drept substanţial se realizeazǎ, 

de regulǎ, fǎrǎ sǎ fie necesarǎ intervenţia 

vreunui organ de stat. Întrucât în viaţa 

socialǎ pot sǎ aparǎ situaţii de nesocotire 

sau de încǎlcare a drepturilor subiective, 

pentru restabilirea acestor situaţii, alǎturi 

de procedurile necontencioase care au 

luat, în ultima perioadǎ, o mare amploare, 

este necesarǎ, de multe ori, intervenţia 

instanţelor judecatoreşti. În mǎsura în care 

încercarea de a rezolva diferendele de 

naturǎ civilǎ, prin intermediul procedurilor 

nejurisdicţionale, nu a dus la rezultatul 

scontat de pǎrţi, conflictul juridic urmeazǎ 

sǎ-şi gǎseascǎ rezolvarea prin parcurgerea 

procesului civil ce va fi declanşat de cǎtre 

cel interesat. Sunt însǎ situaţii în care 

calea acţiunii este obligatorie, deşi nu ne 

aflǎm în prezenţa încǎlcǎrii sau contestǎrii 

unui drept subiectiv civil, cum ar fi cazul 

acţiunii posesorii, partajul în timpul 

cǎsǎtoriei a bunurilor comune ori al 

acţiunii de divorţ. Dreptul de a accede la 

justiţie reprezintǎ un aspect al dreptului 

fundamental recunoscut şi garantat 

persoanei. Atunci când acest drept este 

exercitat în faţa instanţelor civile, el 

îmbracǎ forma acţiunii civile. Acţiunea 

civilǎ reprezintǎ manifestarea în plan 

concret a prerogativei procesuale, 

recunoscutǎ de lege tuturor persoanelor 

fizice şi juridice care se bucurǎ de 

capacitate de folosinţǎ. Natura juridicǎ a 

acţiunii civile trebuie analizatǎ în strânsǎ 

legǎturǎ cu dreptul la acţiune în sens 

material, aceste douǎ noţiuni aflându-se 
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Abstract: In a democratic society which 

also has a stabile economy, the judiciary 

relations of substantial right are usually 

achieved without the intervention of any 

organ of the State. In social life the 

situations of disregard or violation of 

human rights may appear. In order to 

restore these situations, along with the 

non-contentious proceedings, which have 

gained momentum lately, the intervention 

of the courts is necessary. Because the 

attempt to solve disputes of civil nature 

through non-jurisdictional procedures did 

not lead to the outcome expected by the 

parties, the legal conflict is going to find 

its solution by means of civil trial that will 

be unleashed by the concerned person. 

There are situations in which action is 

required, although there is no breach or a 

subjective civil right is not contested, such 

as the case of the action owners, the 

division of property during marriage, of 

common property or divorce action. The 

right to access justice is an aspect of the 

fundamental right recognized and 

guaranteed of the individual. When this 

right is exercised in the civil courts, he 

takes the form of civil action. Civil action 

is the manifestation, in a concrete plan, of 

the procedural prerogative recognized by 

law to all physical and juridical persons 

who enjoy the use capacity. The legal 

nature of civil action should be considered 

in close connection with the right to action, 

in the material sense. These two notions, 

found in an indissoluble connection, 

formed the object of analysis and doctrinal 

disputes in the last decades. If the right of 
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într-o indisolubilǎ legǎturǎ care a format 

obiectul analizei şi a disputelor doctrinare 

din ultimele decenii. Dacǎ dreptul la 

acţiune reprezintǎ un drept complex, care 

cuprinde o serie de posibilitaţi abstracte, 

reglementate de normele procesuale, 

acestea pot fi transpuse în concret, în 

spaţiul de acţiune al procesului civil, prin 

intermediul acţiunii civile. Fǎrǎ a 

reprezenta singura garanţie a drepturilor 

subiective, acţiunea civilǎ constituie, fǎrǎ 

îndoialǎ, principalul mijloc de protecţie şi 

garantare a acestora şi, pe cale de 

consecinţǎ, a ordinii juridice. 

 

Cuvinte cheie: acţiune civilă; drept 

subiectiv; drept la acţiune; drept 

fundamental; proces civil. 

 

 

Introducere 

 

În societatea romanǎ, orice drept 

care se recunoştea, potrivit cu regulile 

dintr-un sistem juridic aplicabile unei 

persoane, putea sǎ aibǎ valoare practicǎ 

numai în mǎsura în care era sancţionat, 

pentru cǎ valorificarea lui se fǎcea şi 

prin recursul la sancţiune. Calea urmatǎ 

pentru sancţionarea dreptului subiectiv 

civil o constituia procedura [1]. 

Procedura civilǎ romanǎ cuprindea 

totalitatea normelor care reglementau 

desfǎşurarea proceselor cu privire la 

libertate, la proprietate, la moştenire şi 

la valorificarea drepturilor de creanţǎ 

[2]. 

Plecând de la aceste considerente, 

acţiunea civilǎ a fost definitǎ în 

literaturǎ de specialitate ca fiind, 

mijlocul legal prin care o persoanǎ cere 

instanţei judecǎtoreşti, fie 

recunoaşterea dreptului sǎu, fie 

realizarea acestui drept, prin încetarea 

piedicilor puse în exercitarea sa de o 

altǎ persoanǎ sau printr-o despǎgubire 

corespunzǎtoare sau, într-o exprimare 

action is a complex right, that includes a 

series of abstract possibilities regulated by 

procedural rules, it can be transposed into 

concrete in the action space of the civil 

trial, through civil action. Without 

representing the only warranty of the 

subjective rights, the civil action 

constitutes, without doubt, its main means 

of protection and guarantee and, 

consequently, that of the judicial order.   
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Introduction 

 

In the Romanian society, any right 

that was recognised in accordance with 

the rules of the legal system, applicable 

to a person could have practical value 

only insofar as it could be sanctioned 

because its use was also made through 

recourse to sanction. The path followed 

for the sanctioning of a subjective civil 

right was the procedure [1]. 

The Romanian Civil Procedure 

encompassed the totality of rules 

regulating the progression of processes 

relating to freedom, property, 

inheritance and exploitation of the 

rights of claim [2]. 

Starting from these considerations, 

the civil action was defined in the 

specialty literature as being the legal 

means through which a person requires 

the court to recognize its right or to 

achieve it, by termination of obstacles 

put in its exercise by another person or 

by a suitable compensation or, in a 

brief speech, taken by the same authors 

from the roman right, the right to 
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sinteticǎ, preluatǎ de cǎtre aceiaşi 

autori din dreptul roman, dreptul de a 

urmǎri în justiţie ceea ce ţi se datoreazǎ 

(ius persequendi in iudicio quod sibi 

debetur) [3]. 

Într-o altǎ accepţiune, acţiunea 

civilǎ a fost definitǎ ca fiind ansamblul 

mjloacelor procesuale prin care, în 

cadrul procesului civil, se asigurǎ 

protecţia dreptului subiectiv civil - prin 

recunoaşterea sau realizarea lui, în 

cazul în care este încǎlcat sau contestat 

- ori a unor situaţii juridice ocrotite de 

lege [4]. 

Întrucât în reglementarea anterioarǎ 

nu a fost delimitatǎ noţiunea de acţiune 

civilǎ, actualul Cod de procedurǎ civilǎ, 

în scopul de a înlǎtura controversele 

doctrinare cu privire la natura juridicǎ a 

acestei instituţii, nu a evitat riscul 

definirii ei. Astfel, art. 29 din Codul de  

procedurǎ civilǎ, în mod asemǎnǎtor cu 

cea din urmǎ definiţie redatǎ mai sus, 

sub denumirea marginalǎ de “Noţiune”, 

prevede cǎ, acţiunea civilǎ reprezintǎ 

ansamblul mijloacelor procesuale 

prevǎzute de lege pentru protecţia 

dreptului subiectiv pretins de cǎtre una 

dintre pǎrţi sau a unei alte situaţii 

juridice, precum şi pentru asigurarea 

apǎrǎrii pǎrţilor în proces. 

Prin definirea legalǎ a acestei 

instituţii s-a pus capǎt unei probleme 

controversate, generatǎ de concepţia 

conform cǎreia dreptul subiectiv civil şi 

acţiunea civilǎ erau considerate ca un 

tot unitar, operând o distincţie clarǎ 

între cele douǎ noţiuni. 

 

1. Exercitarea acţiunii civile - drept 

fundamental de liber acces la justiţie 

 

Reglementarea acestei instituţii prin 

articolul 29 al Codului de procedurǎ 

civilǎ, reprezintǎ un progres legislativ, 

realizat prin încorporarea elementelor 

pursue in court what you are owed (ius 

persequendi in iudicio quod sibi 

debetur) [3]. 

In a different acceptation, the civil 

action has been defined as all the 

procedural means through which, in a 

civil trial, the protection of the civil-

subjective right is ensured - through its 

recognition or its achievement, if it is 

infringed or contested - or of a legal 

situations protected by law [4].  

Because in the previous regulation 

the notion of civil action was not 

delimited, the present Code of civil 

procedure, in order to eliminate the 

doctrinal controversies on the legal 

nature of this institution, has not 

avoided the risk of defining it. Thus, 

similarly with the latter definition 

presented above, article 29 of the Code 

of civil procedure, under the marginal 

name of “Concept” provides that civil 

action represents all procedural means 

provided by law for the protection of 

the subjective rights claimed by one of 

the parties or other legal situations, as 

well as for ensuring the defence of the 

parties in the process.  

By legally defining this institution a 

controversial issue, generated by the 

concept that the subjective civil right 

and civil action were considered a 

unitary whole, was resolved. This 

article offered a clear distinction 

between the two notions.  

 

1. The exercise of civil action - 

fundamental right of free access to 

justice 

 

The regulation of this institution 

through article 29 of the Code of civil 

procedure represents a legislative 

progress achieved by incorporating the 

essential elements circumscribed sui 

generis to the fundamental right of free 
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esenţiale ce se circumscriu sui generis 

dreptului fundamental de liber acces în 

justiţie, consacrat în art. 21 din 

Constituţie, art. 5 Cod proc.civ. şi de 

art. 6 al Convenţiei europene pentru 

protecţia drepturilor omului şi a 

libertǎţilor fundamentale [5], [6]. 

Cadrul juridic european este 

obligatoriu pentru toate ţǎrile membre 

ale Uniunii Europene. De aceea, 

principiile înscrise în Convenţia 

europeanǎ trebuie sǎ orienteze, atât 

activitatea de legiferare în materie 

procesualǎ, cât şi pe practicieni. 

În art. 6 al Convenţiei europene sunt 

sintetizate cele mai importante principii 

ale activitǎţii judiciare, cum sunt  

accesul la justiţie, independenţa şi 

imparţialitatea judecǎtorilor, 

publicitatea dezbaterilor, dreptul la un 

proces echitabil şi dreptul la apǎrare. 

Sub denumirea de “Îndatoriri 

privind primirea şi soluţionarea 

cererilor”, art. 5 al Codului de 

procedurǎ civilǎ prevede cǎ, judecǎtorii 

au îndatorirea sǎ primeascǎ şi sǎ 

soluţionaze orice cerere de competenţa 

instanţelor judecǎtoreşti, potrivit legii. 

Conform aceluiaşi articol, niciun 

judecǎtor nu poate refuza sǎ judece pe 

motiv cǎ legea nu prevede, că este 

neclarǎ sau incompletǎ, iar în cazul în 

care o pricinǎ nu poate fi soluţionatǎ 

nici în baza legii, nici în baza 

dispoziţiilor legale privind situaţii 

asemǎnǎtoare, ea va trebui judecatǎ în 

baza principiilor generale ale dreptului, 

având în vedere toate circumstanţele 

acesteia şi ţinând seama de cerinţele 

echitǎţii. 

Prin conturarea, pe de o parte, a 

obligaţilor judecǎtorului de a primi spre 

soluţionare cererile de competenţa 

instanţelor judecǎtoreşti şi, pe de altǎ 

parte, prin limitarea acestuia de a stabili 

dispoziţii cu putere general obligatorie, 

access to justice, as set out in article 21 

of the Constitution, art. 5 Code of civil 

procedure and article 6 of the European 

Convention for the protection of 

human rights and fundamental 

freedoms [5], [6]. 

The European legal framework is 

mandatory for all member states of the 

European Union, the principles 

contained in the European Convention 

must steer both legislative activity in 

procedural matters and practitioners.  

Article 6 of the European 

Convention summarizes the most 

important principles of the judicial 

activity, such as access to justice, 

independence and impartiality of 

judges, the advertising of debate, the 

right to a fair trial and the right to 

defence.  

Under the name “Duties relating to 

the reception and settlement of 

claims”, art. 5 of the Code of civil 

procedure provides that judges have 

the obligation to receive and solve any 

application within their competence 

according to the law. According to the 

same article, no judge may refuse to 

pass judgment on the grounds that the 

law does not provide, is unclear or 

incomplete, and if a case cannot be 

solved neither under the law or any 

legal provisions on the basis of similar 

situations, it will be judged based on 

general principles of law, taking into 

account all its circumstances and the 

requirements of equity.  

The text stipulates the fundamental 

principle of free access to justice 

because it outlines, on one hand, the 

judge’s obligation to receive claims 

within the competence of the courts of 

law and, on the other hand, it limits 

him to lay down mandatory general 

provisions through the resolutions 

which he passes.  



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 3. Issue 1/2014 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Lawyer Maricica VĂLEANU, MA Student 

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

259 
 

prin hotǎrârile pe care le pronunţǎ, 

textul reglementeazǎ principiul 

fundamental al liberului acces la 

justiţie. 

Conform art. 21 din Constituţie, 

orice persoanǎ se poate adresa justiţiei 

pentru apǎrarea drepturilor, a 

libertǎţilor şi a intereselor sale legitime, 

nicio lege neputând îngrǎdi exercitarea 

acestui drept. 

În consonanaţǎ cu prevederile 

Convenţiei europene, art. 6 din Legea 

nr. 304/2004 privind organizarea 

judiciarǎ [7], conferǎ oricǎrei persoane 

dreptul de a se adresa liber justiţiei 

pentru apǎrarea drepturilor, a 

libertǎţilor şi a intereselor sale legitime, 

în exercitarea dreptului sǎu la un proces 

echitabil, accesul la justiţie neputând fi 

îngrǎdit. 

Nu în ultimul rând, prin art. 30 al 

Legii nr.189/2003 privind asistenţa 

judiciarǎ internaţionalǎ în materie 

civilǎ şi comercialǎ [8], legiuitorul 

român a instituit egalitatea de tratament 

pentru persoanele fizice şi juridice 

strǎine,  în ceea ce priveşte sesizarea 

instanţelor române, acestea având 

dreptul sǎ se adreseze liber şi 

nestânjenit autoritǎţilor judiciare 

române, sǎ formuleze cereri, sǎ 

introducǎ acţiuni şi sǎ-şi susţinǎ 

interesele în aceleaşi condiţii ca şi 

persoanele fizice sau juridice române. 

Pentru ca o pretenţie sǎ poatǎ fi 

valorificatǎ pe calea acţiunii civile, este 

necesar sǎ facǎ obiectul unei cereri, a 

cǎrei competentǎ soluţionare sǎ revinǎ 

instanţelor judecǎtoreşti. 

Această precizare nu poate conduce 

la concluzia cǎ, judecǎtorul sau 

persoana însǎrcinatǎ cu primirea 

cererilor, sǎ nu permitǎ depunerea unei 

altfel de cereri. Astfel cum, în mod 

judicios s-a apreciat în doctrinǎ, toate 

cererile trebuie primite şi, ulterior, dacǎ 

According to article 21 of the 

Constitution, any person may address 

the justice system for the protection of 

its legitimate rights, freedoms and 

interests, and no law may restrict the 

exercise of this right.  

In consonance with the provisions 

of the European Convention, art. 6 of 

Law no. 304/2004 on judicial 

organization [7], grants any person the 

right to freely address justice for 

defending its legitimate rights, 

freedoms and interests in the exercise 

of his right or to a fair trial; access to 

justice cannot be restricted. 

Last but not least, through art. 30 of 

Law No. 189/2003 on international 

judicial assistance in civil and 

commercial matters [8], the Romanian 

legislator has established equality of 

treatment for foreign natural persons 

and legal entities in regard to the 

referral of the Romanian courts; they 

can freely and unimpeded address the 

Romanian judicial authorities, to 

submit requests, to introduce actions 

and to support their interests in the 

same conditions as Romanian natural 

or legal persons.  

In order for a claim to be harnessed 

through a civil action it is required to 

start through an application which will 

be solved by the court whose 

competence it is.  

This specification cannot lead to the 

conclusion that the judge or person 

who is in charge of receiving the 

requests cannot allow the submission 

of a different kind of applications. As it 

was judiciously appreciated in the 

doctrine, all applications must be 

received and, subsequently, if the 

Court considers that the application 

which is being assessed does not lay in 

the jurisdiction of the courts, will reject 

it accordingly. Therefore, the judge is 
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instanţa, în complet legal constituit, 

constatǎ cǎ cererea supusǎ judecǎţii nu 

este de competenţa instanţelor de 

judecatǎ, o va respinge în consecinţǎ. 

Prin urmare, judecǎtorul este obligat sǎ 

primescǎ şi sǎ soluţioneze inclusiv 

cererile ce nu cad în competenţa 

instanţelor de judecatǎ, soluţia, în acest 

caz, urmând a fi cea de respingere a 

acţiunii. Aceastǎ concluzie se desprinde 

şi din prevederile art. 130 Cod 

proc.civ., care permit invocarea 

excepţiei de necompetenţǎ generalǎ a 

înstanţelor de judecatǎ în orice stare a 

pricinii. Or, pentru a exista o pricinǎ în 

cadrul cǎreia sǎ se soluţioneze 

necompetenţa generalǎ a instantelor de 

judecatǎ, este necesarǎ primirea cererii 

[9]. 

Dacǎ instanţa civilǎ a fost legal 

investitǎ, nu poate fi refuzatǎ judecarea 

acţiunii pe motiv cǎ legea nu prevede, 

este neclarǎ sau incompletǎ, normele 

legale în materie interzicând denegarea 

de dreptate. Fǎcând aplicarea art.1 alin. 

2 din Codul civil, judecǎtorul, pentru 

cazurile neprevǎzute de lege, va aplica 

uzanţele, iar, în lipsa acestora, 

dispoziţiile legale privitoare la situaţii 

asemǎnǎtoare, umând ca, în cazul în 

care nici asemenea dispoziţii nu existǎ, 

sǎ  aplice principiile generale ale 

dreptului, dar ţinând seama şi de 

cerinţele echitǎţii. 

Aceastǎ obligaţie îşi gǎseşte 

corespondent în art. 3 din Codul civil 

din 1864. Pǎstrarea acestei reglementǎri 

era extrem de necesarǎ, deoarece 

dreptul de acces la justiţie nu poate 

depinde de pasivitatea, incompetenţa 

sau superficialitatea legiuitorului [10]. 

Nu în ultimul rând, pentru 

garantarea realizǎrii drepturilor 

subiective pe calea acţiunii civile, 

legiuitorul interzice ca, prin hotǎrârea 

pronunţatǎ într-un litigiu, sǎ se 

obliged to receive and solve all 

requests, including the ones that do not 

fall into the competence of courts; the 

solution, in this case is the rejection of 

the action. This conclusion also 

emerges from the provisions of art. 130 

Code of Civil procedure that allows the 

invocation of general lack of 

jurisdiction of the court in any state of 

the case. Or, in order for the Court to 

find itself in such a situation the 

request must be received [9]. 

If the civil court was legally 

invested, the prosecution of the action 

cannot be refused on the grounds that 

the law does not provide, is unclear or 

incomplete, the legal norms forbidding 

the denial of justice. Article 1 

paragraph 2 of the Civil code states 

that in cases not provided for by law, 

the judge will apply usages, and, in 

their absence, legal provisions 

regarding similar situations, and in the 

event that even such provisions do not 

exist he will apply the general 

principles of law but taking into 

account the requirements of equity.  

This obligation finds its counterpart 

in art. 3 of the Civil code of 1864. The 

preservation of this regulation was 

necessary because the right of access to 

justice cannot depend on passivity, 

incompetence and superficiality of the 

legislator [10]. 

Last but not least, in order to ensure 

that the subjective rights of the civil 

action are achieved, the legislature 

forbids that, the decision rendered in a 

dispute could establish general 

mandatory rules which will influence 

all cases in which there is the possibly 

for the matter at hand to arise.  

The text does not come in 

contradiction neither with the fact that 

the absolution given to the issues by 

the court of appeal, as well as the 
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stabileascǎ reguli general obligatorii, de 

care sǎ se ţinǎ cont în toate cauzele în 

care, eventual, ar apǎrea chestiunea de 

drept respectivǎ. 

Textul nu intrǎ în contradicţie cu 

faptul cǎ dezlegarea datǎ problemelor 

de drept de cǎtre instanţa de apel, 

precum şi necesitatea administrǎrii 

unor probe, sunt obligatorii pentru 

judecǎtorii fondului şi nici cu obligaţia, 

în cazul rejudecǎrii cu trimitere dupǎ 

casare, de a respecta soluţia datǎ 

problemelor de drept de cǎtre instanţa 

de recurs. 

În literature de specialitate de data 

recentǎ se aratǎ cǎ, în ambele cazuri, 

judecǎtorii instanţei superioare vor 

arǎta de ce, în concret, problema de 

drept dedusǎ judecǎţii a primit o 

interpretare sau aplicare greşitǎ. 

Instanţa de control judiciar nu impune 

judecǎtorilor fondului dispoziţii de 

aplicare generalǎ, configurate de ea 

[11].  

Judecatorul nu stabileşte norme de 

drept - aceastǎ atribuţie aparţinând 

legislativului - ci aplicǎ doar norme de 

drept la cazuri concrete. Pentru 

respectarea principiului separaţiei 

puterilor în stat, judecǎtorul se 

pronunţǎ întotdeauna în cauza în care 

judecǎ, şi nu are dreptul sǎ stabileascǎ 

dispoziţii generale în afara speţei 

particulare ce se deduce în faţa sa [12]. 

Normele de procedurǎ civilă 

reglementeazǎ însǎ douǎ excepţii de la 

regula de mai sus: procedura recursului 

în interesul legii şi sesizarea Înaltei 

Curţi de Casaţie şi Justiţie, în vederea 

pronunţǎrii unei chestiuni prealabile 

pentru dezlegarea unor probleme de 

drept, ambele urmǎrind pronunţarea 

unor hotǎrâri care, dupǎ publicarea în 

Monitorul Oficial al României, sunt 

general obligatorii. 

 

necessity of administration of some 

evidence are binding for the fund’s 

judges nor with the obligation, in the 

case of retrial with reference after 

cassation, to comply with the law's 

solution given to the problem at hand 

by the Court of appeal.  

In the specialized literature of recent 

date it looks like, in both cases, the 

superior court judges will concretely 

show why the problem of law deduced 

from judgment was given an 

interpretation or wrong application. 

The judicial court judges do not 

impose general application provisions, 

configured by it, to the fund judges 

[11]. 

The judge does not set rules of law - 

this task belonging to the legislature - 

but only applies rules of law to 

concrete cases. For compliance with 

the principle of separation of powers in 

state, the judge shall always make 

decisions in the cases he judges and 

does not have the right to establish 

general conditions outside the situation 

that is in front of him [12]. 

But, the rules of civil procedure 

regulate two exceptions to the above 

mentioned rule: appeal procedure 

within law and referral of the High 

Court of Cassation and Justice in order 

to pronounce a prior fact for solving a 

law problem. Both aim at the 

pronouncement of a judgment which 

after publication in the Official 

Gazette, becomes generally binding. 

 

2. The right to action - an element of 

subjective civil right 

 

Civil subjective law has been 

defined in the specialty literature as 

being the possibility of the active 

subject, within the limits of civil legal 

rules, to have a certain conduct, to 
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2. Dreptul la acţiune - element al 

dreptului subiectiv civil 

 

Dreptul subiectiv civil a fost definit, 

în literatura de specialitate, ca fiind 

posibilitatea subiectului activ, în 

limitele  normelor juridice civile, de a 

avea o anumitǎ conduitǎ, de a pretinde 

subiectului pasiv o conduitǎ 

corespunzǎtoare, iar, în caz de nevoie, 

de a solicita concursul forţei coercitive 

a statului [13]. 

În virtutea acestei facultǎţi 

recunoscute de lege, titularul dreptului 

subiectiv poate, în primul rând, sǎ 

adopte o anumitǎ conduitǎ stabilitǎ de 

el, dar care sǎ respecte limitele impuse 

de lege. Totodatǎ, acesta are 

posibilitatea de a pretinde subiectului 

pasiv - titular al obligaţiei corelative 

sau tuturor celorlate subiecte de drept, 

în cazul drepturilor opozabile erga 

omnes - sǎ aibǎ o conduitǎ 

corespunzǎtoare: sǎ dea, sǎ facǎ sau sǎ 

nu facǎ ceva. Nu în ultimul rând, 

dreptul subiectiv civil conferǎ 

titularului şi posibilitatea de a recurge 

la concursul forţei de coerciţie a 

statului, dacǎ dreptul este nesocotit sau 

încǎlcat. 

Dreptul la acţiune reprezintǎ, 

aşadar, acea componentǎ a dreptului 

subiectiv civil, care permite 

persoanelor fizice şi juridice cǎrora 

legea le recunoaşte legitimare 

procesualǎ activǎ, de a recurge, în caz 

de nevoie, la constrângerea statalǎ în 

vederea relizǎrii drepturilor lor. 

Mijlocul practic prin care este 

valorificat dreptul la acţiune - care 

poate sǎ cuprindǎ, dupǎ caz, dreptul de 

a sesiza instanţa, dreptul de a solicita 

probe, dreptul de a exercita cǎile de 

atac, dreptul de a cere executarea silitǎ 

a hotărârii judecǎtoreşti pronunţatǎ în 

claim from the passive subject a proper 

conduct, and, in case of need, to 

require the coercive force contest of 

the State [13]. 

In the virtue of this faculty 

recognized by law, the holder of the 

subjective right can, first of all, adopt a 

certain conduct established by him but 

which will comply with the limits 

imposed by law. At the same time, he 

has the opportunity to claim from the 

passive subject - holder of the 

correlative obligation or all other 

subjects of law in the case of 

opposable erga omnes rights - to have 

a proper conduct: to give, to do or not 

do something. Last but not least, the 

subjective civil right also gives the 

holder the opportunity to use coercive 

force contest of the state, if the right is 

disregarded or violated. 

The right to action, therefore, 

represents that component of the 

subjective civil law that allows 

individuals and companies to whom 

the law recognizes the active 

procedural legitimacy to use, in case of 

need, State constraint in order to 

realize their rights.  

The practical means through which 

the right to action is being harnessed is 

the action. This right may include, as 

appropriate, the right to notify the 

court, the right to request samples, to 

pursue the means of attack, the right to 

request forced execution of the 

judgment rendered in the case in 

question.  

The doctrine shows that the 

subjective civil right includes only the 

right to action and not the action. It 

does not identify with the action as the 

action and the right to action are not 

similar notions. The connection 

between the subjective civil right and 

the action is the right to action [14].  
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cauzǎ - este acţiunea. 

Doctrina aratǎ cǎ dreptul subiectiv 

civil, în conţinutul cǎruia intrǎ numai 

dreptul la acţiune, nu şi acţiunea, nu se 

identificǎ cu acţiunea, dupǎ cum 

acţiunea şi dreptul la acţiune nu sunt 

noţiuni similare. Elementul de legǎturǎ 

dintre dreptul subiectiv civil şi acţiune 

este dreptul la acţiune [14]. 

În continuarea celor de mai sus, se 

impune totodatǎ şi precizarea cǎ, 

acţiunea civilǎ nu se limiteazǎ la sfera 

de cuprindere a cererii de chemare în 

judecatǎ. Deşi în limbajul comun cele 

douǎ noţiuni se confundǎ deseori, 

cererea de chemare în judecatǎ nu 

reprezintǎ decât una dintre formele de 

manifestare a acţiunii civile, precum 

cererea reconvenţionalǎ, cererile de 

intervenţie voluntarǎ sau forţatǎ, ori 

constituirea ca parte civilǎ în cadrul 

procesului penal. 

În situaţia în care sǎvârşirea unei 

infracţiuni a produs, pe lângǎ urmǎrile 

socialmente periculoase şi o atingere 

drepturilor subiective civile, 

materializatǎ într-un prejudiciu material 

sau moral, fapta sǎvârşitǎ genereazǎ şi 

obligaţii civile, ale cǎror realizare poate 

fi cerutǎ în cadrul procesului penal. În 

mod întemeiat, în doctrina pertinentǎ se 

aratǎ cǎ săvârşirea unei infracţiuni 

aduce atingere, în primul rând, ordinii 

de drept, iar aceasta din urmă nu poate 

fi restabilită decât prin sancţionarea 

penală a infractorului. Aceeaşi 

infracţiune poate provoca şi o pagubă 

unei persoane, în această situaţie 

instrumentul juridic cu ajutorul căruia 

se poate obţine repararea pagubei fiind 

acţiunea civilă [15]. 

Acţiunea civilǎ existǎ mai înainte de 

cererea de chemare în judecatǎ, aceasta 

reprezentând ansamblul mijloacelor 

preocesuale prin care se poate realiza 

protecţia judiciarǎ a drepturilor 

In continuation of the above, it is 

necessary to specify that the civil 

action is not limited to the scope of 

application of summons. Although in 

common parlance the two notions are 

often confused. The summon 

application is only one of the forms of 

manifestation of civil action, such as 

re-conventional summon, application 

of requests for voluntary or forced 

interventions or becoming a civil part 

in the criminal proceedings. 

In the situation when committing 

offences has produced, besides the 

socially dangerous consequences, a 

touch to the subjective civil rights 

materialized in a material or moral 

damage, the deed committed generates 

civil liability, whose realization can be 

asked for during the criminal 

proceedings. In the pertinent doctrine it 

is shown that committing a crime, first 

of all, influences the rule of law and 

the latter can be restored only through 

the criminal sanction of the offender. 

The same offence can cause damage to 

a person and, in this situation the legal 

tool with which one can obtain 

reparation for the damage is the civil 

action [15]. 

Civil action predates the summon 

application, this being represented by 

all procedural means through which we 

can achieve the legal protection of the 

subjective rights and judicial instances 

protected by law. When we ask for 

action, it individualizes, it becomes a 

process [16]. 

This includes the same procedural 

means - is uniform - regardless of the 

right which is being harnessed, though, 

at the time of exercise, the action is 

influenced by the subjective civil right 

or by the legal status protected by law, 

so that the nature of right demanded 

will determine a certain qualification 
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subiective şi a situaţiilor ocrotite de 

lege. În momentul în care se apeleazǎ 

la acţiune, ea se individualizeazǎ, 

devine proces [16]. 

Aceasta cuprinde aceleaşi mijloace 

procesuale - este uniformǎ - indiferent 

de dreptul care se valorificǎ, însǎ, în 

momentul exercitǎrii, acţiunea este 

influenţatǎ de dreptul subiectiv civil 

sau de situaţia juridicǎ protejatǎ de 

lege, astfel încât natura dreptului 

pretins va determina o anumitǎ 

calificare a acţiunii: realǎ sau 

personalǎ, mobiliarǎ sau imobiliarǎ, 

prescriptibilǎ sau imprescriptibilǎ 

extinctiv. 

Legǎtura indisolubilǎ dintre dreptul 

subiectiv şi acţiunea civilǎ a fost 

surprinsǎ, încǎ de timpuriu, în docrina 

anterioarǎ actualului Cod de procedurǎ 

civiǎ: “nu e drept fǎrǎ acţiune. Legea 

care a creat drepturi nu a avut nevoie a 

spune cǎ, cutare sau cutare drept are 

cutare acţiune. Prin aceia cǎ a prescris 

un oarecare drept, în mod virual a 

înţeles sǎ dea acestui drept o sancţiune” 

[17]. 

 

3. Elementele acţiunii civile 
 

Acţiunea civilǎ presupune existenţa 

cumulativǎ a trei elemente: pǎrţi, 

obiect şi cauzǎ. 

a. Pǎrţile acţiunii sunt persoanele 

între care existǎ raportul juridic dedus 

judecǎţii: titularul dreptului subiectiv 

încǎlcat sau contestat ori care urmǎreşte 

valorificarea unei situaţii juridice şi cel 

despre care se pretinde cǎ l-a 

împiedicat sau stânjenit în exercitarea 

normalǎ a prerogativelor acestuia. 

Odatǎ declanşatǎ acţiunea civilǎ, ei 

dobândesc calitatea de parte în proces 

şi vor avea o denumire specificǎ: 

reclamant şi pârât, apelant şi intimat, 

recurent şi intimat, revizuent şi intimat, 

of the action: real or personal, movable 

or immovable, prescriptive or not 

subject to statute of limitations. 

The indissoluble connection 

between subjective right and civil 

action has been surprised early on in 

the previous doctrine of the present 

Code of civil procedure: "it's not right 

without action. The law that created 

rights didn't need to say that a certain 

right has a certain action. The only fact 

that he prescribed a certain right, 

virtually he understood to give to this 

right a sanction" [17]. 

 

3. The elements of civil action  

 

Civil Action involves the existence 

of three cumulative elements: parties, 

object and cause.  

a. The parts of the action are the 

persons between whom a legal 

relationship, deduced from judgment, 

exists: the holder of the subjective right 

which has been violated or challenged 

or which aims at harnessing the legal 

situation and the one about which it is 

claimed that has hindered or 

embarrassed it in the normal exercise 

of its prerogatives. Once the civil 

action is triggered, they gain the 

quality of part in the process and will 

have a specific name: plaintiff and 

defendant, appellant and appellee, 

recurrent and respondent, and claimant 

and respondent depending on the 

procedural middle of the action that it 

has been used in. 

They can participate in the civil trial 

personally or through legal or 

conventional representative, with the 

exceptions provided by law for certain 

special procedures (such as divorce). In 

case the parties have participated in the 

process through representation, the 

effects of the decision pronounced in 

http://www.proz.com/kudoz/romanian_to_english/law_general/4992290-imprescriptibil_extinctiv.html#11075038
http://www.proz.com/kudoz/romanian_to_english/law_general/4992290-imprescriptibil_extinctiv.html#11075038
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în funcţie de mijlocul procesual din 

cadrul acţiunii care a fost folosit. 

Aceştia pot participa în procesul 

civil personal sau prin reprezentanţi 

legali sau convenţionali, cu excepţiile 

prevǎzute de lege pentru anumite 

proceduri speciale (cum ar fi divorţul). 

În situaţia în care pǎrţile au participat la 

proces prin reprezentare, efectele 

hotǎrârii pronunţate în cauzǎ se vor 

produce faţǎ de ele, iar nu faţǎ de 

reprezentanţii lor, întrucât ceea ce 

intereseazǎ este calitatea juridicǎ a 

acestora şi nu prezenţa fizicǎ în cursul 

judecǎţii.Totodatǎ, normele 

procedurale conferǎ posibilitatea pǎrţii 

care nu poate participa la şedinţele de 

judecatǎ de a solicita judecarea cauzei 

în lipsǎ. 

De asemenea, au calitatea de parte 

în procesul civil şi persoanele sau 

organele cǎrora le-a fost recunoscutǎ 

legitimarea procesualǎ activǎ sau 

pasivǎ, deşi nu nu sunt pǎrţi ale 

raportului juridic care face obiectul 

cauzei, precum procurorul, cǎruia îi 

este recunoscutǎ facultatea de a porni 

orice acţiune civilǎ, ori de câte ori este 

necesar pentru apǎrarea drepturilor şi 

intereselor legitime ale minorilor, ale 

persoanelor puse sub interdicţie şi ale 

dispǎruţilor, autoritǎţile publice cu 

atribuţii în domeniul protecţiei 

copilului, care pot solicita instanţei de 

tutelǎ decǎderea pǎrinţilor din 

exerciţiul drepturilor pǎrinteşti, în cazul 

în care aceştia, prin comportamentul 

lor, pun în pericol viaţa, sǎnǎtatea şi 

dezvoltarea copilului, sau autoritǎţile 

publice ale comunei, oraşului ori 

municipiului în al cǎrui razǎ teritorialǎ 

se aflau bunurile la data deschideri 

succesiunii, care pot solicita declararea 

nedemnitǎţii de a moşteni, în cazul în 

care nu mai existǎ alţi succesibili. 

b. Obiectul acţiunii cumuleazǎ, pe 

this case will occur to them, and not to 

their representatives, because what is 

of interest is their legal quality and not 

the physical presence during the trial. 

At the same time, the procedural rules 

give the parties, which cannot 

participate in the sessions of the Court, 

the possibility to request the trial in 

absentia.  

Also, they have the quality of party 

in the civil trial and the persons or 

bodies whose active or passive 

procedural legitimacy were recognized, 

although they are not parties at the 

legal relationship which makes the 

object of the cause, as the prosecutor 

whose faculty to start any civil action 

is recognized, whenever it is necessary 

to protect the rights and interests of 

minors, of persons under interdiction 

or of the disappeared, public 

authorities with attributes in children’s 

protection which can request the 

guardianship court the parents’ decay 

from their exercise of parental rights 

when they, through their behavior, 

threaten the life, health and child 

development, or village, town or 

municipality in whose jurisdiction the 

goods were on the opening of the 

sequence, which may require the 

declaration of indignity to inherit, if 

there are no other successors. 

b. The object of the action 

cumulates, on one hand, the protection 

of rights or accomplishment of 

interests or the legal status deducted 

from the judgment and, on the other 

hand, ensuring the defence of the 

parties in the lawsuit, materialized 

through the right to discuss the merits 

of the opponent's claims and the right 

to defend themselves.  

The fallowing may constitute 

procedural elements that can be found 

in the content of the plaintiff's object: 
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de o parte, protecţia dreptului sau 

realizarea interesului ori situaţiei 

juridice dedusǎ judecǎţii iar, pe de altǎ 

parte, asigurarea apǎrǎrii pǎrţilor în 

proces, materializatǎ prin dreptul de a 

discuta temeinicia pretenţiei 

adversarului şi dreptul de a se apǎra. 

Pot constitui elemente procesuale 

care sǎ se regǎseascǎ în conţinutul 

obiectului acţiunii: pretenţia 

reclamantului materializatǎ prin 

solicitarea rezilierii unui contract sau 

predarea unui bun, invocarea 

excepţiilor de procedurǎ sau a 

excepţiilor de fond, solicitarea 

instituirii de mǎsuri asigurǎtorii, 

exercitarea unei cǎi legale de atac, 

executarea silitǎ directă sau indirectǎ. 

c. Cauza acţiunii exprimǎ scopul 

urmǎrit de de persoana care, prin acest 

mijloc procedural, pretinde sau se apǎrǎ 

în cadrul procesului civil. 

Aceasta nu se confundǎ cu scopul 

sau cauza urmǎritǎ prin cererea de 

chemare în judecatǎ. Disticţia prezintǎ 

o importanţǎ majorǎ pentru invocarea 

autoritǎţii de lucru judecat care 

presupune, conform art. 431 Cod 

proc.civ., identitatea în privinţa cauzei 

cererii de chemare în judecatǎ, iar nu în 

privinţa cauzei acţiunii, care este 

aceeaşi în cadrul unui anumit tip de 

acţiuni.  

Spre exemplu, în cadrul acţiunii în 

revendicare, scopul urmǎrit de titularul 

acţiunii este acela de a redobândi 

posesia bunului aflat în deţinerea fǎrǎ 

drept a altei persoane. Cauza sau 

temeiul juridic al unei astfel de cereri 

de chemare în judecatǎ este titlul de 

proprietate al reclamantului, care poate 

fi un contract, o succesiune, o 

uzucapiune sau un alt mod de 

dobândire a proprietǎţii prevǎzut de 

lege. Dacǎ o primǎ cerere, care 

umǎreşte revendicarea bunului, 

the plaintiff’s protection materialized 

through the request of termination of a 

contract or rendition of a good, 

invoking the exceptions of fond or 

procedure, requiring the establishment 

of precautionary measures, the exercise 

of a legal attack instrument, direct or 

indirect forced execution.  

c. The cause of the action expresses 

the aim of a person who, through this 

procedural means, claims or defends 

itself in a civil trial.  

This should not be confused with 

the purpose or cause pursued through 

the application of summons. The 

distinction has a major importance for 

invoking the judged working authority 

which means, according to the article 

431 Code of Civil procedure the 

identity of the application, and not the 

terms of the action’s cause, which is 

the same in a certain type of action.   

For example, in a recovery action, 

the purpose fallowed by the holder of 

the action is to regain the possession of 

the asset which is kept without right by 

another person. The cause or the legal 

basis of such a summoning request is 

the property title of the plaintiff, which 

may be a contract, succession, adverse 

possession, or another way of 

obtaining a property provided by law. 

If the first application which fallows 

the claim of property, based on the 

contract is rejected, the applicant may 

not introduce a new application of 

summon against the same defendant 

founded on the same contract because 

there are the triple identity - the parties, 

object and cause; this application 

would be rejected on the ground of res 

judicata. He will be able to request the 

claim of the same good, from the same 

person by invoking as the cause of the 

new summon application an adverse 

possession, a succession or another 
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întemeiatǎ pe contract, este respinsǎ, 

reclamantul nu mai poate introduce 

împotrivǎ aceluiaşi pârât o nouǎ cerere 

de chemare în judecatǎ, întemeiatǎ pe 

acelaşi contract, întrucât existǎ triplǎ 

identitate - de parţi, obiect şi cauzǎ, 

aceasta urmând a fi respinsǎ în temeiul 

autoritǎţii de lucru judecat. El va putea 

însǎ solicita revendicarea aceluiaşi bun, 

de la aceeaşi persoanǎ, invocând drept 

cauzǎ a noii cereri de chemare în 

judecatǎ o uzucapiune, o succesiune ori 

un alt contract. 

 

4. Condiţiile de exercitare a acţiunii 

civile 
 

Orice cerere de chemare în judecatǎ 

poate fi formulatǎ şi susţinutǎ în faţa 

instanţei, numai dacǎ autorul acesteia 

are capacitate procesualǎ recunoscutǎ 

de lege, are calitate procesualǎ, 

formuleazǎ o pretenţie şi justificǎ un 

interes. Aceste condiţii trebuie sǎ fie 

îndeplinite şi în cazul formulǎrii unei 

pretenţii prin intermediul cererii 

reconvenţionale, a cererii de intervenţie 

principalǎ, a cererii de chemare în 

judecatǎ a altor persoane sau de 

chemare în garanţie. Art. 32 alin. 2 Cod 

proc.civ. prevede respectarea acestora, 

în mod corespunzǎtor, şi în cazul 

apǎrǎrilor. 

Cele patru cerinţe de mai sus, 

trebuie îndeplinite pe tot parcursul 

procesului civil, pânǎ la soluţionarea 

definitivǎ a litigiului, ele fiind necesare 

atât pentru formularea cât şi pentru 

susţinerea oricǎror cereri. 

 

4.1. Capacitatea procesualǎ 

 

Capacitatea procesualǎ  reprezintǎ 

aplicarea în plan procesual a capacitǎţii 

civile, îmbrǎcând douǎ forme: 

capacitatea procesualǎ de folosinţǎ şi 

contract. 

 

4. The conditions for the exercise of 

civil action 

 

Any summon application may be 

formulated and held in front of the 

Court only if its author has the 

procedural capacity recognized by law, 

has procedural quality, formulates a 

claim and justifies an interest. These 

conditions must also be met in the case 

of formulating a claim through a 

counterclaim, an application for main 

intervention, a summon application of 

for other people or call into warranty. 

Article 32 paragraph 2 Code of Civil 

Procedure provides compliance with 

them, in an appropriate manner.  

The four requirements mentioned 

above must be fulfilled throughout the 

civil trial, until the final settlement of 

the dispute, they are necessary for the 

formulation and support of any 

requests.   

 

4.1. The procedural capacity  
 

The procedural capacity represents 

the application in the procedural plan 

of the civil capacity which has two 

forms: use procedural capacity and 

practice procedural capacity.  

a. Use procedural capacity 

expresses the potential status of a 

person to have rights and obligations 

throughout the trial. With reference to 

this aspect, in the doctrine it was 

appreciated that they (potential rights) 

are not to be confused with rights, but 

only express the abstract and general 

ability to achieve them [18]. 

According to article 56 Code of 

Civil Procedure, any person who has 

the use of civil rights can be a part in 

court. With the title of exception, the 
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capacitatea procesualǎ de exerciţiu. 

a. Capacitatea procesualǎ de 

folosinţǎ exprimǎ starea potenţialǎ a 

unei persoane de a avea drepturi şi 

obligaţii pe plan procesual. Cu referire 

la acest aspect, în doctrinǎ s-a apreciat 

cǎ acestea (n.a.: drepturile potenţiale) 

nu se confundǎ cu drepturile, ci 

exprimǎ numai aptitudinea generalǎ şi 

abstractǎ de a le dobândi [18]. 

Conform art. 56 Cod proc.civ., 

poate fi parte în judecatǎ orice persoanǎ 

care are folosinţa drepturilor civile. Cu 

titlu de excepţie, pot sta în judecatǎ şi 

asociaţiile, societǎţile sau alte entitǎţi 

fǎrǎ personalitate juridicǎ, dacǎ sunt 

constituite potrivit legii. 

Capacitatea de folosinţǎ a 

persoanelor fizice începe în momentul 

naşterii acestora şi înceteteazǎ odatǎ cu 

moartea. Legea recunoaşte însǎ o 

excepţie de la aceastǎ regulǎ, drepturile 

copilului fiind recunoscute încǎ din 

momentul concepţiei acestuia, cu 

condiţia ca el sǎ se nascǎ viu - infans 

conceptus pro nato habetur quotiens de 

commodis eius agitur - ori de câte ori 

aceasta este în interesul sǎu. 

Persoanele juridice care sunt supuse 

înregistrǎrii dobândesc capacitate de 

folosinţǎ de la data înregistrǎrii lor. 

Persoanele juridice care nu sunt ţinute a 

îndeplini condiţia înregistrǎrii, pot avea 

drepturi şi obligaţii procesuale civile de 

la data îndeplinirii oricǎrei alte cerinţe, 

prevǎzutǎ de lege pentru fiinţarea lor în 

mod valabil. Şi în acest caz normele în 

materie, instituie excepţia capacitǎţii de 

folosinţǎ anticipate pentru persoanele 

juridice supuse înregistrǎrii, acestea 

putând avea drepturi şi asuma obligaţii 

încǎ de la data actului de înfiinţare, însǎ 

numai în mǎsura necesarǎ pentru ca 

acestea sǎ ia fiinţǎ în mod 

valabil.Totodatǎ, asociaţiile, societǎţile 

sau alte entitǎţi fǎrǎ personalitate 

associations, societies or other entities 

without legal personality, if they are 

set up according to law, can sit 

judgment.  

The use capacity of individuals 

begins with birth and ends with death. 

The law recognizes, however, an 

exception to this rule, the rights of the 

child are recognized from the moment 

of conception, provided that he is born 

alive - infans conceptus pro nato 

habetur quotiens de commodis eius 

agitur, whenever it is in his interest.  

Legal persons who are subject to 

registration acquire use capacity from 

the date of their registration. Legal 

entities which are not held to fulfil the 

conditions of registration can have 

civil procedural rights and obligations 

from the date any other requirements 

validly stipulated are fulfilled. Even in 

this case the rules institute the 

exception of an early use capacity for 

legal persons subject to registration, 

they can have rights and assume 

obligations since the date of their 

establishment, but only to the extent 

necessary for them to become valid. At 

the same time, associations, companies 

or other entities without legal 

personality can be sued if they were 

established according to the 

requirements of the law.  

The procedural use capacity of a 

legal person shall end with their 

termination by means of one of the 

ways provided for by law.  

Use capacity is recognized to all 

persons. They may not have this legal 

prerogative but they may be restricted, 

with a sanctioning or protective 

character, in the cases and conditions 

expressly provided by law, such as, for 

example, the situation of the parent 

decayed from his parental rights which 

cannot represent the child or juvenile 
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juridicǎ pot sta în judecatǎ, dacǎ au fost 

constituite potrivit cerinţelor legii. 

Capacitatea de folosinţǎ procesualǎ 

a persoanei juridice, ia sfârşit odatǎ cu 

încetarea acesteia printr- unul dintre 

modurile prevǎzute de lege. 

Capacitatea de folosinţǎ este 

recunoscutǎ tuturor persoanelor. 

Acestea nu pot dispune de aceastǎ 

prerogativǎ legalǎ însǎ pot fi îngrǎdite, 

cu caracter de sancţiune sau de 

protecţie, în cazurile şi condiţiile 

expres prevǎzute de lege, cum ar fi, 

spre exemplu, situaţia pǎrintelui 

decǎzut din drepturile pǎrinteşti care nu 

poate reprezenta în proces pe copilul 

sǎu minor, a persoanei juridice care nu 

poate exercita în justiţie acţiuni în 

valorificarea unor drepturi ce pot sǎ 

aparţinǎ, potrivit naturii lor sau potrivit 

legii, doar persoanei fizice sau a 

persoanei juridice fǎrǎ scop lucrativ, cu 

privire la realizarea unor drepturi 

civile, care nu sunt necesare pentru 

realizarea scopului prevǎzut prin lege, 

act de constituire sau statut. 

Lipsa capacitǎţii procesuale de 

folosinţǎ poate fi invocatǎ în orice stare 

a procesului. Aceasta poate constitui, 

dupǎ caz, o excepţie dirimantǎ şi 

absolutǎ sau un motiv de apel ori de 

recurs. 

Actele de procedurǎ îndeplinite de 

cel care nu are capacitate de folosinţǎ 

sunt lovite de nulitate absolutǎ. Aceasta 

nulitate nu este condiţionatǎ de 

vǎtǎmare însǎ, cel care a suferit un 

prejdiciu ca urmare a încǎlcǎrii 

condiţiilor de exercitare a acţiunii 

civile, poate solicita sǎ fie despǎgubit, 

potrivit dreptului comun. 

b. Capacitatea procesualǎ de 

exerciţiu reprezintǎ aptitudinea unei 

persoane de a-şi exercita şi îndeplini 

singurǎ drepturile şi obligaţiile 

procedurale, în vederea valorificǎrii 

in a trial, the legal person that may not 

exercise actions in justice in order to 

make use of certain rights which, 

according to their nature or according 

to the law, may belong only to the 

natural person or legal entity without 

profit-making with regard to the 

implementation of civil rights that are 

not necessary to achieve the aim 

envisioned by law, act of incorporation 

or bylaws.  

Lack of procedural use capacity can 

be invoked in any stage of the process. 

It can be, if necessary, a diriment and 

absolute exception or cause for appeal 

or recourse.  

The procedure acts fulfilled by the 

one who has no use capacity are hit by 

absolute nullity. This nullity is not 

conditioned by personal injury but the 

one that suffered a prejudice as a result 

of the conditions for the exercise of 

civil action may request to be 

indemnified according to the common 

law.  

b. Practice procedural capacity is 

the ability of a person to exercise and 

perform his duties and procedural 

obligations in order to capitalize the 

conflicting duty proceeding before the 

Court.  

This is achieved through a close 

connection with the use capacity since, 

in the absence of a law, neither it’s 

exercise is conceived in Justice.  

The physical person acquires full 

capacity of exercise at the age of 18 

years, as well as in the case of 

conclusion of marriage of a minor. At 

the same time, the law gives the 

Guardianship Court the opportunity to 

recognize a minor who has reached the 

age of 16 years as having full exercise 

capacity for serious reasons.  

In the case of a physical person, 

exercise procedural capacity ceases by 
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dreptului litigios dedus judecǎţii. 

Aceasta se aflǎ într-o strânsǎ 

legǎturǎ cu capacitatea de folosinţǎ 

întrucât, în lipsa unui drept, nu este de 

conceput nici exerciţiul lui în justiţie. 

Persoana fizicǎ dobândeşte 

capacitate deplinǎ de exerciţiu la vârsta 

de 18 ani, precum şi în cazul încheierii 

cǎsǎtoriei de cǎtre minor. Totodatǎ, 

legea conferǎ posibilitatea instanţei de 

tutelǎ, de a recunoaşte minorului care a 

împlinit vârsta de 16 ani capacitatea 

deplinǎ de exerciţiu pentru motive 

temeinice. 

În cazul persoanei fizice, capacitatea 

procesualǎ de exerciţiu înceteazǎ prin 

deces, punere sub interdicţie ori 

anularea cǎsǎtoriei înainte ca minorul 

de rea-credinţǎ sǎ fi împlinit vârsta de 

18 ani. 

Persoana juridicǎ dobândeşte 

capacitatea de exerciţiu procesualǎ din 

momentul înfiinţǎrii sale, urmând a-şi 

exercita  şi îndeplini drepturile  şi 

obligaţiile procesuale prin intermediul 

organelor sale de administrare, în baza 

regulilor aplicabile mandatului, dacǎ 

prin lege sau act constitutiv nu s-a 

prevǎzut altfel. 

Momentul încetǎrii capacitǎţii de 

exerciţiu a persoanei juridice coincide 

cu cel al încetǎrii capacitǎţii de 

folosinţǎ, respectiv momentul încetǎrii 

sale printr-unul din modurile prevǎzute 

de lege. 

Pentru persoanele lipsite de 

capacitate de exerciţiu - minorii cu 

vârsta sub 14 ani şi interzişii 

judecǎtoreşti - normele de procedurǎ 

civilǎ prevǎd ca acestea sǎ acţioneze în 

instanţǎ, prin intermediul 

reprezentanţilor lor legali - pǎrinţi sau, 

în lipsa acestora, tutore - cei care îl 

reprezintǎ pe copilul dat în plasament 

sau curator. 

În cazul minorilor cu vârsta cuprinsǎ 

death, interdiction or annulment of 

marriage, before the minor with bad-

faith to be 18 years of age. 

The legal person acquires his 

procedural practice capacity from the 

moment of establishment. His 

procedural rights and obligations will 

be fulfilled through its management 

bodies on the basis of the rules 

applicable to the mandate, if the law or 

any act of incorporation has not 

stipulated otherwise.  

The moment of conclusion of the 

exercise capacity of the legal person 

coincides with that of the usage 

capacity, respectively, the moment of 

its termination through one of the ways 

provided for by law.  

For the people lacking the exercise 

capacity - minors aged under 14 years 

and the Court’s forbidders, the rules of 

civil procedure provide for them to act 

in Court through their legal 

representatives - parents or, in their 

absence, tutor, the one who represents 

the child given in foster care or curator. 

In the case of minors aged between 

14 and 18 years old, who enjoy limited 

exercise capacity the rules concerning 

their legal assistance shall apply, so 

that the minor will be quoted and will 

personally be present during the trial. 

Parents or, in their absence, the tutor 

will assist them throughout the 

judgment and they are required to sign 

alongside the minor all the applications 

addressed to the Court to fulfil their 

capacity.  

If during the trial the minor turns 14 

years of age, the representation will 

turn into assistance, with the obligation 

of the courts to cite the minor 

personally with his parents or guardian.  

By way of exception, in the disputes 

concerning work, the artistic, sports or 

professional occupations of the minor 
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între 14 şi 18 ani, care se bucurǎ de 

capacitate de exerciţiu restrânsǎ, se vor 

aplica normele privind asistarea legalǎ 

a acestora, astfel încât minorul va fi 

citat şi va sta personal în proces. 

Pǎrinţii sau, în lipsa acestora, tutorele îl 

vor asista pe toatǎ durata judecǎţii, 

fiind necesar sǎ semneze alǎturi de 

minor toate cererile adresate instanţei 

pentru a-i întregi capacitatea. 

Dacǎ pe parcursul procesului 

minorul împlineşte vârsta de 14 ani, 

reprezentarea se va transforma în 

asistare, cu obligaţia pentru instanţǎ de 

a cita minorul personal alǎturi de 

parinţi sau tutore. 

Cu titlu de excepţie, în litigiile 

privitoare la muncă, îndeletnicirile 

artistice sau sportive ori profesionale 

ale minorului care a împlinit vârsta de 

15 ani, i se recunoaşte acestuia 

capacitate deplinǎ de exerciţiu, fiind 

citat personal şi putând îndeplini în 

mod exclusiv actele de procedurǎ.  

Lipsa capacitǎţii de exerciţiu a 

drepturilor procedurale poate fi 

invocatǎ în orice stare a procesului. 

Aceasta poate constitui o excepţie de 

fond, peremptorie şi absolutǎ sau, dupǎ 

caz, motiv de apel ori de recurs. Poate 

fi invocatǎ atât de cǎtre persoana ale 

carei interese sunt ocrotite prin 

stabilirea incapacitǎţii, cât şi de cealaltǎ 

parte, procuror sau instanţǎ din oficiu. 

Acele de procedurǎ îndeplinite de 

cel care nu are exerciţiul drepturilor 

procedurale, sunt anulabile, în mǎsura 

în care reprezentantul sau ocrotitorul 

legal al celui lipsit de capacitate de 

exerciţiu nu le va confirma, în tot sau în 

parte. 

În conformitate cu regula de drept 

material, conform cǎreia nulitatea 

relativă poate fi acoperitǎ, instanţa are 

obligaţia de a acorda un termen de 

judecatǎ, pentru ca reprezentantul legal 

who has reached the age of 15, his full 

exercise capacity is being recognized; 

he is personally cited and can 

exclusively meet the acts of procedure.   

The lack of capacity to exercise 

procedural rights can be invoked in any 

stage of the process. This may be a 

fund exception, peremptory and 

absolute or, where appropriate, the 

grounds for appeal or recourse. It can 

be used by the person whose interests 

are protected by the establishment of 

inability as well as by a prosecutor or 

an ex officio court.  

Those procedures fulfilled by the 

one who does not have procedural 

exercise rights are annullable to the 

extent that the legal representative or 

guardian of the person lacking capacity 

would not confirm, in whole or in part.  

In accordance with the rule of 

material law according to which the 

relative nullity can be covered, the 

Court has the obligation to grant a 

period of judgment for the legal 

representative to confirm the 

procedural acts performed by the one 

who does not exercise these rights or 

with restricted capacity.   

If the Act is not confirmed, the court 

will order its annulment. At the same 

time, the one who has suffered a 

prejudice as a result of the non-

observance of the conditions for the 

exercise of civil action regarding the 

exercise ability may also apply for 

compensation under the common law.  

 

4.2. The procedural quality  
 

Under article 36 of the Code of 

Civil procedure, the procedural quality 

results from the identity of the parties 

and the subjects of the conflicting legal 

relationship, as it is deduced from 

judgment. As a matter of fact, it is 
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sǎ confirme actele procedurale 

îndeplinite de cel care nu are exerciţiul 

acestor drepturi sau cu capacitate de 

exerciţiu restrânsǎ. 

 În cazul în care actul nu este 

confirmat, instanţa va dispune anularea 

lui.Totodatǎ, cel care a suferit un 

prejudiciu ca urmare a nerespectǎrii 

condiţiilor de exercitare a acţiunii civile 

privind capacitatea de exerciţiu poate, 

de asemenea, solicita despǎgubiri, 

potrivit dreptului comun. 

 

4.2. Calitatea procesualǎ 

 

Potrivit art. 36 Cod proc.civ., 

calitatea procesualǎ rezultǎ din 

identitatea dintre pǎrţi şi subiectele 

raportului juridic litigios, astfel cum 

acesta este dedus judecǎţii. Fiind o 

chestiune de fond, este necesar sǎ se 

probeze faptul cǎ reclamantul este 

titularul dreptului, iar pârâtul este 

obligat în acelaşi raport juridic, aspecte 

care se vor stabili atât în cursul 

cercetǎrii judecǎtoreşti, cât şi dupǎ 

parcurgerea etapei dezbaterilor în fond. 

În cazul situaţiilor juridice pentru a 

cǎror realizare este obligatorie calea 

justiţiei, calitate procesualǎ activǎ are 

cel ce se poate prevala de interesul 

realizǎrii acestora, iar calitate 

procesualǎ pasivǎ are cel faţǎ de care se 

poate manifesta interesul respectiv 

[19]. 

Existǎ însǎ situaţii în care, în scopul 

apǎrǎrii drepturilor sau intereselor 

legitime ale unor persoane aflate în 

situaţii speciale sau, dupǎ caz, a 

ocrotirii intereselor unui grup ori a unui 

interes general, legiuitorul a recunoscut 

legitimarea procesualǎ a unor persoane, 

grupuri sau organizaţii care nu justificǎ 

un interes personal. Aceastǎ formǎ de 

legitimare procesualǎ este reglementatǎ 

de norme imperative, devenind 

necessary to prove that the applicant is 

the rightful holder of the right and the 

respondent is obliged in the same legal 

report. These issues are to be 

determined in the course of legal 

research and after completing the stage 

of the substantive debates.  

In the case of the juridical situations 

for whose implementation the justice 

path is mandatory, the one who can 

claim the interest of their achievement 

has active procedural quality and the 

one who can manifest the respective 

interest has passive procedural quality 

[19]. 

However, there are situations in 

which, for the purpose of defending the 

rights or legitimate interests of persons 

in special situations or, if necessary, to 

safeguard the interests of a group or of 

a general interest, the legislature 

recognized the procedural legitimacy 

of persons, groups or organizations that 

do not justify a personal interest. This 

form of procedural legitimacy is 

regulated by imperative rules and is 

becoming effective in terms of both 

active and passive, in the cases and 

conditions strictly regulated by law.  

In this situation, for the exercise of 

the civil action all four required 

conditions need to be fulfilled, with the 

particularity that the one that acts 

should not justify any personal interest 

and the practical benefit chased by 

exerting the action is going to be 

assessed in relation to that for which it 

was activated. 

The representative of the minor, or 

of the forbidden enjoy active 

procedural legitimacy for annulment of 

the act for inability resulted from 

minority, actions on establishment of 

parentage to the mother, action in 

establishing paternity outside of 

marriage or paternity denial actions.  



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 3. Issue 1/2014 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Lawyer Maricica VĂLEANU, MA Student 

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

273 
 

eficientǎ, atât din punct de vedere activ 

cât şi pasiv, în cazurile şi condiţiile 

strict reglementate de lege. 

În aceastǎ situaţie, se cer a fi 

îndeplinite toate cele patru condiţii 

necesare pentru exercitarea acţiunii 

civile, cu particularitatea cǎ cel care 

acţioneazǎ nu trebuie sǎ justifice un 

interes personal, folosul practic urmǎrit 

prin exercitarea acţiunii fiind apreciat 

în raport cu cel pentru care s-a acţionat. 

Se bucurǎ de legitimare procesualǎ 

activǎ, reprezentantul minorului sau 

interzisului, pentru acţiunile în anularea 

actului pentru incapacitatea rezultatǎ 

din minoritate, acţiunile privind 

stabilirea filiaţiei faţǎ de mamă, 

acţiunea în stabilirea paternitǎţii din 

afara cǎsǎtoriei sau acţiunea în tǎgada 

paternitǎţii. 

Diferit de cazul ocrotirii minorului, 

este recunoscutǎ legitimarea procesualǎ 

activǎ şi unor organizaţii, instituţii sau 

autoritǎţi, precum organizaţiile 

neguvernamentale care au ca scop 

protecţia drepturilor omului sau 

combaterea discriminǎrii, pentru 

cazurile în care discriminarea se 

circumscrie domeniului lor de activitate 

şi vizeazǎ o comunitate sau un grup de 

persoane. 

Totodatǎ, în considerarea aceloraşi 

situaţii deosebite, în lege este stabilitǎ 

şi calitatea procesualǎ pasivǎ, prin 

indicarea expresǎ a persoanelor care 

urmeazǎ a fi chemate în judecatǎ în 

cazul promovǎrii anumitor acţiuni, 

precum moştenitorii pretinsului tatǎ, 

împotriva cǎrora poate fi intentatǎ 

acţiunea în stabilirea paternitǎţii, sau a 

mamei ori a moştenitorilor copilului 

decedat, în cazul în care este tǎgǎduitǎ 

paternitatea de cǎtre soţul mamei ori 

statul, reprezentat prin Ministerul 

Finanţelor Publice, în cazul acţiunilor 

prin care se solicitǎ constatarea 

It is also recognized the active 

procedural legitimacy of some 

organizations, institutions or 

authorities such as non-governmental 

organizations aimed at protecting 

human rights and combating 

discrimination for cases in which 

discrimination is their field of activity 

and aims at a community or a group of 

people.  

Also, in consideration of the same 

special situations, in the law it is 

established even the passive procedural 

quality, through express indication of 

the persons who are to be summoned 

in the case of promoting certain 

actions, such as promoting alleged 

heirs of the father against whom action 

may be instituted in establishing 

paternity, or of the mother, or the heirs 

of the deceased child if his paternity is 

being denied by the mother's husband 

or State, represented by the Public 

Ministry of Finance, in the actions that 

require finding the political character 

of the condemnation in the period 6 

March 1945 - 22 December 1989.  

During the trial, the rights, legal 

situations and procedural obligations 

can be submitted legally or 

conventionally, to other parties or third 

persons in the trial. 

The legal transmission of the 

procedural qualities operates in the 

case of natural individuals through 

succession, the heirs, taking over the 

rights and obligations, including the 

procedural ones of their author. They 

will take up his procedural position of 

de cujus except for the rights and 

actions of a strictly personal character 

or in relation to which the law provides 

another solution in case of death.  

However, there are situations in 

which, although the action is strictly 

personal, if it was started by the 
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caracterului politic al condamnǎrii, în 

perioada 6 martie 1945-22 decembrie 

1989. 

Pe parcursul judecǎţii, drepturile, 

situaţiile juridice şi obligaţiile 

procesuale pot fi transmise, legal sau 

convenţional unei alte pǎrţi sau unei 

persoane terţe de proces. 

Transmiterea legalǎ a calitǎţii 

procesuale opereazǎ în cazul 

persoanelor fizice prin succesiune, 

moştenitorii preluând drepturile şi 

obligaţiile, inclusiv cele procesuale, ale 

autorului lor. Aceştia vor prelua poziţia 

procesualǎ a lui de cujus, cu excepţia 

drepturilor şi acţiunilor cu caracter 

strict personal sau cu privire la care 

legea prevede o altǎ soluţie în caz de 

deces. 

Cu toate acestea, existǎ situaţii în 

care, deşi acţiunea are caracter strict 

personal, dacǎ a fost pornitǎ de cǎtre 

titularul dreptului, poate fi continuatǎ 

de moştenitorii acestuia, cum ar fi cazul 

acţiunii de divorţ, prin care se solicitǎ 

desfacerea cǎsǎtoriei din culpa 

exclusivǎ a pârâtului şi reclamantul 

decedeazǎ în cursul procesului. 

Moştenitorii acestuia vor putea 

continua acţiunea, care va fi admisibilǎ 

în situaţia constatǎrii culpei exclusive a 

soţului pârât. 

Pentru persoanele juridice, 

transmiterea legalǎ a calitǎţii 

procesuale, are loc prin reorganizarea 

sau transformarea persoanei juridice 

parte în proces. 

Transmisiunea convenţionalǎ a 

calitǎţii procesuale, are loc prin 

intermediul mijloacelor juridice de 

schimbare a subiectului activ sau pasiv 

al raportului juridic substanţial dedus 

judecǎţii, precum cesiunea de creanţǎ, 

preluarea de datorie, vânzarea sau 

donarea bunului litigios. 

Dacǎ, în cursul procesului, dreptul 

rightful holder it can be continued by 

his successors, such as the case of 

divorce action through which the 

dissolution of marriage is requested 

due to the defendant's exclusive fault 

and the plaintiff dies in the process. 

His heirs may continue the action that 

will be admissible in case of finding 

out that the parried husband has the 

exclusive fault. 

For the legal entities, the 

transmission of the legal procedural 

quality takes place through 

reorganization or transformation of 

legal person who is a part in the 

process.  

The conventional transmission of 

procedural quality takes place via legal 

means of changing the active or 

passive subject of the legal report 

substantially deduced to judgment, as 

well as the assignment of claims, 

assumption of debt, selling or donating 

the conflicting object.  

If, in the course of the trial, the 

conflicting right is conveyed through 

acts between the living, regardless if 

they are onerous or free of charge, the 

trial will continue between the initial 

parties. But if the transfer is made 

through an act with particular title for a 

cause of death, the judgment will 

continue with the successor which has 

the particular title or universal title or 

universal of the author.  

Whether the transfer of the 

conflicting right took place through 

inter vivos or mortis causa acts, the 

successor with private title is obliged 

to intervene in the cause, if he has 

knowledge of the existence of the 

process, or he can be inserted into the 

cause, upon request or ex officio, with 

the same procedural quality as the one 

who alienated it. Its procedural 

position cannot be assimilated to 
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litigios este transmis prin acte între vii, 

indiferent dacǎ acestea sunt cu titlu 

oneros sau cu titlu gratuit, procesul va 

continua între pǎrţile iniţiale. Dacǎ însǎ 

transferul este fǎcut printr-un act cu 

titlu particular pentru cauzǎ de moarte, 

judecata va continua cu succesorul cu 

titlu particular ori cu titlu universal, sau 

universal al autorului.  

Indiferent dacǎ transmiterea 

dreptului litigios a avut loc prin acte 

inter vivos sau mortis causa, succesorul 

cu titlu particular este obligat sǎ 

intervinǎ în cauzǎ, dacǎ are cunoştinţǎ 

de existenţa procesului, sau poate fi 

introdus în cauzǎ, la cerere sau din 

oficiu, având aceeaşi calitate 

procesualǎ ca şi înstrǎinǎtorul.  Poziţia 

sa procesualǎ nu poate fi asimilatǎ 

intervenţiei accesorii sau forţate, 

întrucât aceastǎ conduitǎ îi este impusǎ 

de lege. 

Dupǎ introducerea în cauzǎ a 

succesorului cu titlu particular, rǎmâne 

la latitudinea instanţei sǎ decidǎ dacǎ 

înstrǎinǎtorul sau succesorul universal 

ori cu titlu universal va rǎmâne sau, 

dupa caz, va fi scos din process [20]. 

 Indiferent de soluţia asupra cǎreia 

se opreşte instanţa, succesorul cu titlu 

particular preia procedura în starea în 

care se aflǎ în momentul în care devine 

parte în proces, iar hotǎrârea pronunţatǎ 

împotriva înstrǎinǎtorului sau 

succesorului universal ori cu titlu 

universal îi va fi opozabilǎ, cu excepţia 

cazului în care a dobândit dreptul cu 

bunǎ-credinţǎ şi nu mai poate fi evins, 

în condiţiile legii. 

Lipsa calitǎţii procesuale poate fi 

invocatǎ pe durata întregului proces, 

constituind o excepţie de fond, 

dirimantǎ şi absolutǎ sau, dupǎ caz, un 

motiv al cererii de apel sau de recurs. 

Aceasta este sancţionatǎ cu 

respingerea acţiunii formulate, ca fiind 

accessories intervention or forced 

because this behaviour is imposed by 

law.  

After the introduction of the 

successor with particular title, it 

remains at the discretion of the Court 

to decide whether the one who 

alienated it or the universal successor 

or the one with the universal title will 

remain or, where appropriate, will be 

taken out of the process [20]. 

Regardless of the decision of the 

court, the private successor takes over 

the procedure in the state it is the 

moment he becomes a party to the 

lawsuit, and the decision rendered 

against the one who alienated it or 

universal successor or universal title 

will be opposable, except in the case he 

acquired the right in good-faith and can 

no longer be defeated, under the law.  

Lack of procedural quality can be 

invoked during the entire process, 

being considered a substantive, 

diriment and absolute exception or, 

where appropriate, the reason for the 

appeal request or recourse.  

This is punished with dismissal of 

formulated action as being made by a 

person without quality or against a 

person without quality. The one who 

has suffered prejudice through 

infringement of this condition of 

exercise of civil action may apply for 

compensation under the common law.  

 

4.3. Formulating a claim  
 

For the performance of civil action 

it is necessary for a person to claim a 

subjective civil right or to avail himself 

of a legal situation for whose 

achievement the legal path is required.  

In order to be able to be deduced 

from judgement, the conflicting right 

must be recognized by law, must be 
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fǎcutǎ de o persoanǎ fǎrǎ calitate sau 

îndreptatǎ împotriva unei persoane fǎrǎ 

calitate. Cel care a suferit un prejudiciu 

prin încǎlcarea acestei condiţii de 

exercitare a acţiunii civile, poate 

solicita despǎgubiri, potrivit dreptului 

comun. 

 

4.3. Formularea unei pretenţii 
 

Pentru exercitarea acţiunii civile 

este necesar ca o persoanǎ sǎ pretindǎ 

un drept subiectiv civil sau sǎ se 

prevaleze de o situaţie juridicǎ, pentru a 

cǎrei realizare este obligatorie calea 

judecǎţii.  

Pentru a putea fi dedus judecǎţii, 

dreptul litigios trebuie sǎ fie recunoscut 

de lege, sǎ fie exercitat în limitele 

materiale şi juridice stabilite de 

normele legale şi sǎ fie actual. 

Aceastǎ ultimǎ cerinţǎ nu este 

necesar a fi îndeplinitǎ, în cazul în care, 

prin intermediul acţiunii se solicitǎ 

constatarea existenţei dreptului şi nu 

realizarea lui. 

Pentru a fi actual, dreptul  trebuie sǎ 

fie corespunzǎtor unei obligaţii 

exigibile. Cu titlu de excepţie, legea 

permite însǎ exercitarea unor acţiuni în 

realizarea drepturilor afectate de 

termen suspensiv, înainte de împlinirea 

acestuia. Este cazul cererii prin care se 

poate solicita predarea unui bun la 

împlinirea termenului contractual, 

fǎcutǎ chiar înainte de împlinirea 

acestui termen sau a acţiunii prin care 

se solicitǎ, înainte de termen, 

executarea la termen a obligaţiei de 

întreţinere sau a altei prestaţii 

periodice. De asemenea, este permisǎ 

acţiunea prin care se solicitǎ, înainte de 

împlinirea termenului, executarea la 

termen a unor obligaţii, dacǎ instanţa 

va constata ca acestea pot preîntâmpina 

o pagubǎ însemnatǎ, pe care 

exercised within the materials and 

legal limits set by the legal norms and 

must be current.  

This last requirement is not 

necessary to be met if through the 

action it is requested the finding of the 

existence of the right and not his 

achievement.  

In order to be current, the right must 

be corresponding to a payable bond. 

By way of exception, the law however 

allows the exercise of some actions 

concerning rights affected by the 

suspension term, before reaching it. It 

is the case of the application that may 

require a good rendition at the 

fulfilment of the contractual term made 

before reaching that deadline or of the 

action that is required, before the term, 

execution on time of maintenance or 

other services on a regular basis. The 

action that requires, before reaching 

the deadline, the execution on term of 

obligations is also permitted. This is if 

the court will find that they can prevent 

a significant loss. 

These actions are preventive, the 

defendant never being in any of the 

three situations in procedural fault. 

Another exception from the rule 

according to which the interest must be 

born and current, is the application 

created in order to prevent the violation 

of a subjective right seriously 

threatened or to prevent an imminent 

damage that could not be fixed.  

Unlike the preventive actions shown 

in the rows above, in this case the 

respondent is the guilty procedural 

party and can be required to pay the 

cost of the judgment. The decision 

through which such a request is 

admitted is put into immediate 

execution, even if the right whose 

protection is aimed is affected by a 

standstill unfulfilled period.  
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reclamantul ar încerca-o dacǎ ar aştepta 

ca obligaţia sǎ devinǎ exigibilǎ. 

Aceste acţiuni au caracter preventiv, 

pârâtul neaflându-se în niciuna dintre 

cele trei situaţii în culpǎ procesualǎ. 

O altǎ excepţie, de la regula potrivit 

cu care interesul trebuie sǎ fie nǎscut şi 

actual, o constituie cererea formulatǎ 

cu scopul de a preveni încǎlcarea unui 

drept subiectiv grav ameninţat sau 

pentru a preîntâmpina producerea unei 

pagube iminente şi care nu s-ar putea 

repara.   

Spre deosebire de acţiunile 

preventive arǎtate în rândurile de mai 

sus, în acest caz pârâtul se aflǎ în culpǎ 

procesualǎ, putând fi obligat la plata 

cheltuielilor de judecatǎ. Hotǎrârea prin 

care se admite o astfel de cerere este de 

imediatǎ punere în executare, chiar 

dacǎ dreptul a cǎrui protecţie se 

urmǎreşte este afectat de un termen 

suspensiv neîmplinit. 

Dacǎ dreptul nu este actual, lipsa 

acestei condiţii poate constitui o 

excepţie de fond, peremptorie şi 

absolutǎ sau un motiv pentru cererea de 

apel sau recurs, dupǎ caz. Excepţia 

poate fi invocatǎ de oricare dintre pǎrţi, 

de procuror sau de instanţǎ, din oficiu, 

în orice stare a pricinii. Admiterea 

excepţiei conduce la respingerea 

acţiunii, ca fiind prematur introdusǎ. 

Cu toate acestea, dupǎ împlinirea 

termenului sau a condiţiei suspensive, 

se va putea formula o nouǎ cerere de 

chemare în judecatǎ, fǎrǎ sǎ i se poatǎ 

opune autoritatea de lucru judecat. 

Dacǎ în urma cercetǎrii 

judecǎtoreşti şi a parcurgerii etapei 

dezbaterilor în fond, instanţa constatǎ 

cǎ dreptul pretins nu existǎ ori nu 

îndeplineşte condiţiile cerute de lege 

pentru a putea fi exercitat (exceptând 

cele privitoare la caracterul actual), 

cererea va fi respinsǎ ca nefondatǎ sau 

If the right is not current, the lack of 

such conditions may constitute a 

substantive, peremptory and absolute 

exception, or a reason for request of 

appeal or recourse, if necessary. The 

exception may be invoked by either 

party, the Prosecutor or the Court, ex 

officio, in any stage of the trail. The 

admission of the exception leads to the 

dismissal of the action as being 

premature. However, after the 

fulfilment of the term or the precedent 

condition, a new summoning 

application can be formulated, without 

the authority of res judicata being able 

to oppose.  

If after court’s research and after 

completing the stage of the substantive 

debate the Court finds that the claimed 

right does not exist or it does not meet 

the conditions required by law in order 

to be exercised (except for those 

concerning the current character), the 

request will be rejected as unfounded 

or ungrounded. 

In this case, the person who suffered 

a prejudice through the exercise of the 

civil action with the violation of the 

conditions required by law has the 

right to be compensated, by means of a 

separate action, according to the 

common law.   

 

4.4. The justification of an interest  
 

The one that has put in motion the 

civil action or has exercised any of the 

procedural forms which enter into its 

content must follow a practical use.  

The fallowed interest can be both 

material and moral. Article 33 of the 

Code of Civil Procedure expressly 

indicates the requirements of the 

interest, which must be cumulatively 

fulfilled in order for the Court to be 

notified: to be determined, legal, 
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neîntemeiatǎ. 

Şi în acest caz, persoana care a 

suferit un prejudiciu, prin exercitarea 

acţiunii civile cu încǎlcarea condiţiilor 

cerute de lege, are dreptul de a fi 

despǎgubitǎ, pe calea unei acţiuni 

separate, potrivit dreptului comun. 

 

4.4. Justificarea unui interes 

 

Cel care a pus în mişcare acţiunea 

civilǎ sau a exercitat oricare dintre 

formele procedurale care intrǎ în 

conţinutul acesteia, trebuie sǎ 

urmǎreascǎ un folos practic. 

Interesul urmǎrit poate fi atât 

material cât şi moral. Articolul 33 Cod 

de proc.civ. indicǎ în mod expres 

cerinţele interesului, ce trebuie 

îndeplinite în mod cumulativ pentru a fi 

sesizatǎ instanţa de judecatǎ: sǎ fie 

determinat, legitim, personal, nǎscut şi 

actual. 

Aflatǎ în corelaţie cu cerinţa 

indicǎrii obiectului prin cererea de 

chemare în judecatǎ, determinarea 

interesului presupune ca acela care 

porneşte o acţiune în justiţie sǎ obţinǎ 

un folos practic concret, nu abstract, ca 

urmare a pronunţǎrii unei eventuale 

hotǎrâri favorabile în cauzǎ. 

Pentru a fi legitim, interesul trebuie 

sǎ respecte normele materiale şi 

procesuale, precum şi regulile de 

convieţuire socialǎ. Referitor la aceastǎ 

cerinţǎ, în doctrinǎ s-a arǎtat cǎ 

exercitarea unui drept subiectiv în lipsa 

unui interes legitim, deci împotriva 

scopului sǎu recunoscut de lege, 

constituie un abuz de drept care trebuie 

sancţionat [21]. Cu toate acestea, ca 

urmare a unei atente analize, instanţa 

urmeazǎ sǎ traseze, în funcţie de datele 

concrete ale fiecǎrui caz, limita dintre 

exercitarea abuzivǎ a unui drept şi 

eroare sau greşealǎ de gândire, 

personal, born and current.  

Found in correlation with the 

request to indicate the object through 

summons, the determination of the 

interest requires that he who starts an 

action in court to obtain a practical, 

concrete use, not abstract, as a result of 

an eventual favourable ruling in the 

case in question.  

In order to be legitimate, the interest 

must meet the procedural and material 

requirements, as well as the rules of 

social coexistence. With respect to this 

requirement, the doctrine has shown 

that the exercise of a subjective right 

without a vested interest, so against the 

purpose or recognised by law, 

constitute an abuse of right which 

should be sanctioned [21]. However, as 

a result of careful analysis, the Court is 

going to draw, depending on the 

specific data of each case, the 

boundary between the abusive exercise 

of a right and the error or mistake of 

thinking, ensuring free access to justice 

of the parties. 

The interest is personal when the 

pursued practical use targets the one 

which resorts to action or defends itself 

in a civil trial. In the cases the 

extraordinary procedural legitimacy is 

permitted - for the protection of rights 

and legitimate interests of persons in 

special situations or, as appropriate, in 

order to protect a group or general 

interest - the use must be assessed in 

relation to the holder of the right and 

not with the bodies or persons whose 

exceptional procedural legitimacy is 

recognized. 

In order to respect the latter 

requirement, the interest must exist 

when one of the procedural means that 

go into the content of the action is 

exercised. If the right, whose 

development requires the justice 
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asigurând totodatǎ accesul liber la 

justiţie al pǎrţilor. 

Interesul este personal, atunci când 

folosul practic urmǎrit îl vizeazǎ pe cel 

care recurge la acţiune sau se apǎrǎ în 

procesul civil. În cazurile în care este 

permisǎ legitimarea procesualǎ 

extraordinarǎ, în vederea protejǎrii 

drepturilor şi intereselor legitime ale 

unor persoane aflate în situaţii speciale 

sau, dupǎ caz, în scopul ocrotirii unui 

interes de grup sau general, folosul 

trebuie apreciat în raport cu titularul 

dreptului şi nu cu organele sau 

persoanele cǎrora le este recunoscutǎ 

legitimarea procesualǎ excepţionalǎ. 

În vederea respectǎrii celei din urmǎ 

cerinţe, interesul trebuie sǎ existe în 

momentul în care se exercitǎ unul 

dintre mijloacele procedurale care întrǎ 

în conţinutul acţiunii. Dacǎ dreptul, 

pentru a cǎrui realizare se cere 

concursul justiţiei, este afectat de un 

termen sau de o condiţie suspensivǎ, 

care nu s-au împlinit, cererea va fi 

respinsǎ ca fiind lipsitǎ de interes, cu 

excepţia acţiunilor care urmǎresc 

prevenirea încǎlcǎrii unui drept 

subiectiv ameninţat şi a celor privind 

preîntâmpinarea producerii unei pagube 

iminente şi care nu s-ar putea repara. 

Lipsa interesului sau a îndeplinirii 

uneia dintre cerinţele acestei condiţii de 

exerciţiu a acţiunii civile, poate 

constitui o excepţie de fond, 

peremptorie şi absolutǎ, sau un motiv al 

cererii de apel sau de recurs, dupǎ caz. 

În cazul constatǎrii de cǎtre instanţǎ a 

acestui aspect, cererea sau apǎrǎrile 

formulate vor fi respinse ca fiind lipsite 

de interes, iar cel care a suferit un 

prejudiciu, ca urmare a încǎlcǎrii 

condiţiilor de exerciţiu a acţiunii civile, 

are dreptul de a solicita despǎgubiri, 

potrivit dreptului comun. 

 

system is affected by a term or a 

suspensive condition that have not 

been fulfilled, the application will be 

rejected as being devoid of interest, 

except for the actions that aim at 

preventing any breach of a threatened 

subjective right and those concerning 

prevention of an imminent damage that 

no one could fix. 

Lack of interest or fulfilment of one 

of the requirements of these exercise 

condition of civil action may constitute 

a substantive, peremptory and absolute 

exception, or a reason of application 

for appeal or recourse, depending on 

the case. If the Court finds out about 

this aspect, the demand or the 

formulated defences will be rejected as 

being devoid of interest, and he who 

has suffered a prejudice as a result of 

the breach of the conditions of exercise 

of civil action shall be entitled to claim 

compensation under the common law. 

 

Conclusions 

 

The Civil Action still represents the 

primary means of achieving private 

interests. As a manifestation of the 

right of free access to justice, this 

represents a guarantee of the subjective 

civil right and in general of the judicial 

order. 

The path of the civil action between 

the summon application and the 

judgement or forced execution includes 

a series of legal transactions which 

recognize the facilities for the 

participants to the judicial activity and 

imposes strictly determined 

obligations, which are indispensable 

for preventing abusive exercise of 

rights. 

The special importance of knowing 

this institution is given by the central 

position it occupies in the civil clause 
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Concluzii 
 

Acţiune civilǎ reprezintǎ, încǎ, 

principalul mijloc de realizare a 

intereselor private. Ca manifestare a 

dreptului de liber acces la justiţie, 

aceasta reprezintǎ o garanţie a dreptului 

subiectiv civil şi în general a ordinii 

juridice. 

 Parcursul acţiunii civile, între 

cererea de chemare în judecatǎ şi 

hotǎrâre ori executarea silitǎ,  cuprinde 

o serie de operaţiuni juridice care 

recunosc participanţilor la activitatea 

judiciarǎ facultǎţi şi le impun obligaţii 

strict determinate, acestea fiind 

indispensabile pentru prevenirea 

exercitǎrii abuzive a drepturilor. 

 Importanţa deosebitǎ a cunoaşterii 

acestei instituţii, este data de poziţia 

centralǎ pe care o ocupǎ în cadrul 

activitǎţii jurisdicţionale civile, în jurul 

sǎu gravitând întrega activitate 

procesualǎ a instanţei de judecatǎ şi a 

pǎrţilor. 
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Rezumat: Lucrarea autorului este 

destinată aprecierilor generale în legătură 

cu unele instituții legale, precum obligațiile 

civile, insolvența și insolvabilitatea. Studiul 

pornește cu o scurtă prezentare 

introductivă a contextului economic 

românesc, înainte și dupa criza financiară 

din 2009, aceasta recunoscută ca fiind una 

din cauzele ce au dus la creșterea 

numarului de proceduri de insolvență 

deschise. Concluziile cercetarii, 

fundamentează nevoia practică și morală, 

pentru o codificare a falimentului personal, 

întrucât niciun mecanism legal valabil 

astăzi nu poate repara inechitățile 

suportate financiar de persoanele fizice în 

contextul menţionat. 

 

Cuvinte cheie: insolvență; 

insolvabilitate; obligații civile. 

 

 

Introducere 

 

Economia României a trecut prin 

numeroase încercări de-a lungul 

timpului - de la lipsa unei monede 

naționale, înainte de momentul anului 

1867, dublată de multitudinea de 

monede străine aflate în circulație [1] și 

haosul astfel creat, până la slabirea la 

nivel mondial a capitalismului, odată 

cu cele două războaie mondiale și, nu 
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having been one of the main causes of the 
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paper’s findings present the practical and 

moral need for legislative action in the 

matter of codification of personal 

bankruptcy as none of the legal 

mechanisms available today can repair 

some of the injustices natural persons face 

financially.  
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Introduction 

 

The Romanian economy has got 

through numerous challenges 

throughout time – from the lack of 

national currency before 1867, doubled 

by the existence of numerous foreign 

currencies in circulation [1], to the 

weakening of the capitalism worldwide 

by the two world wars and, last but not 

at least, the change from a centralized 
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în ultimul rând, cu ocazia trecerii de la 

o economie centralizată la un 

„capitalism sălbatic” [2]. 

Una din piesele cele mai importante 

ale acestui puzzle, ce îl reprezintă 

politicile macroeconomice ale statului, 

constă în politica fiscală. Doctrina [3] 

definește politica fiscală ca fiind “un 

ansamblu de instrumente de intervenție 

a statului, generate de procese specific 

financiar-fiscale: formarea prin 

impozite şi taxe a veniturilor fiscale, 

alocarea cheltuielilor fiscale, 

asigurarea echilibrelor fiscale”. Prin 

politică fiscală se mai poate înțelege 

„volumul și proveniența surselor de 

alimentare a fondurilor publice, 

metodele de prelevare care urmează a 

fi utilizate, obiectivele urmărite, 

precum și mijloacele de realizare a 

acestora” [4]. Statul trebuie să se 

folosească de acest mecanism, pentru a 

asigura o stimulare economică pozitivă. 

Cu toate acestea, în perioada de 

boom economic s-a putut permite o 

politică fiscală relaxată, fapt ce a adus 

o încurajare a consumerismului, o 

instigare într-un aventurism economic 

(treptat s-a instaurat o aparentă 

infailibilitate economică, la scară largă, 

printre agenți și operatori, în condițiile 

în care este știut că orice business este 

caracterizat, în primul rând, prin risc) și 

investiții iresponsabile (precum 

faimoasa bulă imobiliară), dar în 

contextul contracției economice [5] a 

venit totul ca un recul, în contra 

principiilor unei economii sănătoase.  

Pentru a combate efectele crizei 

economice, în mai 2009, România 

apelează la Fondul Monetar 

Internațional (FMI) care intervine în 

baza unor acorduri de finanțare, menite 

să revigoreze și să resusciteze 

economia. Cu ocazia elaborării unui 

document  -  Prima Evaluare în cadrul 

economy to a “wild capitalism” [2]. 

One of the most important pieces of 

this puzzle represented by 

macroeconomic state’s policies is the 

fiscal policy. The doctrine [3] defines 

the fiscal policy as being “an assembly 

of state’s intervention instruments, 

generated by specific financial and 

fiscal processes: fiscal income 

obtained from tax and taxation, 

allocation of fiscal expenses, 

maintaining of financial balance”. 

Fiscal policy can also be defined as 

“the volume and the sources of  public 

funds, the drawing methods which will 

be used, the objectives, as well as the 

means of their realization” [4]. The 

State must use this mechanism in order 

to ensure a positive economic growth. 

In spite of all these, during the 

period of economic boom, a relaxed 

fiscal policy was allowed; this led to an 

encouragement of the consumerism, an 

increase of the economic recklessness 

(an apparent economic infallibility was 

gradually set up among economic 

agents and operators, even if it is 

known that any business has a certain 

risk) and irresponsible investments (for 

example the famous real estate boom), 

but, within the context of economic 

contraction [5], everything came back 

as a rebound, against the principles of a 

sane economy.  

In order to fight against the effects 

of economic crisis, Romania asked for 

help from the International Monetary 

Fund in May 2009. This intervenes on 

the grounds of some financing 

agreements in order to recharge the 

economy. When elaborating a 

document - The First Evaluation of the 

Stand-By Agreement, Request for 

Derogation from Fulfilling the 

Performance Criterion and Request for 

Modification and Setting-Up the 
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Acordului Stand-By, Solicitare de 

Derogare pentru Neîndeplinirea 

Criteriului de Performanţă şi Solicitare 

de Modificare şi Stabilirea de Criterii 

de Performanţă, întocmit de 

Departamentul European, 10 

Septembrie 2009 - FMI constată că 

“vârful de lance al declinului este 

contracția acută a cererii interne, mai 

ales a consumului, pe măsură ce 

creditul bancar a scăzut, creșterea 

veniturilor a încetat, iar gradul de 

încredere s-a prăbușit” [6].   

Sub îndrumările FMI, România a 

adoptat în 2010 măsuri de austeritate, 

nepopuliste, incluzând concedieri, tăieri 

ale salariilor din sectorul public cu 

25%, împreună cu o creștere a taxei pe 

valoare adaugată (TVA) de la  19% la 

24%. 

Toate aceste condiții au dus la o 

scădere a puterii de cumpărare a 

românilor și o accentuare a incapacităţii 

de plată în rândul comercianților, a 

altor profesioniști, dar și al simplilor 

particulari - persoane fizice - reieșind, 

în mod clar, că nu numai aceştia pot da 

faliment.  

Cunoscând cadrul legal ce 

reglementează insolvența 

profesioniștilor, actualmente Legea nr. 

85/2006 [7], atunci, întrebarea se pune: 

De ce beneficiază de tratament 

legislativ preferențial numai unele 

victime ale unor circumstanțe 

economice imprevizibile şi 

prejudicioase și nu toate? [8]. 

 

1. Despre obligaţii (creanţe) şi 

cauzele de neonorare a acestora 

 

Originea noţiunii de “obligaţie” o 

regăsim, în Dicţionarul explicativ al 

limbii române, ca provenind din 

franţuzescul „obligation” şi latinescul 

„obligatio, - onis” (lat. „ob” - pe seama 

Performance Criterion drawn up by the 

European Department, 10 September 

2009 - The I.M.F. notice that “the main 

reason of the decline is the acute 

contraction of home demands, 

especially the consume, while the bank 

credit decreased, the income increase 

stopped, and the trust collapsed” [6].  

Under the I.M.F. guidance, Romania 

would have adopted in 2010 unpopular 

austerity measures, such as dismissals, 

salary cuts in public sector with 25%, 

together with an increase of Value 

Added Tax (VAT) from 19% to 24%.  

All these measures had a negative 

impact and led to a systemic incapacity 

of debt repayment among not only 

professionals (usually legal entities) 

but also natural persons, thus having to 

take into account that not only the first 

ought to be enjoying the protection of 

the court in these conditions of 

financial difficulty.  

Being aware of the legislation that 

regulates the professionals’ insolvency, 

the present Law no.85/2006 [7], the 

question that can be asked is: Why 

only some victims of unpredictable 

economic circumstances can benefit 

from preferential treatment, and not all 

of them? [8]. 

 

1. About civil obligations and some 

causes of their non-payment 
 

The origin of the term “obligation” 

can be found in the Explicatory 

Dictionary of Romanian Language as 

coming from the French term 

“obligation” and the Latin term 

„obligatio, - onis” (lat. „ob” - on 

account of + lat. „ligo, -are” - relation) 

and it refers to the civil right some 

persons have in order to pretend to 

other persons who are indebted to them 

to give, to make or not something; it 
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+ lat. „ligo, -are” - legătura), şi se 

referă la raportul juridic civil prin care, 

una sau mai multe persoane, au dreptul 

de a pretinde altor persoane, care le 

sunt îndatorate, să dea, să facă sau să 

nu facă ceva; se mai poate spune că, 

această legătură ce se forma pe seama 

celeilalte persoane, avea scopul de a 

obţine ceva sau a realiza un anumit 

interes. 

Datorită similitudinii de înţeles, 

această legătură, o întâlnim în dreptul 

roman sub formula „vinculum 

corporis” şi „vinculum juris”, în funcţie 

de evoluţia istorică a accepţiunii sale. 

În dreptul roman timpuriu, obligaţia are 

trăsături specifice dreptului 

proprietarului asupra bunului său 

(vinculum corporis), fiind vorba de o 

legătură corporală ce îi conferea 

creditorului, dreptul de dispoziţie 

asupra debitorului său insolvabil; 

desigur, dreptul roman fiind unul dintre 

cele mai prolifice sisteme de drept, 

treptat a căpătat un nou sens, mai 

familiar celui contemporan - de 

legătură juridică (vinculum juris) [9]. 

Noul Cod Civil, în schimb, oferă o 

definiţie proprie obligaţiei, prin 

prescripţiile art. 1164: „... este o 

legătură de drept în virtutea căreia 

debitorul este ţinut să procure o 

prestaţie creditorului, iar acesta are 

dreptul să obţină prestaţia datorată”. 

Obligaţiile, oricare ar fi natura şi 

izvorul lor, trebuie respectate întocmai. 

Buna-credinţă, reprezintă fundamentul 

şi, în acelaşi timp, catalizatorul unui 

circuit civil sau comercial onest, 

funcţional, frugifer şi apt să satisfacă 

nevoile economico-sociale ale fiecărui 

individ. 

În funcţie de sensul ce îl avem în 

vedere, obligaţia poate avea mai multe 

înţelesuri. În primul rând, când ne 

referim la termenul de obligaţie, ne 

can also be said that this bond has the 

purpose to get something or to achieve 

a certain interest for the owner. 

Due to the meaning similarity this 

bond is also found in the Roman law 

under the expressions “vinculum 

corporis” and “vinculum juris”, 

according to the historic evolution of 

its use. In early Roman law, the 

obligation had specific features 

regarding the owner’s right on his 

property or (vinculum corporis) 

involving a physical connection which 

conferred the creditor the disposal over 

the debtor; the Roman law system is 

one of the most prolific law systems, 

and, as a result, the term has got a new 

meaning, closer to the present one, that 

of legal connection (vinculum juris) 

[9]. 

Instead, the New Civil Code has its 

own definition of the term “obligation” 

through the regulations of the article 

1164: “… it is a legal connection 

according to which the debtor is forced 

to produce a labour conscription for 

the creditor who has the right to get 

it”. 

The obligations, no matter how their 

nature and origin may be, must be 

fulfilled. The presumption of good 

faith represents the base and, at the 

same time, the catalyser of a civil or 

commercial circuit which is functional 

and capable of fulfilling the socio-

economical needs of every person. 

According to the use we discuss, the 

obligation can have several meanings. 

Firstly, when we refer to this term, we 

refer to the legal relation between the 

two aspects obligations have: active 

and passive. Secondly, in a broader 

sense, we understand that both general 

legal duties (to respect absolute rights, 

such as non-ancillary rights and non-

property personal rights), as well as 
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referim la raportul juridic de obligaţii 

cu ambele sale aspecte, activă şi pasivă. 

În al doilea rând, într-un sens mai larg, 

înţelegem atât îndatoririle juridice 

generale (de a respecta drepturi 

absolute, precum drepturile reale şi 

drepturile personale nepatrimoniale), 

cât şi cele personale (drepturi personale 

patrimoniale, având drept corolar 

îndatoriri ale unor subiecte 

individualizate şi care pot rezulta din 

acte sau fapte juridice) [10].  

În funcţie de cauzele intrinseci şi 

extrinseci voinţei debitorului, pentru 

care o datorie nu este onorată la 

scadenţă, putem identifica o neplată cu 

rea-credinţă, ce se traduce printr-o 

omisiune intenţionată, de a nu respecta 

sanctitatea înţelegerii convenite, o 

gestiune defectuoasă a averii, prin 

supra-îndatorarea iraţională, sub 

imperiul împrumuturilor „îndrăzneţe”, 

alcoolismului, angrenării în jocuri de 

noroc, etc., şi o neplată cu bună-

credinţă, cauzele subsecvente acesteia 

din urmă putând fi de ordin subiectiv 

(necunoaşterea existenţei unei astfel de 

datorii [11], falsa impresie că a preluat 

o datorie prescrisă [12]) sau obiectiv 

(şomaj, calamităţi naturale, fapta unui 

terţ, insolvenţa unui agent cu influenţă 

determinantă asupra resurselor sau 

veniturilor debitorului). 

Echilibrul balanţei patrimoniale, 

între activ şi pasiv, a oricărui subiect de 

drepturi şi obligaţii, dacă la nivel 

individual/singular nu ar trebui, de 

regulă, să producă repercusiuni majore 

pentru terţi, totuşi dacă se transformă 

într-un fenomen tip domino şi capătă 

valenţe sistemice, poate afecta întreg 

circuitul civil. Trebuie subliniat că 

trăim încă în urmările economice ale 

unei crize financiare, pornită din 

Statele Unite ale Americii, odată cu 

falimentul unui singur mare jucător al 

personal legal ones (property personal 

rights having as corollary duties of 

some individualized subjects and 

which can result from legal acts or 

facts) [10].   

Depending on the intrinsic or 

extrinsic causes of the debtor’s will, 

when a debt is not paid in due time, we 

can identify a bad faith which means 

that the debtor intentionally didn’t 

respect the agreement, had a bad 

management of the wealth due to an 

irrational indebtedness because of 

“daring” loans, of alcoholism, 

gambling etc, and a non-payment in 

good faith, its subsequent causes being 

subjective (the denial of such debt [11], 

the false impression that he overtook a 

prescribed debt [12]) or objective 

(unemployment, natural disasters, third 

party’s deed, the insolvency of a 

company that influences extensively 

the resources or the income of the 

debtor). 

The equilibrium of the property 

balance between the active and the 

passive rights and obligations of any 

person didn’t have to influence a third 

party on individual/singular level, but, 

if it becomes a domino phenomenon 

and gets systemic characteristics, it can 

influence the whole civil circuit. We 

have to emphasize that our lives are 

still influenced by the financial crisis 

started from the United State of 

America when a huge player on 

financial market, Lehman Brothers 

Holdings [13] went bankrupt and  was 

spread all over the world. 

The intervention of Romanian 

legislator in re-assuring the economic 

balance between the actions of a party 

and the counteractions of the other 

parties, taking place during the 

execution in good faith of a contract, 

led to the stipulation in the new Civil 
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pieţei financiare, Lehman Brothers 

Holdings [13], şi propagată în întreaga 

lume.  

Intervenţia legiuitorului român, în 

reasigurarea echilibrului economic între 

prestaţiile unei părţi şi contraprestaţiile 

celeilalte părţi, intervenită în cursul 

executării unui contract cu titlu oneros, 

cu executare succesivă sau afectat de 

un termen suspensiv de executare, pe 

fondul fluctuaţiilor monetare sau de 

alte împrejurări, s-a materializat prin 

stipularea în art. 1271, alin. (2) şi (3) C. 

Civ., a teoriei impreviziunii. În acest fel 

s-a dorit evitarea unei urmări injuste, 

datorate unor urmări excepţionale, ce 

pun debitorul într-o situaţie de mare 

dificultate în executarea obligaţiilor 

sale, cu respectarea anumitor condiţii, 

respectiv: a. schimbarea împrejurărilor 

să intervină după încheierea 

contractului; b. schimbarea 

împrejurărilor precum şi întinderea 

acestora nu au fost şi nici nu puteau fi 

avute în vedere de către debitor, în mod 

rezonabil, în momentul încheierii 

contractului; c. debitorul să nu-şi fi 

asumat riscul schimbării împrejurărilor 

sau să nu se poată considera în mod 

rezonabil că şi-a asumat un asemenea 

risc (în acest ultim caz, rezonabilitatea 

speţei va fi stabilită pe cale pretoriană, 

de judecător); d. debitorul să fi încercat 

„într-un termen rezonabil şi cu bună-

credinţă, negocierea adaptării 

rezonabile şi echitabile a contractului” 

[14]. Odată îndeplinite aceste condiţii, 

această stare de fapt cu valori juridice 

produce anumite efecte, astfel cum sunt 

ele prezentate în art. 1271 alin. (2) C. 

Civ.: adaptarea contractului, pentru a 

distribui în mod echitabil, între părţi, 

pierderile şi beneficiile ce rezultă din 

schimbarea împrejurărilor sau încetarea 

contractului, la momentul şi în 

condiţiile pe care (instanţa, n.n.) le 

Code [in art. 1271 par. (2) and (3)] of 

the Theory of Unforeseeable. In this 

way the legislator wanted to avoid 

some unjust consequences due to 

exceptional consequences that can put 

the debtor in a difficult situation to 

fulfill his obligations. For this it is 

necessary to fulfill some conditions: a. 

the circumstances should change when 

the contract is terminated; b. the debtor 

shouldn’t have assumed the risk of 

circumstances change or it can be 

reasonably considered that; c. the 

debtor didn’t assume such a risk (in 

this case the reasonability is stated by a 

judge by resort to the courts); d. the 

debtor should have tried “in a 

reasonable term and in good faith, a 

negotiation of the contract for a 

reasonable and equitable adaptation” 

[14]. Once these conditions fulfilled, 

this legal state produces some effects, 

as they are presented in art. 1271 par. 

(2) from the Civil Code: the contract 

adaptation in order to equitably 

distribute to the parties all the losses 

and benefits that result from the 

circumstances changes or the contract 

termination at the moment and under 

the conditions established by the court; 

this last case is possible only if the 

contract can be maintained because 

otherwise an unjust situation can 

appear for one of the parties, debtor or 

creditor [15]; it is well known that the 

Civil Code is in favour of maintaining 

the contractual reports, not only in 

subsidiary, and, as a last resort, the 

convention can be annulled for not 

causing inequities.  

We have to emphasize that the 

circumstance changes must not have 

been known by the debtor, the 

subjective aspect of the creditor being 

irrelevant in this respect – it is an 

institution developed in the favour of 
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stabileşte, acest ultim caz fiind posibil, 

numai dacă nu se poate menţine 

contractul, deoarece ar fi creată o 

situaţie injustă pentru una din părţi, fie 

debitor sau creditor [15]; se ştie că 

viziunea noului Cod Civil este pro 

menţinerii raporturilor contractuale şi, 

numai în subsidiar, şi ca ultim resort, 

pentru a nu cauza inechităţi, se recurge 

la anularea convenţiei. 

Trebuie subliniat faptul că, 

schimbarea de împrejurări trebuia să nu 

fi fost şi nici să nu fi putut fi avută în 

vedere de debitor, aspectul subiectiv al 

creditorului nefiind relevant în această 

privinţă - este o instituţie dezvoltată în 

favoarea debitorului. 

Am putea imagina o situaţie [16], în 

care creditorul, profesionist în 

accepţiunea art. 3, alin. (2) C. Civ., nu 

prevede împrejurările ce îi reduc din 

valoarea creanţei ce o are împotriva 

unui debitor persoană fizică. În această 

situaţie, creditorul nu ar putea invoca 

impreviziunea, întrucât executarea 

contractului de către debitor nu s-ar 

face într-o manieră vădit injustă, cum 

cere art. 1271, alin. (2), ci dimpotrivă. 

De asemenea, creditorul nu ar putea 

invoca nici îmbogăţirea fără justă cauză 

- cauza justă constând în actul încheiat 

alături de principiul de drept pacta sunt 

servanda. 

Astfel, observând diversitatea 

mecanismelor normative de drept 

comun şi speciale, ce asigură 

executarea obligaţiilor, în funcţie de 

natura lor [17], sau în functie de 

subiectele [18] de drept supuse 

procedurii, putem afirma că statul 

român este destul de diligent, când vine 

vorba de asigurarea concursului în 

vederea constrângerii debitorului să 

execute prestaţiile la care s-a obligat. 

Cu toate acestea, un domeniu îi scapă 

într-o manieră de nepermis - cel al 

the debtor.  

We may imagine a situation [16] 

where the creditor, a professional in the 

light of art. 3 par. (2) from the Civil 

Code, does not stipulate the 

circumstances that reduce the value of 

the debt existed against a person. In 

this situation the creditor will not be 

able to appeal to the unpredicted 

because the execution of the contract 

by the debtor will not be made in a 

visibly unjust manner, as it is required 

by the art. 1271 par. (2), but on the 

contrary. At the same time, the creditor 

can’t appeal to the unjust enrichment - 

the just cause here being the contract. 

Thus, taking into account the 

diversity of the legal normative 

mechanisms, common and special, that 

carry out the obligations according to 

their nature [17] or according to the 

legal subjects [18], we can affirm that 

the Romanian state is diligent enough 

regarding the coercion of the debtor to 

execute the actions he agreed upon. 

Nevertheless, there is a field that 

escapes from its intervention - the 

personal bankruptcy.  

 

2. About insolvency and insolvability 
 

When we analyse the bankruptcy 

procedures as statistical data [19] we 

can draw some certain conclusions 

about the country’s socio-economic 

context. Thus, following the monthly, 

quarterly or annual official data 

regarding the number of requests for 

starting the insolvency procedures and 

the number of declared bankruptcies 

we can notice that there are some 

periods of economic contraction, 

increasing the number of such requests, 

and periods when the economy goes 

well, intensifying the economic circuits 

and increasing the incomes. Other 
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falimentului personal. 

 

2. Despre insolvenţă şi insolvabilitate 

 

Când privim procedurile de faliment 

ca date statistice [19], putem trage 

anumite concluzii despre contextul 

istorico-economic şi social în care se 

află o ţară. Astfel, urmărind datele 

oficiale lunare, trimestriale sau anuale, 

cu privire la numărul de cereri de 

deschidere a procedurilor de insolvenţă 

şi numărul de falimente declarate, 

putem observa că sunt perioade de 

contracţie economică, traduse printr-un 

număr crescut de astfel de cereri, şi 

perioade în care economia merge bine, 

circuitul intensificându-se, profiturile 

proliferând. Alte aspecte ce ar rezulta 

din aceste date, ar fi valoarea 

patrimoniilor supuse acestor proceduri, 

subliniind astfel, în linii mari, gradul de 

intensitate a schimburilor economice, 

riscurile asumate şi fluctuaţiile cu 

privire la numărul de comercianţi.  

Desigur, falimentele, istoric 

vorbind, preced datelor înregistrate 

oficial. Legi ce asigurau o procedură de 

ieşire, oportună sau nu, de pe piaţă, au 

existat încă din vremuri îndepărtate 

[20], acestea aflându-se într-un 

continuu proces de transformare şi 

eficientizare. 

 

Insolvenţa şi insolvabilitatea au fost 

întotdeauna concepte ce au creat 

confuzie, prin înţelesul lor similar, dar 

nu identic.  

 

Insolvenţa este definită în art. 3, pct. 

1 din Legea insolvenţei nr. 85/2006, ca 

fiind „acea stare a patrimoniului 

debitorului, care se caracterizează prin 

insuficienţa fondurilor băneşti 

disponibile, pentru plata datoriilor 

certe, lichide şi exigibile”. Insolvenţa 

aspects which can be analysed would 

be the value of the properties 

undergoing these procedures, 

emphasizing the intensity of the 

economic exchanges and the risks, as 

well as the fluctuations regarding the 

number of the traders. 

Historically speaking, bankruptcies 

appeared previously the officially 

recorded data. Laws that assured the 

outgoing procedures, good or not, have 

existed for a very long time [20], being 

in a continuously process of 

transformation and streamlining. 

 

Insolvency and insolvability have 

always been concepts which led to 

confusion due to their similar, but not 

identical meaning.  

 

Insolvency is defined in art. 3 pct.1 

from Law of Insolvency no. 85/2006 as 

being “the state of debtor’s property 

characterized by an insufficient funds 

for paying the certain debts”. 

Insolvency is presumed to be obvious 

when the debtor, after 90 days from the 

due payment date, didn’t pay the debt 

to the creditor, and the insolvency is 

imminent when it is proved that the 

debtor will not be able to pay in due 

time the debts with the funds that are at 

his disposal.  

 

The Law of Insolvency does not 

contain a definition of the term 

insolvability; however, we can find a 

definition in provisions of the article 

1417 par. 2 from the Civil Code which, 

presenting the causes that generates it, 

namely the inferior value of the active 

property that can be subjected to 

forced execution to the total value of 

the enforceable debts, reports it at the 

provisions par.1 of the same article. 

Another definition, fundamentally 
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este prezumată ca fiind vădită, atunci 

când debitorul, după 90 de zile de la 

scadenţă, nu a platit datoria sa faţă de 

creditor, iar insolvenţa este iminentă, 

atunci când se dovedeşte că debitorul 

nu va putea plăti, la scadenţă, datoriile 

exigibile angajate, cu fondurile băneşti 

disponibile la data scadenţei. 

 

Legea insolvenţei nu conferă o 

definiţie stării de insolvabilitate. În 

schimb, un înţeles îl regăsim în 

dispoziţiile art. 1417, alin. 2 Cod Civil 

care, prezentând cauzele ce generează 

insolvenţa, şi anume inferioritatea 

activului patrimonial ce poate fi supus 

executării silite, faţă de valoarea totală 

a datoriilor exigibile, o raportează la 

prevederile alin. 1 al aceluiaşi articol, 

referitor la decăderea din beneficiul 

termenului. O altă definiţie, 

fundamental identică, o regăsim şi în 

art. 176, alin. 1 din O.G. 92/2003 

privind Codul de procedură fiscală, 

conform căruia: „... este insolvabil 

debitorul ale cărui venituri sau bunuri 

urmăribile, au o valoare mai mică 

decât obligaţiile fiscale de plată sau 

care nu are venituri ori bunuri 

urmăribile”. 

În legislaţia insolvenţei actuală, 

creanţa certă, lichidă şi exigibilă, este 

văzută ca unicul temei al deschiderii 

procedurii insolvenţei. Trebuie totuşi 

sesizată dihotomia conceptului de 

creanţă, în identificarea condiţiilor 

necesare a fi îndeplinite de aceasta, 

pentru deschiderea procedurii la 

cererea creditorilor [21] şi pentru 

venirea la masa credală.  

Astfel, o primă diferenţă, constă în 

aceea că legiuitorul impune în art. 31 

privitor la condiţiile cererilor 

creditorilor, la alin. 2, ca şi condiţie 

pentru probarea creanţei (menţiunea 

imperativă “…va menţiona…” fiind 

identical, can also be found in art. 176 

par. 1 from the Government Emergeny 

Ordinance 92/2003 from the Fiscal 

Procedure Code. According to the 

present code, “… it is insolvable the 

debtor whose income or traceable 

properties have a smaller value than 

the fiscal debts or who does not have 

any income or traceable properties”.  

In present insolvency legislation, the 

uncontested, liquid and enforceable is 

seen as the only grounds of starting the 

procedure. However, we have to notice 

the dichotomy of the debt-claim, in 

identifying its necessary conditions for 

starting the procedure at the creditors’ 

request [21] and the conditions for it to 

be registered in the debt-claim lists 

stipulated by the insolvency law. 

Thus, the first difference is 

represented by the legislator’s 

obligation that is stipulated in art. 31 

regarding the conditions of creditors’ 

requests, at par. 2, as a condition for 

approving the debt, (the imperative 

note “…will mention…” being very 

clear), to present the supporting 

documents, forbidding the 

administration of other means. 

Consequently, once the procedure was 

started, the debtors whose debts can 

not be justified with titles are entitled 

to request their admission, being added 

in the preliminary table after the 

judicial administrator will request 

explanations to the debtor, will discuss 

with the creditor, requesting additional 

information if necessary. If the debt is 

contested, according to art 73 par.3, the 

administrative judge will answer to the 

appeals at the same time, issuing a 

sentence, even if for some solutions 

there is necessary the administration of 

proofs (not only written evidence). 

Another difference is represented by 

the cut-off value of the debt which is 
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clară), anexarea documentelor 

justificative, nepermiţând administrarea 

altor mijloace în acest sens. Ulterior, 

odată ce procedura a fost declanşată, 

creditorii ale căror creanţe nu sunt 

stabilite printr-un titlu, sunt îndrituiţi să 

depună cerere pentru admiterea 

acestora, fiind înscrisă astfel în tabelul 

preliminar, după ce administratorul 

judiciar va solicita explicaţii 

debitorului, va purta discuţii cu 

creditorul, solicitându-i, dacă este 

necesar, informaţii suplimentare. Dacă 

va fi contestată creanţa astfel 

înregistrată, potrivit art.  73, alin. 3, 

judecătorul-sindic va soluţiona deodată 

contestaţiile, prin sentinţă, chiar dacă 

pentru soluţionarea unora ar fi nevoie 

de administrare de probe (nu numai 

înscrisuri). 

Un alt element de deosebire, constă 

în faptul că valoarea-prag a creanţei, 

este pertinentă numai la deschiderea 

procedurii insolvenţei, nu şi pentru 

înscrierea la masa credală. Astfel, art. 

3, pct. 12 prevede că valoarea-prag 

reprezintă cuantumul minim al creanţei, 

pentru a putea fi introdusă cererea 

creditorului. Aceasta este de 45.000 lei, 

iar pentru salariaţi este de 6 salarii 

medii brute pe economie/pe salariat. În 

ipoteza mai multor cereri de deschidere 

a procedurii insolvenţei, venite din 

partea creditorilor, valoarea-prag va fi 

raportată la valoarea însumată a 

creanţelor tuturor creditorilor care au 

formulat cereri.  

Pentru înscrierea la masa credală, o 

astfel de cotă minimă nu este stipulată, 

putând cere înscrierea creditorii cu 

creanţe împotriva debitorului, de orice 

valoare, constatate sau nu printr-un 

înscris, sub condiţie sau nescadente, 

chirografare sau garantate [22]. 

Ca şi în ipoteza executării silite 

[23], prin dispoziţiile art. 662 Cod de 

pertinent only at the starting of the 

insolvency procedure, but only for 

entering the statement of assets and 

liabilities. Thus, art. 3 pct. 12 stipulates 

that the cut-off value represents the 

minimum value of the debt, for the 

debtor’s request to be handed. This 

value is of 45000 lei, and for 

employees 6 gross salaries. In case of 

several requests for starting the 

procedure, coming from the creditors, 

the cut-off value will be reported as a 

value of all debts. For registering to the 

statement of assets and liabilities, a 

minimum value is not stipulated, all 

creditors, irrespective of the value of 

their debts, can ask to be registered 

against the creditors.  

These debts are or aren’t confirmed 

in a document, under condition or 

without maturity term, unsecured or 

guaranteed [22]. 

As in the hypothesis of forced 

executions [23] through the 

stipulations of article 662 of Civil 

Procedure Code, the start of insolvency 

procedure can be done only if a debt is 

uncontested, liquid, and enforceable. It 

is wrong to consider the insolvency 

procedure a forced execution 

procedure special [24] because this 

means that we would neglect the 

procedure of judicial reorganization 

[25]. This has a mixed judicial nature, 

being able to strongly motivate a 

contractual judicial nature taking into 

account that, in order to execute a 

reorganization plan, this plan should be 

voted by the creditors according to the 

law [26] and before being confirmed 

by a syndic judge; this plan has a 

judicial nature, taking into account the 

role of the syndic judge in confirming 

the plan according to the article 101, 

after this plan was voted by the 

absolute majority of every distinct 
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procedură civilă, începerea procedurii 

insolvenţei nu se poate face decât dacă 

creanţa este certă, lichidă şi exigibilă. 

Este impropriu a numi procedura 

insolvenţei ca fiind o procedură de 

executare silită specială [24], întrucât 

ar însemna să nesocotim procedura 

reorganizării judiciare [25]. Aceasta din 

urmă are o natură juridică mixtă, 

putând motiva pertinent pentru o natură 

juridică contractuală, având în vedere 

că pentru a executa un plan de 

reorganizare acesta, înainte să fie 

confirmat de către judecătorul-sindic, 

va fi votat de creditori în condiţiile 

prevăzute de lege [26]; are un caracter 

judiciar, luând în considerare rolul 

judecătorului-sindic în confirmarea 

planului, conform art. 101, după 

acceptarea manifestată de majoritatea 

absolută din fiecare categorie distinctă 

de creditori ce vine la masa credală; 

caracterul legal al planului de 

reorganizare reiese din împrejurarea că 

legea prescrie efectele acestuia [27]. 

 

Concluzii 

Există temeiuri practice și morale 

pentru un demers legislativ, în sensul 

codificării insolvenței persoanei fizice, 

întrucât niciunul din mecanismele 

legale aplicabile astăzi, și prezentate în 

actuala lucrare, nu pot repara integral 

inechitățile financiare suferite de 

aceștia.  

Datorită aplicabilității limitate a 

teoriei impreviziunii și a procedurii de 

declarare a stării de insolvabilitate, 

conform art. 176 din Codul fiscal, și a 

efectelor, uneori injuste, a executării 

silite, luând în considerare motive 

obiective de neplată a unei creanțe, 

persoana fizică este neprotejată.  

Mai mult, art. 149 din Legea 

85/2006 stipulează că prevederile sale 

category of creditors that are part of 

statement of assets and liabilities; the 

legal nature of the reorganization plan 

can be deduced from the fact that law 

prescribes its effects [27]. 

 

Conclusions 

 

There are practical and moral 

reasons for a legislative action in the 

matter of codification of personal 

bankruptcy as none of the legal 

mechanisms available today, and 

presented throughout the paper, can 

repair some of the injustices natural 

persons face financially.  

Due to the limited applicability of 

the Theory of unpredictability and the 

procedure of declaring the fiscal 

debtor’s insolvability pursuant to art. 

176 of the Fiscal Code, and the 

sometimes unjust results of a forced 

execution of the debtor, having taken 

in account the objective reasons for 

non-payment of a debt, the natural 

person is left unprotected.  

Moreover, art. 149 of Law 85/2006 

states that the law’s provisions are to 

be supplemented by the dispositions of 

the EC Regulation on insolvency 

proceedings 1346/200, published in the 

Official Journal of the European 

Communities nr. L 160 on 30 June 

2000. The EC Regulation clearly states 

in paragraph (9) of it’s preamble that 

“This Regulation should apply to 

insolvency proceedings, whether the 

debtor is a natural person or a legal 

person, a trader or an individual.  

Due to Romania joining the 

European Union (EU) on the 1
st
 of 

January 2007 and in compliance with 

art. 288 of The Treaty on the 

Functioning of the European Union, 

the regulation is directly applicable in 

the member states. 
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se vor completa cu dispozițiile 

Regulamentului Consiliului (CE) nr. 

1346/2000, publicat în Jurnalul Oficial 

al Comunităților Europene nr. L 160 

din 30 iunie 2000. Regulamentul 

stipulează, în paragraful (9) din 

preambul, că “Prezentul regulament ar 

trebui să se aplice procedurilor de 

insolvență, indiferent dacă debitorul 

este o persoană fizică sau o persoană 

juridică, un comerciant sau o persoană 

particulară”.  

Avand în vedere aderarea României 

la Uniunea Europeana (UE) la 1 

ianuarie 2007, și tinând cont de 

dispozițiile art. 288 din Tratatul privind 

funcționarea UE, regulamentele se 

aplică direct în statele membre. 
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Ioan Vidu, Tratat elementar de drept civil. 

Obligaţiile, Editura Universul Juridic, 

Bucureşti, 2012, pag. 12-13; 

[11] Cum se poate întâmpla în situaţia 

preluării pasivului defunctului prin 

acceptarea moştenirii; 

[12] Prescripţia exctinctivă, în ipoteza 

drepturilor de creanţă (şi al drepturilor reale 

accesorii), stinge numai o componentă a 

dreptului la acţiune - posibilitatea de a 

obţine obligarea subiectului pasiv la 

executarea obligaţiei corelative sau la 

recunoaşterea dreptului subiectiv contestat; 

pe când, în ipoteza drepturilor reale 

principale şi a unor drepturi 

nepatrimoniale, prescripţia exctinctivă 

stinge însuşi dreptul subiectiv. Pentru 

from 25 October 2013), represented a legal 

revival, with the exception of some aspects 

for economic field; 

[8] None of the legal documents 

regarding the insolvency (Law no. 

64/1995, Law no. 85/2006, Government 

Emergency Ordinance no. 91/2013) does 

not have any stipulations about the 

insolvency of persons. Not even the new 

code of insolvency adopted by the 

Parliament on 15 April (its entering into 

force depends from the promulgation by 

the President and its publication in the 

Official Gazette) doesn’t discuss this 

problem; 

[9] See Vladimir Hanga, Drept privat 

roman / Roman Private Law, Ed. Didactica 

si Pedagogica Publishing House, 

Bucharest, 1977, p. 345 

[10] Liviu Pop, Ionut-Florin Popa, Stelian 

Ioan Vidu, Tratat elementar de drept civil. 

Obligatiile / Basic Treaty of civil law. 

Obligations, Universul Juridic Publishing 

House, Bucharest, 2012, pp. 12-13; 

[11] This can happen in the case of 

overtaking the debts of the deceased by 

accepting the inheritance; 

[12] The lapse of time for rights of claim 

(and for ancillary rights) offset only one 

component of the right of action - the 

possibility to get the obligation of the 

passive part to execute the correlative 

obligation or to admit the contested 

subjective right; at the same time, in case 

of ancillary rights and of non-property 

rights the lapse of time offset the 

subjective right itself. For details, taking 

into account the old Civil Code, see 

Gabriel Boroi, Drept civil. Parte Generală. 

Persoanele / Civil Law. General Party. 

Peoples, Hamangiu Publishing House, 

Bucharest, 2008, p. 341 and next, or for 

details in light of the new Civil Code, see 

Gabriel Boroi, Carla Alexandra 

Anghelescu, Curs de Drept civil - Partea 

generală, Editia a 2-a revizuită şi adăugită 

/ Course of Civil Law - General Part, 2nd 

edition revised, Hamangiu Publishing 

House, 2012, p. 289 and next; 

[13] Declared bankrupcy on the 15th of 
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detalii, în lumina vechiului Cod Civil, a se 

vedea Gabriel Boroi, Drept civil. Partea 

Generală. Persoanele, Editura Hamangiu, 

Bucureşti, 2008, pag. 341 şi urm., iar 

pentru detalii în lumina noului Cod Civil, 

Gabriel Boroi, Carla Alexandra 

Anghelescu, Curs de Drept civil - Partea 

generală, Ediţia a 2-a revizuită şi adăugită, 

Editura Hamangiu, 2012, pag. 289 şi urm.;  

[13] Faliment declarat la data de 15 

septembrie 2008, cu o datorie de peste 600 

miliarde de dolari; 

[14] Art. 1271, alin. (3) C. Civ.; 

[15] Debitor sau creditor; subliniez faptul 

ca schimbarea de împrejurări trebuia să nu 

fi fost şi nici să nu fi putut fi avută în 

vedere de debitor, aspectul subiectiv al 

creditorului nefiind relevant în această 

privinţă - este o instituţie reglementată în 

favoarea debitorului. Am putea imagina o 

situaţie în care creditorul, profesionist în 

accepţiunea C. Civ., nu prevede 

împrejurările ce îi reduc din valoarea 

creanţei ce o are împotriva unui debitor. În 

această situaţie, nu ar putea invoca 

impreviziunea, întrucât executarea 

contractului nu a devenit “excesiv de 

oneroasă”, ci dimpotrivă. De asemenea, 

creditorul nu ar putea invoca nici 

îmbogăţirea fără justă cauză - cauza justă 

constând în actul încheiat, alături de 

principiul „pacta sunt servanda”; 

[16] Să presupunem o situaţie opusă 

realităţii actuale: Un debitor încheie un 

contract de credit bancar acordat în franci 

elveţieni (CHF), cu plata în rate, pe o 

perioadă de 10 ani. Plata se face la cursul 

zilei, în Lei. După un an, CHF s-a depreciat 

puternic, cu peste 50% din valoarea iniţială; 

[17] Obligaţii fiscale: Ordonanţa 

Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de 

procedură fiscală, republicată în Monitorul 

Oficial al României, partea I, nr. 

513/31.07.2007; Ordinul nr. 

539/18.05.2009 emis de Ministerul Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale (MMFPS) 

pentru aprobarea Procedurii privind 

declararea stării de insolvabilitate a 

debitorilor persoane fizice sau juridice, 

conform prevederilor art. 176 din 

September 2008 with a debt of over 600 

billion dollars; 

[14] Article 1271 par. (3) Civil Code; 

[15] Debtor or creditor; point out that the 

change of circumstances had not been nor 

could be considered by the debtor, the 

creditor is not relevant subjective aspect in 

this regard - is an institution regulated in 

favor of the debtor. I could imagine a 

situation where the creditor professional 

sense C. Civ., not provides circumstances 

that reduce the amount of the claim that it 

has against a debtor. In this situation, could 

not invoke unpredictability as performance 

of the contract has not become “overly 

burdensome” on the contrary. Also, the 

creditor can not invoke any unjust 

enrichment - act consisting of just cause 

ended with the principle of “pacta sunt 

servanda”; 

[16] Let us suppose a situation that 

opposes the actual reality: a debtor signs a 

contract for a bank credit in Swiss Francs 

(CHF) in installments, for 10 years. The 

payment is made at currency exchange rate 

in lei. After one year, the Swiss Francs 

value has dropped by 50% from its initial 

value; 

[17] Fiscal obligations: Government 

Ordinance no. 92/2003 regarding the Fiscal 

procedure Code, re-published in the 

Official Gazette, part I, no. 

513/31.07.2007; Order no. 539/18.05.2009 

issued by the Minister of Labour, Family 

and Social Protection (MMFPS) for 

approving the Procedure regarding the 

insolvency state of debtors (persons or 

companies), according to the provisions of 

art. 176 from the Government Ordinance 

no. 92/2003. Civil obligations: Law no. 

134/2010 regarding the Civil Procedure 

Code, republished in Romanian Official 

Gazette, part I, no. 545 from 03.08.2012 

with subsequent modifications and 

completations; 

[18] Professionals, as they are defined by 

art. 3 par. (2) from the Civil Code, with the 

exception of those who have liberal jobs, 

but inclusively to autonomous 

administration: Government Emergency 
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Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003. 

Obligaţii civile: Legea nr. 134/2010 privind 

Codul de procedură civilă, republicat în 

Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 

545 din 03.08.2012 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

[18] Profesioniştii, astfel cum sunt 

definiţi de art. 3, alin. (2) din C. Civ., cu 

excepţia celor care exercită profesii 

liberale, dar inclusiv regiilor autonome: 

OUG nr. 91/2013 privind procedurile de 

prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, 

publicat în Monitorul Oficial al României, 

partea I, nr. 620/04.10.2013. Unităţile 

administrativ-teritoriale: OUG nr. 46/2013 

priving criza financiară şi insolvenţa 

unităţilor administrativ-teritoriale, publicată 

în Monitorul Oficial al României, partea I, 

nr. 299/24.05.2013. Persoanele fizice şi 

unităţile de învăţământ preuniversitar şi 

universitar, şi entităţile prevăzute de art. 7 

din OG nr. 57/2002: Legea nr. 134/2010 

privind Codul de procedură civilă, 

republicat în Monitorul Oficial al 

României, partea I, nr. 545 din 03.08.2012 

cu modificările şi completările ulterioare; 

[19] Pentru o prezentare statistic-tabelara 

a falimentelor, după număr şi valoare a 

patrimoniului în perioada 1869–1914, a 

falimentelor şi moratoriilor în România în 

perioada 1925–1931, şi a falimentelor şi 

moratoriilor în judeţul Ilfov în perioada 

1925–1939, a se vedea Tabelul 125-127 

prezentate în Victor Axenciuc, Evoluția 

economică a României. Cercetări 

statistico-istorice 1859-1947, Vol. III, 

Editura Academiei Române, București, 

2000, pag. 238-245; 

[20] Legile evreilor prevedeau o 

descărcare periodică de datorii a debitorilor 

comercianţi; 

[21] Procedura poate porni şi la cererea 

debitorului (cel mai în măsură să cunoască 

momentul instalării stării de insolvenţă); 

[22] Considerăm că în cazul în care o 

societate comercială intră în insolvenţă, cu 

un bun aflat în procedura vânzării la 

licitaţie, în condiţiile Codului de procedură 

civilă, adjudecatarul va putea cere predarea 

bunului (obligaţie de a face), prin 

Ordinance no. 91/2013 regarding the 

preventing measures of insolvency and 

insolvency itself, published in Romanian 

Official Gazette, part I, no. 

620/04.10.2013. Territorial and 

administrative division: Government 

Emergency Ordinance no. 46/2013 

regerding financial crisis and insolvency of 

territorial and administrative divisions 

published in Romanian Official Gazette, 

part I, no. 299/24.05.2013. Persons and 

pre-academic and academic educational 

units stipulated by art. 7 from Government 

Emergency Ordinance no. 57/2002: Law 

no. 134/2010 regarding Civil Procedure 

Code, republished in Romanian Official 

Gazette, part I, no. 545 from 03.08.2012 

including subsequent amendments and 

additions; 

[19] For a statistic analysis of the 

bankruptcies, according to the number and 

value of the property during 1869–1914, of 

the bankruptcies and moratoriums in 

Romania during 1925-1931 and of  the 

bankruptcies and moratoriums in Ilfov 

county during 1925-1939, see Table 125 - 

127 presented in Victor Axenciuc, Evoluția 

economică a României. Cercetări 

statistico-istorice 1859-1947 / Economic 

developments in Romania. Historical 

statistical research 1859-1947, Vol. III, Ed. 

Academiei Române Publishing House, 

Bucharest, 2000, pp. 238-245; 

[20] The Jewish laws stipulated a 

periodical discharge of debts from 

commercials; 

[21] The procedure may also begin at the 

request of the debtor (the one most likely 

to know the moment of an insolvency state 

taking effect), moreso, having the 

obligation, in light of art. 27, to adress the 

court with a request in this sense in a 

timeframe no longer than 30 days from the 

installment of an insolvency state; 

[22] We believe that when a commercial 

entity becomes insolvent with a property 

which is currently on auction according to 

the conditions of Civil Procedure Code, the 

buyer could ask the handover of the 

property by registering a form to the 
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depunerea unei cereri de înscriere la masa 

credală cu respectiva creanţă. În acest sens, 

dispoziţiile art. 36 prevăd efectul de 

suspendare al acţiunilor judiciare şi 

extrajudiciare, prin sentinţa de deschidere a 

procedurii insolvenţei; 

[23] A se vedea E. Oprina, I. Gârbuleţ, 

Tratat teoretic şi practic de executare 

silită, Vol I - Teoria generală şi 

procedurile execuţionale, Vol II - 

Explicaţii, cereri, modele, Editura 

Universul Juridic, Bucureşti, 2013; 

[24] „...prin executare silită se înţelege 

ansamblul dispoziţiilor legale, care 

reglementează modalităţile de aducere la 

îndeplinire a obligaţiilor prevăzute în titlul 

executoriu”, în Noul Cod de procedură 

civilă - Comentariu pe articole, Vol. II., 

Art. 527-1133, Editura Hamangiu, 2013, 

pag. 88, coordonator prof. univ. dr. Gabriel 

Boroi, comentariu - Dumitru Marcel 

Gavriș; 
[25] Spre deosebire de executarea silită, care 

se aplică oricărui debitor, indiferent de calitatea 

ce o are acesta, procedura insolvenţei se aplică, 

în conformitate cu art. 1, numai societăţilor 

comerciale, societăţilor cooperative, 

organizaţiilor cooperatiste, societăţilor agricole, 

grupurilor de interes economic, comercianţi 

persoane fizice, titularii întreprinderilor 

individuale şi asociaţiilor familiale. Persoana 

fizică poate fi supusă numai executării silite, 

neregăsindu-se în enumerarea domeniului de 

aplicare al legislaţiei insolvenţei; 

[26] Totuşi, conform art. 100, alin. 4, acceptul 

majorităţii creditorilor uneia din categoriile 

prevăzute în alin. 3 al aceluiaşi articol, învinge 

opozabilitatea minorităţii creditorilor din aceeaşi 

categorie, în aceste condiţii planul fiind socotit 

acceptat de categoria distinctă respectivă; 

[27] I. Schiau, Regimul juridic al insolvenţei 

comerciale, Editura ALL Beck, 2001, pag. 128; 

 

statement of assets and liabilities with the 

debt in question. See the stipulation of 

article 36 regarding the effects of the 

cancellation of judicial and extra-judicial 

actions with the court sentence of starting 

the insolvency procedure; 

[23] See E. Oprina, I. Garbulet, Tratat 

teoretic si practic de executare silita, Vol I 

– Teoria generala si procedurile 

executionale, Vol II – Explicatii, cereri, 

modele / Theoretical and practical treaty 

enforcement, Vol I - General Theory and 

executional procedures, Vol II - 

Explanations, applications, models, 

Universul Juridic Publishing House, 

Bucharest, 2013; 

[24] „...by forced execution it is 

understood the assembly of legal 

dispositions that regulates the way of 

accomplising the obligations stipulated 

enforceable titles”, in Noul Cod de 

procedura civila – Comentariu pe articole 

/ New Code of Civil Procedure - Comment 

on articles, Vol. II. Art. 527-1133, 

Hamangiu Publishing House, Bucharest, 

2013, p. 88, coordinator prof. univ. dr. 

Gabriel Boroi, comment - Dumitru Marcel 

Gavriș; 
[25] Unlike forced execution that is applied to 

any debtor, irrespective of his position, the 

insolvency procedure is applied according to 

article 1 only to commercial companies, 

building companies, agriculture companies, 

economic groups, persons, individual 

entrepreneurs and family associations. The 

persons can be subjected only to forced 

execution, without being subjected to 

insolvency legislation; 

[26] However, according to article 100 par. 4, 

the acceptance of the majority of the creditors 

stipulated in par. 3 of the same article, defeats 

the opposition of the minority of the creditors 

from the same category; in these conditions the 

plan is considered to have been accepted by the 

distinctive category in question; 

[27] I. Schiau, Regimul juridic al insolventei 

comerciale / The legal regime of commercial 

insolvency, ALL Beck Publishing House, 

Bucharest, 2001, p. 128; 
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