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Rezumat: Constituţia unui stat este 
aceea care consacră chintesenţa istorică, 
culturală şi politică a unei naţiuni, 
proiectându-i, în acelaşi timp, parcursul 
istoric, potrivit cerinţelor progresului şi 
idealurilor ce o animă. Doctrina se 
pronunţă aproape la unison pentru 
revizuirea Constituţiei României, pentru 
faptul că actualele dispoziţii nu oferă 
soluţii la disfuncţionalităţile şi chiar 
conflictele din zona puterii. Această 
lucrare îşi propune să analizeze şi să 
interpreteze, în viziunea autorului, „rolul 
istoric” al cultelor religioase şi al 
minorităţilor naţionale, în constituirea şi 
modernizarea statului român, potrivit 
proiectului de revizuire a Constituţiei 
României din februarie 2014. 
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Abstract: Constitution of a State is 
that who enshrining the historical 
quintessence, cultural and political life of 
a nation, projecting her, at the same time, 
historical throughout, according 
requirements progress and the ideals that 
animate her. Doctrine to pronounce 
almost in unison for revise the Romanian 
Constitution, because the current 
provisions do not provide solutions to 
malfunctions and even conflicts of power 
area. This paper aims to analyze and 
interpret, according to the author, 
"historical role" of religious and national 
minorities in the creation and 
modernization of the Romanian state, 
according to the draft revision of the 
Constitution of Romania in February 
2014. 
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Introducere 
 
Constituţia, fiind legea fundamen-

tală a statului, consacră cu valoare de 
principiu chintesenţa istorică, culturală 
şi politică a naţiunii, proiectându-i, în 
continuare, parcursul istoric, potrivit 
cerinţelor progresului şi idealurilor ce o 
animă. De aceea, ea trebuie să asigure 
un cadru de stabilitate legislativă, 
politică, economică, socială, etc. Dar, 
Constituţia este viabilă atâta timp cât 
cetăţenii se regăsesc în valorile ei şi, 
bineînţeles, cât timp este respectată. 
Fiind elaborată într-un moment istoric, 
Constituţia poartă amprenta condiţio-
nărilor acelui timp[1]. Acestea însă se 
schimbă şi, prin urmare, intră în 
contradicţie cu prevederile legii 
fundamentale. Când ele se acutizează, 
amendarea Constituţiei devine absolut 
necesară, altfel ea poate fi o frână în 
dezvoltarea societăţii.  

Referindu-ne, în acest moment, la 
Constituţia României, doctrina se 
pronunţă aproape la unison pentru 
revizuirea ei [2], în primul rând, pentru 
faptul că, actualele dispoziţii nu oferă 
soluţii la disfuncţionalităţile şi chiar 
conflictele din zona puterii. 
Experienţele anterioare de revizuire 
reclamă însă să se procedeze cu mai 
multă chibzuinţă, cu mai mult spirit 
ştiinţific şi chiar cu mai mult 
devotament şi răspundere faţă de 
viitorul ţării [3]. 

 
I. Revizuirea Constituţiei între 

oportunitate şi interese politicianiste 
 
O guvernare democratică, în 

termenii cei mai simpli, înseamnă 
administrarea afacerilor publice potrivit 
voinţei şi intereselor poporului. 
Titularul puterii într-un stat este 

 
Introduction 
 
The Constitution is the 

fundamental law of the state; it 
enshrines the principle value, 
quintessential historical, cultural and 
political life of the nation, projecting 
them further throughout history as 
required progress and ideals that 
animate. Therefore it should provide a 
framework for legislative stability, 
political, economic, social, etc. But 
the Constitution is viable as long as 
citizens are found in its values and, of 
course, how long is respected. Being 
developed in a historical moment, the 
Constitution bears the mark of 
conditionality that time. [1] But these 
changes and therefore conflicts with 
the provisions of the Constitution. 
When they are aggravated, amending 
the Constitution is absolutely 
necessary; otherwise it can be a brake 
on the development of society.  

Referring, at present, to the 
Romanian Constitution, the doctrine 
is pronounced almost in unison for its 
revision [2], primarily because the 
current provisions do not provide 
solutions to malfunctions and even 
conflicts in power. Past experience, 
however, require revision to proceed 
more wisely, with more scientific 
spirit and even more commitment and 
responsibility to the future of the 
country [3]. 

 
I. Revision of the Constitution 

between opportunity and political 
interests 

 
A democratic government, in 

simplest terms, means public affairs 
according to the will and interests of 
the people. The holder of power in a 
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poporul şi pentru că el, în mod direct, 
nu-şi poate asigura  guvernarea, soluţia, 
care s-a impus în timpurile moderne, 
constă în delegarea de putere, adică 
desemnarea de către popor a unor 
reprezentanţi care să exercite în numele 
său şi, mai ales, în interesul său, 
prerogativele de guvernare. Deci, cei 
investiţi cu atribuţii de autoritate 
publică sunt depozitarii temporari ai 
puterii delegate de popor. Garantul 
acestei convenţii îl reprezintă 
Constituţia. Ea este  investită cu o forţă 
juridică specială, de natură s-o facă 
respectată în primul rând de guvernanţi, 
şi să nu le permită acestora să acţioneze 
în afara mandatului încredinţat de 
popor. 

Se înţelege de la sine că o astfel de 
lege nu este agreată de către putere, 
care, prin natura ei, nu-i dispusă să 
accepte limite, constrângeri şi, mai 
ales, răspunderi pentru actele ce le 
întreprinde. De aceea, primii interesaţi 
de existenţa Constituţiei ar trebui să fie 
cetăţenii, pentru că, prin constituţie, lor 
le sunt garantate drepturi şi libertăţi 
pentru care s-au jertfit înaintaşii lor. Un 
asemenea rol însă nu-l poate îndeplini 
orice Constituţie şi, mai ales, una 
făcută de guvernanţi. 

Însă, dat fiind faptul că procedurile 
de elaborare sunt gestionate de 
guvernanţi se ajunge, inevitabil, ca cei 
aflaţi la putere să introducă în 
constituţie texte ce le sunt inspirate de 
alte scopuri decât binele public şi 
interesul naţional. Ratificarea de către 
popor, ca ultim act de autoritate, ce 
investeşte o astfel de creaţie cu statutul 
de Constituţie, fiind, de asemenea, sub 
controlul autorităţii, devine un act pur 
formal, poporul neştiind şi neînţelegând 
conţinutul legii fundamentale, pe care 
guvernaţii se feresc să-l explice, sau, 
intenţionat, îl prezintă deformat. În 

state that it is the people and, directly, 
the government can not provide the 
solution, which prevails in modern 
times is the delegation of power, i.e. 
the people appointment of 
representatives to exercise on its 
behalf and, especially, for their own 
powers of government. So those 
invested with public authority tasks 
are delegated temporary storage of 
power by the people. The guarantor of 
this Convention is the Constitution. It 
is invested with a special legal force 
of nature to do first observed by the 
government, and not allow them to act 
outside the mandate of the people.  

It goes without saying that such a 
law is approved power which, by its 
nature, is not willing to accept limits, 
constraints and, above all, take 
responsibility for their acts. 
Therefore, the first interested in the 
existence of the Constitution should 
be citizens because of their 
constitutionally guaranteed rights and 
freedoms them that were slain for 
their ancestors. Such a role but it can 
not perform any Constitution and 
especially one made by the 
government. 

However, given that the procedures 
are managed by the government it 
happens, inevitably, that those in 
power to introduce the constitution 
texts are inspired by them for 
purposes other than the public good 
and the national interest. Ratification 
by the people as the ultimate act of 
authority invests such a creation of 
statute by the Constitution, is also 
under the control authority becomes a 
purely formal, people not knowing 
and not understanding the content of 
the fundamental law, which the 
political leaders are reluctant il 
explain it or intentionally presents 
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această manieră a fost adoptată actuala 
Constituţie a României, iar revizuirea 
ei din anul 2003, a arătat foarte clar că 
puterea n-a urmărit, ca prin noile texte, 
să garanteze o mai bună guvernare, 
care să asigure poporului prosperitatea 
mult aşteptată ci, din contra, să-şi 
legitimeze comportamentul discreţionar 
şi, mai ales, să-i permită actele pe care 
urma să le întreprindă la comanda unor 
forţe străine.  

Opinia publică ar trebui să ştie, de 
exemplu, că multe dintre deciziile 
puterii care au adus enorme prejudicii 
economiei naţionale, şi au înlesnit 
accesul unor companii străine la 
bogăţiile ţării, fără nici un fel de 
compensaţii pentru statul român, au 
suport constituţional. Cu alte cuvinte, 
poporul român votând modificările ce 
s-au adus Constituţiei în 2003, a 
ratificat „opera” de subminare a 
economiei naţionale şi de aservire a 
României unor interese străine. În 
aceste condiţii, toate trimiterile la 
Constituţie şi gesturile de invocare a 
legii fundamentale ca pe o „carte 
sfântă” a poporului, inclusiv ritualul 
depunerii jurământului, arată nu numai 
un formalism ridicol, dar şi cât de 
ignoranţi şi de străini sunt unii faţă de 
conţinutul Constituţiei.  

Din 2003 şi până în prezent, s-au 
înregistrat şi alte tentative de revizuire 
a Constituţiei, inspirate, de asemenea, 
nu de ideea consolidării democraţiei şi 
a statului de drept, după cum în mod 
ipocrit s-a clamat de către iniţiatori. Pe 
fiecare i-a preocupat nu gândul unei 
guvernări cât mai responsabile şi mai 
ataşată de interesul naţional, ci 
înlăturarea şi a acelor fragile limite care 
i-a mai deranjat în excesele lor 
discreţionare. 

Majoritatea parlamentară, consti-
tuită în urma alegerilor generale din 

deformed. In this manner the current 
Constitution was adopted in Romania 
and its revision in 2003, made it very 
clear that the power has not pursued, 
as the new texts, to ensure better 
governance to ensure the prosperity of 
the people hoping for but, on the 
contrary, to legitimate discretionary 
behaviour and, especially, to allow 
acts that would take command of 
foreign forces. 

The public should know, for 
example, that many of the decisions 
of those holding the power and that 
have brought enormous  harm to the 
national economy and facilitated the 
access of foreign companies to the 
country's wealth, without any 
compensation to the Romanian state, 
have a constitutional support. In other 
words, the Romanian people voting 
changes that were made to the 
Constitution in 2003 ratified the 
"work" to undermine the national 
economy and the enslavement of 
Romania's foreign interests. Under 
these conditions all references to the 
Constitution and gestures to invoke 
the Basic Law as a "holy book" of the 
people, including ritual oath, showing 
not only a formality but how 
ridiculous and ignorant foreigners are 
some of the content of the 
Constitution. 

Since 2003 until now there have 
been other attempts to revise the 
Constitution, inspired also by the idea 
of not consolidating democracy and 
the rule of law as hypocritically was 
clamoured by originators. Each was 
preoccupied not by thought of as 
responsible governance and national 
interest and attached to the national 
interest but the removal of those 
fragile limits that could bother them 
in their discretional excesses. 
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2012, a încercat, de asemenea, să 
concretizeze un astfel de proiect. 
Calendarul reformei constituţionale 
urma să se încheie la data de 25 mai 
2014 când, odată cu alegerile pentru 
Parlamentul Europei, se preconiza şi 
desfăşurarea referendumului pentru 
ratificarea legii de revizuire a 
Constituţiei.  

N-a fost însă să fie aşa şi, deşi 
amendarea actualei Constituţii sau 
eventual elaborarea unei noi 
Constituţii, este o necesitate resimţită, 
nu numai de către clasa politică, dar 
chiar şi la nivelul societăţii şi, în mod 
deosebit, a diverselor ei structuri ce 
funcţionează sub egida societăţii civile, 
totuşi, examinând conţinutul legii de 
revizuire, ai un sentiment de uşurare că 
„opera” n-a avut finalitate.  

Deşi nu se poate anticipa ca acest 
proiect să mai fie repus pe agenda 
politică a vreunei alte guvernări, având 
în vedere şi schimbările produse în 
arcul guvernamental, totuşi, cel puţin 
din considerente doctrinare şi nu 
numai, analiza lui devine nu numai 
interesantă, dar chiar şi necesară. Legea 
de revizuire propune 128 de modificări 
asupra conţinutului actual al 
Constituţiei. Ele au fost examinate de 
către Curtea Constituţională, care s-a 
pronunţat asupra lor prin Decizia nr. 80 
din 16 februarie 2014 [4]. Urma, ca 
Parlamentul, în adoptarea proiectului, 
să refacă textele declarate 
neconstituţionale, precum şi cele 
deficitare din punct de vedere al 
rigorilor constituţionale, iar forma 
finală, după ce ar fi fost votată cu o 
majoritate de cel puţin două treimi din 
numărul membrilor fiecărei camere, să 
fie supusă ratificării prin referendum de 
către popor, operaţiune care, din 
motivele arătate n-a mai avut loc. 

 

The parliamentary majority, 
formed after the 2012 as a result of 
the general election, tried also to 
exploit such a project. The calendar of 
the constitutional reform was to end 
on May 25, 2014 when, with the EP 
elections, there was expected also the 
referendum to ratify the law to revise 
the Constitution. 

It was not, however, be so, 
although the amending the current 
Constitution or the possible drafting 
of a new Constitution is a need felt 
not only by politicians but even by the 
society and, in particular, its various 
structures operating under the aegis of 
civil society, however, examining the 
content of the law reviewed, you have 
a sense of relief that "the work" had 
no purpose. 

Although it is anticipated that this 
project will be put back on the 
political agenda of any other 
government, taking into account 
changes in the government coalition, 
however, at least doctrinal reasons 
and more, his analysis is not only 
interesting but even required. Law 
128 Reviewed proposed changes to 
the actual content of the Constitution. 
They were examined by the 
Constitutional Court, which ruled 
over them by Decision Nr. 80 of 16 
February 2014 [4]. Following the 
adoption of the Parliament to restore 
unconstitutional texts and those 
deficient in terms of constitutional 
norms and final form after it was 
passed by a majority of at least two 
thirds of the members of each 
chamber to be subject to ratification 
by referendum by the people, 
operation, for the reasons indicated 
never took place. 
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II. Rolul istoric al poporului 

român, în constituirea şi 
modernizarea statului,  sub semnul 
întrebării, în proiectul legii de 
revizuire a Constituţiei 

 
La articolul 1, după alineatul (1), se 

propune introducerea unui nou aliniat, 
cu următorul conţinut: „România 
recunoaşte rolul istoric în constituirea 
şi modernizarea statului român, al 
Bisericii Ortodoxe şi al celorlalte culte 
religioase recunoscute de lege, al Casei 
Regale şi al minorităţilor naţionale”. 

 
Curtea Constituţională a recomandat 

eliminarea acestui text, pe 
considerentul că nu are caracter de 
principiu general, iar conţinutul său 
este inexact.  

 
Într-adevăr, fiind inclus în Titlul I al 

legii fundamentale, denumit „Principii 
generale”, textul ar fi trebuit să aibă 
valoare de principiu general, adică să 
reprezinte un director, nu exclusiv 
pentru conţinutul de ansamblu al 
Constituţiei, ci pentru întregul sistem 
de drept. Principiile generale constituie 
cadrul pe care se grefează toate 
celelalte norme, ori „recunoaşterea 
rolului istoric…”  nu imprimă actului 
de legiferare vreo obligaţie de 
conformitate. Textul reprezintă o 
afirmaţie, căreia iniţiatorii au dorit să-i 
dea, din motive discutabile,  o 
importanţă cu totul deosebită prin 
inserarea ei în legea fundamentală.  

Acest text are şi grave deficienţe de 
construcţie. Astfel, printre entităţile 
care ar fi contribuit la „constituirea şi 
modernizarea statului român” sunt 
enumerate „Biserica Ortodoxă şi 
celelalte culte religioase recunoscute de 
lege”. Desigur, nominalizarea numai a 

 
II. Romanian people's historical 

role in the creation and 
modernization of the State under 
the question of the project of the 
bill to revise the Constitution 

 
In Article 1, paragraph (1), the 

introduction of a new paragraph, 
worded as follows: "Romania 
recognizes the historical role in the 
creation and modernization of the 
Romanian Orthodox Church and the 
state of other religions recognized by 
the law of the Royal and minorities 
national". 

 
The Constitutional Court 

recommended the removal of this text 
on the grounds that do not represent a 
general principle, and its content is 
inaccurate. 

 
Indeed, being included in Section I 

of the Basic Law, entitled "General 
Principles", the text should be worth a 
general principle, i.e. to be a director, 
not only for the overall content of the 
Constitution, but the entire system 
straight. The general principles on 
which the framework is grafted all 
other rules, or "recognition of the 
historical role ..." does not print 
legislative act under any obligation. 
The text is a statement that the 
initiators wanted to give reasons 
questionable, a particular importance 
by inserting its fundamental law. 

This text has serious deficiencies 
building. Thus, among the entities 
that has contributed “to 'development 
and modernization of the Romanian 
state” are listed “Orthodox Church 
and other religious groups recognized 
by law”. Of course, only the Orthodox 
Church nomination was justified by 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 3. Issue 2/2014 - http://juridica.ugb.ro/ - 
Alexandru AMITITELOAIE 

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

311 

Bisericii ortodoxe s-ar justifica prin 
ponderea pe care o are în societatea 
românească şi prezenţa ei tradiţională 
în zona puterii publice chiar dacă, pe 
undeva, ar fi discutabil rolul pe care l-a 
avut la modernizarea statului. De 
exemplu, secularizarea averilor 
mânăstireşti şi laicizarea instituţiilor 
publice, nu cred c-a fost pe placul 
bisericii, chiar dacă aceste reforme se 
înscriu în ceea ce numim 
„modernizare”. Sunt însă indicate c-ar 
fi avut, de asemenea, un astfel de rol şi 
celelalte culte religioase recunoscute de 
lege. O asemenea precizare nu 
concordă cu statutul Constituţiei, care, 
după cum s-a arătat,  proiectează pe 
perioade lungi de timp evoluţia naţiunii 
şi concomitent a edificiului statal. 
Recunoaşterea, prin lege, şi a altor 
culte religioase sau declararea altora ca 
fiind ilegale poate să intervină oricând, 
chiar şi după ce în Constituţie ar fi 
înserat textul indicat. Deci, indiferent 
de rolul istoric pe care l-ar fi avut la 
constituirea şi modernizarea statului 
român, recunoaşterea este condiţionată 
de un element aleatoriu, ceea ce 
contravine rigurozităţii ce trebuie să 
caracterizeze fiecare text constituţional. 
Sunt însă unele culte religioase, 
recunoscute de lege, a căror prezenţă în 
societatea românească n-a fost una 
semnificativă sau care, prin activitatea 
şi „misiunea” lor, n-au avut vreo 
legătură cu „constituirea şi 
modernizarea statului român” sau, şi 
mai rău, împotrivindu-se chiar acestui 
proces. De aceea, a le „onora” acum cu 
o recunoaştere având valoare 
constituţională, nu numai că nu 
corespunde adevărului, dar chiar ridică 
serioase semne de întrebare cu privire 
la scopul urmărit de inspiratorii acestui 
text. 

 

the proportion of the Romanian 
society has its presence in the 
traditional public power even if 
somewhere, it would be questionable 
role it had to modernize the state. For 
example, the secularization of the 
monasteries and the secularization of 
public institutions do not think that 
pleased the church, even if these 
reforms are part of what we call 
"modernization". There are, however, 
indicated that they had also such a 
role and other religious groups 
recognized by law. Such a statement 
is inconsistent with the statute 
Constitution, which, as noted, projects 
for long periods of time while the 
building progress of the nation and 
state. Recognition by law and other 
religious or declaring as illegal others 
may appear at any time, even after the 
Constitution would have inserted the 
text indicated. So whatever the 
historical role that I had to 
establishment and modernization of 
the Romanian state, recognition is 
subject to a random element which 
contradicts rigor that should 
characterize every constitutional text. 
But there are some religious groups 
recognized by law, whose presence in 
the Romanian society has not been a 
significant or through work and 
"mission" of them did not have 
anything to do with "the 
establishment and modernization of 
the Romanian state" or, worse, 
resisting even to this process. 
Therefore, their "honour" now has 
constitutional recognition not only 
untrue but even raises serious 
questions about the purpose of 
inspiration this text. 

 
In other news, the enumeration 

which makes the text gives each 
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În altă ordine de idei, prin 
enumerarea pe care o face, textul 
conferă fiecărei entităţi nominalizate, 
din perspectiva rolului la care face 
referire, acelaşi grad de contribuţie, 
ceea ce, în primul rând, nu corespunde 
adevărului şi, apoi, ar putea fi şi o 
ofensă adusă unora dintre aceste 
entităţi.  

De exemplu, prin acest text li se 
aduce recunoaştere şi minorităţile 
naţionale. Însă, adevărul istoric pune în 
lumină că unele dintre aceste minorităţi 
ne-au subminat chiar procesul edificării 
statale, ele fiind loiale altor state, a 
căror interese n-au coincis întotdeauna 
cu ale noastre. Desigur, unele 
minorităţi au fost loiale poporului 
român, convieţuind cu el în bună 
înţelegere chiar de când s-au aşezat în 
vatra lui strămoşească. Poate c-au avut 
şi un oarecare rol la constituirea şi 
modernizarea statului român, însă nu 
cred să prezinte pentru ele vreo 
importanţă menţionarea acestui fapt în 
Constituţie, mai ales sub o denumire 
generică, în care se includ şi acele etnii 
care nu ne-au fost loiale. Credem că 
tocmai reprezentanţii uneia dintre 
aceste etnii, au dorit o „legitimare” a 
aşa zisului rol pe care l-ar fi avut în 
istoria poporului român, şi pentru că ar 
fi fost prea riscant să fie doar ea 
nominalizată s-a recurs la această 
denumire generică.  

 
Aspectul cel mai grav, care se 

degajă din acest text,  este acela că din 
enumerarea sa lipsesc românii, adică 
acele generaţii din stârpea neamului 
nostru care, cu mari sacrificii şi jertfe, 
au înfăptuit unitatea naţională a statului 
român şi i-au asigurat ascensiunea spre 
modernitate. Lipsesc paşoptiştii, 
lipseşte Cuza, a cărui semnătură se află 
pe actele de naştere a tuturor 

entity nominated role from the 
perspective referred to the same level 
of contribution, which, first, untrue 
and, then, could be an offence to some 
of these entities. For example, this 
text brings them recognition and 
national minorities. But the historical 
truth highlights that some of these 
minorities even undermined our state 
building process, being loyal to other 
states whose interests do not always 
coincide with ours. 

Of course, some minorities were 
loyal to the Romanian people, living 
together with him understanding even 
when sat in his ancestral hearth. 
Maybe they had a role in the 
establishment and modernization of 
the Romanian state, but I do not think 
it's worth mentioning provide for this 
in the Constitution, especially under a 
generic name that includes ethnic 
groups and those we have not been 
loyal. We believe that just one of 
these ethnic representatives wanted a 
"legitimating" of the so-called role 
that you had in the history of the 
Romanian people and because it was 
too risky to just be nominated her to 
appeal to the generic. 

 
The worst aspect that is released 

from this is that the list was missing 
Romanians, i.e. cut off generations of 
our people who, at great cost and 
sacrifice, have achieved national unity 
of the Romanian state and assured 
them rise to modernity. The 
generation of 1848 missing, Cuza 
missing also, thus, whose signature is 
on the acts of birth of all modern 
Romanian state institutions, missing 
the Romanian Army that without its 
sacrifice there would not have been 
possible building of the Greater 
Romania, the Bratianus are also 
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instituţiilor statului român modern, 
lipseşte Armata Română, fără jertfa 
căreia n-ar fi fost posibilă făurirea 
României Mari, lipsesc brătienii şi toţi 
cei care au pus mai presus de propria 
tihnă, viitorul neamului românesc. 
Aceştia ar fi trebuit nominalizaţi, în 
primul rând, dacă totuşi s-a dorit 
înserarea în Constituţie a unui text de 
recunoştinţă, pentru rolul ce l-au avut 
în constituirea şi modernizarea statului 
român.  

Iniţiatorii textului ar putea să spună 
că poporul român, fiind subiect al 
actului de recunoaştere, nu rolul lui 
trebuia subliniat, ci al celor care şi-au 
legat destinul de istoria neamului, 
justificare care ar fi lipsită nu numai de 
adevăr, dar şi de sens. Subiect al actului 
de recunoaştere este, după cum arată 
clar textul în discuţie,  România, şi nu 
poporul român. Din România fac parte 
şi entităţile enumerate, ajungându-se, 
astfel, la o autorecunoaştere a 
presupusului rol, pe care l-ar fi avut în 
constituirea şi modernizarea statului 
român. 

 
Chiar dacă, asupra acestui text, 

Curtea Constituţională a exprimat un 
punct de vedere critic, cerând să fie 
eliminat din proiect, iar calendarul 
pentru revizuirea Constituţiei este 
deocamdată suspendat, cred totuşi că 
această chestiune n-ar trebui ignorată. 
Nu-i o problemă doar de tehnică 
legislativă, nu sunt erori scuzabile, cum 
s-ar crede din perspectiva unei viziuni 
juridice înguste. Textul analizat a  fost 
înserat în proiect, nu dintr-o simplă 
eroare. Firesc, el a făcut obiectul unor 
discuţii în cadrul comisiei de redactare 
a proiectului. De asemenea, liderii 
politici, punându-şi semnătura pe 
proiect, nu este de acceptat că nu l-ar fi 
cunoscut.    

missing and all those who put above 
own ease, the future of the Romanian 
nation. They should have been 
nominated in the first place, if you 
still wanted a text insertion in the 
Constitution of gratitude for the role 
you have played in the establishment 
and modernization of the Romanian 
state 

The initiators of the text might say 
that the Romanian people, the subject 
of the act of recognition, not his role 
to be stressed, but of those who have 
linked the destiny of the nation's 
history, justification would be 
deprived not only of truth and 
meaning. Subject to the act of 
recognition is, as shown clear in the 
text under question, Romania, and not 
the Romanian people. To Romania 
also belong the entities listed, leading 
thus to a self-recognition of the 
alleged role that it had in the 
establishment and modernization of 
the Romanian state. 

 
Even though on this text, the 

Constitutional Court expressed a 
critical point of view, asking to be 
removed from the project and the 
timetable for constitutional revision is 
still suspended, however, believe that 
this issue should not be ignored. It's 
not just a problem of legislative 
technique, are not excusable error, as 
one might think in terms of a narrow 
legal vision. Text analyzed was 
inserted in the project not a simple 
error. Naturally, he was the subject of 
discussion in the committee drafting 
the project. Also, political leaders, 
putting their signatures on the project, 
it is accepted that they would not 
known it. 
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Şi atunci, dacă logic, aşa stau 

lucrurile, avem dreptul şi obligaţia să 
ştim ce raţiuni stau la baza textului în 
discuţie, pentru că ele rămân în 
continuare active şi vor genera alte 
asemenea „ciudăţenii”.  

Prin formula declarativă „România 
recunoaşte”, poporul român, ratificând, 
să zicem, Constituţia, aduce un prinos 
de „recunoştinţă” celor care, în trecutul 
său zbuciumat, nu numai că nu i-au 
recunoscut vreun merit, dar i-au negat 
chiar identitatea şi existenţa. Să fie doar 
un simplu gest, de a „cinsti” şi „onora” 
această „contribuţie”, sau textul 
deschide calea şi pentru alte 
compromisuri de natură să submineze 
autoritatea statului român?  

Răspunsul la această întrebare ni-l 
dau însă celelalte texte care se referă, 
de asemenea, la minorităţi, şi prin care 
li se creează acestora un regim 
preferenţial. Este vorba de:  

- recunoaşterea zonelor tradiţionale 
ale minorităţilor naţionale, ca 
subdiviziuni ale regiunilor; 

- recunoaşterea dreptului reprezen-
tanţilor legali ai acestora, de a înfiinţa 
organe proprii de decizie şi executive, 
cu competenţe privind dreptul la 
păstrarea, dezvoltarea  şi exprimarea 
identităţii lor;  

- instituirea obligaţiei pentru toate 
autorităţile publice centrale şi locale, de 
a lua decizii cu privire la păstrarea, 
dezvoltarea şi exprimarea identităţii 
etnice, culturale, lingvistice şi 
religioase a persoanelor, numai după 
consultarea organizaţiilor aparţinând 
minorităţilor naţionale; 

- recunoaşterea dreptului minori-
tăţilor naţionale, de a folosi în mod 
liber, în spaţiul public şi privat, a 
propriilor simboluri, ce reprezintă 
identitatea lor etnică, culturală, 

 
And then if logically so, we have 

the right and obligation to know what 
reasons underlying the text in 
question, because they remain active 
and will also generate other "quirks". 

The declarative formula, "Romania 
recognizes" the Romanian people, 
being ratified, says, the Constitution, 
is bringing an offering of "gratitude" 
in its tumultuous past who not only 
did not recognize merit but it denied 
even the identity and existence . Is it 
just a simple gesture of "honour" and 
"honour" this "contribution" or text 
opens the way for other compromises 
likely to undermine the authority of 
the Romanian state? 

The answer we give it but other 
texts that refer also to the minority 
and they are creating their preference. 
These are: 

- recognition of traditional national 
minority areas as subdivisions of 
regions; 

- recognizing the right of their 
legal representatives to establish their 
own bodies and executive powers 
decision on the right to preserve 
develop and express their identity; 

- the obligation for all central and 
local authorities to make decisions on 
the preservation, development and 
expression of ethnic, cultural, 
linguistic and religious identity only 
after consulting organizations of 
national minorities; 

- recognizing the right of national 
minorities to freely use, in public and 
private space of their own symbols 
representing their ethnic, cultural, 
linguistic and religious; 

- remove the provision that all 
education levels should be conducted 
in Romanian and the establishment of 
general education requirement that 
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lingvistică şi religioasă; 
- eliminarea prevederii conform 

căreia, învăţământul de toate gradele 
trebuie să se desfăşoare în limba 
română şi instituirea obligativităţii ca 
numai învăţământul general să se 
desfăşoare în limba română; 

  
Toate aceste amendamente 

contravin principiilor fundamentale ce 
definesc statul, şi care pentru poporul 
român au o valoare sacră, intangibilă, 
pentru că personifică în formulă 
constituţională sacrificiile multor 
generaţii de români. Dacă aceste texte 
sunt inspirate doar de nişte calcule 
politicianiste, respectiv de o dorinţă a 
guvernanţilor de a face concesii 
reprezentanţilor minorităţilor naţionale 
în schimbul sprijinului acestora la 
guvernare [5], atunci statul român se 
află în mare pericol, întrucât pofta de 
putere constatăm că are întâietate faţă 
de interesul naţional. 

 
Concluzii 
 
Revizuirea Constituţiei României 

din octombrie 2003, precum şi toate 
încercările ulterioare de amendare a 
legii fundamentale, s-au aflat sub 
semnul unor interese străine de 
aşteptările şi aspiraţiile neamului 
românesc.  

Actualul proiect încearcă să impună 
românilor un conţinut constituţional 
antinaţional, mult mai direct şi chiar 
mai clar decât precedentele. Să mizeze 
oare iniţiatorii pe faptul că, pe acest 
parcurs „democratic” s-ar fi atenuat la 
români simţul patriotic şi nu le mai 
pasă de ţara lor ? În această situaţie, 
însă, slăbiciunile statului pot fi de 
natură să conducă societatea la 
dezastru, mai ales în condiţiile 
dependenţelor, determinate de evoluţia 

only take place in Romanian; 
 
All these amendments are contrary 

to the fundamental principles that 
define the state and the Romanian 
people have a sacred value, 
intangible, because it personifies the 
constitutional formula sacrifices of 
many generations of Romanian. If 
these texts are inspired only by some 
politicking calculations, namely a 
desire of government to make 
concessions in exchange for 
representatives of national minorities 
in government support [5], the 
Romanian state is in great danger, as 
we find that the lust for power has 
precedence over national interest. 

 
Conclusions 
 
Revision of the Constitution in 

October 2003 and all subsequent 
attempts to amend the Basic Law 
have been marked by foreign 
interests, expectations and aspirations 
of the Romanian people.  

The current project seeks to impose 
anti-national constitutional 
Romanians content more directly and 
even more clearly than previous ones. 
Do initiators to rely on the fact that 
this map "democratic" would be 
mitigated to Romanian patriotic sense 
and do not care about their country ? 
In this case however state weaknesses 
may be likely to lead to disaster the 
romanian society, especially in the 
conditions of dependencies 
determined from developments of 
globalization [6]. 
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Rezumat: Consacrarea obligaţiei, ca 
individului să nu-i fie încălcate anumite 
drepturi, s-a realizat urmare unui 
îndelungat proces evolutiv, în cursul căruia 
au fost depăşite concepţiile anacronice, 
elitiste şi totalitare, ce se opuneau 
recunoaşterii egalităţii oamenilor şi ideii 
de respect pentru drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale omului. Conceptul 
modern de „drepturi ale omului”, este 
rezultatul unei operaţiuni de sinteză, 
constând în sintetizarea ideilor avansate, 
din diferite ţări, cu un bogat conţinut moral 
şi politic, formulate de jurişti de mare 
prestigiu. Această noţiune reprezintă o 
actualizare a principiilor filosofice 
umaniste, reluând elemente din gândirea 
religioasă şi din năzuinţele generale de 
libertate, care au fost exprimate cu vigoare 
în secolele XVII şi XVIII. 
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Introducere 
 
La începuturile istoriei umane, 

drepturile omului erau denumite 
„drepturi naturale”, însă ulterior, în 
practica unor ţări acest concept a suferit 
unele transformări privind termenii 
folosiţi, în scopul exprimării mai exacte 
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Abstract: Consecration of obligation 
that the individual not be violated certain 
rights was achieved as a result of a long 
evolutionary process in which were 
overcame outdated perceptions, elitist 
and totalitarian, which opposed the 
recognition of equality of men and the 
idea of respect for human rights and 
fundamental freedoms. The modern 
concept of “human rights” is the result of 
synthesis operations consisting of 
synthesizing advanced ideas from 
different countries with a rich moral and 
political content, made by prestigious 
lawyers. This notion is an update of the 
philosophical principles of humanist 
repeating elements of religious thought 
and general aspirations of freedom that 
were expressed with force in the 
seventeenth and eighteenth centuries. 
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Introduction 
 
At the beginning of human history, 

human rights were called “natural 
rights”, but later in the practice of 
some countries the concept has 
undergone some transformations on 
the terms used in order to express 
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a conţinutului noţiunii respective [1]. 
Astfel, în doctrina de specialitate, ori 
cu ocazia a numeroase întruniri la nivel 
guvernamental sau neguvernamental, 
pe lângă conceptul de drepturi ale 
omului mai sunt folosite noţiuni ca: 
drepturi universale, libertăţi 
fundamentale, drepturi fundamentale, 
drepturi comune, drepturi ale 
cetăţeanului, îndatoriri ale omului, 
îndatoriri fundamentale, drepturi ale 
popoarelor, drepturi individuale sau 
drept uman. 

Din punct de vedere juridic, 
conceptul de „drepturi ale omului” se 
referă la drepturile subiective [2] ale 
persoanei, care privesc poziţia sa în 
raport cu puterea publică şi ceilalţi 
oameni, dar ele constituie şi o veritabilă 
instituţie juridică, formată dintr-un 
ansamblu de norme interne şi 
internaţionale ce au ca obiect de 
reglementare promovarea şi garantarea 
drepturilor şi libertăţilor omului, 
apărarea acestora împotriva abuzurilor 
statelor şi a pericolelor de orice natură 
[3]. 

Drepturile omului sunt stabilite la 
nivel global ori regional prin convenţii 
internaţionale, iar în plan naţional prin 
constituţii şi legi - în centrul 
preocupării organismelor care le 
consacră aflându-se acele drepturi care 
garantează egalitatea tuturor oamenilor, 
posibilitatea lor de manifestare 
nestingherită, în temeiul demnităţii şi al 
libertăţii, pentru că omul, după natura 
sa, este o fiinţă demnă şi liberă [4]. 

 
1. Evoluţia preocupărilor de 

consacrare şi garantare a drepturilor 
omului 

 
Istoria emancipării omului spre 

recunoaşterea drepturilor sale, trebuie 
văzută mai întâi ca o istorie a gândirii, 
mai mult decât o istorie a instituţiilor 

more precise the content of that 
concept [1]. Thus, the doctrine of 
specialty, or at the numerous meetings 
at governmental or non-governmental 
level, in addition to the concept of 
human rights are used notions as: 
universal rights, fundamental 
freedoms, fundamental rights, 
common rights, rights of citizens, 
duties of man's fundamental duties, 
rights of peoples, individual rights or 
human right.  

From a legal perspective, the 
concept of “human rights” refers to 
individual rights [2] of the person 
regarding his position in relation to 
public power and other people, but 
they are a real legal institution, 
composed of a domestic and 
international set of rules that concern 
the promoting and ensuring human 
rights and freedoms, defending it 
against abuses of states and dangers 
of any kind [3].  

Human rights are set globally or 
regionally by international 
conventions and on a national plan by 
constitutions and laws - in the center 
of preoccupation of bodies that 
consecrated them being those rights 
which guarantee the equality of all 
people, their ability to manifest 
unhindered under dignity and 
freedom, because man, as nature is a 
dignified and free being [4]. 

 
1. Evolution of consecration 

concerns and guarantee of human 
righst 

 
The history of human 

emancipation to recognize his rights 
must be seen first as a history of 
thought, rather than a history of 
social, political, economic institutions 
[5].  

Man is viewed from a humanist 
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sociale, politice, economice [5]. 
Omul este privit dintr-o perspectivă 

umanistă în epopeea lui Ghilgameş din 
Babilon, din prima jumătate a 
mileniului II  î. Hr., apoi în legi, cum ar 
fi Codul lui Hammurabi - regele semit 
al Imperiului Babilonian - în care sunt 
promovate reguli de dreptate socială, 
străbătute de un spirit umanitar fără 
egal la vremea respectivă.  

O primă mărturie scrisă, referitoare 
la recunoaşterea legală a unor drepturi 
fundamentale ale omului, o constituie 
micul cilindru de argilă, ce avea gravat, 
cu semne cuneiforme, edictul prin care 
Cyrus cel Mare (534 î. Hr.) a acordat 
evreilor, după cucerirea Babilonului, 
libertatea cultului şi posibilitatea de a 
se întoarce în ţara lor, pentru a-l 
practica. 

Fiinţa  umană a fost prezentă ca 
având drepturi, într-o societate morală, 
şi în marile epopei indiene: Vedele, 
Upanişadele (circa 560-480 î. Hr.), 
Sutrele (din care face parte şi un fel de 
manual juridic), Mahabharata, 
Ramayana şi Purana. De asemenea, o 
regăsim şi în textele Vechiului 
Testament, pătrunse de principii etice 
de organizare socială şi legislativă, 
având la bază o înaltă religiozitate. 

Gândirea budistă, întemeiată de 
Buda Sakyamunii, care a trăit cu 
aproximativ 2500 de ani în urmă, în 
India, căuta remedii spirituale relelor ce 
bântuiau pe oameni, considerând că nu 
numai oamenii sunt egali, ci toate 
fiinţele. Toţi au drept la respect şi 
nimic nu poate justifica un atentat la 
viaţa lor, ori exploatarea şi umilirea 
acestora. Buda respingea discriminarea 
dintre oameni, diferenţele existente 
fiind interşanjabile. Bogaţii şi săracii, 
regii şi cerşetorii, bărbaţii şi femeile, 
trebuiau să fie egali, singurul criteriu de 
ierarhie fiind vârsta, precum şi meritul 
personal. 

perspective in the Gilgamesh Epic in 
Babylon, in the first half of the second 
millennium BC, and then in laws such 
as the Code of Hammurabi - King 
Semitic of Babylonian Empire - 
where are promoted social justice 
rules, crossed by a humanitarian spirit 
unmatched at the time.  

The first written evidence relating 
to the legal recognition of 
fundamental human rights is the little 
cylinder of clay, which was engraved 
with cuneiform signs, edict by which 
Cyrus the Great (534 BC) granted 
Jews after the conquest of Babylon 
freedom of worship and the 
opportunity to return to their country 
to practice it. 

Human beings appear to have 
rights in a moral society also in the 
major Indian epics: the Vedas, the 
Upanishads (about 560-480 BC), 
Sutras (of which a kind of legal 
manual is part of), Mahabharata, 
Ramayana and Puranas. Also, we find 
it in the Old Testament texts, 
permeated by ethical principles of 
social organization and laws, based on 
high religiosity.  

Buddhist thought founded by Buda 
Sakyamunii, who lived about 2,500 
years ago in India, seek spiritual 
remedies for evils haunting people, 
considering that not only men are 
created equal, but all beings. 
Everyone has the right to respect and 
nothing can justify an attempt on their 
lives, or their exploitation and 
humiliation. Buddha rejected the 
discrimination between people, 
differences are interchangeable. Rich 
and poor, kings and beggars, men and 
women should be equal, the only 
criteria being age hierarchy and 
personal merit.  

In ancient Egyptian culture and 
civilization appeared Book of the 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 3. Issue 2/2014 - http://juridica.ugb.ro/ - 
Ramona-Gabriela PARASCHIV 

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

320 

În vechea civilizaţie şi cultură 
egipteană a apărut Cartea Morţilor, un 
adevărat cod moral de comportament al 
omului în viaţă, iar apoi învăţăturile lui 
Ptah-Hotep, în care se făcea referire la 
realităţile profunde ale sufletului uman. 
De asemenea, se afirma că nu trebuie 
întrebuinţată violenţa împotriva 
oamenilor „căci ei sunt născuţi din 
ochii soarelui, ei sunt turma lui 
Dumnezeu” [6]. 

În China veche, Confucius (Kung 
Fu Tzi - aprox. 551-479 î. Hr.) susţinea 
că o societate armonioasă nu poate fi 
posibilă, decât dacă oamenii care o 
compun sunt călăuziţi de principii cu o 
înaltă moralitate, fiindcă totul nu 
trebuie să fie decât un efort continuu 
spre bine. Omul, aflat în centrul 
sistemului său filozofic şi moral, 
trebuie să-şi iubească semenul şi să-l 
respecte, moralitatea fiind primul 
principiu al universului. Moderaţia în 
toate, dreptatea şi mai cu seamă 
umanitatea sunt principalele virtuţi pe 
care filozoful chinez le recomanda. 

În sec. I d. Hr., budismul chinez, 
care încuraja practicarea carităţii şi a 
iubirii de oameni, vedea în această 
concepţie, calea de salvare a omului de 
suferinţă şi de nevoi. 

Filosofii greci considerau drepturile 
omului ca fiind fundamentale, eterne şi 
imuabile, pe care orice societate trebuie 
să le respecte, întrucât provin din 
natura lucrurilor, iar legea nu este decât 
expresia acestei naturi [7]. Astfel, 
drepturile omului izvorăsc din dreptul 
natural, sunt drepturi naturale, drepturi 
fireşti. 

În contextul extinderii relaţiilor 
economice, politice şi culturale ale 
Greciei antice, sofiştii au avansat teza, 
revoluţionară pentru vremea respectivă, 
potrivit căreia omul este stăpânul 
destinului său şi nu se află la discreţia 
zeilor, cum se credea, nefiind supus 

Dead, a true moral code of human 
behavior in life and then teachings of 
Ptah-Hotep, which referred to the 
deep realities of the human soul. It 
also says that we should not use 
violence against the people “because 
they are born from the eyes of the sun, 
they are the flock of God” [6].  

In ancient China, Confucius (Kung 
Fu Tzi - approx. 551-479 BC) claimed 
that a harmonious society cannot be 
possible unless the people who 
compose it are guided by high moral 
principles, because it should not be 
than an ongoing effort to better. The 
man at the center of its philosophical 
and moral system must love and 
respect their neighbor, morality is the 
first principle of the universe. 
Moderation in all, justice and 
humanity in particular are the main 
virtues that Chinese philosopher 
recommends. 

In the first century AD, Chinese 
Buddhism, which encouraged the 
practice of charity and love of people, 
saw this concept as a way of saving 
human from suffering and needs.  

Greek philosophers believed 
human rights as fundamental, eternal 
and immutable, that any society must 
observe, as derived from the nature of 
things, and the law is only the 
expression of this nature [7]. Thus, 
human rights stem from natural law, 
are natural rights. 

In the context of the expansion of 
economic, political and cultural 
aspects of ancient Greek sophists 
thesis advanced, revolutionary for the 
time, according to which the man is 
master of his fate and is not at the 
mercy of the gods, as was believed, 
not subject to supernatural forces [8]. 

They held that man has inherent 
rights of his nature, previous to any 
consecration of law, precisely because 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 3. Issue 2/2014 - http://juridica.ugb.ro/ - 
Ramona-Gabriela PARASCHIV 

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

321 

unor forţe supranaturale [8]. 
Ei susţineau că omul are drepturi 

inerente naturii sale, anterioare oricărei 
consacrări legale, tocmai fiindcă este 
om, iar nesocotirea lor ar prejudicia 
această natură. 

Mai târziu au apărut gânditorii 
stoici, greci şi romani, care, formulând 
o doctrină a drepturilor naturale, 
vedeau ca bucurându-se de acestea pe 
toţi oamenii, indiferent de condiţia lor 
socială sau de locul în care s-ar afla. 
Drepturile nu trebuiau confundate cu 
privilegiile, ci ele aparţineau tuturor, 
prin simplul fapt că toţi erau fiinţe 
umane înzestrate cu raţiune [9]. 

 
2. Formarea ramurii de drept 

intern şi internaţional al drepturilor 
omului   

 
Până la apariţia unor „surse 

formale” ale drepturilor omului, adică a 
instrumentelor care să le exprime şi să 
le garanteze respectarea, nu se poate 
vorbi decât de o „preistorie” a 
drepturilor omului, din punct de vedere 
juridic.  

Primul document, care schiţează 
elementele unei protecţii juridice a 
drepturilor persoanei umane, a fost 
Magna Charta Libertatum, adoptată în 
anul 1215, în Anglia. Carta, care a 
marcat punctul de pornire a ceea ce 
astăzi numim „instrumente de 
promovare şi protecţie a drepturilor 
omului”, constituie nu numai o 
concedare din partea regelui, de 
privilegii aristocraţiei engleze, înalţilor 
prelaţi (bisericii engleze), oraşului 
Londra şi tuturor cetăţenilor oraşelor 
din regat, ci şi un prim text cu valoare 
constituţională, care garanta drepturi şi 
libertăţi oamenilor, stipulând, totodată, 
că nici regele nu este mai presus de 
lege, iar puterea lui nu este absolută. 

Marea Cartă a Libertăţilor prezintă 

it is human, and their disregard would 
prejudice that nature.  

Later appeared Stoic, Greeks and 
Romans thinkers, who, formulating a 
doctrine of natural rights, seeing as 
they enjoying all people, regardless of 
their social condition or where they 
are. Rights should not be confused 
with privileges, but they belong to all 
by the mere fact that they were all 
human beings endowed with reason 
[9]. 

 
2. Formation of human rights 

national and international law  
 
Until the advent of “formal 

sources” of human rights, i.e. tools to 
express them and to ensure 
compliance, there can be only a 
“prehistory” of human rights in terms 
of legal. 

The first document that outlines the 
elements of judicial protection of 
human rights was Magna Charta 
Libertatum, adopted in 1215 in 
England. Charter, which marked the 
starting point of what today we call 
“tools to promote and protect human 
rights” is not only a release from the 
king of the privileges of the English 
aristocracy, prelates (the Church of 
England), the City of London and all 
citizens of the kingdom, but also the 
first constitutional text, which 
guaranteed rights and freedoms of the 
people, stipulating, however, that no 
king is above the law, and his power 
is not absolute. 

Great Charter of Freedoms 
practically shows an edict constitution 
under an agreement between the King 
John without Country and his 
rebellious barons, with a double 
meaning: the shape of contract 
between the king and the barons, later 
contributing to the social contract 
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practic o constituţie, edictată în virtutea 
înţelegerii intervenite între regele Ioan 
fără de Ţară şi baronii săi rebeli, cu o 
dublă semnificaţie: avea forma unui 
contract între partida regelui şi cea a 
baronilor, contribuind astfel mai târziu 
la teoria contractului social, şi conţinea 
câteva principii (referitoare la 
interzicerea arestării arbitrare şi la 
principiul legalităţii) care au devenit, 
cu timpul, piatra unghiulară a noţiunii 
de normă de drept şi care, câteva 
secole mai târziu, au inspirat 
documente ca: „The Petition of Rights” 
(7 iunie 1628), adresată regelui Angliei 
de către Parlament (în care se arăta că 
omul liber nu poate fi obligat să 
plătească impozit, fără consimţământul 
Parlamentului; omul liber nu poate fi 
citat împotriva legii; soldaţii şi 
marinarii nu pot pătrunde abuziv în 
case particulare, ş.a.) şi „Habeas 
Corpus Act”, lege impusă de 
Parlamentul englez la 26 mai 1679, 
considerată ca a doua constituţie a 
Angliei, după Magna Charta 
Libertatum. 

Ulterior, Carta a fost completată cu 
Reglementările de la Oxford, 
promulgate în 1258, care stabileau 
obligaţiile administratorilor faţă de 
popor, instituind şi o procedură pentru 
plângerile împotriva administratorilor 
corupţi. 

Mai târziu, sub influenţa marilor 
gânditori ai lumii, preocupaţi de 
promovarea drepturilor omului, au 
apărut şi alte documente naţionale ca: 
„Bill of Rights” (13 februarie 1689), 
Declaraţia de independenţă a Statelor 
Unite (4 iulie 1776), Declaraţia 
drepturilor omului şi ale cetăţeanului 
(26 august 1789, adoptată de Adunarea 
Constituantă a Franţei), Constituţia 
Statelor Unite (din 17 septembrie 1787, 
ratificată de toate statele Uniunii între 7 
decembrie 1787 şi 29 mai 1790). 

theory, and contained several 
principles (relating to prohibition of 
arbitrary arrest and the principle of 
legality) that became the cornerstone 
of the concept rule of law and a few 
centuries later inspired documents as: 
“The Petition of Rights” (June 7, 
1628) to King of England by 
Parliament (stating that the free man 
cannot be forced to pay tax without 
the consent of Parliament, the free 
man cannot be cited against the law, 
soldiers and sailors cannot get abusive 
in private houses and others) and 
“Habeas Corpus Act”, a law imposed 
by the English Parliament on 26 May 
1679, considered the second 
constitution of England after Magna 
Charta Libertatum. 

Subsequently, the Charter was 
completed with Oxford regulations 
promulgated in 1258, which set out 
the obligations of directors to the 
people, establishing a procedure for 
complaints against corrupt 
administrators. 

Later, under the influence of great 
thinkers concerned with human rights, 
have appeared other national 
documents that “Bill of Rights” 
(February 13, 1689) U.S. Declaration 
of Independence (July 4, 1776), the 
Declaration of Human Rights and 
Citizen (August 26, 1789, adopted by 
the Constituent Assembly of France) 
U.S. Constitution (17 September 
1787, ratified by all EU states 
between December 7, 1787 and May 
29, 1790). 

Constitutions adopted subsequently 
in democratic countries, such as for 
example in the Netherlands (1798), 
Sweden (1809), Spain (1812), 
Belgium (1831), Denmark (1949) 
proclaimed the fundamental human 
rights and the means of ensuring their 
[10]. 
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Constituţiile adoptate ulterior în 
ţările democratice, cum ar fi spre 
exemplu, în Olanda (1798), Suedia 
(1809), Spania (1812), Belgia (1831), 
Danemarca (1949), au proclamat 
drepturile fundamentale ale omului şi 
mijloacele de garantare a acestora [10].  

Consacrarea în formă juridică a 
valorilor filosofice, politice şi sociale, 
inclusiv cu privire la drepturile omului, 
s-a intensificat odată cu „Renaşterea”, 
datorită multiplelor schimbări în viaţa 
socială, politică şi a mentalităţilor, 
generate de apariţia şi extinderea 
economiei de piaţă, cât şi a 
liberalismului. De altfel, drepturile 
omului reprezintă o idee modernă ce nu 
se poate explica decât în contextul unei 
lumi cu un anumit nivel de dezvoltare. 
A fundamenta aceste drepturi, într-un 
moment anterior, este ca şi cum ai 
încerca să iluminezi cu energie 
electrică în secolul al VII-lea. 

În practica socială, teoreticienii 
liberalismului au fost primii care au 
proclamat egalitatea tuturor oamenilor, 
ca fundament al concepţiei drepturilor 
omului, iar revoluţiile - americană 
(1763-1791) şi franceză (1789-1799) - 
au consacrat, pentru prima oară în 
istoria umanităţii, principiile: egalităţii 
în faţa legii, libertăţii de gândire şi 
demnităţii umane. 

La mijlocul secolului al XIX-lea, 
drepturile omului au început să fie 
abordate şi la nivel internaţional, 
primele norme convenţionale 
interstatale având ca obiect umanizarea 
războiului, combaterea comerţului cu 
sclavi (în general, cu fiinţe umane) şi 
protejarea minorităţilor religioase. 

Începând cu secolul al XX-lea, mai 
ales după crearea Societăţii Naţiunilor, 
au fost adoptate mai multe norme 
internaţionale privind protecţia unor 
drepturi, referitoare la: probleme de 
muncă, protecţia drepturilor popoarelor 

Consecration of the legal form of 
philosophical, political and social 
values, including on human rights, 
has intensified with the “Rebirth” due 
to the many changes in social, 
political life and mentalities generated 
by the emergence and expansion of 
the market economy and liberalism. 
Moreover, human rights are a modern 
idea which can be explained only in 
the context of a world with a certain 
level of development. To substantiate 
these rights in an earlier time is like 
trying to enlighten electricity in the 
seventh century.  

In social practice, liberal theorists 
were the first to proclaim the equality 
of all people as the foundation of the 
concept of human rights and 
revolutions - American (1763-1791) 
and French (1789-1799) - have 
established for the first time in human 
history the principles: equality before 
the law, freedom of thought and 
human dignity.  

In the mid-nineteenth century 
human rights began to be addressed 
internationally, first interstate 
conventional rules covering the 
humanization of war, fighting the 
slave trade (in general, human beings) 
and the protection of religious 
minorities.  

Since the twentieth century, 
especially after the creation of the 
League of Nations were adopted 
several international rules on the 
protection of rights relating to: labor 
issues, protection of the rights of 
colonial peoples, the protection of 
ethnic and religious minorities, 
protection of foreigners.  

Promotion of human rights has 
been addressed but as a major 
imperative of the international 
community only after the Second 
World War to prevent future atrocities 
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din colonii, protecţia minorităţilor 
etnice şi religioase, protecţia străinilor. 

Promovarea drepturilor omului a 
fost abordată însă, ca imperativ major 
al comunităţii internaţionale, abia după 
cel de-Al Doilea Război Mondial, 
pentru a se preîntâmpina pe viitor 
atrocităţi, asemănătoare celor săvârşite 
de nazişti. Astfel, au fost adoptate 
numeroase reglementări cu caracter 
universal sau regional, începând cu 
Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite (26 
iunie 1945) şi Declaraţia universală a 
drepturilor omului (10 decembrie 1948) 
- primul document cu vocaţie 
universală, care stipulează principiile 
fundamentale ale drepturilor omului: 
libertatea, egalitatea, universalitatea şi 
inalienabilitatea, cât şi prevederi 
exprese referitoare la: cadrul legal al 
exercitării drepturilor omului; dreptul 
de a participa direct sau prin 
reprezentanţi la elaborarea legilor; 
libertatea cuvântului; libertatea presei, 
libertatea întrunirilor, ş.a. 

 
Chiar dacă nu a fost adoptată printr-

un act cu forţă juridică obligatorie, 
Declaraţia universală a drepturilor 
omului a avut şi are un ecou imens, 
devenind un veritabil instrument 
internaţional care stă la baza formării 
celui mai dezvoltat sistem de protecţie 
a drepturilor omului cunoscut în istorie.  

Principiile înscrise în aceasta au fost 
preluate în constituţiile statelor 
democratice şi în numeroase convenţii 
internaţionale, dobândind astfel forţă 
juridică.  

La nivel global, evoluţia 
reglementărilor privind protecţia 
drepturilor omului, are un ritm 
accentuat, lista lor îmbogăţindu-se 
continuu; din studiile Institutului de 
Documentare Juridică de la Roma 
reiese că, în prezent sunt reglementate 
138 drepturi ale omului, iar în lista 

like those committed by the Nazis. 
Thus, numerous universal or regional 
regulations were adopted, starting 
with United Nations Charter (June 26, 
1945) and the Universal Declaration 
of Human Rights (December 10, 
1948) - the first document of 
universal jurisdiction, which provides 
the fundamental principles of human 
rights: freedom, equality, universality 
and inalienability and express 
provisions on: the exercise of legal 
rights; right to participate directly or 
through representatives in drafting 
laws; freedom of speech; freedom of 
the press, freedom of assembly, etc. 

 
Even if it was passed through a 

legally binding document, the 
Universal Declaration of Human 
Rights has had a huge echo, becoming 
a true international instrument 
underlying the formation of the most 
developed system of human rights 
known in history. 

Principles enshrined in it were 
taken over constitutions of democratic 
states and numerous international 
conventions, thus gaining legal force.  

Global regulatory developments on 
human rights protection has a rhythm 
accentuated their list continuously 
enriching; Legal Documentation 
Institute studies in Rome show that 
are currently covered 138 human 
rights and the list drawn up by the 
International System for Information 
and Documentation on Human Rights 
(HURIDOCS) listed 115 such rights 
[11].  

However, mechanisms to ensure 
compliance and enforce diversified 
continuously, at national, regional and 
universal level. 

However, many rights and 
freedoms enshrined in legislation 
have not so far found no effective 
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întocmită de Sistemul Internaţional de 
Informare şi Documentare în Domeniul 
Drepturilor Omului (HURIDOCS) 
figurează 115 asemenea drepturi [11].  

Totodată, mecanismele de garantare 
a respectării şi aplicării drepturilor s-au 
diversificat continuu, atât la nivel 
naţional, regional, cât şi universal.  

Totuşi, numeroase drepturi şi 
libertăţi consacrate prin acte normative, 
nu şi-au găsit nici până în prezent o 
aplicare efectivă în unele zone ale 
lumii, ori între garanţiile stipulate şi 
situaţiile de fapt există un decalaj 
considerabil, nereuşindu-se în multe 
situaţii punerea în practică a unor 
drepturi recunoscute formal. 

Potrivit doctrinei [12], garantarea 
acestor drepturi a rămas fragilă din 
motive de ordin politic, economic, 
tehnologic şi instituţional, însă 
apreciem că acest fenomen se datorează 
şi obiceiurilor, mentalităţilor şi 
tradiţiilor, care acţionează ca o frână în 
calea schimbărilor, ceea ce ar impune 
măsuri pentru perfecţionarea 
mecanismelor democratice şi a celor 
menite a duce la dezvoltarea economiei 
în regiunile respective. 

Dezvoltarea domeniului de drept 
pozitiv al drepturilor omului, a condus 
şi la dezvoltarea unei ştiinţe autonome 
a drepturilor omului [13]. Aceasta este 
o ramură specială a ştiinţelor sociale, ce 
are ca obiect studierea raporturilor 
dintre oameni, prin prisma demnităţii 
umane, cu scopul de a determina 
drepturile şi capacităţile care sunt 
necesare pentru dezvoltarea 
personalităţii fiecărei fiinţe umane [14]. 

Problematica drepturilor omului a 
pătruns direct, dar sigur, în conţinutul 
normativ al dreptului internaţional 
public, ca şi într-o serie de ramuri ale 
acestuia: dreptul internaţional umanitar, 
dreptul internaţional penal, dreptul 
răspunderii internaţionale, dreptul 

enforcement in some areas of the 
world or between the guarantees 
stipulated and actual situations there 
is a considerable gap, failing in many 
cases the implementation of rights 
formally recognized.  

According to the doctrine [12], 
guaranteeing these rights remained 
fragile due to political, economic, 
technological and institutional order, 
but consider that this phenomenon is 
due to the habits, attitudes and 
traditions that act as a brake on 
change, which would require 
measures to improve democratic 
mechanisms and those intended to 
lead to economic development in the 
regions.  

Development of the field of human 
rights positive law led to the 
development of an autonomous 
science of human rights [13]. This is a 
special branch of social science that 
covers the study of relations between 
people, in terms of human dignity, in 
order to determine the rights and 
capacities that are necessary for every 
human personality development [14]. 

Human rights issues came directly 
but surely into the normative content 
of international public law, as well as 
a number of its branches: international 
humanitarian law, international 
criminal law, international liability 
law, diplomatic law (through 
diplomatic protection) and 
international environment law. 

Initially, human rights were 
regarded as forming a legal institution 
of public international law, but as 
result in the development of 
regulations has become a distinct 
branch: the international law of 
human rights [15], which is a distinct 
legislative assembly (as the Law of 
Treaties, law of the Sea, diplomatic 
and consular law, etc.) governed by 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 3. Issue 2/2014 - http://juridica.ugb.ro/ - 
Ramona-Gabriela PARASCHIV 

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

326 

diplomatic (prin protecţia diplomatică) 
şi dreptul internaţional al mediului.  

Iniţial, materia drepturilor omului a 
fost considerată ca formând o instituţie 
juridică a dreptului internaţional public, 
însă urmare dezvoltării reglementărilor 
în materie a devenit o ramură distinctă: 
dreptul internaţional al drepturilor 
omului [15], care reprezintă un 
ansamblu normativ distinct (ca şi 
dreptul tratatelor, dreptul mării, dreptul 
diplomatic şi consular, etc.), guvernat 
de principiile fundamentale ale 
dreptului internaţional public general, 
chiar dacă prezintă şi anumite trăsături 
specifice.  

 Având în vedere criteriile care stau 
la baza împărţirii sistemului de drept în 
ramuri de drept [16], constatăm că 
dreptul internaţional al drepturilor 
omului reprezintă o ramură de sine 
stătătoare a dreptului, întrucât are un 
obiect propriu de reglementare: 
raporturile juridice din sfera protecţiei 
internaţionale a drepturilor omului, 
beneficiarii reglementărilor sale fiind în 
primul rând oamenii, ca particulari, şi 
nu statele părţi. De altfel, dezvoltarea 
dreptului internaţional al drepturilor 
omului în cadrul dreptului internaţional 
public general, constituie „o revoluţie 
lină, care ţinteşte în mod invariabil cele 
mai etatiste caracteristici ale dreptului 
internaţional” [17].  

În evoluţia sa, dreptul internaţional 
al drepturilor omului nu reflectă un 
model unitar şi imuabil, general 
acceptat, întrucât procesul axiologic 
generator de drepturi se desfăşoară 
diferit în fiecare epocă istorică, 
procesele de valorizare la nivel naţional 
coexistând şi influenţându-se reciproc 
cu cele ce se realizează la nivel 
internaţional [18]. Astfel, 
reglementările naţionale adoptate de 
state formează ceea ce este numit  
„drepturi ale omului cu conţinuturi 

fundamental principles of public 
international law generally, even if 
they have certain specific features. 

Given the criteria underlying the 
legal system division into branches of 
law [16], we find that the 
international law of human rights is 
an independent branch of law, as it 
has a proper object of regulation: 
legal relations in the sphere of 
international protection of human 
rights, the beneficiaries of its 
regulations are primarily the people as 
individuals, not States Parties. 
Moreover, the development of 
international human rights within the 
general public international law is “a 
soft revolution that aims invariably 
the statist features of international 
law” [17]. 

In its evolution, international 
human rights law does not reflect a 
unified and immutable model, 
generally accepted as the rights 
axiological generator runs differently 
in each historical epoch, national 
valuation processes coexist and 
influence each other with what is 
performed internationally [18]. The 
national regulations adopted by 
countries form what is called ”human 
rights with variable content” [19] by 
means of these differentiated content 
specific to each state realizing secure 
and effective protection of rights. 

Human rights regulations relate 
both to internal order, as well as the 
international one summing and 
defining a set of rights and freedoms 
and obligations of people (each 
other), states (to protect and promote 
these rights), the entire international 
community (to ensure compliance in 
each country intervening in situations 
where human rights are violated in a 
particular state, which lacks measures 
to end violations and restoring the 
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variabile” [19], prin intermediul acestor 
conţinuturi, diferenţiate de specificul 
fiecărui stat, realizându-se garantarea şi 
protecţia efectivă a drepturilor. 

Reglementările privind drepturile 
omului ţin atât de ordinea internă, cât şi 
de cea internaţională, definind şi 
însumând un ansamblu de drepturi şi 
libertăţi, precum şi de obligaţii ale 
oamenilor (unii faţă de alţii), ale 
statelor (de a apăra şi promova aceste 
drepturi), ale întregii comunităţi 
internaţionale (de a veghea la 
respectarea lor în fiecare ţară, 
intervenind în acele situaţii în care 
drepturile omului ar fi încălcate într-un 
anumit stat, care nu dispune măsurile 
necesare pentru încetarea încălcărilor şi 
restabilirea situaţiei anterioare). 

 
Concluzii 
 
Doctrina pozitivistă susţine faptul că 

singurul drept este cel pozitiv, fiind 
inutil să căutăm originile drepturilor 
omului în dreptul natural, însă punctul 
de plecare al oricărei reflecţii, 
referitoare la libertate şi drepturi, se 
situează, de regulă, în teoriile dreptului 
natural [20].  

Fundamentarea drepturilor şi 
libertăţilor omului numai pe dreptul 
pozitiv - recunoaşterea acestora 
depinzând doar de autoritatea statală - 
ar deschide calea arbitrariului şi 
totalitarismului [21], care nu pot să fie 
estompate decât de recunoaşterea 
dreptului natural, ce încearcă să lege 
drepturile omului de „principii 
superioare” şi de natura umană. 

Alături de doctrina clasică a 
dreptului natural - ce situează drepturile 
omului, din punct de vedere ontologic, 
înainte de naşterea individului - şi de 
pozitivism, care, poziţionându-se la 
cealaltă extremă, consideră că 
drepturile sunt legate exclusiv de voinţa 

previous situation). 
 
Conclusions 
 
Positivist doctrine maintains that 

the only right is the positive one, 
being useless to seek the origins of 
human rights in natural law, but the 
starting point of any discussion on the 
freedom and rights lies usually in the 
theories of natural law [20].  

Substantiation of human rights and 
freedoms only on positive law - their 
recognition depends only on the state 
- would open the arbitrary and 
totalitarianism way [21], which can be 
faded only by the recognition of 
natural law, which attempts to link 
human rights to “higher principles” 
and human nature.  

Along with the classical doctrine of 
natural law - that situate human rights 
of ontologically prior to the birth of 
the individual - and positivism, which 
positioning itself at the other extreme, 
consider that the rights are related 
only to state’s will, there is an opinion 
according to which the genesis of 
these rights is social, but it is in a 
prejudicial and extrajudicial phase, 
gaining only later by consecration and 
legal protection of those values, 
normative nature.  

The claim that human rights would 
be the source only in nature, we 
believe that they only partially cover 
the reality, as the extent of the rights 
enshrined covers only the positive 
side of human nature, which involves 
rights and freedoms beneficial for 
everyone, but for the other fellow and 
society in general, and not the 
negative side of human nature.  

There are some rights that are not 
dictated by the laws of nature, but 
may have its source, for example, in 
the “social contract”, governed by the 
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statului, există şi opinia potrivit căreia 
geneza acestor drepturi este socială, dar 
ea se situează într-o fază prejuridică şi 
extrajuridică, căpătând doar ulterior, 
prin consacrarea şi protecţia juridică a 
valorilor respective, caracter normativ. 

Afirmaţia potrivit căreia drepturile 
omului şi-ar avea izvorul numai în 
natură, considerăm că acoperă doar 
parţial realitatea, întrucât sfera 
drepturilor consacrate are în vedere 
numai partea pozitivă a naturii omului, 
care implică drepturi şi libertăţi 
benefice pentru fiecare, dar şi pentru 
ceilalţi semeni şi societate, în general, 
iar nu şi partea negativă a naturii 
umane.  

Există unele drepturi care nu sunt 
dictate de legile naturii, ci pot să-şi aibă 
izvorul, spre exemplu, în „contractul 
social”, fiind reglementate din nevoia 
de convieţuire a indivizilor în comun, 
iar altele pot să derive din dezvoltarea 
ştiinţei sau tehnicii, natura umană 
urmând a se adapta la acestea.  

În concluzie, s-ar putea susţine că, 
în evoluţia lor, drepturile omului au la 
bază natura umană pozitivă şi legile 
naturii, însă reglementarea acestora se 
realizează şi în funcţie de nevoile 
convieţuirii sociale, progresul general, 
dezvoltarea diverselor comunităţi (care 
generează şi unele drepturi 
caracteristice) şi ţelurile evoluţiei 
societăţilor umane privind dezvoltarea 
civilizaţiei [22]. 
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need of individuals living together in 
common, and others can be derived 
from the development of science and 
technology, humanity following to 
adapt to it.  

In conclusion, it could be argued 
that, in their evolution, human rights 
are based on positive human nature 
and laws of nature, but their 
regulation is achieved depending on 
the needs of social life, overall 
progress, the development of various 
communities (which generates some 
characteristic rights) and goals on the 
evolution of human societies on the 
civilization development [22].  
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Rezumat: Având în vedere importanţa 
mediului pentru desfăşurarea vieţii în 
condiţii normale, Consiliul Europei şi 
instituţiile Uniunii Europene sunt 
preocupate, în mod deosebit, de problema 
conservării naturii şi protecţia mediului, 
stabilind sancţiunile aplicabile şi măsurile 
ce urmează a se dispune, împotriva celor 
care aduc atingere acestor valori, prin 
săvârşirea de fapte vătămătoare. De-a 
lungul timpului s-a conturat o anumită 
„specializare” a celor două structuri 
continentale, în sensul că problemele 
conservării naturii au preocupat în mod 
deosebit Consiliul Europei, iar cele vizând 
protecţia mediului (din perspectiva 
efectelor poluării) au intrat în sfera de 
acţiune a Uniunii, cu implicaţiile juridice 
aferente. 
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Introducere 
 
Agresivitatea oamenilor de-a lungul 

epocilor asupra naturii [1] a dus la 
acumularea a numeroase probleme 
ecologice la nivelul Europei - ca de 
altfel şi în alte părţi ale Globului 
pământesc - care se manifestă prin 
dizarmonie, între mediul creat de 
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Abstract: Given the importance of the 
environment for conducting life under 
normal conditions, the Council of Europe 
and EU institutions are particularly 
concerned with the conservation of nature 
and environment protection, establishing 
sanctions and measures to be ordered 
against those who infringe these values by 
committing harmful acts. Over time 
emerged a certain “specialty” of the two 
continental structures in that the Council 
of Europe  has been particularly 
concerned about nature conservation 
issues, while ensuring the protection of the 
environment (in terms of the effects of 
pollution) entered the scope of Union with 
the legal implications involved. 

 
 
 
Keywords: environment protection; 

Europe; illegal acts; liability; sanctions. 
 
 
Introduction 
 
Aggressiveness of people through 

the ages on nature [1] has led to the 
accumulation of many environmental 
problems across Europe - as well as in 
other parts of the globe - which 
manifests by disharmony between the 
environment created by people and the 
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oameni şi cel natural (ce constituie 
patrimoniu comun al umanităţii) [2]; s-
a produs astfel nu numai alterarea 
echilibrului ecologic, ci şi o reacţie 
inversă, de bumerang [3], mediul 
devenind mai puţin favorabil pentru 
realizarea activităţilor social-
economice şi pentru viaţa omului [4], a 
cărei calitate este afectată. 

În ultimele decenii, în Europa se 
desfăşoară o amplă mişcare socială de 
responsabilizare faţă de mediu, care 
antrenează societatea civilă şi 
instituţiile publice, pe plan naţional şi 
internaţional regional [5], fiind 
adoptate în acest domeniu mai multe 
instrumente juridice,  care cuprind 
dispoziţii ce garantează dreptul la un 
mediu sănătos. 

Pentru faptele care aduc atingere 
mediului, s-a stabilit că se va aplica 
acelaşi principiu, consacrat în plan 
internaţional universal, potrivit căruia 
violarea unei norme juridice 
internaţionale antrenează răspunderea 
subiectului de drept internaţional 
vinovat. 

Sancţiunile pentru faptele care aduc 
atingere mediului, pot fi de natură 
civilă, pentru prejudiciul ecologic 
produs, penală sau contravenţională. 

 
1. Rolul Consiliului Europei în 

sancţionarea faptelor care aduc 
atingere mediului 

 
Dreptul internaţional regional 

european de tip clasic şi-a asumat 
problematica environmentală pe cale 
jurisprudenţială, prin interpretarea 
creatoare de către Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului, a prevederilor 
Convenţiei europene a drepturilor 
omului şi libertăţilor fundamentale, dar 
mai ales pe cale convenţională, prin 
Convenţia de la Lugano şi Convenţia 
europeană privind protecţia mediului 

natural one (that constitutes the 
common heritage of mankind) [2]; thus 
occurred not only alteration of the 
ecological balance, but also the reverse 
reaction, of boomerang [3], the 
environment becoming less favorable 
for the realization of socio-economic 
activities and for human life [4], whose 
quality is affected.  

In the last few decades in Europe is 
pursued a broad social movement of 
accountability towards the 
environment, which involves civil 
society and public institutions at 
national and regional international plan 
[5], being adopted in this area several 
legal instruments that contain 
provisions guaranteeing the right to a 
healthy environment.  

For actions affecting the 
environment was established that it 
would apply the same principle 
enshrined in international universal 
plan, that the violation of international 
legal norms involves liability of the 
subject of international law guilty.  

Sanctions for infringing the 
environment may be of a civil nature 
for the ecological damage produced, 
criminal or administrative. 

 
1. Role of the council of europe in 

sanctioning acts harming the 
environment 

 
Classical European regional 

international law assumed judicially 
the environmental issues through 
creative interpretation by the European 
Court of Human Rights of provisions 
of the European Convention of Human 
Rights and Fundamental Freedoms, but 
especially conventionally, through the 
Lugano Convention and European 
Convention on the protection of the 
environment through criminal law. 
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prin dreptul penal. 
 
a) Convenţia europeană a 

drepturilor omului şi libertăţilor 
fundamentale este instrumentul de 
referinţă privind protecţia 
internaţională a drepturilor omului în 
spaţiul european, pentru ţările aderente. 
Ea a fost semnată la Roma, în data de 4 
noiembrie 1950, fiind completată prin 
mai multe protocoale adoptate ulterior.  

Chiar dacă aspectele privind 
protecţia mediului nu se numără printre 
problemele tratate de către Convenţie, 
interpretările Curţii Europene a 
Drepturilor Omului le-au integrat în 
mod progresiv, impunând statelor un 
veritabil regim de responsabilitate în 
materie. 

Pentru apărarea dreptului la un 
mediu sănătos, Curtea invocă art. 8§1 
din Convenţia europeană a drepturilor 
omului şi libertăţilor fundamentale, 
care recunoaşte dreptul oricărei 
persoane la respectul vieţii private, 
familiale şi a domiciliului său, cât şi la 
art. 6§1 care garantează dreptul la un 
proces echitabil; CEDO consideră 
dreptul la un mediu sănătos ca fiind un 
drept individual, din categoria 
drepturilor civile intangibile, care poate 
să facă obiectul unor derogări numai în 
împrejurări excepţionale, iar statele nu 
îl pot limita decât prin lege. 

Apărarea mediului se impune astfel 
printr-o manieră „incidentă” faţă de 
protecţia vieţii private şi familiale, ca 
un element indisociabil, evoluţia 
realităţilor impunând consacrarea, în 
acest domeniu, a unor norme de 
conduită pe cale jurisprudenţială [6]. 

Potrivit hotărârii din 18 decembrie 
1996, pronunţată de CEDO în cauza 
Loizidou contra Turciei [7], Convenţia 
europeană a drepturilor omului şi 
libertăţilor fundamentale este „un 
instrument viu care trebuie interpretat 

 
 
a) European Convention on Human 

Rights and Fundamental Freedoms is 
the tool of reference for the 
international protection of human 
rights in the European space for 
adherent countries. It was signed in 
Rome on 4 November 1950, being 
supplemented by several protocols 
subsequently adopted. 

Even if environmental issues are not 
among the matters covered by the 
Convention, the interpretation of the 
European Court of Human Rights has 
progressively integrated them, 
requiring states a genuine liability 
regime in the matter.  

To protect the right to a healthy 
environment, the Court relied on 
Article. 8§1 of the European 
Convention of Human Rights and 
Fundamental Freedoms which 
recognize the right of individuals to 
privacy, family and their home and art. 
6§1 which guarantees the right to a fair 
trial; ECHR considers the right to a 
healthy environment as an individual 
right in the category of intangible civil 
rights, which may be subject to 
exceptions only in exceptional 
circumstances, and states can limit it  
only by law. 

Environmental Protection is 
required in an “incident” manner to the 
protection of private and family life, as 
an inseparable element, development 
of realities requiring consecration in 
the field, of rules of conduct judicially 
[6].  

According to the decision of 18 
December 1996, issued by the ECHR 
in the case of Loizidou v. Turkey [7], 
European Convention on Human 
Rights and Fundamental Freedoms is a 
“living instrument which must be 
interpreted in light of the actual 
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în lumina condiţiilor vieţii actuale”. 
Procedându-se în acest mod, pentru 
apărarea mediului a fost utilizată, 
practic, tehnica pretoriană de „protecţie 
prin ricoşeu”, extinzându-se protecţia 
anumitor drepturi care nu sunt expres 
prevăzute în Convenţie, prin 
interpretarea extensivă a celor 
garantate. Altfel, în cazul atingerilor 
aduse mediului nu ar putea fi invocată 
violarea „dreptului la un mediu 
sănătos”, întrucât acest drept nu 
beneficiază de o garanţie 
convenţională, decât prin „atracţie” de 
către un alt drept prevăzut expres în 
Convenţie şi sub acoperirea acestuia. 

Procedând în acest fel, CEDO nu 
reduce înţelesul termenului de „viaţă 
privată” la sfera intimă a relaţiilor 
personale, ci îl extinde şi la dreptul 
individului „de a stabili şi dezvolta 
relaţii cu semenii săi, acoperind, în 
consecinţă, şi activităţile profesionale 
ori comerciale, precum şi localurile 
unde acestea se exercită” (cauza 
Niemietz contra Germaniei, hotărârea 
din 16 decembrie 1992, A251B §29). 
De asemenea, Curtea a admis (prin 
sentinţa din 21.02.1990, în cauza Powel 
şi Rayner) că zgomotul avioanelor „a 
redus calitatea vieţii private şi liniştea 
căminului”, iar într-o altă cauză 
(López-Ostra contra Spaniei, sentinţa 
din 9 decembrie 1994) a stabilit că 
atingerile grave aduse mediului pot 
afecta bunăstarea unei persoane şi o pot 
lipsi de utilizarea normală a 
domiciliului său, ceea ce aduce o 
vătămare a vieţii sale private şi de 
familie. De altfel, în cazul Guerra şi 
alţii contra Italiei, s-a considerat că art. 
10 al Convenţiei europene, impune 
statelor să dea informaţii în materie de 
mediu, necesare pentru protecţia 
persoanelor asupra cărora se pot 
produce unele efecte negative. 

Sfera de aplicare a art. 8 din 

conditions of life”. In doing this to 
defend the environment, has been 
practically used the Praetorian 
technique of “protection by default”, 
extending the protection of certain 
rights that are not expressly provided 
for in the Convention, by the broad 
interpretation of those guaranteed. 
Otherwise, in case of environmental 
damage could not be claimed violation 
of the “right to a healthy environment”, 
as this right does not benefit from 
conventional warranty than by 
“attraction” by another as expressly 
provided for in the Convention and 
under its cover.  

In doing so, ECHR does not reduce 
the meaning of the term “privacy” to 
the intimate sphere of personal 
relationships, but it extends to the 
individual's right “to establish and 
develop relationships with peers, 
covering accordingly, commercial or 
professional activities and premises 
where they are exercised” (Niemietz v. 
Germany, judgment of 16 December 
1992, A251B §29). The Court also 
upheld (by judgment of 21.02.1990 in 
Case Powell and Rayner) that aircraft 
noise “reduced quality of privacy and 
serenity”, and in another case (López-
Ostra against Spain, judgment of 9 
December 1994) established that the 
serious touch to the environment can 
affect a person's well-being and can 
spare the normal use of his home, 
which brings harm to his private and 
family life. Moreover, in the case 
Guerra and Others v. Italy was 
considered that art. 10 of the European 
Convention requests states to provide 
environmental information necessary 
for the protection of persons on which 
some negative effects may be 
produced.  

The scope of the art. 8 of the 
Convention has been extended to 
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Convenţie a fost extinsă şi la protecţia 
sănătăţii, afectată de condiţiile 
necorespunzătoare de mediu, 
constatând expunerea soldaţilor 
britanici la radiaţii nucleare, 
considerându-se că aceasta „prezintă o 
legătură suficient de strânsă cu viaţa lor 
privată de familie” (decizia din 9 iunie 
1988, în cauza Mc Ginley şi Egan 
contra Marii Britanii). 

Practica CEDO a statuat şi obligaţia 
statelor părţi la Convenţie, de a adopta 
„măsuri pozitive”, concrete şi efective, 
destinate să garanteze dreptul la un 
mediu sănătos, sancţionând pasivitatea 
autorităţilor publice interne (sentinţa 
CEDO din anul 1994, în cauza López-
Ostra contra Spaniei). 

Curtea a motivat, în hotărârea din 10 
decembrie 2004 (cauza Taskin şi alţii 
contra Turciei), admiterea cererii şi 
prin invocarea prevederilor Constituţiei 
statului reclamat, care garantează 
dreptul de a trăi într-un mediu sănătos. 
Totodată, a stabilit că un stat parte 
poate să răspundă şi atunci când, 
urmare unor acţiuni militare - legale 
sau nu - încalcă normele de mediu, în 
zone situate în afara teritoriului 
naţional, dacă în practică exercită 
controlul asupra zonelor respective 
(Sentinţa din 18 decembrie 1996, în 
cauza Loizidou contra Turciei). 

 
b) Convenţia asupra 

responsabilităţii civile pentru pagube 
rezultând din activităţi periculoase 
pentru mediu, adoptată la Lugano, în 
data de 21 iunie 1993, de către 
Consiliul Europei, are ca obiect 
stimularea şi uniformizarea 
reglementărilor juridice ale statelor 
membre, în ce priveşte repararea 
pagubelor rezultate dintr-o activitate 
periculoasă şi refacerea mediului. 

Sunt calificate drept periculoase, 
activităţile decurgând din folosirea 

protect the health, affected by poor 
environmental conditions, noting 
exposure to nuclear radiation of British 
soldiers, considering that it “has a 
sufficiently close connection with their 
private family life” (decision of 9 June 
1988, Case of Mc Ginley and Egan v. 
United Kingdom).  

ECHR Practice held the obligation 
of States parties to the Convention to 
adopt “positive measures” practical 
and effective, designed to guarantee 
the right to a healthy environment 
penalizing passivity of domestic public 
authorities (ECHR ruling in 1994, 
López-Ostra Case against Spain). 

The Court reasoned under judgment 
of 10 December 2004 (Case Taskin 
and Others v. Turkey), admission of 
the application also by invoking the 
Constitution of respondent State, 
which guarantees the right to live in a 
healthy environment. Also, it 
established that a State Party may be 
liable also when, following military 
action - legal or not - violates 
environmental norms in areas outside 
national territory, if in practice 
exercises control over those areas 
(ruling of 18 December 1996, in the 
case of Loizidou v. Turkey). 

 
b) Convention on civil liability for 

damage resulting from activities 
dangerous to the environment, adopted 
at Lugano on 21 June 1993 by the 
Council of Europe aims to encourage 
and standardize regulations of the 
Member States in the repair of 
damages resulting from a dangerous 
activity and rehabilitation of 
environment. 

Are classified as hazardous 
activities arising from the use of 
harmful substances (Annex to 
Convention contains a list of pollutants 
according to EEC Directive no. 92/32 
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unor substanţe nocive (anexa 
Convenţiei cuprinde o listă a 
substanţelor poluante, potrivit 
Directivei CEE nr. 92/32 din 30 aprilie 
1992), dar şi orice producere sau 
utilizare a organismelor modificate 
genetic, orice utilizare a unui 
microorganism susceptibil să prezinte 
riscuri pentru om sau pentru mediu, 
precum şi orice exploatare care tratează 
ori depozitează deşeuri.  

Răspunderea pentru faptele care 
aduc atingere mediului revine, în 
general, exploatantului sau celui care 
exercită controlul. 

 
c) Convenţia privind protecţia 

mediului prin mijloace de drept penal 
(adoptată de Consiliului Europei la 
Strasbourg, în data de 4 noiembrie 
1998 şi semnată de România la 15 
februarie 1999), are un rol important în 
dezvoltarea dreptului penal al mediului 
[8], stabilind obligaţii pentru statele-
părţi de a incrimina anumite fapte prin 
care se aduce atingere mediului din 
spaţiul comun.  

Convenţia prevede obligaţia 
incriminării unor fapte săvârşite cu 
intenţie ori din culpă, cum ar fi: 
eliminarea, emisia ori introducerea de 
substanţe sau radiaţii ionizante în 
atmosferă, sol ori ape, dacă au cauzat 
moartea sau grave leziuni persoanelor; 
creează un risc semnificativ din acest 
punct de vedere; sunt susceptibile de a 
cauza deteriorarea durabilă a 
atmosferei, solului ori apelor; cauzează 
moartea ori grave leziuni persoanelor 
sau produc pagube substanţiale 
monumentelor protejate, altor obiecte 
protejate, bunurilor, animalelor ori 
vegetalelor. De asemenea, stipulează 
obligaţia statelor de a califica drept 
infracţiuni sau contravenţii şi alte fapte 
ilicite, comise intenţionat sau din 
neglijenţă, cum ar fi: emisiile de 

of 30 April 1992), and any production 
or use of genetically modified 
organisms, any use of a microorganism 
likely to pose risks to humans or the 
environment, and any operation that 
treats or stores waste. 

Responsibility for acts affecting 
environment, generally lies to the 
operator or to the one controlling. 

 
c) Convention on the protection of 

the environment by means of criminal 
law (adopted by the Council of Europe 
in Strasbourg on November 4, 1998 
and signed by Romania on 15 February 
1999), has an important role in the 
development of environmental 
criminal law [8], setting obligations on 
State parties to criminalize certain acts 
which affect the environment in the 
common area.  

Convention requires the 
criminalization of intentional acts or 
negligence, such as eliminating, the 
emission or introduction of substances 
or ionizing radiation into air, soil or 
water, whether causing death or serious 
personal injury; creates a significant 
risk in this regard; are likely to cause 
lasting damage to the atmosphere, soil 
or water; cause death or serious 
personal injury or cause substantial 
damage to protected monuments, other 
protected objects, property, animals or 
vegetables. It also stipulates the 
obligation of States to qualify as 
crimes or offenses and other illegal 
acts committed intentionally or 
negligently, such as emissions of 
pollutants; noise; disposal, treatment, 
storage, transport, export or import of 
waste etc.  

Depending on the seriousness of 
acts, the sanctions and appropriate 
measures to be taken will be: jail, fine, 
obligation to restore the previous 
situation, the confiscation of 
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poluanţi; zgomotul; eliminarea, 
tratamentul, stocarea, transportul, 
exportul sau importul de deşeuri, etc. 

În funcţie de gravitatea faptelor, 
sancţiunile şi măsurile ce se impun a se 
lua vor fi: închisoarea, amenda, 
obligaţia de a readuce mediul la 
situaţia anterioară, confiscarea 
instrumentelor, produselor sau 
bunurilor care au servit la săvârşirea 
faptei ori sunt rezultatul acesteia. 

Persoanele juridice în contul cărora 
a fost comisă o infracţiune (de către 
organele lor, un membru al acestora ori 
alţi reprezentanţi) sunt pasibile de 
sancţiuni, fără ca această 
responsabilitate să excludă urmărirea 
persoanelor fizice (art. 9). 

 
2. Rolul Uniunii Europene în 

sancţionarea faptelor care aduc 
atingere mediului   

 
 În cadrul Uniunii Europene există 

preocupări deosebite pentru crearea 
unui regim cât mai complet şi unitar în 
ce priveşte protecţia mediului, 
reglementările adoptate având la bază 
principiul potrivit căruia poluatorul 
plăteşte.  

Organismele competente ale Uniunii 
Europene sunt preocupate, de mai mult 
timp, de adoptarea unui regim cât mai 
complet şi uniform în domeniul 
prevenirii şi reparării pagubelor de 
mediu. 

La 9 februarie 2000, Comisia 
Europeană a adoptat „Cartea albă 
privind responsabilitatea de mediu”, ca 
rezultat al preocupărilor ce datau încă 
din 14 mai 1993, când Comisia a 
adoptat „Cartea verde”, în care s-a 
prevăzut declanşarea reglementărilor 
specifice. Documentul susţine necesi-
tatea unei intervenţii comune în 
materie, pentru a asigura coerenţa 
politicilor şi dreptului comunitar şi 

instrumentalities, or property used to 
commit the offense or are its result. 

Legal entities whose account a 
crime was committed (by their bodies, 
one of their members or other 
representative) is punishable, without 
this responsibility preclude prosecution 
of individuals (article 9). 

 
2. Role of the European Union in 

sanctioning acts harming the 
environment 

 
Within the European Union there is 

particular concern to create a complete 
and unified system regarding the 
environmental protection, regulations 
adopted being based on the principle 
according to which the polluter pays. 

The competent bodies of the 
European Union are concerned for 
some time for the adoption of a 
comprehensive and uniform as to 
prevent and repair environmental 
damage. 

On February 9, 2000 the European 
Commission adopted the “White Book 
on environmental liability” as a result 
of concerns that dated from May 14, 
1993, when the Commission adopted 
the “Green Book” where was provided 
onset of specific regulations. The 
document advocates a common 
intervention to ensure policy coherence 
and Community law and to ensure 
competition, improving functioning of 
internal market.  

A reference moment on the 
regulation of environmental issues was 
the adoption of the Charter of 
Fundamental Rights of the European 
Union (Nice, December 2000), which, 
in Chapter V, entitled “Solidarity”, 
includes environmental protection, 
among other rights, such as: the right 
to education, health, consumer 
protection, etc. In this respect, Art. 37 
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pentru a garanta concurenţa, amelio-
rând funcţionarea pieţei interioare. 

Un moment de referinţă privind 
reglementarea  problemelor de mediu, 
l-a constituit adoptarea Cartei 
Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene (la Nisa, în decembrie 2000), 
care, în capitolul V, intitulat 
„Solidaritate”, include protecţia 
mediului, alături de alte drepturi, cum 
ar fi: dreptul la educaţie, protecţia 
sănătăţii, protecţia consumatorilor, etc. 
În acest sens, art. 37 din Cartă prevede 
că: „Un nivel ridicat de protecţie a 
mediului şi ameliorarea calităţii sale 
trebuie să fie integrate în politicile 
Uniunii şi asigurate conform 
principiului dezvoltării durabile”. Deşi 
această Cartă are un caracter general şi 
nu garantează efectiv dreptul la un 
mediu sănătos, ea reprezintă o sursă 
importantă de inspiraţie pentru 
judecătorii Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene (CJUE) în adoptarea unor 
soluţii, cât şi pentru formularea 
concluziilor avocaţilor generali, care, 
cu ocazia judecării anumitor speţe au 
făcut deja referiri la dispoziţiile din 
Cartă (spre exemplu, în cauza Gulhoed, 
12 iulie 2001). 

La data de 21 aprilie 2004 a fost 
adoptată Directiva 2004/35/CE privind 
prevenirea şi repararea daunelor 
aduse mediului, care vizează stabilirea 
unui cadru comun de reglementare a 
răspunderii pentru faptele care aduc 
atingere mediului, fondată pe principiul 
poluatorul plăteşte, cât şi pentru 
prevenirea daunelor ecologice la un 
cost rezonabil pentru societate.  

Responsabilitatea pentru daunele de 
mediu şi ameninţările iminente, privind 
producerea acestora se aplică - în 
cazurile în care ele rezultă din activităţi 
profesionale - dacă se stabileşte o 
legătură de cauzalitate între pagubă şi 
activităţile determinate de Directivă 

of the Charter provides that: “A high 
level of environmental protection and 
improvement of its quality must be 
integrated into the policies of the 
Union and ensured in accordance with 
the principle of sustainable 
development”. While this Charter is 
general in nature and does not 
guarantee the effective right to a 
healthy environment, it is an important 
source of inspiration for the judges of 
the Court of Justice of the European 
Union (CJEU) in the adoption of 
solutions and to formulate conclusions 
of Advocate General, who when 
judging certain cases have already 
made reference to the provisions of the 
Charter (for example, in the cause of 
Gulhoed, July 12, 2001) 

On 21 April 2004 was adopted 
Directive 2004/35/EC on the 
prevention and remedying of 
environmental damage, which aims to 
establish a common framework 
regulating liability for acts that harm 
the environment, based on the polluter 
pays principle and to prevent 
environmental damage at a reasonable 
cost to society.  

Liability for environmental damage 
and imminent threats on their 
production applies - where they stem 
from the profession - if it establishes a 
causal link between the damage and 
the activities determined by the 
Directive [9].  

On 19 November 2008, was adopted 
Directive 2008/99/EC of the European 
Parliament and of the Council on the 
protection of the environment through 
criminal law - the first law of the 
European Union regarding 
environmental criminal law, which 
provides a common framework for 
certain criminal measures to ensure 
more effective protection of the 
environment. 
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[9]. 
La data de 19 noiembrie 2008 a fost 

adoptată Directiva 2008/99/CE a 
Parlamentului European şi a 
Consiliului, privind protecţia mediului 
prin intermediul dreptului penal - 
primul act normativ al Uniunii 
Europene vizând dreptul penal al 
mediului, care constituie cadrul comun 
pentru anumite măsuri de natură 
penală, menite să asigure o protecţie 
mai eficace a mediului. 

Directiva 2008/99/CE stabileşte 
standarde minime privind protecţia 
mediului, prin intermediul dreptului 
penal, faţă de o serie de activităţi 
efectiv sau potenţial prejudiciabile 
(prevăzute la art. 3). Statele membre 
ale UE pot însă adopta sau menţine 
măsuri mai stricte în domeniu, cu 
condiţia ca acestea să nu contravină 
unor reglementări ale Uniunii. 

Pentru transpunerea în practică a 
Directivei 2008/99/CE, statele membre 
ale UE trebuie să ia măsurile necesare 
în vederea aplicării, pentru infracţiunile 
comise de o persoană fizică, de 
„sancţiuni penale eficace, proporţionale 
şi cu efect de descurajare”. 

Persoana juridică poate fi, de 
asemenea, considerată răspunzătoare 
pentru infracţiunile care au fost comise 
în beneficiul său, de orice persoană ce 
deţine o poziţie de conducere şi care a 
acţionat fie individual, fie în calitate de 
membru al unui organ al persoanei 
juridice, pe baza unei împuterniciri ori 
a unei prerogative de a lua decizii în 
numele acesteia, sau a unei prerogative 
de control în cadrul persoanei juridice. 

La 25 iunie 1998, Uniunea 
Europeană a semnat Convenţia de la 
Aarhus privind accesul la informaţie, 
participarea publicului la luarea 
deciziei şi accesul la justiţie în 
probleme de mediu. Drept urmare, 
pentru garantarea procedurală a 

 Directive 2008/99/EC lays down 
minimum standards for the protection 
of the environment through criminal 
law to a number of actually or 
potentially harmful activities (referred 
to in article 3). Member States may, 
however, adopt or maintain more 
stringent measures in the field, 
provided they are not contrary to EU 
regulations.  

For the implementation of the 
Directive 2008/99/EC, Member States 
shall take the measures necessary for 
the application to crimes committed by 
a natural person, the “effective 
criminal sanctions, proportionate and 
dissuasive”. 

Legal person can also be held liable 
for crimes that have been committed 
for its benefit by any person who holds 
a senior position who acted either 
individually or as a member of an 
organ of the legal person, based on a 
power of attorney or of an authority to 
take decisions on behalf of, or an 
authority to exercise control within the 
legal person. 

On 25 June 1998, the European 
Union signed the Aarhus Convention 
on Access to Information, Public 
Participation in Decision-making and 
Access to Justice in Environmental 
Matters. Therefore, to ensure 
procedural right to a healthy 
environment has been adopted 
Directive no. 2003/4/EC of the 
European Parliament and of the 
Council on public access to 
environmental information, which is 
the framework regulation on the 
matter. The procedural aspect is 
covered by individuals or legal entities 
right to seize any crimes that violate 
EU environmental regulations, and 
procedures for proceedings before the 
European Commission allow it to 
address the Court of Justice of the 
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dreptului la un mediu sănătos, a fost 
adoptată Directiva nr. 2003/4/CE a 
Parlamentului European şi a 
Consiliului privind accesul publicului 
la informaţiile de mediu, care 
reprezintă reglementarea cadru în 
materie. Astfel, sub aspect procedural, 
este reglementat dreptul persoanelor 
fizice sau juridice, de a sesiza 
eventualele infracţiuni prin care se 
încalcă reglementările Uniunii 
Europene privind mediul, iar 
procedurile de acţiune în faţa Comisiei 
Europene permit acesteia să sesizeze 
Curtea de Justiţie a Uniunii Europene 
sau să prezinte petiţii Parlamentului 
European ori să angajeze proceduri în 
faţa mediatorului european, referitoare 
la dreptul la un mediu sănătos. 

Curtea de Justiţie a Uniunii 
Europene a statuat faptul că, directivele 
europene în materie de calitatea aerului 
şi a apei, trebuie să fie interpretate în 
sensul că ele conferă indivizilor 
drepturi care trebuie să fie protejate de 
jurisdicţiile naţionale ale statelor 
membre (hotărârea din 30 mai 1991, în 
cauza Comisia contra Germania). 

La constituirea mecanismelor de 
protecţie a drepturilor referitoare la un 
mediu sănătos, şi-a adus contribuţia şi 
jurisprudenţa CJUE, prin stabilirea 
unor principii comune de acţiune a 
statelor membre, referitoare la această 
problemă. 

Examinând practica Curţii de 
Justiţie a Uniunii Europene, reiese că 
aceasta desfăşoară o activitate intensă 
în ce priveşte constatarea vinovăţiei 
statelor membre, pentru neîndeplinirea 
unor obligaţii stabilite prin normele 
Uniunii, cu efecte dăunătoare asupra 
mediului [10]. În acest sens 
exemplificăm, hotărârea pronunţată la 4 
octombrie 2007 de către CJCE, Camera 
a şasea, în cauza C-523/06 (JO C297 
din 8 decembrie 2007), privind 

European Union or to submit petitions 
to European Parliament or to institute 
proceedings before the European 
Ombudsman concerning the right to a 
healthy environment.  

EU Court of Justice ruled that the 
European directives on air and water 
quality must be interpreted as meaning 
that they confer individuals rights 
which must be protected by national 
courts of the Member States (judgment 
of 30 May 1991 in case Commission v 
Germany).  

On the establishment of 
mechanisms to protect the rights to a 
healthy environment has also 
contributed ECJ case law, establishing 
common principles of Member States 
on this issue.  

Examining the practice of the Court 
of Justice of the European Union 
shows that it carries out an activity for 
the finding of guilt Member States for 
failure to discharge obligations 
established by Union rules, with 
harmful effects on the environment 
[10]. In this sense we exemplify the 
judgment of 4 October 2007 by ECJ, 
Sixth Chamber, Case C-523/06 (OJ 
C297 of 8 December 2007), on the 
infringement action by a Member State 
of obligations regarding to waste from 
ship operation and cargo residues, with 
negative consequences for the 
environment. There are other decisions 
which found: non-compliance of 
Member States with regard to the 
handling of waste from electrical and 
electronic equipment (Case C-139/06, 
OJ C108 of 6 November 2006), lack of 
the measures needed to close illegal 
waste deposits (Case C-423/05, OJ 
C48 of 25 February 2006), failure to 
develop hazardous waste management 
plans (Case C-82/06, OJ C86 of 6 
April 2006) etc. 

Court of Justice issued several 
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acţiunea în constatare a neîndeplinirii 
de către un stat membru, a obligaţiilor 
care-i revin în ce priveşte preluarea 
deşeurilor provenite din exploatarea 
navelor şi a reziduurilor de încărcătură, 
cu consecinţe negative pentru mediu.  
Există şi alte hotărâri prin care s-a 
constatat: nerespectarea obligaţiilor 
statelor membre cu privire la 
manipularea deşeurilor provenite din 
echipamente electrice şi electronice 
(cauza C-139/06, JO C108 din 6 
noiembrie 2006), lipsa măsurilor 
necesare pentru a închide depozitele 
ilegale de deşeuri (cauza C-423/05, JO 
C48 din 25 februarie 2006), 
nerespectarea obligaţiei de a elabora 
planuri de gestionare a deşeurilor 
periculoase (cauza C-82/06, JO C86 
din 6 aprilie 2006) etc. 

Curtea de Justiţie a pronunţat mai 
multe hotărâri, prin care a constatat 
nerespectarea de către unele state a 
directivelor instituţiilor Uniunii privind 
protecţia calităţii apelor, cum ar fi: 
neluarea măsurilor de tratare adecvată a 
apelor urbane reziduale din aglomerări 
urbane (cauza C-405/05, JO C48 din 26 
februarie 2006), neîndeplinirea 
obligaţiilor privind asigurarea calităţii 
apei destinate consumului, când aceasta 
avea o concentraţie mai mare de nitraţi 
şi pesticide (cauza C-147/07, JO C95 
din 28 aprilie 2007), deversarea apelor 
urbane reziduale într-o zonă sensibilă, 
fără tratare adecvată (cauza C-219/05, 
JO C96 din 28 aprilie 2007), 
nerespectarea obligaţiilor unui stat, de 
protecţie a apelor subterane împotriva 
poluării cauzate de substanţe 
periculoase (cauza C-248/05 (JO C205 
din 20 august 2005).  

Prin numeroase hotărâri, Curtea de 
Justiţie a Uniunii Europene a relevat şi 
alte încălcări ale directivelor Uniunii 
Europene, referitoare la protecţia 
mediului, în domenii cum ar fi: 

rulings that found the failure by some 
member institutions of the Union 
directives on the protection of water 
quality, such as not taking the proper 
treatment of urban waste water from 
agglomerations (Case C-405/05, OJ 
C48 of 26 February 2006), the failure 
of ensuring water quality for 
consumption, when it had a higher 
concentration of nitrates and pesticides 
(Case C-147/07, OJ C95 of 28 April 
2007), the discharge of urban waste 
water in a sensitive area without 
adequate treatment (Case C-219/05, OJ 
C96 of 28 April 2007), failure to 
comply with a state’s obligation on 
protection of groundwater against 
pollution caused by dangerous 
substances (Case C-248/05 (OJ C205 
of August 20, 2005). 

Through numerous decisions, the 
Court of Justice of the European Union 
revealed other violations of EU 
directives concerning environmental 
protection in areas such as integrated 
pollution prevention and control (Case 
C-263/07, OJ C22 of 26 January 2008), 
access to Information, Public 
Participation in decision-making and 
access to Justice in Environmental 
Matters (Case C-391/06, OJ C294 of 
23 June 2007), air quality and climate 
change (Case C-61/07, OJ C on 
September 8, 2007), conservation of 
natural habitats and of wild fauna and 
flora (Case C-183/05, OJ C182 of 23 
July 2005), the effects of certain plans, 
public and private projects on the 
environment (Case C -2/07, OJ C107 
of 26 April 2008), etc.  

 
Conclusions 
 
At the beginning of the new 

millennium, humanity is particularly 
concerned to ensure the safety of 
human, broad promotion of human 
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prevenirea şi controlul integrat al 
poluării (cauza C-263/07, JO C22 din 
26 ianuarie 2008), accesul la 
informaţie, participarea publicului la 
luarea deciziei şi accesul la justiţie în 
probleme de mediu (cauza C-391/06, 
JO C294 din 23 iunie 2007), calitatea 
aerului şi schimbările climatice (cauza 
C-61/07, JO C din 8 septembrie 2007), 
conservarea habitatelor naturale şi a 
speciilor de floră şi faună sălbatică 
(cauza C-183/05, JO C182 din 23 iulie 
2005), evaluarea efectelor anumitor 
planuri, programe, proiecte publice şi 
private asupra mediului (cauza C-2/07, 
JO C107 din 26 aprilie 2008), etc. 
 

Concluzii 
 
La început de nou mileniu, 

omenirea este preocupată în mod 
deosebit de garantarea siguranţei fiinţei 
umane, de promovarea cât mai largă şi 
respectarea drepturilor omului [11], 
inclusiv a dreptului la un mediu 
sănătos, care să asigure condiţiile 
necesare pentru desfăşurarea vieţii în 
mod normal. 

Atât Consiliul Europei, cât şi 
Uniunea Europeană, manifestă din ce 
în ce mai multă preocupare în sensul 
reglementării problemelor de mediu, 
pentru a se preveni degradarea acestuia, 
cât şi pentru sancţionarea persoanelor 
vinovate şi obligarea lor la despăgubiri 
în toate situaţiile de comitere a unor 
fapte care afectează echilibrul ecologic. 

Totodată, acestea veghează ca 
statele membre să-şi perfecţioneze 
legislaţia în domeniu, corelând normele 
juridice specifice cu documentele 
organismelor europene, astfel încât să 
se acţioneze cu maximă eficienţă 
pentru protecţia mediului. 
 
Lucrarea a beneficiat de suport financiar 
prin proiectul cu titlul “Studii doctorale şi 

rights [11], including the right to a 
healthy environment, ensuring the 
necessary conditions for the conduct of 
normal life. 

Both the Council of Europe and the 
European Union increasingly manifest 
more concern for the purposes of 
environmental regulation, to prevent its 
degradation and to punish those 
responsible and their obligation to 
compensation in all cases of 
committing acts affecting the 
ecological balance.  

They also ensure that the Member 
States improve legislation, linking 
relevant legislation with documents of 
European bodies, so to act with 
maximum efficiency for environmental 
protection. 
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Rezumat: Cooperarea poliţienească 
internaţională presupune mai multe 
activităţi, precum: studii internaţionale de 
identificare corectă a ameninţărilor; 
coordonarea acţiunilor instituţiilor 
implicate; creşterea schimbului de 
informaţii; armonizarea legislaţiei penale 
şi procedurale a statelor; asistenţa juridică 
internaţională în materie penală; derularea  
şi executarea  unor acte  procedurale  
solicitate  prin  comisii rogatorii; schimbul 
de date şi informaţii operative şi 
cooperarea directă între poliţiile diferitelor 
state. 

 
Cuvinte cheie: asistență juridică; 

cooperare polițienească internațională. 
 
 
Introducere 
 
Experienţa României în domeniul 

combaterii traficului de persoane 
datează din anul 2001, odată cu apariţia 
cadrului legal, respectiv Legea nr. 678 
din 21 noiembrie 2001 privind 
prevenirea şi combaterea traficului de 
persoane. Legea reglementează 
instituţia ofiţerului de legătură, în 
cadrul Ministerului Afacerilor Interne 
[13], precum şi a magistratului de 
legătură, la nivelul parchetelor de pe 
lângă tribunale, care să asigure 
consultarea reciprocă cu ofiţeri de 
legătură sau, după caz, cu magistraţi de 
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Introduction 
 
Romania's experience in 

combating trafficking in human 
beings dates from 2001, with the 
advent of the legal framework, Law 
no. 678 of 21 November 2001 on 
preventing and combating trafficking 
in persons. The law regulates the 
institution of the Liaison Officer in 
the Ministry of Internal Affairs [13] 
and the liaison magistrate in the court 
prosecutors' offices that ensure mutual 
consultation with liaison officers or, 
where appropriate, liaison magistrates 
operating in other states (European 
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legătură, care funcţionează în alte state 
(după modelul Procurorului European), 
în scopul coordonării acţiunilor 
acestora în cursul urmăririi penale. 
Legea mai prevede stabilirea unor 
puncte de contact, în cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne şi al 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, cu instituţii similare 
din alte state, în vederea schimbului de 
date şi de informaţii cu privire la 
investigarea şi urmărirea infracţiunilor 
de trafic de persoane. 

De asemenea, prin Legea nr. 
565/2002, România a ratificat 
Convenţia Naţiunilor Unite împotriva 
criminalităţii transnaţionale organizate, 
şi Protocoalele cu privire la prevenirea, 
reprimarea şi pedepsirea traficului de 
persoane şi a traficului ilegal de 
migranţi. Totodată, prin Legea nr. 300 
din 11.07.2006, este ratificată 
Convenţia Consiliului Europei privind 
lupta împotriva traficului de fiinţe 
umane, adoptată la 3 mai 2005 şi 
semnată de România în aceeaşi lună.  

Printre cele mai utilizate metode de 
cooperare poliţienească internaţională, 
evidenţiem: 

- asistenţa juridică internaţională în 
materie penală, reglementată în 
România prin Legea nr. 302/2004, 
modificată prin Legea nr. 224/2006 
care cuprind derularea şi executarea 
unor acte de procedură demarate de 
către organele de justiţie din diferite 
state, şi care se realizează mai ales prin 
intermediul comisiilor rogatorii, vizând 
faza de mijloc sau finală a procesului 
penal, în care autorii infracţiunilor sunt 
identificaţi, prinşi şi se află în curs de 
judecată, ori au fost deja condamnaţi; 

- schimbul internaţional operativ de 
date şi informaţii cu caracter 
poliţienesc, care este reglementat în 
România prin Statutul O.I.P.C. - 
Interpol, prin Acordul România - 

Prosecutor model) in order to 
coordinate their actions during 
prosecution. The law also provides for 
the establishment of contact points 
within the Ministry of Internal Affairs 
and the Prosecutor's Office attached 
to the High Court of Cassation and 
Justice with similar institutions in 
other countries in order to exchange 
data and information on the 
investigation and prosecution of 
offenses related to trafficking in 
human beings. 

Also, by Law no. 565/2002, 
Romania has ratified the United 
Nations Convention against 
Transnational Organized Crime and 
its Protocols on Prevent, Suppress and 
Punish Trafficking in Persons and 
Smuggling of Migrants. However, by 
Law no. 300 of 11.07.2006, it ratified 
the Council of Europe Convention on 
Action against Trafficking in Human 
Beings, adopted on May 3rd 2005 and 
signed by Romania in the same 
month. 

Among the most used methods for 
international cooperation we mention: 

- Legal assistance in criminal 
matters regulated in Romania by Law 
no. 302/2004, amended by Law no. 
224/2006 which include the 
development and execution of 
procedural acts initiated by the 
judicial organs in various states, and 
that is achieved mainly through 
rogatory letters concerning the middle 
or final stage of the criminal process, 
when the perpetrators are identified, 
caught and are on trial or have been 
convicted; 

- International exchange of 
operational data and information of 
police, which is regulated in Romania 
by the Statute of ICPO - Interpol, by 
the Agreement Romania - Europol 
and SECI Agreement. This exchange 
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Europol şi Acordul SECI. Acest 
schimb de informaţii are ca obiect, în 
principal, prima fază a procesului 
penal, în vederea identificării reţelelor 
de infractori, precum şi a mijloacelor 
de probaţiune.  

Existenţa cooperării poliţieneşti 
internaţionale este dictată în multe 
cazuri, de conţinutul unor tratate, 
convenţii, pacte sau acorduri, încheiate 
ori ratificate de două sau mai multe 
state, ori de unele înţelegeri şi 
protocoale încheiate din proprie 
iniţiativă, care presupun executarea 
unor activităţi cu caracter poliţienesc. 
Indiferent de actul care generează 
cooperarea între state, aceasta poate fi 
clasificată astfel [1]: 

a) După numărul părţilor 
contractante, există: - cooperare 
bilaterală între două state şi - 
cooperare multilaterală între mai multe 
state. 

b) În funcţie de interesele regionale 
şi de poziţia geografică a statelor 
contractante, există: - cooperare 
continentală (la nivelul Europei, Asiei, 
Americii, etc.); - cooperare regională 
(de exemplu între ţările balcanice, cele 
ale Americii latine, etc.); - cooperare 
universală (în cadrul O.I.P.C. - 
Interpol). 

c) După conţinutul actului încheiat, 
există: - cooperare simplă, când actul 
încheiat între state conţine doar unul 
sau două obiective (traficul de droguri 
sau terorism); - cooperare multiplă, 
când actul încheiat între state cuprinde 
mai multe obiective. 

Cercetătorii Centrului de Studii a 
Opiniei Publice din Marea Britanie au 
stabilit o altă tipologie privind formele 
cooperării poliţieneşti astfel: 

a) cooperare macro - care priveşte 
şi pune în discuţie probleme 
constituţionale şi de ordin legislativ; 

b) cooperare medie - care se referă 

of information is intended mainly for 
the first phase of the criminal process 
to identify criminal networks and 
means of proof. 

The existence of international 
police cooperation is dictated in many 
cases, by the content of treaties, 
conventions, covenants or agreements 
concluded or ratified by two or more 
States, or of some agreements and 
protocols concluded on its own 
initiative, involving the execution of 
activities performed by the police. 
Regardless of the act giving rise to 
cooperation between states, it can be 
classified as [1]: 

a) According to the number of 
contracting parties, there is: - bilateral 
and - multilateral cooperation. 

b) According to the regional 
interests and geographical position of 
the contracting states, there are: - 
continental cooperation (in Europe, 
Asia, America, etc.); - regional 
cooperation (between the countries in 
the Balkans and Latin America, etc.); 
- universal cooperation (within 
O.I.P.C. - Interpol). 

c) According to the content of the 
document: - simple cooperation, when 
the document has only one or two 
objectives (drugs trafficking and 
terrorism); - multiple cooperation, 
when the document has more 
objectives. 

The researchers of the Centre for 
Public Opinion in the Great Britain 
have established another typology 
regarding the forms of police 
cooperation: 

a) macro cooperation - on 
legislative and constitutional issues; 

b) medium cooperation - on 
structures, procedures and police 
practice (T.I.S.P.O.L. - European 
Traffic Police); 

c) micro cooperation - regarding 
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la structurile, procedurile şi practica 
poliţienească (T.I.S.P.O.L. - 
Organizaţia Poliţiilor Rutiere 
Europene); 

c) cooperare micro - privitoare la 
prevenirea şi represiunea unor 
infracţiuni specifice. 

 
1. Centrul de Cooperare 

Poliţienească Internaţională 
(C.C.P.I.)  

 
Centrul de Cooperare Poliţienească 

Internaţională reprezintă singura 
structură din România, specializată în 
schimbul de date operative, în 
domeniul luptei împotriva criminalităţii 
transfrontaliere organizate. El a fost 
creat ca o platformă unică de cooperare 
poliţienească, pentru asigurarea 
gestionării informaţiilor operative. În 
conformitate cu prevederile Hotărârii 
Guvernului României nr. 306 din 14 
aprilie 2005 pentru aprobarea strategiei 
actualizate privind reforma 
instituţională a Ministerului Afacerilor 
Interne, a fost constituit Centrul de 
Cooperare Poliţienească Internaţională, 
care include în structura sa 
organizatorică [2]: Punctul Naţional 
Focal (Serviciul Operaţional, Unitatea 
Naţională EUROPOL, Serviciul 
SIRENE) şi Biroul Naţional Interpol 
(Serviciul Urmărire Internaţională şi 
Extrădări, Serviciul Documentare 
Operativă şi Serviciul Identificare 
Judiciară). 

Cele două structuri ale C.C.P.I. 
formează o platformă naţională de 
cooperare poliţienească, păstrând 
individualitatea specifică a fiecărei 
structuri înglobate, stabilită anterior, 
conform legislaţiei în vigoare şi a 
obligaţiilor asumate de România pe 
segmente de activitate, asigurându-se 
astfel: organizarea managementului 
integrat între structurile Ministerului 

the prevention of specific crimes. 
 
1. International Police 

Cooperation Centre (I.P.C.C.)  
 
International Police Cooperation 

Centre is the only structure in 
Romania specialized in intelligence 
sharing in the fight against organized 
cross-border crime. It was created as a 
unique platform for police 
cooperation providing operational 
information management. According 
to the Government Decision no. 306 
of 14 April 2005 approving the 
updated strategy for institutional 
reform of the Ministry of Internal 
Affairs the International Police 
Cooperation Centre was established 
and includes the organizational 
structure [2]: National Focal Point 
(Operational Service National Unit 
EUROPOL, SIRENE Service) and the 
National Bureau Interpol 
(International Track and Extradition 
Service, Service Operations and 
Service Documentation Judicial 
Identification). 

The two structures form a national 
police cooperation platform, 
maintaining individuality specific to 
each structure embedded, previously 
established, as required by law and 
the obligations assumed by Romania 
on business segments, thus ensuring: 
the organization of integrated 
management between the Ministry of 
Internal Affairs and mechanisms for 
operational cooperation with other 
ministries, or international bodies, 
Interpol and Europol and with 
national police in other countries, the 
development of regional and 
international cooperation with foreign 
liaison officers accredited in 
Romania, with the internal affairs 
attachés and officers accredited in EU 
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Afacerilor Interne, precum şi a 
mecanismelor de cooperare operativă 
cu alte ministere, ori cu organismele 
internaţionale, Interpol şi Europol, cu 
poliţiile naţionale din alte ţări; 
dezvoltarea colaborării regionale şi 
internaţionale cu ofiţerii de legătură 
străini acreditaţi în România, cu ataşaţi 
de afaceri interne şi cu ofiţerii de 
legătură români acreditaţi în statele 
Uniunii Europene, şi consolidarea 
cooperării cu agenţiile internaţionale 
din domeniu. 

În desfăşurarea activităţilor 
specifice, C.C.P.I. constituie o bază de 
date proprie în care se implementează, 
stochează şi prelucrează cererile de 
asistenţă în condiţiile legii [3]. 

La data de 20 mai 1999, Albania, 
Bosnia-Herţegovina, Bulgaria, Grecia,  
Republica Moldova, România, Turcia 
şi Ungaria au semnat, la Bucureşti, 
Acordul de cooperare în prevenirea şi 
combaterea criminalităţii transfronta-
liere [4] (iar la 16 noiembrie 1999 a 
aderat şi Croaţia), prin care s-a 
convenit deschiderea, în capitala 
României, a unui Centru regional 
pentru combaterea acestui gen de 
criminalitate. Fiecare Parte la acordul 
S.E.C.I. (South-East European 
Cooperative Initiative) [5], a trimis (sau 
va trimite) la centru doi ofiţeri de 
legătură, unul de poliţie şi unul de 
vamă. Sediul Centrului a fost inaugurat 
la 16 noiembrie 1999, iar la 2 
octombrie 2000 a avut loc semnarea 
Acordului de sediu între România şi 
Centru.  

Obiectivele Centrului SECI se 
referă la: - dezvoltarea unei cooperări 
regionale eficiente, prin intermediul 
ofiţerilor de legătură, în scopul 
identificării, prevenirii, investigării şi 
combaterii criminalităţii transfronta-
liere, prin schimbul de informaţii; - 
întărirea legăturilor interinstituţionale 

countries and strengthen cooperation 
with international agencies in the 
field. 

While performing the specific 
activities, CCPI has implemented a 
data base that stores and processes 
applications for assistance according 
to the law [3]. 

On May 20, 1999, Albania, Bosnia 
and Herzegovina, Bulgaria, Greece, 
Moldova, Romania, Turkey and 
Hungary signed in Bucharest the 
Agreement on cooperation in 
preventing and combating cross-
border crime [4]  - (on 16 November 
1999 Croatia joined the agreement), 
where it was agreed to open in 
Romania, a regional center for 
combating this type of crime. Each 
Contracting Party at the S.E.C.I. 
agreement (South-East European 
Cooperative Initiative) [5], sent (or 
will send) two liaison officers, one 
from the police and one from the 
customs.  

SECI Centre' objectives include: 
developing an effective regional 
cooperation through foreign liaison 
officers to identify, prevent and 
combat cross-border crime by sharing 
information, strengthening 
institutional linkages at the national 
level between law enforcement 
agencies, judicial assistance for 
investigations; coordination with 
ICPO - Interpol, Europol and the 
Customs and proposals on issues that 
affect the quality of cooperation 
between law enforcement agencies in 
the region. 

Task  Forces are cooperation 
instruments established at the 
initiative of some of the Member 
States with the statute of observer 
according with the general regulation 
of these operations of the S.E.C.I 
regional centre. Their activity is based 
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la nivel naţional, între agenţiile de 
aplicare a legii; - acordarea de 
asistenţă pentru investigaţiile judiciare 
şi vamale referitoare la criminalitatea 
transfrontalieră; - coordonarea 
legăturilor cu OIPC-Interpol, Europol 
şi Organizaţia Mondială a Vămilor, 
precum şi  propuneri privind 
problemele care influenţează calitatea 
cooperării între agenţiile de aplicare a 
legii din regiune. 

S.E.C.I. are ca principală misiune, 
prevenirea şi combaterea fenomenului 
de criminalitate transfrontalieră prin: 
schimbul de informaţii operative, 
accelerarea fluxului informaţional, 
depăşirea barierelor existente la nivelul 
instituţiilor de aplicare a legii din 
diferite state, cooperarea cu 
organismele de profil similar la nivel 
european şi internaţional, precum şi 
acţiuni comune „task-force”. 

Task Force-urile sunt instrumente 
de cooperare, înfiinţate şi organizate la 
iniţiativa unora dintre statele membre, 
cu statut de observator, în concordanţă 
cu Regulamentul General al 
operaţiunilor de tip Task-force al 
Centrului Regional S.E.C.I. Activitatea 
acestora se bazează pe Planul de 
Acţiune anual al Centrului S.E.C.I., 
aprobat de ţările şi organizaţiile 
participante. Membrii acestora, care 
sunt reprezentanţi ai agenţiilor de 
aplicare a legii din domeniul vamal sau 
poliţienesc ai statelor membre, 
cooperează prin schimb de informaţii 
operative în domeniul specific 
operaţiunii. 

Participanţii la Centrul S.E.C.I. 
sunt: ofiţerii de legătură  (poliţiştii şi 
reprezentanţii de la vamă) acreditaţi de 
fiecare stat semnatar; observatorii 
permanenţi din partea S.U.A., Austria, 
Belgia, Italia, Franţa, Anglia, 
Germania, Spania şi Ucraina; 
reprezentanţii O.I.P.C. - Interpol şi ai 

on the annual action plan of the 
S.E.C.I centre approved by the 
members.  

The participants of the S.E.C.I 
Centre are liaison officers (police 
officers and customs officers) 
accredited by the Member States; 
permanent observers from US, 
Austria, Belgium, Italy, France, 
England, Germany, Spain şi Ukraine; 
O.I.P.C. representatives - Interpol 
and the Administration of the World 
Organization of Customs. 

 S.E.C.I. agreement states that each 
Member State has to develop an 
institutional framework for 
international cooperation at national 
level by establishing focal points. 

 S.E.C.I centre signed an 
agreement with O.I.P.C. – Interpol 
regarding the use of 
telecommunication system. 

Following the recommendations of 
the European Union since March 
2001 there were adopted strong 
measures to secure and monitor the 
state border of Romania and was 
established within the SECI Centre, 
based in Bucharest, an international 
task force to prevent and combat 
trafficking in human beings, 
composed of specialized officers from 
SECI member states: Albania, Bosnia 
and Herzegovina, Greece, Moldova, 
Slovenia, Hungary, Bulgaria, Croatia, 
Macedonia, Turkey and Romania 
(Germany, Italy, Ukraine, France and 
Austria have observer status). 
National Coordinator for Romania's 
participation in the Task Force was 
appointed by the Romanian 
Government, the Director General of 
the General Directorate for 
Combating Organized Crime. 

The following countries sent 
observers: Austria, Belgium, 
Germany, France, Italy, Netherlands, 
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Administraţiei Organizaţiei Mondiale a 
Vămilor, pentru a sprijini activităţile 
specifice S.E.C.I. 

Acordul S.E.C.I. prevede că, fiecare 
stat membru trebuie să-şi creeze cadrul 
instituţional pentru cooperarea 
internaţională la nivel naţional, prin 
crearea unor puncte naţionale focale. 

Centrul SECI a semnat un acord de 
cooperare cu O.I.P.C. - Interpol privind 
folosirea sistemului de telecomunicaţii 
al acestei organizaţii. 

În urma recomandărilor primite din 
partea Uniunii Europene, începând cu 
luna martie 2001 au fost adoptate 
măsuri ferme de securizare şi 
monitorizare a frontierei de stat a 
României şi a fost înfiinţat, în cadrul 
Centrului Iniţiativei de Cooperare Sud-
Est Europeană de combatere a 
criminalităţii transfrontaliere (SECI), 
cu sediul la Bucureşti, un Task-Force 
internaţional pentru prevenirea şi 
combaterea traficului cu fiinţe umane, 
compus  din  ofiţeri  specializaţi  din  
statele  membre  ale  SECI: Albania, 
Bosnia-Herţegovina, Grecia, Republica 
Moldova, Slovenia, Ungaria, Bulgaria, 
Croaţia, Macedonia, Turcia şi 
România. (Germania, Italia, Ucraina, 
Franţa şi Austria au statut de 
observator). Coordonator naţional 
pentru participarea României la Task-
Force a fost desemnat, de către 
Guvernul României, Directorul General 
al Direcţiei Generale de Combatere a 
Criminalităţii Organizate.  

Pe lângă Centru şi-au trimis 
observatori şi următoarele ţări, 
interesate de activitatea acestuia: 
Austria, Belgia, Germania, Franţa, 
Italia, Olanda, Marea Britanie, 
Federaţia Rusă, SUA, Ucraina, Polonia, 
Republica Cehă şi Slovacia. De 
asemenea, Centrul cooperează cu o 
serie de organisme internaţionale cum 
ar fi Organizaţia Internaţională pentru 

United Kingdom, Russian Federation, 
USA, Ukraine, Poland, Czech 
Republic and Slovakia. The Centre 
also cooperates with a number of 
international bodies such as the 
International Organization for 
Migration, the Stability Pact for South 
Eastern Europe Initiative (SPOC), the 
OSCE, EULECL, International Centre 
for Migration Policy Development 
(ICMPD) and various specialized 
bodies of the United Nations. 

 
2. Interpol National Bureau of 

Romania  
 
Interpol National Bureau of 

Romania was created on January 10, 
1973 and operates within the General 
Inspectorate of Romanian Police, as 
the point of national support for 
international police cooperation, with 
each member of the ICPO [6] - 
Interpol National Contact Office and 
the General Secretariat of Interpol. 

National Interpol Bureau has an 
important role in overcoming the 
obstacles encountered in international 
police cooperation structures resulting 
from differences between national 
police structures, language barriers 
and differences in legal systems. 
However, this body provides 
operational exchange of information 
obtained from other police structures 
by transmission NCB's and the 
General Secretariat of ICPO - Interpol 
[7]. 

The Bureau carries out on the 
national territory police operations 
requested by other Member States of 
the ICPO - Interpol and receives 
requests for information, etc. checks 
from other sites and from NCB 
Interpol General Secretariat for 
submission to the relevant operational 
units giving answer to those who have 
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Migraţie, Pactul de Stabilitate pentru 
Europa de Sud-Est (Iniţiativa de 
Combatere a Crimei Organizate - 
SPOC), OSCE, Agenţia Uniunii Euro-
pene de Cooperare în domeniul 
Aplicării Legii (EULECL), Centrul In-
ternaţional pentru Dezvoltarea 
Politicilor de Migraţie (ICMPD) şi cu 
diferite structuri specializate ale 
Organizaţiei Naţiunilor Unite. 

 
2. Biroul Naţional Interpol din 

România  
 
Biroul Naţional Interpol din 

România a fost creat la data de 10 
ianuarie 1973, şi funcţionează în cadrul 
Inspectoratului General al Poliţiei 
Române, constituind punctul de sprijin 
naţional al cooperării poliţieneşti 
internaţionale, cu fiecare stat membru 
al O.I.P.C. - Interpol [6], prin Birouri 
de Contact Naţionale, precum şi cu 
Secretariatul General Interpol.  

Biroul Naţional Interpol are un rol 
important, în surmontarea obstacolelor 
întâmpinate în cooperarea poliţienească 
internaţională, determinate de 
diferenţele de structuri între poliţiile 
naţionale, barierele lingvistice şi 
diferenţele de sisteme juridice. 
Totodată, acest organism asigură 
schimbul operativ de informaţii, 
obţinute de structurile poliţieneşti, prin 
transmiterea lor celorlalte B.C.N.-uri şi 
Secretariatului General al O.I.P.C. - 
Interpol [7].  

Biroul desfăşoară pe teritoriul 
naţional, operaţiunile şi actele de 
poliţie solicitate de celelalte state 
membre ale O.I.P.C. - Interpol şi 
primeşte cererile de informaţii, de 
verificări, etc., de la alte B.C.N.-uri şi 
de la Secretariatul General Interpol, pe 
care le transmite unităţilor operative 
competente, dând răspunsul celor care 
le-au solicitat. 

requested them. 
National Bureau of Interpol 

provides access to the database of the 
General Secretariat of Interpol 
(international tracking people in 
stolen cars, stolen art objects, 
passports and administrative 
documents). 

National Focal Point (NFP) is an 
institution established on December 1, 
2000 with the rank of Director of the 
Ministry of Internal Affairs, in 
accordance with the provisions of the 
Government Emergency Ordinance 
no. 201/2000 on establishing the 
institutional framework necessary for 
the operation of SECI Regional 
Center to combat cross-border crime, 
approved by Law no. 357/2001. 

National Focal Point is the 
specialized structure of the Centre for 
International Police Cooperation, 
which provides operational 
connection between Romanian and 
foreign authorities through internal 
affairs attachés and liaison officers of 
the Ministry of Internal Affairs, 
accredited in European countries or 
international organizations and 
manages the information flow on 
related operations conducted by 
international police cooperation 
specialized structures of the Ministry 
of Internal Affairs in preventing and 
combating cross-border crime. 

The activity of the National Focal 
Point is to ensure operational 
cooperation between the competent 
structures with responsibilities in this 
line of the Ministry and the Ministry 
of Finance, General Directorate of 
Customs and corresponding agencies 
in states participating in S.E.C.I. 

In order to intensify cooperation 
activities with countries of the 
European Union, it was signed on 25 
November 2003 the Cooperation 
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Biroul Naţional Interpol din 
România, asigură accesul formaţiunilor 
operative poliţieneşti la baza de date a 
Secretariatului General Interpol 
(persoane aflate în urmărire 
internaţională, autovehicule furate, 
obiecte de artă furate, paşapoarte şi 
documente administrative). 

Punctul Naţional Focal (P.N.F.), 
este o instituţie înfiinţată la data de 1 
decembrie 2000 cu rang de direcţie în 
cadrul Ministerului Afacerilor Interne, 
în conformitate cu prevederile 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
României nr. 201/2000 privind crearea 
cadrului instituţional necesar în vederea 
funcţionării Centrului Regional S.E.C.I. 
pentru combaterea infracţionalităţii 
transfrontaliere, aprobată prin Legea nr. 
357/2001.  

Punctul Naţional Focal reprezintă 
structura specializată a Centrului de 
Cooperare Poliţienească Internaţională, 
care asigură legătura operativă dintre 
autorităţile competente române şi cele 
străine, prin intermediul ataşaţilor de 
afaceri interne şi ofiţerilor de legătură 
ai Ministerului Afacerilor Interne, 
acreditaţi în state europene sau la 
organizaţii internaţionale, şi 
gestionarea fluxului informaţional de 
interes operativ, aferent cooperării 
poliţieneşti internaţionale derulate de 
structurile specializate ale Ministerului 
Afacerilor Interne, pe linia prevenirii şi 
combaterii criminalităţii transfronta-
liere.  

Obiectul de activitate al Punctului 
Naţional Focal îl constituie, asigurarea 
cooperării operative între structurile 
abilitate cu atribuţii pe această linie, din 
Ministerului Afacerilor Interne şi 
Ministerul Finanţelor Publice, prin 
Direcţia Generală a Vămilor, cu 
agenţiile corespondente din statele 
participante la Centrul Regional al 
Iniţiativei de Cooperare în Sud-Estul 

Agreement between Romania and the 
European Police Office (EUROPOL), 
ratified by Law no. 197/2004. Under 
the provisions of the Cooperation 
Agreement between Romania and the 
European Police Office (EUROPOL), 
on 15 February 2004, the National 
Focal Point has been designated as a 
specialized unit within the Ministry of 
Internal Affairs to act as national 
contact point for Europol according to 
EU standards. 

Within the structure of the National 
Focal Point will work SIRENE 
Bureau (additional information 
requested in the National Entries) 
aimed at managing connections with 
the Schengen Member States by 
providing data that are part of the 
Schengen Information System, 
according to the Convention 
implementing the Schengen 
Agreement. 

S.I.R.E.N.E. (SIS) is a database in 
the Member States of the Schengen 
Agreement, which functions under the 
Convention implementing the 
Schengen Agreement, which includes 
data on citizens, goods and vehicles 
that are subject to searches in the 
European Union. S.I.R.E.N.E. is the 
only point of contact between law 
enforcement authorities of the 
Schengen Member States, each 
Member State having one SIRENE 
Bureau nationally. Schengen Member 
States should establish a centralized 
system called SIS, supported by 
national copies in each central 
structure of law enforcement. 

The central system, established at 
Strasbourg, was connected 
simultaneously to national systems in 
order to highlight any time 
operational situation of a certain type 
of crime and provide relevant 
intelligence to supplement the 
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Europei, pentru combaterea 
infracţionalităţii transfrontaliere. 

În vederea intensificării activităţilor 
de colaborare cu statele din Uniunea 
Europeană, a fost semnat la data de 25 
noiembrie 2003, Acordul de cooperare 
dintre România şi Biroul European de 
Poliţie (EUROPOL), ratificat prin 
Legea nr. 197/2004. În baza 
prevederilor Acordului de cooperare 
dintre România şi Biroul European de 
Poliţie (EUROPOL), la data de 15 
februarie 2004, a fost desemnat Punctul 
Naţional Focal, ca unitate specializată 
din cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne, care să acţioneze ca punct 
naţional de contact pentru Europol, 
conform standardelor Uniunii 
Europene.  

În cadrul structurii Punctului 
Naţional Focal va funcţiona Biroul 
SIRENE (Informaţii Suplimentare 
Solicitate la Intrările Naţionale), având 
ca scop gestionarea conexiunilor cu 
statele membre Schengen, prin 
furnizarea de date care fac parte din 
Sistemul Informatic Schengen, potrivit 
Convenţiei de Aplicare a Acordului 
Schengen.  

S.I.R.E.N.E. (S.I.S.) reprezintă o 
bază de date, la nivelul statelor membre 
ale Acordului Schengen, ce 
funcţionează în baza Convenţiei de 
aplicare a Acordului Schengen şi care 
cuprinde semnalmentele referitoare la 
persoane, bunuri şi vehicule care fac 
obiectul unor căutări în spaţiul Uniunii 
Europene. S.I.R.E.N.E. reprezintă 
unicul punct de contact, între 
autorităţile de aplicare a legii din 
statele membre Schengen, fiecare stat 
membru având câte un Birou 
S.I.R.E.N.E. naţional. Statele membre 
Schengen trebuie să înfiinţeze un 
sistem informatic centralizat, denumit 
S.I.S. (Sistemul Informatic Schengen), 
susţinut de copii naţionale, la nivelul 

discovery of new alerts. S.I.S. is an 
electronic database for police which 
currently comprises 15 million alerts 
entered by 15 members consisting of 
a national system (SINS) established 
in each Schengen State and a central 
system (CSIS) located in Strasbourg. 
All national systems are connected 
on-line with the central system. 

National Focal Point cooperation 
activities with the following structure: 
SECI Center; Ministry of Internal 
Affairs liaison officers accredited in 
other states, with foreign liaison 
officers accredited in Romania, 
through Europol National Unit and in 
the future, with members of Schengen 
- SIRENE through the Service. 

National focal point receives/sends 
requests regarding: 

- operational information for 
combating crime;  

- evidence gathering for criminal 
groups investigated for having 
committed crossborder crimes; 

- support for foreign law 
enforcement agencies with the help of 
attaches and liaison officers in 
launching common actions or 
collaboration for exchange of 
information; 

- other forms of cooperation which 
derive from international normative 
acts for preventing and combating 
crimes [8]. 

 
3. EUROPOL National Unit [9] 
 
Europol's mission is to make 

significant contribution to the action 
of the European Union law 
enforcement action against organized 
crime and terrorism, concentrating on 
criminal organizations. Given that the 
activities related to organized crime 
do not stop at national borders, 
Europol has improved international 
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fiecărei structuri centrale de aplicare a 
legii. 

Sistemul central, stabilit la 
Strasbourg, a fost conectat simultan la 
sistemele naţionale create, în scopul de 
a evidenţia, în orice moment, situaţia 
operativă a infracţiunilor de un anumit 
gen şi de a oferi posibilitatea 
suplimentării cu informaţii operative, 
relevante, în momentul descoperirii 
unei noi alerte indiferent de localizarea 
acesteia. S.I.S. reprezintă o bază 
electronică de date, de interes 
poliţienesc, ce reuneşte în prezent 15 
milioane de semnalări, introduse de 15 
state membre, fiind alcătuit dintr-un 
sistem naţional (S.I.N.S.) stabilit în 
fiecare stat Schengen şi dintr-un sistem 
central (C.S.I.S.), localizat la 
Strasbourg. Toate sistemele naţionale 
sunt conectate on-line cu sistemul 
central. 

Punctul Naţional Focal desfăşoară 
activităţi de cooperare cu următoarele 
structuri: Centrul Regional S.E.C.I.; 
ofiţerii de legătură ai Ministerului 
Afacerilor Interne, acreditaţi în alte 
state, cu ofiţerii  de   legătură  străini  
acreditaţi  în  România,  Europol prin 
intermediul Unităţii Naţionale Europol, 
iar în viitor, cu ţările membre din 
spaţiul Schengen - prin intermediul 
Serviciului SIRENE. 

Punctul Naţional Focal 
primeşte/transmite cereri de asistenţă 
care privesc: 

- informaţii de interes operativ 
pentru combaterea infracţionalităţii;  

- completarea probatoriului, în cazul 
grupărilor de infractori aflaţi în 
cercetare pentru comiterea unor 
infracţiuni cu caracter transfrontalier; 

- solicitări de sprijin, din partea 
organelor de aplicare a legii străine, 
prin intermediul ataşaţilor de afaceri 
interne sau ofiţerilor de legătură români 
şi a organelor de justiţie române, în 

law enforcement cooperation by 
negotiating bilateral agreements or 
strategic intelligence with other 
countries and international 
organizations, as follows: Bulgaria, 
Colombia European Central Bank, 
European Commission, including the 
European Anti-Fraud Office (OLAF) 
and Eurojust, the European 
Monitoring Centre for Drugs and 
Drug Addiction Iceland, Interpol, 
Norway, Switzerland, Turkey, the 
U.S., the UN Office on Drugs and 
Crime [10], the World Customs 
Organization, Romania and Russia. 

The support provided by Europol 
to Member States is to facilitate the 
exchange of information, according to 
national law, between the Europol 
liaison officers. They are seconded to 
Europol by Member States as 
representatives of national agencies in 
charge of law enforcement in these 
countries, developing operational 
analysis to support operations, 
developing strategic reports and 
analyze criminal activities based on 
official data and information provided 
by Member States and third parties, to 
provide expertise and technical 
support for investigations and 
operations within the European 
Union, under the supervision and 
liability of the Member States 
concerned; promoting forensic 
analysis and investigation techniques 
harmonization of Member States. 

In the Convention with Europol it 
is stipulated that the Europol National 
Unit shall establish and keep an IT 
system in order to allow the 
introduction, access and analysis of 
data. The Convention stipulates a 
strict framework to guarantee the 
protection of the rights of persons and 
data, as well as control, supervision 
and security. The system has three 
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declanşarea unor acţiuni comune sau 
colaborări, pentru schimbul de date şi 
informaţii, în cazuri cu implicaţii sau 
care necesită efectuarea de acte 
procedurale pe teritoriul mai multor 
state; 

- alte forme de cooperare care 
derivă din acte normative 
internaţionale, de prevenire şi 
combatere a infracţiunilor [8]. 

 
3. Unitatea Naţională EUROPOL 

[9] 
 
Europol, are misiunea de a-şi aduce 

o contribuţie semnificativă la acţiunea 
Uniunii Europene, de aplicare a legii 
împotriva crimei organizate şi a 
terorismului, concentrându-şi eforturile 
asupra organizaţiilor criminale. Dat 
fiind faptul că, activităţile din sfera 
crimei organizate nu se opresc la 
graniţele naţionale, Europol şi-a 
îmbunătăţit modalităţile de cooperare 
privind aplicarea legii internaţionale, 
prin negocierea de acorduri operative 
bilaterale sau strategice, cu alte state şi 
organizaţii internaţionale, după cum 
urmează: Bulgaria, Columbia, Banca 
Centrală Europeană, Comisia 
Europeană, inclusiv Oficiul European 
Anti-Fraudă (O.L.A.F.), Eurojust, 
Centrul European de Monitorizare a 
Drogurilor şi Dependenţei de Droguri, 
Islanda, Interpol, Norvegia, Elveţia, 
Turcia, S.U.A., Biroul O.N.U. privind 
Drogurile şi Criminalitatea [10], 
Organizaţia Mondială a Vămilor, 
România şi Rusia. 

Sprijinul oferit de Europol statelor 
membre, constă în facilitarea 
schimbului de informaţii, potrivit legii 
naţionale, dintre ofiţerii de legătură ai 
Europol. Aceştia sunt detaşaţi pe lângă 
Europol, de către statele membre, ca 
reprezentanţi ai agenţiilor naţionale ce 
se ocupă de: aplicarea legii în aceste 

main components: an informational 
system, an analysis system and an 
index system. 

In order to enhance collaboration 
activities with the states from the EU, 
on November 25, 2003 the 
cooperation agreement between 
Romania and the European Police 
Bureau was signed and ratified by the 
Law no. 197/2004. 

Thi laws established the action 
methods and procedures to be applied 
by the National Bureau of Europol, as 
the main goal is aligning institutional 
and operational capacity of the 
Romanian Police to EU standards and 
implementing best practices in the 
areas of police and the fight against 
organized crime. 

According to the same law on 
cooperation between Romania and the 
European Police Office it is specified 
that in the context of this document 
there are defined the purpose, areas of 
cooperation, information sharing and 
supply by Romania, providing 
personal data by Europol, evaluating 
sources and information, procedures 
for confidentiality of information, 
how liaison officers are represented, 
the responsibility assumed by 
Romania, and ways of solving 
disputes. 

Exchange of information by 
Europol National Unit, aims at 
financial crimes (credit cards and 
deception, forgery of currency, fraud), 
drug trafficking [11], trafficking in 
human beings, smuggling, murder / 
kidnapping, serious damage to 
property, trafficking of nuclear 
materials and radioactive materials, 
crimes against the environment, theft 
and terrorism, focusing on criminal 
groups involved. Requests for 
assistance by Europol National Unit 
can only be made where there is 
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state; elaborarea de analize operative în 
vederea sprijinirii operaţiunilor; 
elaborarea de rapoarte strategice şi 
analiza activităţilor criminale pe baza 
informaţiilor şi datelor oficiale oferite 
de statele membre şi de terţi; oferirea 
de expertiză şi sprijin tehnic pentru 
anchetele şi operaţiunile realizate în 
cadrul Uniunii Europene, sub 
supravegherea şi cu răspunderea legală 
a statelor membre interesate; 
promovarea analizei criminalistice şi a 
armonizării tehnicilor de anchetă din 
cadrul statelor membre.  

În convenţia cu Europol se 
stipulează că, Unitatea Naţională 
Europol-România va înfiinţa şi păstra 
un sistem computerizat, pentru a 
permite introducerea, accesul şi 
analizarea datelor. Convenţia prevede 
un cadru strict, pentru a garanta 
protejarea drepturilor persoanelor şi a 
datelor, precum şi controlul, 
supravegherea şi siguranţa acestora din 
urmă. Sistemul computerizat al 
Europol-ului deţine, în prezent, trei 
componente principale: un sistem 
informaţional, un sistem de analiză şi 
un sistem de index.                                              

În vederea intensificării activităţilor 
de colaborare cu statele din Uniunea 
Europeană, a fost semnat la data de 25 
noiembrie 2003, acordul de cooperare 
dintre România şi Biroul European de 
Poliţie, ratificat prin Legea nr. 
197/2004. 

În cuprinsul acestei legi, au fost 
stabilite modalităţile şi procedurile de 
acţiune, ce vor fi aplicate de Biroul 
Naţional Europol, fiind menţionat ca 
scop principal, alinierea capacităţii 
instituţionale şi operaţionale a Poliţiei 
Române la standardele Uniunii 
Europene, şi implementarea celor mai 
bune practici, în domeniile cooperării 
poliţieneşti şi luptei împotriva crimei 
organizate. 

reliable information about the 
association of criminal groups in the 
Romania with the required checks. 

Cooperation may involve, apart 
from the exchange of information, all 
the competencies of Europol 
mentioned in the Convention, mainly 
exchange of knowledge, reports, 
information about investigation 
procedures and preventive methods as 
well as advice and support in criminal 
investigations [12]. 

 
Conclusion 
 
As a result, judicial cooperation 

should aim to have mutual recognition 
of judicial decisions, legislative 
harmonization and development of 
mechanisms for operational 
cooperation (Eurojust, EJN - 
European Judicial Network, etc.) for 
the construction of the justice 
environment (legality). 

Although the main objective of the 
European Union is to be a space of 
freedom, security and justice and to 
ensure all its citizens a high level of 
security, we must have in mind that, 
in addition to its many benefits, 
freedom of movement promotes trans-
European crime, so it requires judicial 
cooperation, especially in criminal 
matters ever closer between Member 
States of the European Union. 
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Concluzii 
 
Cooperarea judiciară trebuie să aibă 

ca scop recunoaşterea reciprocă a 
deciziilor judiciare, armonizarea 
legislativă şi dezvoltarea unor 
mecanisme de cooperare operaţională 
(Eurojust, EJN - European Judicial 
Network, etc.) pentru realizarea unui 
spaţiu de justiţie (legalitate). 

Cu toate că obiectivul principal al 
Uniunii Europene este de a fi un spaţiu 
al libertăţii, securităţii şi al justiţiei, şi 
de a asigura tuturor cetăţenilor ei un 
nivel ridicat de siguranţă, trebuie să 
avem în vedere faptul că, pe lângă 
numeroasele ei beneficii, libertatea de 
circulaţie favorizează fenomenul 
infracţional transeuropean, astfel încât 
se impune o cooperare judiciară, 
îndeosebi în materie penală, tot mai 
strânsă între statele membre ale Uniunii 
Europene. 
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Rezumat: Cercetarea criminalistică a 
infracţiunilor constituie o “artă”, iar 
criminalistica reprezintă “arta şi tehnica 
investigaţiilor penale”, în scopul aflării 
adevărului în cauzele penale, prin 
soluţionarea temeinică şi legală a cauzei 
sub toate aspectele sale. În vederea 
realizării acestui scop, în activitatea 
practică desfăşurată de organele judiciare 
specializate ale statului, pentru aflarea 
adevărului, trebuie să fie respectate mai 
multe principii, care, în mod incontestabil, 
din punctul nostru de vedere, pun în 
evidenţă şi răspunsul calificat şi 
profesionist al acestora, la orice stimul 
extern reprezentat de sesizarea în orice 
mod a faptelor infracţionale. Ca urmare, 
această cercetare îşi propune să studieze, 
să analizeze şi să pună la dispoziţia 
organelor judiciare, în contextul noului 
Cod de procedură penală, a principalelor 
principii, a căror respectare şi aplicare 
este de natură să asigure cele mai bune 
garanţii ale unor investigaţii criminalistice 
de calitate superioară asupra faptelor 
infracţionale, pentru a conduce implicit la 
prevenirea erorilor judiciare şi la 
obţinerea succesului în ceea ce priveşte 
aflarea adevărului în cauzele penale 
instrumentate. 

 
Cuvinte cheie: legalitate; obiectivitate; 

fermitate; imparţialitate; demnitate; 
integritate; buna-credinţă. 
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Abstract: The forensic research of 
crimes is an “art”, and forensics is “the 
art and technique of criminal 
investigations” in order to establish the 
truth in criminal cases, by legal 
resolution of the case thoroughly and in 
all its aspects. To achieve this goal, the 
practical training of specialized judicial 
organs of the state, for truth, must be 
observed several principles, which, 
undeniably, from our point of view, 
highlight the qualified and professional 
response of judicial bodies, from any 
external stimulus represented by 
notification in any way of criminal acts. 
Therefore, this research aims to study, 
analyze and make available to the 
judiciary, under the new Criminal 
Procedure Code, the main principles, 
whose observance and enforcement is 
likely to provide the best guarantees of 
some forensic investigations by the higher 
quality of the criminal deeds, to prevent 
miscarriages of justice and to ensure the 
success in terms of finding out the truth in 
criminal cases investigated. 
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Introducere 
 
În cercetarea oricărei infracţiuni, 

oricât de simplă ar părea acea 
infracţiune la prima vedere, aflarea 
adevărului, într-o perspectivă de timp 
rezonabilă, constituie unul dintre cele 
mai complexe şi anevoioase procese. 
Pentru aflarea adevărului în orice cauză 
penală şi luarea unor hotărâri care să nu 
implice în nici un fel erorile judiciare, 
se impune însă cu necesitate pregătirea 
şi perfecţionarea continuă a 
magistraţilor, poliţiştilor, avocaţilor şi a 
tuturor juriştilor, în vederea asigurării 
condiţiilor optime necesare susţinerii 
justiţiei, prin utilizarea întregii lor 
experienţe şi pricepere, cu bună-
credinţă, în combaterea răului cu 
evidente manifestări endemice şi 
antisociale. Criminalistica, dezvoltată 
ca ştiinţă particulară şi artă, în acealaşi 
timp, are ca deziderat major aflarea 
adevărului, în cercetarea penală a 
oricărui tip de infracţiune, indiferent de 
complexitatea sa, care poate ţine de 
metodele şi mijloacele de comitere, de 
împrejurările comiterii faptei, dar şi de 
profesionalismul şi abilităţile 
infractorilor.  

 
De asemenea, este important de 

reţinut că la aflarea adevărului, prin 
orice probe şi mijloace de probă 
admisibile, pertinente şi utile, 
administrate în mod legal, cu 
respectarea prevederilor Codului de 
procedură penală, trebuie să se ajungă 
indiferent de poziţia infractorilor 
cercetaţi, poziţie prin care aceştia 
recunosc sau nu faptele pentru care 
sunt cercetaţi. În acest scop, însă, toţi 
practicienii în materie, trebuie să 
cunoască, să înţeleagă şi să aplice în 
mod sistematic şi consecvent 
principiile aplicabile în cercetarea 

 
Introduction 
 
In researching any offence, no 

matter how simple it may seem at first 
glance that offence, truth, in a 
reasonable time perspective, is one of 
the most complex and lengthy 
processes. For truth in any criminal 
case and taking decisions which do 
not involve in any judicial errors, but 
necessarily required training and 
continuous improvement of 
magistrates, policemen, lawyers and 
all lawyers in order to ensure optimal 
conditions needed to support justice 
using all their experience and 
knowledge, in good faith, to combat 
evil with obvious manifestations 
endemic and antisocial. Forensics, 
developed at the same time as a 
particular science and art, intends the 
finding of truth in criminal 
investigations of any type of crime, 
regardless of complexity, which can 
take the methods and means of 
commission, the circumstances of the 
offence, but also of the 
professionalism and skills of 
offenders. 

 
It is also important to remember 

that the truth, by any evidence and 
evidence admissible, relevant and 
useful, administered lawfully, 
observing the Code of Criminal 
Procedure should be achieved 
regardless of the position offenders 
investigated, position by they admit it 
or not facts are investigated. To this 
end, however, all practitioners in the 
field, must know, understand and 
apply in a systematic and consistent 
the principles applicable in forensic 
investigation of crime. 

 
From the semantic point of view, 
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criminalistică a infracţiunilor. 
 
Din punct de vedere semantic, 

principiul reprezintă un element 
fundamental, o idee, o lege de bază pe 
care se întemeiază o teorie ştiinţifică, 
un sistem juridic, o normă de conduită, 
etc. Cu alte cuvinte, în realizarea 
cercetării criminalistice a infracţiunilor, 
principiile reprezintă anumite reguli de 
conduită şi de muncă, care trebuie să 
fie sedimentate adânc în personalitatea 
şi convingerea organelor judiciare, 
astfel încât, prin respectarea lor cu 
sfinţenie în orice situaţie, să se asigure 
aflarea adevărului, în orice cauză 
penală, prin eliminarea oricăror erori şi 
abuzuri din partea acestora. Mai mult 
de atât, asigurând respectarea 
principiilor fundamentale în cercetarea 
criminalistică a infracţiunilor, se 
asigură şi condiţiile optime pentru 
eficacitate şi eficienţă în desfăşurarea 
procesului penal, în cauzele penale 
aflate în lucru. 

 
În vederea prezentării şi analizării 

principiilor fundamentale ale 
criminalisticii, având în vedere opiniile 
diverşilor autori în materie [1], 
considerăm că este util să facem o 
delimitare a acestor principii în funcţie 
de rolul lor în aflarea adevărului.  

 
Astfel, facem distincţie între 

principii fundamentale ale investigării 
criminalistice, principii cu rol 
important în investigarea criminalistică 
a infracţiunilor, ca principii 
fundamentale ale criminalisticii, care 
au la bază în primul rând normele 
imperative ale legii procesual penale, 
fiind specifice în special metodologiei 
şi tacticii criminalistice şi principii ale 
identificării criminalistice, principii cu 
rol important în identificarea 
criminalistică a infractorilor, specifice 

the principle presents a fundamental 
element, an idea, a basic law which 
underlies a scientific theory, a legal 
system, a rule of conduct, etc. In other 
words, in achieving crime forensic 
research, the principles are certain 
rules of conduct and work, which 
must be settled deeper into the 
personality and belief judicial bodies, 
so their scrupulously respecting in any 
case, to ensure finding truth in any 
criminal case, by removing any errors 
and abuses from them. Moreover, 
ensuring respect for fundamental 
principles in forensic investigation of 
crimes, it also provides optimum 
conditions for effectiveness and 
efficiency in criminal proceedings in 
criminal cases under investigation. 

 
In order to present and analyze the 

fundamental principles of forensics, 
having regard to the views of different 
authors in [1], we consider it useful to 
make a distinction of these principles 
depending on their role in uncovering 
the truth. 

 
Thus, we distinguish between 

fundamental principles of forensic 
investigation, principles having an 
important role in forensic 
investigation of the crime, as 
fundamental principles of forensics, 
which are based primarily mandatory 
rules of criminal procedure law, in 
particular the specific methodology 
and forensic tactics and principles of 
forensic identification, principles with 
an important role in forensic 
identification of the offenders, 
specific forensic technique that 
provides forensic identification work 
is systematic and scientifically 
indisputable, so the results lead 
activities without any doubt the truth 
in criminal proceedings. It is worth 
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tehnicii criminalistice, care oferă 
activităţii de identificare criminalistică 
un caracter sistematic şi ştiinţific 
indiscutabil, astfel încât rezultatele 
activităţilor desfăşurate să conducă fără 
nici un dubiu la aflarea adevărului în 
procesul penal. De precizat este faptul 
că, principiile fundamentale ale 
investigării criminalistice au o 
aplicabilitate absolută, în întreaga 
activitate criminalistică de cercetare a 
infracţiunilor, inclusiv în procesul de 
identificare criminalistică [2]. Aceste 
două categorii de principii sunt 
completate, în mod armonios, cu 
principiile deontologiei judiciare, 
principii referitoare la deontologia 
organelor de urmărire penală, principii 
specifice factorilor pozitivi de ordin 
atitudinal şi comportamental, care 
cuprind totalitatea normelor etico-
morale care guvernează procesul penal 
şi comportarea tuturor celor implicaţi 
în acest proces. 

 
În continuare, cu luarea în 

considerare a noului Cod de procedură 
penală, vom prezenta câteva din 
opiniile noastre privind principiile 
fundamentale ale investigării 
criminalistice, principiile identificării 
criminalistice şi principiile 
deontologiei judiciare, pe care se 
bazează obţinerea succesului în 
activităţile criminalistice desfăşurate de 
organele judiciare, pentru aflarea 
adevărului şi probarea faptelor 
infracţionale, indiferent de gradul de 
complexitate al acestora, de statutul şi 
de calitatea persoanelor cercetate. 

 
1. Principiile fundamentale ale 

investigării criminalistice 
 
Este cunoscut faptul că fiecare 

sistem modern de drept, este călăuzit 
de reguli fundamentale, care sunt 

mentioning that the basic principles of 
forensic investigation are absolute 
applicability throughout forensic 
research activity of crimes, including 
forensic identification process [2]. 
These two categories of principles are 
supplemented, in harmony with the 
principles of judicial ethics, principles 
relating to ethics of the prosecution, 
specific principles positive factors of 
attitudinal and behavioural order, 
which include all the ethical and 
moral norms that govern criminal 
process and the behaviour of all those 
involved in this process. 

 
Further on, taking into account the 

new Code of Criminal Procedure, we 
present some of our views on the 
fundamental principles of forensic 
investigation, forensic identification 
principles and principles of judicial 
conduct underlying success in 
criminal activities carried out by the 
judiciary, for truth and proving 
criminal acts, regardless of the degree 
of complexity, of the status and the 
quality of the persons investigated. 

 
1. Fundamentals of forensic 

investigation 
 
It is known that every modern 

system of law is guided by the 
fundamental rules that are essential to 
guide the content of legal norms and 
judicial activity of the entire device. 
Accordingly, the purpose of 
subordinating criminal trial, forensic 
investigative activities of criminal 
acts are guided by the principles 
governing the organization of the 
judiciary and criminal proceedings, in 
strict accordance with the 
Constitution. 

In accordance with the Romanian 
criminal law, art. 1 paragraph (2) of 
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determinante pentru orientarea 
conţinutului normelor juridice, precum 
şi pentru activitatea întregului aparat 
judiciar. În aceste condiţii, 
subordonându-se scopului procesului 
penal, activităţile de investigare 
criminalistică a faptelor infracţionale 
sunt călăuzite de principii care 
guvernează organizarea sistemului 
judiciar şi desfăşurarea procesului 
penal, în strictă concordanţă cu 
prevederile constituţionale. 

Conform legii procesual penale 
române, art. 1 alin (2) din noul Cod de 
procedură penală (NCPP), normele de 
procedură penală urmăresc asigurarea 
exercitării eficiente a atribuţiilor 
organelor judiciare, cu garantarea 
drepturilor părţilor şi ale celorlalţi 
participanţi în procesul penal, astfel 
încât să fie respectate prevederile 
Constituţiei, ale tratatelor constitutive 
ale Uniunii Europene (UE), ale 
celorlalte reglementări ale UE în 
materie procesual penală, precum şi ale 
pactelor şi tratatelor privitoare la 
drepturile fundamentale ale omului, la 
care România este parte. 

În condiţiile menţionate, pentru 
garantarea aflării adevărului şi 
înfăptuirea corectă a justiţiei penale, 
organele judiciare trebuie să cunoască, 
să înţeleagă şi să respecte cele mai 
importante principii ale investigării 
criminalistice, care sunt următoarele 
[3]: a. principiul legalităţii procesului 
penal; b. principiul prezumţiei de 
nevinovăţie; c. principiul aflării 
adevărului; d. principiul loialităţii 
administrării probelor; e. principiul 
excluderii probelor obţinute în mod 
nelegal şi f. principiul nepublicităţii 
procedurii din cursul urmăririi penale. 
De asemenea, pe timpul urmăririi 
penale şi a procesului penal trebuie să 
fie respectate şi alte principii, tot atât 
de importante, precum: principiul 

the new Code of Criminal Procedure 
(NCPP), rules of criminal procedure 
are to ensure effective performance of 
the functions of the judiciary, to 
guarantee the rights of the parties and 
other participants in the criminal 
process, so be respected the 
Constitution, treaties incorporation of 
the European Union (EU), the other 
EU regulations on criminal procedure 
and of the covenants and treaties on 
fundamental human rights to which 
Romania is a party. 

In these conditions, to establish the 
truth and ensure proper 
implementation of criminal justice, 
the judiciary organs must know, 
understand and comply with the most 
important principles of forensic 
investigation, which are as follows 
[3]: a. The principle of legality of 
criminal proceedings; b. the 
presumption of innocence; c. the 
principle of finding the truth; d. the 
principle of loyalty of evidence; e. the 
principle of exclusion of evidence 
obtained unlawfully and f. the 
principle of non-publicity of 
proceedings during prosecution. 
Also, during the criminal 
investigation and criminal trial there 
also must be respected other 
principles, equally important, such as 
the principle of objectivity; necessity, 
appropriateness and timeliness; 
principle of firmness, etc. 

 
a. The principle of legality of 

criminal proceedings. The principle 
of legality criminal trial is 
fundamental to the overall activity of 
the rule of law in Romania and is that 
criminal proceedings should be 
conducted only according to 
provisions of law. We state that 
according to art. 1 paragraph (5) of 
the Constitution, in Romania, 
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obiectivităţii; principiul necesităţii, 
oportunităţii şi operativităţii; 
principiul fermităţii, etc. 

 
a. Principiul legalităţii procesului 

penal. Principiul legalităţii procesului 
penal este fundamental pentru întreaga 
activitate a statului de drept din 
România şi constă în aceea că procesul 
penal trebuie să se desfăşoare numai 
potrivit dispoziţiilor prevăzute de lege. 
Conform art. 1 alin (5) din Constituţia 
României, în România, respectarea 
Constituţiei, a supremaţiei sale şi a 
legilor este obligatorie. Ca urmare, 
acest principiu obligă organele 
judiciare să nu întreprindă nici o 
acţiune ce ar putea să aducă atingere 
democraţiei şi statului de drept. Acest 
principiu, impune să fie respectate atât 
prevederile legii procesual penale 
(NCPP), cât şi ale legii penale române, 
a tuturor actele normative cu şi fără 
prevederi penale aplicabile în 
soluţionarea diferitelor cauze penale, a 
tratatelor şi reglementărilor UE, a 
tratatelor şi pactelor internaţionale la 
care România este parte, etc. În ceea ce 
priveşte investigaţia criminalistică a 
faptelor antisociale, principiul 
legalităţii procesului penal are în 
vedere faptul că, în realizarea justiţiei 
penale, trebuie să fie respectate toate 
normele procesual penale. În acest fel, 
prin respectarea legalităţii procesuale 
se asigură condiţiile şi pentru 
respectarea legalităţii substanţiale, 
constând în legalitatea şi temeinicia 
incriminărilor făcute şi a sancţiunilor 
de drept penal aplicate de către 
instanţele de judecată. Prin respectarea 
întocmai a principiului legalităţii 
procesului penal, cercetarea 
criminalistică asigură evitarea erorilor 
judiciare, dar şi îndeplinirea 
dezideratului conform căruia “nimeni 
să nu se poată sustrage răspunderii 

respecting the Constitution, its 
supremacy and the laws, is 
mandatory. Therefore, this principle 
requires judicial bodies not to take 
any action that might affect 
democracy and the rule of law. This 
principle requires to be respected as 
the law of criminal procedure (NCPP) 
and the Romanian criminal law, all 
regulatory actions without criminal 
provisions applicable in solving 
various criminal cases, treaties and 
EU regulations, international treaties 
and pacts to which Romania is a 
party, etc. Regarding forensic 
investigation antisocial acts, the 
principle of legality in criminal 
proceedings is the fact that, in 
achieving criminal justice must be 
observed all the rules of criminal 
procedure. In this way, the procedural 
due process shall ensure conditions 
for substantive due process, 
consisting of lawfulness and merits 
incriminations made and criminal 
sanctions applied by the courts. The 
observance of the principle of legality 
of criminal proceedings, forensic 
research ensures avoid miscarriages 
of justice, and fulfilling the wish that 
"no one can evade accountability for 
violations of the laws and do not go 
unpunished, if committed an 
antisocial act", and in while "no one 
should be penalized or punished 
unjustly." In connection with the legal 
principle of criminal trial there is also 
the principle of separation of judicial 
functions, under which, in the 
criminal court there should be 
performed the following functions: a) 
the position of the prosecution; b) 
function available on fundamental 
human rights and freedoms during 
prosecution; c) the verification of the 
legality of sending or not sending to 
trial; d) the trial function. Also, 
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pentru încălcarea legilor şi să nu 
rămână nepedepsit, dacă a comis o 
faptă antisocială”, şi, în acelaşi timp 
“nimeni să nu fie sancţionat sau 
pedepsit pe nedrept”. În legătură cu 
principiul legalităţii procesului penal 
este şi principiul separării funcţiilor 
judiciare, conform căruia, în procesul 
penal se exercită următoarele funcţii 
judiciare: a) funcţia de urmărire penală; 
b) funcţia de dispoziţie asupra 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale 
ale persoanei în faza de urmărire 
penală; c) funcţia de verificare a 
legalităţii trimiterii sau netrimiterii în 
judecată; d) funcţia de judecată. De 
asemenea, conform acestui principiu, 
în exercitarea funcţiei de urmărire 
penală, procurorul şi organele de 
cercetare penală strâng probele 
necesare pentru a se constata dacă 
există sau nu temeiuri de trimitere în 
judecată [4]. Astfel, în calitate de 
organe judiciare, procurorul şi organele 
de cercetare penală sunt acelea care 
trebuie să asigure toate condiţiile 
necesare pentru respectarea principiului 
legalităţii procesului penal, pe timpul 
urmăririi penale. 

 
b. Principiul prezumţiei de 

nevinovăţie. Principiul prezumţiei de 
nevinovăţie este derivat din principiul 
legalităţii, constituind, prin implicaţiile 
sale, unul din drepturile fundamentale 
ale omului [5]. Vinovăţia unui suspect 
sau inculpat este dovedită numai printr-
o hotărâre de condamnare, definitivă şi 
irevocabilă, emisă de către instanţa de 
judecată, în complet legal constituit. 
Esenţa acestui principiu constă în aceea 
că, suspectul sau inculpatul cercetat 
într-un dosar penal, este considerat 
nevinovat, atât timp cât vinovăţia lui 
nu a fost dovedită printr-o hotărâre de 
condamnare definitivă şi irevocabilă, 
potrivit normelor procesual penale. 

according to this principle, in 
exercising the prosecution, the 
prosecutor and the criminal 
investigation authorities gather 
evidence necessary to ascertain 
whether there are grounds for 
arraignment [4]. Thus, as judicial 
bodies, prosecutor and criminal 
investigation bodies are those which 
must provide all necessary conditions 
for the principle of legality of 
criminal proceedings during 
prosecution. 
 

b. The principle of presumption of 
innocence. The principle of the 
presumption of innocence is derived 
from the principle of legality, 
accounting, and its implications, one 
of the fundamental human rights [5]. 
The guilt of a suspect or defendant is 
proven only by a judgment of 
conviction is final and irrevocable, 
issued by the court, in completely 
legally constituted. The essence of 
this principle is that the suspect or 
defendant in a criminal case 
investigated is presumed innocent so 
long as his guilt has not been proven 
by a final and irrevocable conviction, 
according to the rules of criminal 
procedure. Furthermore, 
administration even after entire 
evidence, doubt in forming belief 
judicial bodies shall be construed in 
favour of the suspect or defendant all 
[6]. Thus, given that any person 
against whom a criminal case was 
started is presumed innocent, it is 
certain that only judicial bodies are 
obliged to manage the necessary 
evidence proving the guilt of the 
suspect or defendant not obliged to 
prove his innocence [7]. During the 
criminal trial, the suspect, as well as 
the defendant, has the right not to give 
any statement. In these circumstances, 
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Mai mult, chiar după administrarea 
întregului probatoriu, orice îndoială în 
formarea convingerii organelor 
judiciare, se interpretează tot în 
favoarea suspectului sau inculpatului 
[6]. Astfel, având în vedere că, orice 
persoană împotriva căreia a fost pornit 
un proces penal este prezumată 
nevinovată, este cert că numai 
organelor judiciare le revine obligaţia 
de a administra probele necesare 
dovedirii vinovăţiei, suspectul sau 
inculpatul neavând obligaţia să probeze 
nevinovăţia sa [7]. În cursul procesului 
penal, suspectul, la fel ca şi inculpatul, 
au dreptul de a nu da nicio declaraţie. 
În aceste condiţii, organele de urmărire 
penală trebuie să atragă şi atenţia 
suspectului sau inculpatului că, dacă 
refuză să dea declaraţii nu va suferi 
nicio consecinţă defavorabilă, iar dacă 
va da declaraţii acestea vor putea fi 
folosite ca mijloace de probă împotriva 
sa [8]. În cazul în care au fost 
administrate probe de vinovăţie de 
către organele judiciare, suspectul sau 
inculpatul are şi el dreptul de a propune 
administrarea de probe în condiţiile 
prevăzute de lege, de a ridica excepţii, 
precum şi dreptul de a pune concluzii. 
În planul investigaţiei criminalistice, 
aplicarea principiului prezumţiei de 
nevinovăţie impune interzicerea 
oricăror încercări ale organelor 
judiciare, de a orienta administrarea 
probelor în anchetă numai în 
defavoarea suspectului sau 
inculpatului, precum şi de a stabili cu 
orice preţ şi în orice mod a vinovăţiei 
acelei persoane [9]. Astfel, principiul 
prezumţiei de nevinovăţie trebuie 
corelat cu principiul obiectivităţii, 
conform căruia, în pregătirea, în 
administrarea şi în consemnarea 
procesuală a probatoriului, organele 
judiciare nu trebuie să aibă idei 
preconcepute, ci trebuie să dovedească 

the prosecution must attract the 
attention of the suspect or defendant 
that, if they refuse to give statements 
will not suffer any adverse 
consequence, and if you make 
statements they can be used as 
evidence against him. [8]. If the 
evidence of guilt was administered by 
the judiciary, the suspect or the 
accused also has the right to propose 
the taking of evidence as provided by 
law, to raise exceptions, and the right 
to draw conclusions. The forensic 
investigation plan, the principle of 
presumption of innocence requires 
prohibiting any attempts by the 
judiciary, to guide the investigation of 
evidence only at the expense of the 
suspect or the accused, and to 
determine any cost and in any way to 
blame that person [9 ]. Thus, the 
presumption of innocence must be 
correlated with the principle of 
objectivity, whereby, in preparing, 
administering and recording of 
evidence proceedings, judicial 
authorities should not have 
preconceptions, but must prove with 
wisdom, tact and patience in 
managing and recording of evidence 
in documents. Therefore, respecting 
the presumption of innocence in 
relation to the principle of legality, 
judicial authorities have the obligation 
to take all necessary possible, to 
manage the full evidence pertaining to 
both guilt and innocence establishing 
the suspect or defendant, and to 
interpret and maximum responsibility 
appreciate the measures taken, the 
evidence in question and the merits of 
decisions made based on such 
intimate convictions formats. 

 
c. The principle of finding out the 

truth. Finding the truth, principle and 
purpose of forensic investigation at 
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cu înţelepciune, mult tact şi răbdare, în 
administrarea şi înregistrarea probelor 
în documente. Ca urmare, respectând 
principiul prezumţiei de nevinovăţie în 
corelaţie cu principiul legalităţii, 
organele judiciare au obligaţia de a 
depune toate diligenţele posibile, 
pentru administrarea întregului 
probatoriu ce ţine atât de stabilirea 
vinovăţiei cât şi a nevinovăţiei 
suspectului sau inculpatului, precum şi 
obligaţia de a interpreta şi aprecia cu 
maximă responsabilitate măsurile 
întreprinse, probele administrate în 
cauză, precum şi temeinicia deciziilor 
luate, pe baza convingerilor intime 
astfel formate. 

  
c. Principiul aflării adevărului. 

Aflarea adevărului, principiu şi scop al 
investigării criminalistice, în acelaşi 
timp, are o semnificaţie extrem de 
importantă, având în vedere că pentru 
înfăptuirea corectă a justiţiei penale, se 
impune cu necesitate aflarea 
adevărului. În acest sens, conform legii 
procesual penale, organele judiciare au 
obligaţia de a asigura, pe bază de 
probe, aflarea adevărului cu privire la 
faptele şi împrejurările cauzei, precum 
şi cu privire la persoana suspectului sau 
inculpatului. Ca urmare, aflarea 
adevărului, de cele mai multe ori nu 
poate fi decât rezultat al unor activităţi 
bine organizate, sistematice şi 
complexe, de investigare a faptelor şi 
împrejurărilor concrete privind 
comiterea a diferite tipuri de 
infracţiuni, unele dintre acestea fiind cu 
un înalt grad de dificultate şi 
complexitate în ceea ce priveşte aflarea 
adevărului şi soluţionarea legală şi 
temeinică. În aceste condiţii, 
investigarea criminalistică complexă şi 
sistematică este aceea care pune la 
dispoziţia organelor judiciare, orice 
mijloace posibile de cunoaştere 

the same time, has a very important 
significance, given that the proper 
administration of criminal justice, it is 
imperative to find the truth. In this 
respect, according to the criminal 
procedure law, judicial bodies have a 
duty to ensure, on the basis of 
evidence, truth of the facts and 
circumstances of the case and on the 
suspect or defendant. As a result, 
truth, most times it can only be the 
result of well-organized activities, 
systematic and complex investigation 
of the facts and circumstances of the 
commission of specific types of 
crimes, some of them with a high 
degree of difficulty and complexity in 
terms of truth and resolve legal and 
thorough. Under these conditions, 
complex and systematic forensic 
investigation is making available to 
the judiciary, every possible means of 
scientific knowledge of the truth, the 
discovery of the perpetrator of crime 
and obtaining the necessary evidence. 
Using all possible means of scientific 
knowledge with the principles of 
legality and the presumption of 
innocence, while the prosecution had 
a duty to raise and administer tests for 
truth in criminal cases, both in favour 
and in disadvantage of the suspect or 
the accused, so both the prosecution 
and his defence. This imposes an 
obligation on the part of the 
prosecution, to admit and check 
samples submitted for administration 
by the suspect or defendant in his 
favour. Application of the 
administration of evidence submitted 
during prosecution, the suspect or 
defendant is admitted or is rejected 
[10] by the prosecution. Rejecting or 
failing, in bad faith, the proposed 
evidence in favour of the suspect or 
the accused, shall be punished as 
provided NCPP [11]. 
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ştiinţifică a adevărului, de descoperire 
a autorului faptei infracţionale şi de 
obţinere a probelor necesare. Utilizând 
toate mijloacele posibile de cunoaştere 
ştiinţifică, cu respectarea principiilor 
legalităţii şi a prezumţiei de 
nevinovăţie, în acelaşi timp, organele 
de urmărire penală au obligaţia de a 
strânge şi de a administra probe pentru 
aflarea adevărului în cauzele penale, 
atât în favoarea, cât şi în defavoarea 
suspectului sau inculpatului, deci atât 
în acuzarea cât şi în apărarea lui. 
Această situaţie impune obligaţia din 
partea organelor de urmărire penală, de 
a admite şi verifica probele propuse 
spre administrare de către suspect sau 
inculpat în favoarea sa. Cererea 
privitoare la administrarea unor probe 
formulată în cursul urmăririi penale, de 
către suspect sau inculpat, se admite ori 
se respinge motivat [10] de către 
organele de urmărire penală. 
Respingerea sau neconsemnarea, cu 
rea-credinţă, a probelor propuse în 
favoarea suspectului sau inculpatului, 
se sancţionează conform dispoziţiilor 
NCPP [11]. 

 
d. Principiul loialităţii administr-

ării probelor. Principiul loialităţii 
administrării probelor corespunde unor 
interdicţii din partea organelor 
judiciare, în ceea ce priveşte modul de 
administrare a unor probatorii, 
interdicţii care conferă caracter de 
nelegalitate probelor obţinute într-un 
asemenea mod. Astfel conform art. 101 
alin (1) din NCPP, organele de 
urmărire penală sunt oprite de la a 
întrebuinţa violenţe, ameninţări ori alte 
mijloace de constrângere, precum şi 
promisiuni sau îndemnuri, în scopul de 
a se obţine probe [12]. Astfel, este cert 
că din nerespectarea acestui principiu 
fundamental, rezultă totodată, implicit, 
şi nerespectarea principiilor enunţate 

 
d. The principle of loyalty of 

evidence. Principle loyalty of 
evidences corresponds to ban the 
judicial bodies regarding the 
administration of evidence, which 
confers illegality ban evidence 
obtained in such a manner. We state 
that according to art. Paragraph 101 
(1) of the NCPP, the prosecution is 
prohibited from use violence, threats 
or other forms of coercion, and 
promises and exhortations, in order to 
obtain samples [12]. Thus, it is clear 
that the failure of this fundamental 
principle, it follows also, implicitly, 
and failure above principles, namely 
the principle of legality, the 
presumption of innocence and truth 
finding, questioned the fairness of 
decisions based on facts "ripped" in 
this way. Also, in accordance with 
paragraph (3) thereof, is prohibited 
criminal judicial bodies or other 
persons acting for them, cause a 
person to commit or continue a 
criminal offence in order to obtain a 
sample. In these circumstances, the 
principle of loyalty of evidence must 
be correlated with necessity, 
appropriateness and timeliness 
according to which, by exercising 
legal judgment and strict compliance 
with the above principles and rules 
enshrined in the tactical and forensic 
methodology, the prosecution must 
take operatively and at the most 
appropriate measures for finding and 
managing the complete evidence, 
dictated by the needs imposed by the 
scale and seriousness of the crime 
forum. A rule with practical judicial 
character, which must take into 
account any time the prosecution, in 
consonance with the principle of 
efficiency in solving criminal cases 
resulting from specialized legal 
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mai sus, respectiv principiul legalităţii, 
al prezumţiei de nevinovăţie şi al aflării 
adevărului, fiind pusă sub semnul 
întrebării corectitudinea deciziilor luate 
în baza probelor „smulse” în acest fel. 
De asemenea, conform alin (3) al 
aceluiaşi articol, este interzis organelor 
judiciare penale sau altor persoane care 
acţionează pentru acestea, să provoace 
o persoană să săvârşească ori să 
continue săvârşirea unei fapte penale, 
în scopul obţinerii unei probe. În aceste 
condiţii, principiul loialităţii 
administrării probelor trebuie corelat 
cu principiul necesităţii, oportunităţii 
şi operativităţii, conform căruia, dând 
dovadă de discernământ juridic şi 
respectând cu stricteţe principiile 
enunţate mai sus, precum şi regulile 
consacrate de tactică şi metodologie 
criminalistică, organele de urmărire 
penală trebuie să întreprindă în mod 
operativ şi la momentul cel mai 
oportun, toate măsurile de constatare şi 
administrare în mod complet a 
probatoriilor, dictat de necesităţile 
impuse de amploarea şi gravitatea 
faptelor infracţionale sesizate. O regulă 
cu caracter judiciar practic, de care 
trebuie să ţină cont în orice  moment 
organele de urmărire penală, în 
consonanţă cu principiul operativităţii 
în soluţionarea cauzelor penale, 
rezultată din literatura juridică de 
specialitate, este aceea că: „timpul 
lucrează în favoarea infractorului” [13], 
deoarece, odată cu trecerea timpului 
„se şterg urmele din amintirea 
oamenilor şi de pe obiect” sau „dispar 
oamenii şi obiectele”. Ca urmare, 
cercetarea la faţa locului trebuie să se 
desfăşoare cu maximă urgenţă şi 
complet, pentru prevenirea dispariţiei 
şi compromiterii oricărui tip de urme, 
care, astfel, ar avea consecinţe negative 
în ceea ce priveşte aflarea adevărului. 
Urgenţa este impusă şi de necesitatea 

literature is that "time works in favour 
of the offender" [13] because, with 
time "erases traces of human memory 
and object" or "people and objects 
disappear". As a result, on-site 
investigation should be carried out 
with urgency and completely, to 
prevent extinction and compromise 
any type of trace, which thus would 
have negative consequences in terms 
of truth. The urgency is imposed by 
the need for timely, different findings 
or expert, identifying objects whose 
exterior features are subject to 
change, due to wear or degradation 
over time. We also stress the 
importance of listening operative 
victims, witnesses identified during 
investigations and the suspects. We 
consider that each of these, but 
especially witnesses may forget 
important elements for finding the 
truth or be influenced, and the suspect 
or defendant to influence witnesses 
and prepare their answers most 
favourable to future accusations that it 
can bring. However, it is clear that, by 
the principle of necessity, 
appropriateness and timeliness in the 
work of finding, documenting and 
proving the facts criminal prosecution 
provides and near the time criminal 
responsibility of the suspect / 
defendant, the time of the offence 
which show positive effects in 
preventing some notable and similar 
criminal acts. It is likewise that 
according to art. 8 of NCPP, judicial 
bodies have the obligation to 
prosecute and judgment with respect 
procedural guarantees and rights of 
the parties and procedure subject so as 
to be seen on time and in full facts 
constituting the offence, so that no 
person innocent are not prosecuted, 
and any person who has committed a 
crime to be punished according to 
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efectuării, în timp util, de diferite 
constatări sau expertize, destinate 
identificării unor obiecte ale căror 
caracteristici exterioare se pot 
modifica, datorită uzurii sau degradării 
în timp. Subliniem, de asemenea, 
importanţa ascultării operative a 
victimelor, a martorilor identificaţi cu 
ocazia investigaţiilor efectuate, precum 
şi a suspecţilor. Avem în vedere că 
fiecare dintre aceştia, dar mai ales 
martorii, pot să uite anumite elemente 
semnificative pentru aflarea adevarului 
sau să fie influenţaţi, iar suspectul sau 
inculpatul să influenţeze martorii şi să 
îşi pregătească răspunsurile cele mai 
favorabile la viitoarele acuzaţii ce i se 
pot aduce. Totodată, este de precizat 
faptul că, prin respectarea principiului 
necesităţii, oportunităţii şi 
operativităţii, în activitatea de 
constatare, documentare şi probare a 
faptelor infracţionale, organele de 
urmărire penală asigură şi apropierea 
momentului tragerii la răspundere 
penală a suspectului/inculpatului, de 
momentul săvârşirii infracţiunii, ceea 
ce prezintă efecte pozitive notabile şi 
pe linia prevenirii unor fapte 
infracţionale asemănătoare. În acelaşi 
sens, conform art. 8 din NCPP, 
organele judiciare au şi obligaţia de a 
desfăşura urmărirea penală şi judecata, 
cu respectarea garanţiilor procesuale şi 
a drepturilor părţilor şi ale subiecţilor 
procesuali, astfel încât să fie constatate 
la timp şi în mod complet faptele care 
constituie infracţiuni, astfel încât nicio 
persoană nevinovată să nu fie trasă la 
răspundere penală, iar orice persoană 
care a săvârşit o infracţiune să fie 
pedepsită potrivit legii, într-un termen 
rezonabil. Nerespectarea principiului 
loialităţii administrării probelor, 
conferă caracter de nelegalitate 
probelor obţinute şi are efecte negative 
grave. În acest sens, probele obţinute în 

law, within a reasonable time. Failure 
in non-respecting the loyalty principle 
of evidence, evidence obtained 
confers illegality and has significant 
adverse effects. In this regard, 
evidence obtained unlawfully, and 
those obtained by torture, and 
evidence derived there from, may be 
used in criminal proceedings, taking 
into account all the consequences 
related to acts committed by the 
prosecution in breach the principle of 
loyalty of evidence. The principle of 
loyalty of evidences must be 
correlated, while firmness and 
principle, a principle that the 
prosecution must show a real cult for 
justice and the truth, which is required 
to determine the legal act in good 
faith and with all decision to 
administer throughout the evidence 
necessary and useful, ensuring the 
criminal liability of those who have 
committed crimes. 

 
e. The principle of exclusion of 

evidence obtained unlawfully. 
According to this principle [14], 
evidence obtained unlawfully, and 
evidence obtained through torture, 
and evidence derived there from, may 
be used in criminal proceedings. 
Moreover, the evidence shall be 
excluded if derivatives were obtained 
directly from the evidence obtained 
unlawfully and could not be obtained 
otherwise. Also nullity of ordering or 
authorized piece of evidence, or 
nullity of the act by which the sample 
was taken, determines the exclusion 
of the evidence. 

 
f. The principle of non-publicity 

of the procedure during prosecution. 
The prosecution is to gathering all the 
necessary evidence of the existence of 
crime, to identify those who have 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 3. Issue 2/2014 - http://juridica.ugb.ro/ - 
Nelu NIŢĂ 

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

373 

mod nelegal, dar şi cele obţinute prin 
tortură, precum şi probele derivate din 
acestea, nu pot fi folosite în cadrul 
procesului penal, ţinând cont şi de toate 
consecinţele aferente faptelor comise 
de organele de urmărire penală în 
nerespectarea principiului loialităţii 
administrării probelor. Principiul 
loialităţii administrării probelor trebuie 
corelat, în acelaşi timp, şi cu principiul 
fermităţii, principiu conform căruia 
organele de urmărire penală trebuie să 
manifeste un adevărat cult pentru 
dreptate şi adevăr, ce trebuie să le 
determine să acţioneze legal, cu bună-
credinţă şi cu toată hotărârea, pentru a 
administra întreg probatoriul necesar şi 
util, care să asigure tragerea la 
răspundere penală a celor care au 
săvârşit infracţiuni. 

 
e. Principiul excluderii probelor 

obţinute în mod nelegal. Conform 
acestui principiu [14], probele obţinute 
în mod nelegal, dar şi probele obţinute 
prin tortură, precum şi probele derivate 
din acestea, nu pot fi folosite în cadrul 
procesului penal. Mai mult chiar, 
probele derivate se exclud dacă au fost 
obţinute în mod direct din probele 
obţinute în mod nelegal şi nu puteau fi 
obţinute în alt mod. De asemenea, 
nulitatea actului prin care s-a dispus 
sau autorizat administrarea unei probe, 
ori nulitatea actului prin care proba a 
fost administrată, determină excluderea 
probei. 

 
f. Principiul nepublicităţii 

procedurii din cursul urmăririi 
penale. Urmărirea penală are ca obiect 
strângerea tuturor probelor necesare cu 
privire la existenţa infracţiunilor, la 
identificarea persoanelor care au 
săvârsit infracţiunile şi la stabilirea 
răspunderii penale a acestora, pentru a 
se constata dacă este sau nu cazul să se 

committed offences and determining 
their criminal liability, to ascertain 
whether it is appropriate to order the 
prosecution of those persons. In these 
circumstances, the procedure of the 
public prosecution is not [15]. This 
principle requires confidentiality 
prosecution activities undertaken and, 
in particular, the activities to be 
undertaken, future activities based on 
strategies and tactics validated by 
scientific research in the field of 
forensics, and the experience and 
professional skills and personal 
organs prosecution, truth and correct 
administration of criminal justice in 
the case. It is extremely important that 
the prosecution be able to analyze and 
identify the limited duration of time in 
during prosecution investigations, the 
best ways to ensure the secrecy and 
confidentiality of the various samples, 
the prosecution and defence various 
suspects or defendants, as appropriate, 
data on circumstances of committing 
criminal acts, the defendants, injured 
parties and witnesses, etc. Surely this 
principle is not fully enforceable 
against the parties and the main 
procedure subject, given that they 
have the right to defend themselves or 
to be assisted by a lawyer [16], and 
the right of defence must be exercised 
in good faith prosecution, according 
to the purpose for which it was 
recognized by law. In this context it 
should be noted, however, that during 
the prosecution, the prosecutor may 
restrict motivated by inspecting the 
file suspect, defendant or attorney, for 
a period not exceeding 15 days, if this 
might affect the proper conduct of the 
prosecution [17]. Also, the principle 
of non-publicity of the procedure 
during prosecution, even the lawyer, 
after consulting the prosecution case, 
is required to maintain the 
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dispună trimiterea în judecată a acelor 
persoane. În aceste condiţii, procedura 
din cursul urmăririi penale nu este 
publică [15]. Acest principiu presupune 
păstrarea confidenţialităţii activităţilor 
de urmărire penală desfăşurate şi, în 
special, a activităţilor ce urmează a fi 
desfăşurate, activităţi viitoare bazate pe 
strategii şi tactici, validate de 
cercetarea ştiinţifică în domeniul 
criminalisticii, precum şi de experienţa 
şi abilităţile profesionale şi personale 
ale organelor de urmărire penală, 
pentru aflarea adevărului şi înfăptuirea 
corectă a justiţiei penale în cauza 
respectivă. Este extrem de important ca 
organele de urmărire penală să aibă 
capacitatea de a analiza şi a identifica, 
pe durate limitate de timp în cadrul 
investigaţiilor desfăşurate în cursul 
urmăririi penale, cele mai bune 
modalităţi de asigurare a secretului şi 
confidenţialităţii diferitelor probe, în 
acuzarea şi apărarea diferiţilor suspecţi 
sau inculpaţi, după caz, a datelor 
referitoare la împrejurările comiterii 
faptelor infracţionale, la inculpaţi, părţi 
vătămate şi martori, etc. Desigur că 
acest principiu nu este opozabil în 
totalitate părţilor şi subiecţilor 
procesuali principali, în condiţiile în 
care aceştia au dreptul de a se apăra ei 
înşişi sau de a fi asistaţi de avocat [16], 
iar dreptul la apărare trebuie exercitat 
cu bună-credinţă de organele de 
urmărire penală, potrivit scopului 
pentru care a fost recunoscut de lege. 
În acest context, trebuie să menţionăm 
faptul că, totuşi, în cursul urmăririi 
penale, procurorul poate restricţiona 
motivat consultarea dosarului de către 
suspect, inculpat sau avocat, pe o 
perioadă de cel mult 15 zile, dacă prin 
aceasta s-ar putea aduce atingere bunei 
desfăşurări a urmăririi penale [17]. De 
asemenea, în respectarea principiului 
nepublicităţii procedurii din cursul 

confidentiality and secrecy of data 
and documents that acknowledged. 

 
2. Principles of forensic 

identification 
 
Taking place, obviously respecting 

the fundamental principles mentioned 
above, the forensic identification 
process, like any other knowledge 
process is governed and respect other 
important principles, which gives all 
the activities within this process an 
indisputable scientific . The scientific 
nature of forensic identification 
process is based on the use of 
different types of tools and technical 
means, from the most simple to the 
most modern technologies, is crucial 
for obtaining results that will lead, no 
doubt, on hearing of the truth. 

In terms of doctrine, in the criminal 
investigation, forensic identification 
work of its own following specific 
principles [18]: the principle of 
identity, relative stability 
characteristics identification 
principle, dynamicity identification 
characteristics and causal 
interdependence principle, the 
principle of strict delimitation 
between objects purpose and means 
of identifying objects, the principle of 
defining between identical objects and 
similar items. 

 
a. The principle of identity. 

Identity principle applies in forensic 
identification work, by its very nature 
of identification, circumscribed the 
judiciary. Establishing identity is to 
demonstrate the non- repeatability of 
the being, person, object or 
phenomenon investigated, even to 
those similar to them [19]. The 
identity principle implies that any 
being, object, phenomenon, 
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urmăririi penale, chiar şi avocatul, 
după ce a consultat dosarul de urmărire 
penală, are obligaţia de a păstra 
confidenţialitatea sau secretul datelor şi 
actelor de care a luat cunoştinţă. 

 
2. Principiile identificării 

criminalistice 
 
Desfăşurându-se, în mod evident, cu 

respectarea principiilor fundamentale 
menţionate mai sus, procesul de 
identificare criminalistică, ca orice alt 
proces de cunoaştere, este guvernat şi 
de respectarea altor principii 
importante, ceea ce conferă tuturor 
activităţilor din cadrul acestui proces 
un caracter ştiinţific indiscutabil. 
Caracterul ştiinţific al procesului de 
identificare criminalistică, este bazat pe 
utilizarea diferitelor tipuri de 
instrumente şi mijloace tehnice, de la 
cele mai simple şi până la cele mai 
moderne tehnologii, fiind determinant 
pentru obţinerea de rezultate care să 
conducă, fără nici un dubiu, la aflarea 
adevărului în procesul penal. 

Din punct de vedere doctrinar, în 
procesul urmăririi penale, activităţii de 
identificare criminalistică îi sunt 
proprii următoarele principii specifice 
[18]: principiul identităţii, principiul 
stabilităţii relative a caracteristicilor 
de identificare, principiul dinamicităţii 
caracteristicilor de identificare şi al 
interdependenţei cauzale, principiul 
delimitării stricte între obiecte scop şi 
obiecte mijloc al identificării, 
principiul delimitării precise între 
obiecte identice şi obiecte 
asemănătoare. 

 
a. Principiul identităţii. Principiul 

identităţii se impune în activitatea de 
identificare criminalistică, prin însăşi 
natura activităţii de identificare, 
circumscrisă domeniului judiciar. 

possessing a set of features that make 
it what it really is identical only with 
itself at the same time and under the 
same, differing from any other being 
object or phenomenon which are 
similar. The application of identity in 
forensic identification process must 
be adhered to very strictly, in order to 
avoid confusion and judicial errors, 
such as to cause the removal of any 
person under criminal law at the 
expense of innocent people 
prosecuted and so unjustly 
condemned. Generated by nature 
dynamic, unitary and contradictory 
reality, the principle of identity 
requires deeper examination, 
analytical and synthetic, all the 
characteristic elements of beings, 
objects and phenomena investigated. 
The analytical examination, requires a 
careful approach, depth, detail and 
depth, likely to lead to a clear surprise 
elements essential characteristic of 
being, object or phenomenon said 
examination. Synthetic examination is 
performed to capture the dynamic, 
specificity different elements beings, 
objects or phenomena investigated. 

 
b. The principle identification of 

relative stability characteristics. This 
principle consists in that the forensic 
identification beings, objects and 
phenomena investigated on the basis 
of the trace created by them, is 
possible only if the features and 
characteristics have certain stability, 
time constant. Dynamics of existence, 
continue moving reality, are 
undisputed facts, so that change 
occurs in all objects, phenomena, 
persons, etc., through wear, 
deterioration, physical aging, etc., but 
these changes are not fundamental 
situation the identification process 
would not be at all possible. In 
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Stabilirea identităţii, înseamnă a 
demonstra nerepetabilitatea fiinţei, 
persoanei, a obiectului sau 
fenomenului cercetat, chiar faţă de cele 
asemănătoare cu ele [19]. Astfel, 
principiul identităţii presupune că orice 
fiinţă, obiect, fenomen, posedând un 
set de trăsături care îl fac să fie ceea ce 
este realmente, este identic numai cu 
sine însuşi, în acelaşi timp şi sub 
acelaşi raport, deosebindu-se de orice 
altă fiinţă, obiect sau fenomen care îi 
sunt asemănătoare. Aplicarea 
principiului identităţii în procesul de 
identificare criminalistică, trebuie să 
fie respectat în mod extrem de riguros, 
pentru a fi evitate confuzii şi erori 
judiciare, de natură a determina 
scoaterea unei persoane vinovate de 
sub incidenţa legii penale, în dauna 
unei persoane nevinovate trimise în 
judecată şi condamnată astfel pe 
nedrept. Generat de caracterul dinamic, 
unitar şi contradictoriu al realităţii, 
principiul identităţii impune 
examinarea profundă, analitică şi 
sintetică, a tuturor elementelor 
caracteristice ale fiinţelor, obiectelor şi 
fenomenelor cercetate. Examinarea 
analitică, presupune  o  abordare  
atentă,  amănunţită, în detaliu şi de 
profunzime, de natură a duce la o 
surprindere clară a elementelor 
caracteristice esenţiale ale fiinţei, 
obiectului sau fenomenului spus 
examinării. Examinarea sintetică, se 
realizează pentru surprinderea, în 
dinamică, a specificităţii diferitelor 
elemente la fiinţele, obiectele sau 
fenomenele cercetate. 

 
b. Principiul stabilităţii relative a 

caracteristicilor de identificare. Acest 
principiu constă în aceea că 
identificarea criminalistică a fiinţelor, 
obiectelor şi fenomenelor cercetate, pe 
baza urmelor create de acestea, este 

judiciary theory and practice, it is 
widely accepted that, forensic 
identification is impossible, unless 
traits beings, objects and phenomena, 
as individual as they are not and 
relatively constant over time. Stability 
over time is related to the time 
interval between the time of the 
discovery of traces and comparative 
tests to identify beings and objects 
investigated. However, stability must 
not be interpreted simplistically and 
creationist, meaning total immobility 
characteristics analyzed. Stability 
must be analyzed and interpreted by 
reference to the time between 
discovery and examination for the 
purposes of understanding that some 
of the features of object identification 
phenomenon, person, thing, as 
applicable at the time of committing a 
certain facts, are found in required 
characteristics revealed during their 
research, in terms of forensics. 
Forensics expert task lies but 
sometimes extremely difficult to 
distinguish between variable and 
stable characteristics, the object to be 
identified, being the one to highlight 
and to what extent the observed 
changes can influence identification. 

 
c. The principle of dynamicity of 

the identification of the 
characteristics and causal 
interdependence. According to this 
principle, judicial organs and forensic 
experts are obliged to consider the 
motion and transformation, movement 
of matter and the fundamental 
attribute of existence. It is envisaged 
in this respect, that the movement 
includes "all changes and processes 
occurring in the universe, from simple 
to travel and thought" so that the 
world is always in constant motion 
and transformation. In terms of 
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posibilă, numai dacă trăsăturile şi 
caracteristicile lor prezintă o anumită 
stabilitate, o constantă în timp. 
Dinamica existenţei, continua mişcare 
a realităţii, sunt fapte de necontestat, 
astfel încât, schimbarea se manifestă la 
nivelul tuturor obiectelor, fenomenelor, 
persoanelor, etc., prin uzuri, alterări, 
îmbătrânire fizică, etc., dar aceste 
schimbări nu sunt fundamentale, 
situaţie în care procesul identificării nu 
ar mai fi nicidecum posibil. În teoria şi 
practica judiciară, este unanim 
acceptată ideea conform căreia, 
identificarea criminalistică devine 
imposibilă, numai dacă trăsăturile 
fiinţelor, obiectelor şi fenomenelor, 
oricât de individuale ar fi ele, nu sunt şi 
relativ constante în timp. Stabilitatea în 
timp, se raportează la intervalul de 
timp dintre momentul descoperirii 
urmelor şi momentul efectuării 
examenelor comparative, în vederea 
identificării fiinţelor şi obiectelor 
cercetate. Însă, stabilitatea nu trebuie 
interpretată în mod simplist şi fixist, în 
sensul imobilităţii totale a 
caracteristicilor analizate. Stabilitatea 
trebuie analizată şi interpretată, prin 
raportare la intervalul de timp dintre 
descoperire şi examinare, în sensul 
înţelegerii faptului că unele dintre 
trăsăturile caracteristice ale obiectului 
identificării, fenomen, persoană, lucru, 
după caz, la momentul săvârşirii unei 
anumite fapte, se regăsesc în mod 
necesar în caracteristicile relevate, în 
cursul cercetării lor, din punctul de 
vedere al criminalisticii. Expertului 
criminalist îi revine însă această 
sarcină, uneori extrem de dificilă, de a 
distinge între caracteristicile variabile 
şi cele stabile, ale obiectului care 
trebuie identificat, el fiind cel care 
trebuie să evidenţieze şi în ce măsură 
modificările constatate pot să 
influenţeze identificarea. 

forensic identification, some changes 
of different material, with time are 
natural transformations caused by 
natural factors such as aging persons, 
stored fading issues and perceptions, 
impaired elderly graphemes of the 
writing, the alteration of the different 
types of traces of organic nature, the 
increased wear of the various objects 
and tools, etc. Other changes may be 
voluntary or involuntary caused by 
various factors. Voluntary changes are 
due to deliberate action of the 
perpetrators, embodied in the clean 
crime, arson crime scene, murder 
victim and witnesses to not have 
relations who gave about authors and 
deed, etc. Involuntary changes may be 
due, as appropriate, unintended 
destruction by people who had access 
to the criminal field, until the arrival 
of the prosecution, destruction 
resulting from factors adverse weather 
(rain, floods, fires, earthquakes, etc.), 
and destruction or alteration due to 
negligence or ease with which they 
are treated traces and evidence by the 
prosecution, in violation of the 
principles and procedures outlined 
above specific to methods and tactics 
of activities. Disregarding this 
principle, of the possibility of 
modifying the essential characteristic 
features of objects, mirrored after 
discovered, perhaps inevitably lead to 
miscarriages of justice, sometimes 
serious, if we consider that in this way 
may be excluded from the circle of 
suspects participants in the offence, 
or, where appropriate, be excluded 
from those examined objects 
supposedly created tracks, although 
those created tracks and whether they 
were considered leading to the 
identification of the offender. 
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c. Principiul dinamicităţii 

caracteristicilor de identificare şi al 
interdependenţei cauzale. Conform 
acestui principiu, organele judiciare şi 
experţii criminalişti, sunt obligaţi să 
ţină cont de mişcare şi transformare, 
mişcarea fiind atributul fundamental al 
materiei şi al existenţei. Se are în 
vedere, în acest sens, că mişcarea 
cuprinde “toate schimbările şi 
procesele ce au loc în univers, de la 
simpla deplasare şi până la gândire”, 
astfel încât lumea este permanent într-o 
continuă mişcare şi transformare. Din 
punct de vedere al identificării 
criminalistice, unele modificări ale 
diferitelor caracteristici esenţiale, odată 
cu trecerea timpului sunt transformări 
fireşti, cauzate de factori naturali, cum 
ar fi: îmbătrânirea persoanelor, 
estomparea unor aspecte memorate şi a 
percepţiilor, alterarea grafismelor 
scrisului persoanelor în vârstă, 
alterarea diferitelor tipuri de urme de 
natură organică, creşterea uzurii 
diferitelor obiecte şi instrumente, etc. 
Alte modificări pot fi voluntare sau 
involuntare cauzate de diverşi factori. 
Modificările voluntare, se datorează 
acţiunii intenţionate a făptuitorilor, 
concretizate în ştergerea urmelor 
infracţiunii, incendierea locului faptei, 
uciderea victimei şi a martorilor pentru 
a nu avea cine da relaţii despre autori şi 
faptă, etc. Modificările involuntare, pot 
fi datorate, după caz, distrugerii 
neintenţionate de către persoane care 
au avut acces în câmpul infracţional, 
până la sosirea organelor de urmărire 
penală, distrugerii determinate de 
factorii meteorologici nefavorabili 
(ploi, inundaţii, incendii, cutremure, 
etc.), precum şi distrugerii sau alterării 
din cauza neglijenţei sau uşurinţei cu 
care sunt tratate urmele şi mijloacele de 
probă, de către organele de urmărire 

 
d. The principle of the strict 

delimitation between objects purpose 
and objects as means of 
identification. This principle 
emphasizes the demarcation to be 
made between the subject and the 
object sought verified that the 
distinction between the object that 
created the result found in the crime 
field, object purpose that is sought 
subject to prosecution and allegedly 
left after that, means of identifying the 
object to be checked to see if it is 
identical to the object which is 
searched. The object purpose of 
identification may, where appropriate, 
the suspect, the victim's person or 
body thereof or implements used were 
designed to serve the offence, crime, 
etc. The object identifiers is the 
purpose of the object traces, traces 
found and connected with the offence, 
as well as comparative models, 
experimentally in the laboratory with 
suspicious objects, allegedly traces 
object format that purpose were 
discovered in the criminal field. The 
clear distinction between the object 
and purpose of identifying objects 
means absolutely necessary, as any 
deviation from this principle is 
generating errors that are likely to 
adversely affect the solution courts in 
the criminal case. 

 
e. The principle of precise 

delimitation between identical 
objects and similar items. This 
principle should not be confused 
identity never likeness. Such 
confusion may result invariably very 
serious legal consequences for 
judicial activity [20]. This principle is 
due to the existence of the realities 
surrounding reality there may be 
objects or beings that are similar but 
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penală, prin nerespectarea principiilor 
enunţate mai sus şi a procedurilor 
specifice, privind metodica şi tactica 
activităţilor desfăşurate. Neluarea în 
considerare a acestui principiu, a 
posibilităţii modificării trăsăturilor 
caracteristice esenţiale ale obiectelor, 
oglindite în urma descoperită, poate 
conduce inevitabil la erori judiciare, 
uneori chiar grave, dacă avem în 
vedere că în acest fel pot fi excluse din 
cercul de suspecţi persoane participante 
la comiterea infracţiunii, sau, după caz, 
să fie excluse obiecte examinate din 
rândul celor presupuse a fi creat 
urmele, deşi acelea au creat urmele şi 
dacă erau luate în calcul conduceau la 
identificarea autorului infracţiunii. 

 
d. Principiul delimitării stricte 

între obiecte scop şi obiecte mijloc al 
identificării. Acest principiu pune în 
evidenţă delimitarea care trebuie făcută 
între obiectul căutat şi obiectul 
verificat, respectiv delimitarea dintre 
obiectul care a creat urma descoperită 
în câmpul infracţiunii, obiect scop care 
este căutat de organele de urmărire 
penală şi obiectul care se presupune că 
a lăsat urma respectivă, obiect mijloc al 
identificării care trebuie verificat, 
pentru a se constata dacă este identic 
cu obiectul care este căutat. Obiect 
scop al identificării poate fi, după caz, 
persoana suspectului, persoana victimei 
sau cadavrul acesteia, instrumentele 
care au servit sau erau destinate să 
servească la săvârşirea infracţiunii, 
produsul infracţiunii, etc. Obiectul 
mijloc de identificare, este reprezentat 
de urmele obiectului scop, urme 
descoperite şi care au legătură cu 
infracţiunea săvârşită, precum şi de 
modelele de comparaţie, realizate 
experimental în laborator cu obiectele 
suspecte, presupuse a fi format urmele 
obiectului scop care au fost descoperite 

are never identical. In these 
conditions, that "every creature, 
object, phenomenon, are identical 
only with themselves", the basis for 
any identification, including forensic 
identification. The distinction 
between similar and identical objects 
is necessary because similar objects, 
being suspicious, are objects means of 
identifying, so objects to be checked 
in terms of all the essential 
characteristics to determine whether 
they are identical purpose objects that 
are searched and researched crime-
related criminal case. 

 
3. Principles of Judicial Conduct 
 
Applying the principles set out 

above and, by the prosecution is 
possible only by knowing and 
complying with consistency, in any 
event, the principles of judicial ethics. 
Thus, in the literature [21], it is 
commonly recognized that ethics 
includes all ethical and moral norms 
governing prosecution, including the 
behavior of those who perform. Ethics 
is defined by specialists [22], as social 
sciences, and prescriptive guidance 
based on the principles of deliberation 
and choice, which aims nature of 
personality and life of character and 
morals study. In this context, ethics is 
considered a subject of ethics, 
appreciating that it is ethical theory 
that integrates values and 
prescriptions admitted in a socio-
historical framework determined. The 
notion of moral concern, so the whole 
set of values and rules of law and 
principles of conduct, which require 
individual and group consciousness, 
as based on the imperative of good 
[23].  

The concept of ethics is rooted in 
Greek "Deon" which means "thing", 
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în câmpul infracţional. Distincţia clară 
între obiectul scop şi obiectele mijloc 
al identificării este absolut necesară, 
întrucât orice abatere de la acest 
principiu, este generatoare de erori care 
sunt de natură să influenţeze negativ 
soluţia instanţelor în cauza penală. 

 
e. Principiul delimitării precise 

între obiecte identice şi obiecte 
asemănătoare. Conform acestui 
principiu, identitatea nu trebuie 
confundată niciodată cu asemănarea. O 
asemenea confuzie poate atrage, 
invariabil, consecinţe juridice deosebit 
de grave pentru activitatea judiciară 
[20]. Acest principiu se datorează 
existenţei realităţilor lumii 
înconjurătoare, realitate în care pot 
exista obiecte sau fiinţe care sunt 
asemănătoare, dar nu sunt niciodată 
identice. În condiţiile menţionate, 
faptul că “fiecare fiinţă, obiect, 
fenomen, sunt identice numai cu ele 
însele”, constituie baza oricărei 
identificări, inclusiv a identificării 
criminalistice. Distincţia între obiecte 
asemănătoare şi obiecte identice este 
necesară, deoarece obiectele 
asemănătoare, fiind suspecte, sunt 
obiecte mijloc al identificării, deci 
obiecte care trebuie verificate din punct 
de vedere a tuturor caracteristicilor 
esenţiale, pentru a se constata dacă ele 
sunt identice cu obiectele scop, care 
sunt căutate şi au legătură cu 
infracţiunea cercetată în cauza penală. 

 
3. Principiile conduitei judiciare 
 
Aplicarea şi respectarea principiilor 

enunţate mai sus, de către organele de 
urmărire penală, este posibilă numai 
prin cunoaşterea şi respectarea cu 
consecvenţă, în orice situaţie, a 
principalelor principii referitoare la 
conduita judiciară. Astfel, în literatura 

"what is right", "what is right", which 
in conjunction with the "logos" (study 
theory) shows that is a theory of what 
should be done, on the one hand, and 
what not to do, on the other hand, that 
a theory of duties and obligations 
aware, internalized and assumed, 
based on which man is manifested. In 
particular science, ethics was drawn 
from ethics; morality is focused on 
moral and, at the same time involving 
elements of legality. It covers the 
investigation and interpretation of the 
rights, duties and standards of action, 
judgment and behaviour in a certain 
sphere of social life. Therefore, taking 
into account that contains any form of 
human behaviour and moral issues, 
focusing on value judgments on the 
different degrees of "goodness" and 
"evil" of "fairness" and "unfairness" 
of "justice" and "injustice "in our 
opinion, knowledge and observance 
of the principles of judicial conduct 
by the prosecution, the most 
important prerequisite is likely to 
provide the best guarantees in respect 
of all other principles of forensic 
research offences.  

As a result, judicial ethics refers to 
the conduct of judicial bodies in the 
relations they engage in virtue of their 
office, namely peer relationships, 
relationships with individuals in 
relations with other participants in the 
judicial process (witnesses, lawyers, 
experts, etc.) in relations with officials 
of other state institutions and relations 
with civil society [24]. In this way, it 
is clear that standards of conduct of 
the judiciary, a corollary of the main 
values of justice, truth and justice, is 
also a condition of public confidence 
in the judiciary, which are those that 
bring judicial bodies in a relationship 
responsibility to themselves and 
citizens. Given the importance of 
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de specialitate [21], este recunoscut în 
unanimitate faptul că deontologia 
cuprinde totalitatea normelor etico-
morale care guvernează urmărirea 
penală, inclusiv comportarea celor care 
o desfăşoară. Etica este definită de 
specialişti [22], ca fiind o disciplină 
socio-umană, îndrumătoare şi 
prescriptivă, bazată pe principiile 
deliberării şi alegerii, care vizează 
natura personalităţii şi vieţii, formarea 
caracterului şi studiul moravurilor. În 
acelaşi context, morala este considerată 
obiect de studiu al eticii, apreciindu-se 
că aceasta reprezintă teoria etică, care 
integrează valori şi prescripţii admise 
într-un cadru social-istoric determinat. 
Noţiunea de morală se referă, astfel, la 
întreg ansamblul de valori şi reguli, de 
principii de judecată şi de conduită, 
care se impun conştiinţei individuale şi 
de grup, ca fiind fondate pe imperativul 
binelui [23]. 

Conceptul de deontologie îşi are 
rădăcina în grecescul “déon”, care 
înseamnă “ceea ce trebuie”, “ceea ce se 
cade”, “ceea ce se cuvine”, care în 
conjuncţie cu “logos” (studiu, teorie), 
se prezintă ca fiind o teorie a ceea ce 
trebuie făcut, pe de o parte, şi ceea ce 
nu trebuie făcut, pe de altă parte, 
respectiv, o teorie a îndatoririlor şi a 
obligaţiilor conştientizate, interiorizate 
şi asumate, în baza cărora omul se 
manifestă. Ca ştiinţă particulară, 
deontologia a fost desprinsă din etică, 
fiind axată pe morală şi moralitate, 
antrenând în acelaşi timp şi elemente 
de legalitate. Ea acoperă cadrul de 
investigare şi interpretare a drepturilor, 
îndatoririlor şi etaloanelor de acţiune, 
de apreciere şi comportare într-un 
anumit domeniu al vieţii sociale. Ca 
urmare, ţinând cont de faptul că orice 
formă de comportament uman conţine 
şi probleme morale, axate pe judecăţi 
de valoare privind diferitele grade ale 

judicial ethics, we agree with all the 
specialists who note that today in 
addressing ethics of the prosecution, it 
should reconsider their attitudes 
concerning the place, role and 
methods of action to fulfill their 
duties in a state of law [25]. In this 
regard, we consider that to achieve the 
goal of justice, given that magistrates 
are "responsible to decide definitively 
on life, liberty, rights, duties and 
property of citizens', the principles 
and rules to governing their 
professional conduct, "based on the 
establishment of ethical principles 
which must meet very high 
standards." Given the above, to 
establish the truth and ensure proper 
implementation of criminal justice, 
judicial bodies must know and respect 
the most essential and important 
principles of judicial conduct which, 
in our opinion, are the following [26]: 
a. the principle of independence, 
impartiality and competence, b. the 
principle of dignity, honour and 
integrity, c. the principle of decency, 
fairness and good faith. 

 
a. The principle of independence, 

impartiality and competence. 
According to this principle, judicial 
bodies, having the duty to promote 
the rule of law, rule of law and 
protecting human rights and 
fundamental freedoms, are obliged to 
defend the independence justice to 
exercise their functions with 
objectivity and impartiality, the sole 
basis for the law, without follow 
pressures and influences of any kind. 
The rationale of judicial independence 
is the fair and impartial resolution of 
all cases in investigating and subject 
to judgment. Therefore, the judiciary 
organs must refrain from any conduct, 
act or event, such as to impair 
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„bunătăţii” şi „răutăţii”, ale 
„corectitudinii”  şi „incorectitudinii”, 
ale „dreptăţii”  şi „nedreptăţii”, în 
opinia noastră, cunoaşterea şi 
respectarea consecventă a principiilor 
deontologiei judiciare de către organele 
de urmărire penală, reprezintă cea mai 
importantă premisă de natură a asigura 
cele mai bune garanţii în respectarea 
tuturor celorlalte principii ale cercetării 
criminalistice a infracţiunilor.  

Ca urmare, deontologia judiciară se 
referă la conduita organelor judiciare, 
în cadrul relaţiilor în care acestea se 
angajează în virtutea funcţiei lor, şi 
anume: în relaţiile colegiale, în relaţiile 
cu justiţiabilii, în relaţiile cu ceilalţi 
participanţi la procesul judiciar 
(martori, avocaţi, experţi, etc.), în 
relaţiile cu funcţionarii din celelalte 
instituţii ale statului şi în relaţiile cu 
societatea civilă [24]. În acest fel, este 
evident faptul că, standardele de 
conduită aplicabile organelor judiciare, 
corolar al principalelor valori din 
justiţie, adevărul şi dreptatea, 
reprezintă şi o condiţie a încrederii 
publicului în justiţie, acestea fiind şi 
cele care pun organele judiciare într-o 
relaţie de responsabilitate cu ele însele 
şi cu cetăţenii. 

Luând în considerare importanţa 
deontologiei judiciare, suntem de acord 
cu toţi specialiştii care remarcă faptul 
că, în prezent, în abordarea 
problemelor deontologiei organelor de 
urmărire penală, se impune 
reconsiderarea mentalităţii acestora 
privind locul, rolul şi metodele de 
acţiune, pentru îndeplinirea atribuţiilor 
ce le revin într-un stat de drept [25]. În 
acest sens, avem în vedere faptul că, 
pentru atingerea scopului înfăptuirii 
justiţiei, în condiţiile în care magistraţii 
sunt „însărcinaţi să decidă în mod 
definitiv asupra vieţii, libertăţii, 
drepturilor, îndatoririlor şi proprietăţii 

confidence in their impartiality. 
Meanwhile, judicial bodies are 
required to make in the service of 
justice all who have knowledge and 
skills to competently perform their 
professional duties, being forbidden to 
disclose or use for purposes other than 
those directly related of the 
profession, the information we have 
obtained in that capacity. 
Independence is the pre-condition for 
impartiality is essential for the 
credibility of the judiciary. 
Impartiality exploits independence, 
expressing in the same time its 
consistency. Judge lies, primarily, a 
duty to assert independence, because 
it is the fundamental guarantee the 
accomplishment of the justice act The 
independence of the judge and his 
obedience only to the law, the 
constitutional principle of 
organization and administration of 
justice requires that in making 
decisions and solving the cases, the 
judge can not receive any orders, 
suggestions, solutions, or other 
indications such impulses, the 
solution you need to give, whether 
these interventions should come from 
within or from outside the judicial 
system. The degree of freedom of the 
judge in the profession is high, in 
order to ensure conditions of quality 
decisions. A judge is independent to 
the extent that he feels he must prove 
skills, as much in front of anyone, 
regardless of the position they 
occupy. Do not test independence 
means not respect the status of the 
magistrate. Regarding impartiality, it 
can be affected at any time by a 
number of factors such as prejudices, 
their starts, their opinions, passions, 
ideological affinities, high emotional 
level, the relationship with a party or 
lawyer, etc. We therefore believe that 
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cetăţenilor”, este necesară respectarea 
principiilor şi regulilor care să 
guverneze conduita profesională a 
acestora, „bazat pe stabilirea unor 
principii etice, care trebuie să respecte 
standarde foarte înalte”. 

Având în vedere cele prezentate mai 
sus, pentru garantarea aflării adevărului 
şi înfăptuirea corectă a justiţiei penale, 
organele judiciare trebuie să cunoască 
şi să respecte cele mai esenţiale şi 
importante principii ale deontologiei 
judiciare, care, în opinia noastră, sunt 
următoarele [26]: a. principiul 
independenţei, imparţialităţii şi 
competenţei, b. principiul demnităţii, 
onoarei şi al integrităţii, c. principiul 
decenţei, corectitudinii şi al bunei-
credinţe. 

 
a. Principiul independenţei, 

imparţialităţii şi competenţei. Conform 
acestui principiu, organele judiciare, 
având îndatorirea să promoveze 
supremaţia legii, statul de drept şi 
apărarea drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului, sunt obligate 
să apere independenţa justiţiei şi să-şi 
exercite funcţiile cu obiectivitate şi 
imparţialitate, având ca unic temei 
legea, fără a da curs presiunilor şi 
influenţelor de orice natură. Raţiunea 
independenţei justiţiei o constituie 
rezolvarea corectă şi imparţială a 
tuturor cazurilor aflate în instrumentare 
şi supuse judecăţii. Ca urmare, 
organele judiciare trebuie să se abţină 
de la orice comportament, act sau 
manifestare, de natură să altereze 
încrederea în imparţialitatea lor. În 
acelaşi timp, organele judiciare sunt 
obligate să pună în slujba actului de 
justiţie toate cunoştinţele şi abilităţile 
de care dispun, pentru a-şi îndeplini cu 
competenţă îndatoririle profesionale, 
fiindu-le interzis totodată să dezvăluie 
sau să folosească pentru alte scopuri, 

the forensic investigation of crime and 
solving criminal cases, judicial bodies 
should have no bias or personal 
predilections, meaning they must 
offer the best guarantees to exclude 
any doubt justified in this regard. In 
order to provide such guarantees, we 
consider that, first, the judiciary must 
refrain from any comment on the 
criminal case data and information 
that have to be solved, reviews that 
made consciously, could affect the 
outcome or impair the manifest 
fairness research prosecution process. 

 
b. The principle of dignity, honour 

and integrity. According to this 
principle judicial bodies are obliged to 
refrain from any acts or facts likely to 
compromise their honour and dignity 
and in society. Relationships in the 
teams they belong must be based on 
respect and good faith. When dealing 
with individuals in relations with 
other participants in the judicial 
process (witnesses, lawyers, experts, 
etc.) in relations with officials from 
other state institutions in relation to 
society, judicial bodies must at all 
times maintain fairness, good faith 
and a high degree of resistance to any 
temptations to be corrupt, to not be 
affected in any honour and dignity, 
which in this way could may call into 
question including independence, 
impartiality and professional 
competence. Accordingly, in my 
view, judicial bodies must to delineate 
clearly by Politicians and by all kinds 
of influences that they could exercise, 
over time, on them and therefore over 
the administration of justice. 
Moreover, we consider that judicial 
bodies can perform any actions that, 
by their nature or by their funding or 
execution could, in any form and at 
any time after that action to impede 
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decât cele legate direct de exercitarea 
profesiei, informaţiile pe care le-au 
obţinut în această calitate. 
Independenţa constituie pre-condiţia 
pentru imparţialitate, fiind esenţială 
inclusiv pentru credibilitatea sistemului 
juridic. Imparţialitatea valorifică 
independenţa, exprimând în acelaşi 
timp consistenţa acesteia. Judecătorului 
îi revine, în primul rând, datoria de a-şi 
afirma independenţa, deoarece aceasta 
este garanţia fundamentală a înfăptuirii 
actului de justiţie. Independenţa 
judecătorului şi supunerea lui numai 
legii, ca principiu constituţional de 
organizare şi funcţionare a justiţiei, 
impune ca în luarea hotărârilor şi 
soluţionarea cauzelor, judecătorul să nu 
poată primi nici un fel de ordine, 
sugestii, soluţii, indicaţii sau alte 
asemenea impulsuri exterioare, privind 
soluţia pe care trebuie să o dea, fie că 
aceste intervenţii ar veni din interiorul 
ori din exteriorul sistemului 
jurisdicţional. Gradul de libertate al 
judecătorului în exercitarea profesiei 
trebuie să fie ridicat, tocmai pentru a se 
asigura condiţiile unei decizii obiective 
şi de calitate. Un judecător este 
independent în măsura în care simte şi 
este motivat să-şi probeze 
competenţele, la fel de mult în faţa 
oricărei persoane, indiferent de statutul 
şi funcţia pe care o ocupă acea 
persoană. A nu proba independenţa 
înseamnă, în primul rând, a nu respecta 
statutul magistratului. În ceea ce 
priveşte imparţialitatea, aceasta poate fi 
afectată oricând de o serie de factori 
precum: prejudecăţile, propriile porniri 
şi impulsuri, opiniile subiective proprii, 
pasiunile, afinităţile ideologice, nivelul 
emoţional ridicat, relaţia cu una din 
părţi sau cu apărătorul acesteia, etc. De 
aceea, considerăm că, în investigarea 
criminalistică a infracţiunilor şi 
soluţionarea cauzelor penale, organele 

the fulfilment of impartiality, fairness 
and legal terms of professional duty. 
According to the understanding of the 
concept, which means the integrity of 
the appropriation is to be honest, to 
demonstrate honesty, integrity and 
incorruptibility. As a specific concept, 
but integrity is the most important 
personal quality or the quality that 
allows the judiciary to evade any 
influence on the criminal case 
prosecuted by which they seek admit 
evidence and make decisions without 
any external influences, based on 
interests other than the correct 
application of justice. Thus, in our 
opinion, the integrity of the judiciary 
is a "fundamental value, which 
requires an appropriate professional 
behaviour, in exercising and beyond, 
both in terms of internal standard 
professional dignity and by reference 
to external standard, trust public 
justice" [27]. 

 
c. The principle of decency, 

fairness and good faith. According to 
this principle, decent presentation, 
correct and dignified attitude in 
dealing with litigants, the participants 
in the criminal and civil society in 
general, and good faith manifested 
clearly in the course of their duties, 
the judiciary, are able to ensure their 
prestige and avoidance of negative 
suspicions and insinuations regarding 
the quality of the prosecution. 
Decency and fairness of the judiciary 
assume, in our opinion, their ability to 
perform their judicial responsibilities 
with integrity, impartiality, 
independence and competence, in 
such a manner as not to create the 
consciousness of a reasonable 
observer's perception that they might 
be undermined. In these 
circumstances, we consider that both 
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judiciare nu trebuie să aibă nici un fel 
prejudecăţi sau predilecţii personale, 
sens în care acestea trebuie să ofere 
cele mai bune garanţii pentru a exclude 
orice îndoială justificată în această 
privinţă. În vederea asigurării unor 
asemenea garanţii, apreciem că, în 
primul rând, organele judiciare trebuie 
să se abţină de la orice fel de 
comentarii privind date şi informaţii 
din cauza penală pe care o au spre 
soluţionare, comentarii care, făcute în 
mod conştient, ar putea afecta 
rezultatul cercetărilor sau ar putea 
dăuna imparţialităţii procesului de 
urmărire penală. 

 
b. Principiul demnităţii, onoarei şi 

al integrităţii. Conform acestui 
principiu organele judiciare, sunt 
obligate să se abţină de la orice acte 
sau fapte, de natură să le compromită 
onoarea şi demnitatea în instituţia în 
care lucrează şi în societate. Relaţiile în 
cadrul colectivelor din care fac parte, 
trebuie să fie bazate pe respect şi bună-
credinţă. În relaţiile cu justiţiabilii, în 
relaţiile cu ceilalţi participanţi la 
procesul judiciar (martori, avocaţi, 
experţi, etc.), în relaţiile cu funcţionarii 
din celelalte instituţii ale statului şi în 
relaţiile cu societatea, organele 
judiciare trebuie să manifeste 
permanent corectitudine, bună-credinţă 
şi un înalt grad de rezistenţă la orice fel 
de tentaţii de a fi corupt, pentru a nu-i 
fi afectată în nici un fel onoarea şi 
demnitatea, care, în acest fel, ar putea 
pune sub semnul întrebării inclusiv 
independenţa, imparţialitatea şi 
competenţa profesională. În aceste 
condiţii, în opinia noastră, organele 
judiciare trebuie să se delimiteze clar 
de oamenii politici şi de orice tip de 
influenţe pe care aceştia le-ar putea 
exercita, în timp, asupra lor şi implicit 
asupra actului de justiţie. Mai mult, 

in professional and social life, the 
judiciary must behave with dignity 
and decency, while remaining 
attentive to the public interest. 

 
Conclusions 
 
In conclusion, from this study, we 

consider that all the above principles 
are interdependent, they are closely 
linked.  

These principles, consistently, the 
judiciary, correlated with the 
application of appropriate 
methodological and tactical rules 
tailored to the specificities of each 
criminal cases investigated, are likely 
to provide the guarantee of high 
quality investigations of criminal acts. 
Also, finally, respecting these 
principles ensures and guarantee for 
success, in terms of truth, with the 
most positive effects in preventing 
miscarriages of justice, in terms of 
legality and merits incriminations 
made, as well as criminal sanctions 
applied by the courts. 

Moreover, we are even more 
convinced now that, as argued and 
Confucius (551-479 BC. AD.), "A 
harmonious society can not be 
possible unless the people who 
compose it are guided by principles 
high moral character, because it 
should not to be than an ongoing 
effort toward to be better". In our 
case, especially magistrates and 
judicial bodies shall be guided in all 
their crimes investigation only 
principles based on a high degree of 
morality. 

To ensure compliance with the 
above principles, we think it is 
absolutely necessary, genuine 
professionalization of the judicial 
bodies, of all magistrates, and 
flawless restoration of moral values, 
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apreciem că, în întrega carieră 
profesională, organele judiciare nu pot 
desfăşura nici un fel de acţiuni care, 
prin natura lor sau prin modul lor de 
finanţare ori de executare, ar putea, în 
orice formă şi în orice moment ulterior 
acelei acţiuni, să impieteze îndeplinirea 
cu imparţialitate, corectitudine şi în 
termenele legale a obligaţiilor 
profesionale. Potrivit înţelegerii 
generale a noţiunii, integritatea este 
aceea care semnifică însuşirea de a fi 
integru, de a da dovadă de cinste, 
probitate şi incoruptibilitate. Ca 
noţiune specifică, integritatea 
reprezintă însă cea mai importantă 
calitate personală, respectiv acea 
calitate care permite organelor 
judiciare să se sustragă oricărui fel de 
influenţă asupra cauzei penale 
instrumentate, prin care ele caută, 
admit probe şi iau decizii fără nici un 
fel de influenţe exterioare, bazate pe 
alte interese decât cele privind 
aplicarea corectă a justiţiei. Astfel, şi în 
opinia noastră, integritatea organelor 
judiciare constituie o „valoare 
fundamentală, care presupune un 
comportament adecvat profesiei, în 
exercitarea funcţiei şi în afara ei, atât 
prin prisma standardului intern al 
demnităţii profesiei, cât şi prin 
raportare la standardul extern, al 
încrederii publice în actul de justiţie” 
[27]. 

 
c. Principiul decenţei, corecti-

tudinii şi al bunei-credinţe. Conform 
acestui principiu, prezentarea decentă, 
atitudinea corectă şi demnă  în relaţiile 
cu justiţiabilii, cu participanţii la 
procesul penal şi în general cu 
societatea civilă, precum şi buna-
credinţă manifestată în mod evident în 
desfăşurarea atribuţiilor de serviciu, de 
către organele judiciare, sunt în măsură 
să asigure prestigiul acestora, precum 

that so much needs the Romanian 
people. 
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calitatea actului de urmărire penală. 
Decenţa şi corectitudinea organelor 
judiciare presupun, în opinia noastră, 
capacitatea acestora de a-şi îndeplini 
responsabilităţile judiciare în condiţii 
de integritate, imparţialitate, indepen-
denţă şi competenţă, de o asemenea 
manieră încât să nu creeze în conştiinţa 
unui observator rezonabil, percepţia că 
acestea ar putea fi subminate. În aceste 
condiţii, apreciem că, atât în activitatea 
profesională cât şi în viaţă socială, 
organele judiciare trebuie să se 
comporte cu demnitate şi decenţă, 
rămânând permanent atente şi 
conectate la interesul general al 
societăţii şi al comunităţilor în serviciul 
cărora se află. 

 
Concluzii 
 
În concluzie, în urma acestui studiu, 

apreciem că toate principiile enunţate 
mai sus se condiţionează reciproc, ele 
fiind într-o strânsă interdependenţă.  

Respectarea acestor principii, cu 
consecvenţă, de către organele 
judiciare, corelat cu aplicarea celor mai 
potrivite reguli metodologice şi tactice, 
adaptate la specificul fiecărei cauze 
penale instrumentate, sunt de natură să 
asigure garanţia unor investigaţii de 
calitate superioară asupra faptelor 
infracţionale, indiferent de 
complexitatea lor şi de statutul şi 
calitatea persoanelor suspecte cercetate 
în cauză. De asemenea, în final, 
respectând aceste principii se asigură şi 
garanţia obţinerii succesului, în ceea ce 
priveşte aflarea adevărului, cu cele mai 
pozitive efecte în prevenirea erorilor 
judiciare, în legalitatea şi temeinicia 
incriminărilor făcute, precum şi a 
sancţiunilor de drept penal aplicate de 
către instanţele de judecată.  

(Criminality), Vol. II, Tactica şi 
metodologia criminalistică (Tactics 
and criminality methodology), Actami 
Publishing House, Bucharest, 1997, p. 
31. 

[10] According to art. 100 paragraph (4) 
of the NCPP, judicial bodies may 
reject an application concerning the 
administration of evidence when: a) 
sample is not relevant to the subject of 
proof in question; b) is estimated to 
prove facts which are the subject of 
proof there is sufficient evidence; c) 
the sample is not necessary, since that 
is notorious; d) the sample is 
unobtainable; e) the application was 
made by a person wronged; f) the 
burden of proof is contrary to law. 

[11] To see art. 280 paragraph (1) and (2) 
of the NCPP, on the nullity and effects 
acesora, under which: (1) Violation of 
the laws governing criminal 
proceedings, void act expressly 
provided under the Code of Criminal 
Procedure. (2) Acts done after the act 
has been declared invalid, are also 
void when there is a direct link 
between them and the act declared 
null. 

[12] To see art. 11 paragraph (1) of the 
NCPP, whereby any person who is 
under criminal investigation or trial 
must be treated with respect for human 
dignity. 

[13] I.R. Constantin, Some forensic 
methods and principles of the 
"Romanian School of Criminology" 
Publishing Ministry of the Interior, 
Bucharest, 1973, p. 71. 

[14] To see art. 102 din NCPP - The 
exclusion of evidence obtained 
unlawfully. 

[15] To see art. 285 din NCPP. 
[16] To see art. 10 din NCPP. 
[17] To see art. 94 din NCPP. 
[18] Camil Suciu, Forensics, Didactic and 

Pedagogic Publishing House, 
Bucharest, 1972, p. 17; Vasile 
Bercheşan, Scientific value of 
recovery traces of the crime, Forensic 
technical course, Vol. I, Little Star 
Publishing, 2002, p. 40-45; N. Dan, 
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Mai mult de atât, în prezent suntem 
şi mai convinşi de faptul că, aşa cum 
susţinea şi Confucius (551-479 î. Hr.), 
“o societate armonioasă nu poate fi 
posibilă, decât dacă oamenii care o 
compun sunt călăuziţi de principii cu o 
înaltă moralitate, fiindcă totul nu 
trebuie să fie decât un efort continuu 
spre bine”. În cazul nostru, organele 
judiciare şi în special magistraţii, 
trebuie să fie călăuziţi în întreaga lor 
activitate de investigare a 
infracţiunilor, numai de principii având 
la bază un înalt grad de moralitate. 

Pentru a se asigura respectarea 
principiilor enunţate mai sus, apreciem 
că se impune cu necesitate, repro-
fesionalizarea autentică a organelor 
judiciare, a tuturor magistraţilor, şi 
restabilirea valorilor morale irepro-
şabile, de care are atâta nevoie poporul 
român. 
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Rezumat: Acordul de mediere în 
cauzele penale este necesar să aibă forma 
scrisă, formă ad probationem, pentru a 
putea fi opozabil terților și a putea fi 
transmis organelor judiciare. Natura 
juridică a acestui acord este cea de 
contract între părți. Acordul ar trebui să 
acopere câteva elemente minime de 
conținut. În ce privește clauzele convenite 
între părți, conținutul acordului de mediere 
diferă în funcție de modalitatea înțelegerii 
dintre acestea: acord complet, atât pe 
latura penală, cât și pe latura civilă a 
cauzei penale, sau acord parțial, pe latura 
penală sau pe latura civilă a cauzei penale. 
În oricare dintre cazuri, prevederea 
expresă asupra modului în care vor fi 
achitate cheltuielile judiciare, înlătură 
cazurile în care, în lipsa acestei prevederi, 
persoana vătămată ar ajunge să fie 
obligată, în virtutea Codului de procedură 
penală, la plata unei părți din cheltuielile 
judiciare, deși a manifestat clemență față 
de făptuitor sau a rezolvat extrajudiciar 
pretențiile sale civile. Acordul de mediere 
se dovedește o componentă importantă a 
procedurii penale, necesitând, totodată, 
respectarea și îndeplinirea unor condiții de 
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Abstract: The mediation agreement in 
Penal Causes shall appear in a written ad 
probationem form as to be opposable to a 
third party and be sent to the judiciary 
bodies. The juridical nature of this 
agreement is that of a contract between 
parties. In its content the agreement 
should refer to a minimum of several 
elements. As for the clauses agreed upon, 
the content of the mediation agreement 
differs according to the way the 
convention between the parties was 
settled: full agreement on both the penal 
aspect and the civil aspect of the penal 
cause or, partial agreement on the penal 
aspect or on the civil aspect of the penal 
cause. In both cases, the express 
provision concerning the way the 
judiciary costs are to be paid, obviates 
the cases in which - in the absence of this 
provision - the injured person would be 
obliged - in the virtue of the Code on 
Penal Procedure - to pay a part of the 
judiciary costs, although he manifested 
clemency for the doer or, succeeded to 
solve his civil claims in an extra judiciary 
way. The mediation agreement proves to 
be an important component of the penal 
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formă și procedurale impuse de lege. 
 
 
 
 
Cuvinte cheie: acord de mediere; cauze 

penale; mediere penală; latura civilă a 
procesului penal; cheltuieli judiciare. 

 
 
Introducere 
 
Legea nr. 192/2006 [1] conține 

reglementări generale cu privire la 
desfășurarea medierii. Cea de-a doua 
secțiune din cadrul Capitolului VI, 
intitulat „Dispoziții speciale privind 
medierea unor conflicte”, se referă la 
medierea în cauzele penale. 

Procedura medierii are drept scop 
căutarea unor soluții amiabile la litigiile 
aduse în fața mediatorului. Odată găsită 
o soluție reciproc convenabilă, părțile 
vor încheia un acord. Acesta poate 
conține o achiesare la pretențiile 
celeilalte părți, o desistare ori se poate 
materializa într-o tranzacție. 

Până la modificarea Codului de 
procedură penală din anul 1968, prin 
Legea nr. 202 din 25 octombrie 2010 
privind unele măsuri pentru accelerarea 
soluționării proceselor, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 714 din 26 
octombrie 2010, acordul de mediere 
producea efecte cu privire la latura 
penală, doar dacă în conținutul său era 
cuprinsă o clauză ce exprima voința 
persoanei vătămate de a nu formula 
plângere prealabilă, de a-și retrage 
plângerea prealabilă sau voința ambelor 
părți de a se împăca. Prin urmare, 
acordul de mediere era văzut doar ca un 
mijloc de realizare a unora dintre aceste 
trei impedimente. 

Prin legea mai sus menționată, a fost 
completat conținutul art. 10 alin. (1) lit. 
h) din Codul de procedură penală din 

procedure having, at the same time, the 
obligation to observe and fulfill some 
formal conditions as well as the 
procedures imposed by the law. 

 
Keywords: mediation agreement; 

penal causes; penal mediation; civil 
aspect of the penal trial, judicial costs. 

 
 
Introduction 
 
Law no 192/2006 [1] describes 

general regulations regarding the way 
mediation shall take place. The 
second section of Chapter VI, entitled 
“Special Dispositions Regarding the 
Mediation of Certain Conflicts”, 
refers to mediation in penal cases. 

The procedure of mediation is 
meant to find amiable solutions for 
the litigations to be mediated. Once a 
reciprocal convenient solution was 
found, the parties will conclude an 
agreement. It can contain an 
acquiescence to the claims of the 
other party, a disagreement or, it can 
turn into a transaction.   

Until the modifications of the 
Penal Procedures Code of 1968 - Law 
no 202 of October 25, 2010 on certain 
steps meant to accelerate the measure 
aimed to solve the cases, published in 
the Official Gazette no 714 of 
October 26, 2010 - the mediation 
agreement had effects only over the 
penal aspect in case it stipulated a 
clause that concerned the wish of the 
injured person not to lodge a 
complaint in advance, to withdraw the 
complaint or the wish of both parties 
to reach a conciliation. Consequently, 
the mediation agreement was 
considered a means to solve some of 
these impediments. 

The above mentioned law 
completed the content of article 10, 
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1968, cu un nou caz care împiedică 
punerea în mișcare și exercitarea 
acțiunii penale, și anume prin acordul 
de mediere, modalitate distinctă și 
alternativă la lipsa plângerii prealabile, 
retragerea plângerii prealabile sau 
împăcarea părților. Acest caz s-a 
menținut și în actualul Cod de 
procedură penală, în art. 16 alin. (1) lit. 
g) astfel: „a fost retrasă plângerea 
prealabilă, în cazul infracţiunilor pentru 
care retragerea acesteia înlătură 
răspunderea penală, a intervenit 
împăcarea ori a fost încheiat un acord 
de mediere în condiţiile legii”. 

 
1. Acordul de mediere - forma 

scrisă a înțelegerii părților  
 
Prima opțiune, oferită de Legea nr. 

192/2006, ca modalitate de închidere a 
unei medieri, este „prin încheierea unei 
înțelegeri între părți în urma 
soluționării conflictului” (art. 56, alin. 
1). Întrucât legea specială, dar și Codul 
civil, lasă posibilitatea părților de a face 
înțelegerea și în formă nescrisă, acordul 
scris este doar una dintre formele de 
înțelegere care pot interveni ca 
finalizare a medierii.  

Introducerea formei scrise a 
înțelegerii ca alternativă, a fost făcută 
de Legea nr. 370/2009 [2]. Anterior, 
forma inițială a Legii nr. 192/2006 
prevedea, la art. 58, alin. (1), exclusiv 
forma scrisă a acestei înțelegeri: „Când 
părţile aflate în conflict au ajuns la o 
înţelegere, se redactează un acord care 
va cuprinde toate clauzele consimţite 
de acestea şi care are valoarea unui 
înscris sub semnătură privată”. 
Modificarea adusă de art. 27 al Legii 
nr. 370/2009, constă în stabilirea 
formei scrise a acordului, ca una dintre 
formele posibile și acceptate: „Când 
părțile aflate în conflict au ajuns la o 

paragraph (1) letter h) of the Code of 
Penal Procedure of 1968 with a new 
situation that encumbered the 
enforcement and the pursuance of the 
penal action by the mediation 
agreement: a distinct and alternative 
modality in the absence of the 
advance complaint, the withdrawal of 
the advance complaint or the 
reconciliation of the parties. 

This case was maintained in the 
actual Code of Penal Procedure article 
16, paragraph (1), letter g) as follows: 
“the advance complaint was 
withdrawn in case the offences for 
which its being withdrawn removed 
the penal responsibility, led to 
reconciliation or in case an mediation 
agreement was concluded in 
conformity with the law”. 
 

1. The Mediation agreement - the 
written form of the agreement 
between the parties 

 
The first option offered by Law no 

192/2006 as a modality through 
which mediation can be concluded is 
“by settling an agreement between the 
parties pursuant the resolution of the 
conflict”. (article 56, paragraph 1). As 
because the special law and the Civil 
Code allow the parties to also make 
an unwritten agreement, the written 
agreement is but one of the forms of 
the convention that can lead to the 
completion of a mediation.  

It was in Law no 370/2009 [2] that 
the introduction of the written 
agreement as an alternative was 
stipulated. Previously, the initial form 
of Law no 192/2006 specified, in 
article 58, paragraph (1), the written 
form of this type of agreement, 
exclusively: “When the parties in 
conflict reached a mutual 
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înțelegere, se poate redacta un acord 
scris, care va cuprinde toate clauzele 
consimțite de acestea și care are 
valoarea unui înscris sub semnătură 
privată”. 

Alternativele la forma scrisă a 
acordului de mediere ar fi, în 
conformitate cu art. 1240 din Codul 
civil, înțelegerea verbală sau un 
comportament care, potrivit legii, 
convenției părților, practicilor reciproce 
sau uzanțelor, nu lasă nicio îndoială 
asupra intenției de a produce efecte 
juridice corespunzătoare.  

Flexibilitatea formei înțelegerii 
dintre părți concordă cu caracterul 
flexibil al medierii, definit de 
specialiști [3] ca o caracteristică 
definitorie a acestei proceduri. Cu 
caracter general, susținem aprecierea 
specialiștilor că forma scrisă este 
preferabilă pentru a înlătura orice 
îndoială cu privire la conținutul 
înțelegerii [4]. Pentru a căpăta un 
caracter opozabil terților, forma 
înțelegerii din mediere se impune a fi 
cea scrisă. Forma scrisă este impusă și 
de procedura descrisă de Legea 
medierii în privința comunicării 
acordului de mediere de către mediator 
către instanță (art. 61, alin. 2) sau către 
organele judiciare (art. 70, alin. 5), 
pentru litigii care au fost deja deduse 
instanței, respectiv fac obiectul unei 
cercetări penale. De asemenea, forma 
scrisă a acordului se impune și în cazul 
în care acesta urmează să fie prezentat 
instanței sau notarului. 

În consecință, în cauzele penale, 
acordul de mediere necesită respectarea 
unei condiții minime de formă - de a fi 
în formă scrisă, care este, în acest caz, 
o formă ad probationem. De regulă, 
dacă părțile nu optează pentru altă 
variantă, acordul de mediere este 
redactat de mediator, dar acesta are 

understanding, an agreement is 
drawn up comprehending all the 
clauses consented by them and having 
the value of a written document 
privately undersigned.”. The 
modification offered by article 27 of 
Law no 370/2009 lies in fixing the 
written form of the agreement as one 
of the possible and accepted forms: 
“When the parties in conflict reached 
a mutual understanding, an 
agreement can be drawn up 
comprehending all the clauses 
consented by them and having the 
value of a written document privately 
undersigned”. 

The alternatives of the written form 
of the mediation agreement might be, 
in conformity with article 1240 of the 
Civil Code, an oral comprehension or 
a behavior which, according to the 
law, to the convention between the 
parties and to the bilateral practices or 
customs leave no doubt on the 
intention of producing adequate 
juridical effects.  

The flexibility of the 
comprehension aspect between the 
parties is in full agreement with the 
flexible character of mediation, 
described by the specialists [3] as a 
defining trait of this procedure. 
Generally speaking, we support the 
opinion of the specialists according to 
which the written form is more 
adequate as it avoids all doubts 
concerning the content of the 
agreement [4]. In order to acquire an 
opposable character for the third 
party, the form of the mediation 
agreement shall necessarily appear in 
a written form. The written form is 
also accepted by the Law of 
mediation regarding the way the 
mediator is going to transmit the 
mediation agreement to the instance 
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doar o obligație de diligență, de a 
rezuma corect și clar înțelegerea dintre 
părți, pe cât posibil verificând și 
legalitatea convențiilor stabilite, fără a 
putea fi făcut răspunzător de acestea. 
Acordul de mediere are, în temeiul legii 
(art. 58, alin. 1), valoarea unui înscris 
sub semnătură privată. 

 
2. Elementele acordului de 

mediere în cauzele penale 
 
2.1. Natura juridică a acordului 

de mediere în cauzele penale. Acordul 
de mediere este rezultatul eforturilor 
comune dintre părțile aflate în litigiu, în 
prezența mediatorului, care, la rândul 
lui, a depus toate diligențele pentru a se 
ajunge la un acord [5]. Fără ca legea să 
prevadă expres acest lucru, o parte 
dintre specialiști apreciază că acordul 
de mediere are caracterul unui contract, 
în condițiile Codului civil [6], pe când 
alții semnalează unele excepții 
justificate de natura conflictului dintre 
părți, care nu este întotdeauna 
contractuală (de exemplu, în conflicte 
intra-organizaționale sau cele școlare, 
etc.) [7]. În cauzele penale, putem 
aprecia că, deși nu privesc o situație de 
natură contractuală (nu se poate 
identifica o relație contractuală, în cele 
mai multe cazuri, între făptuitor și 
persoana vătămată), acordurile de 
mediere se încadrează în sfera 
convențiilor, având caracterul juridic al 
unui contract, conținând angajamente 
între părți cu efecte juridice.  

 
2.2. Conținutul acordului de 

mediere în cauzele penale. Legea 
specială nu stabilește elemente 
obligatorii ale acordului de mediere, în 
concordanță cu caracterul liber al 
contractării, stipulat de art. 1169 din 
Codul civil, potrivit căruia părțile sunt 

(article 61, paragraph 2) or to the 
juridical bodies (article 70, paragraph 
5) for litigations that had already been 
presented to the instance and that 
make the object of a penal 
investigation. The written form of the 
agreement is also used in cases in 
which it has to be presented to the 
instance or to the notary. 

Consequently, in penal actions, the 
mediation agreement shall observe a 
minimum form condition - to be 
presented in an ad probationem 
written form. As a rule, if the parties 
do not opt to choose another version, 
the mediation agreement is drawn up 
by the mediator who is under the vow 
of diligence, that is to resume clearly 
and correctly the agreement between 
the parties and, in as far as possible, 
to check the lawfulness of the settled 
conventions, without assuming any 
responsibility of himself. According 
to the Law (article 58, paragraph 1) 
the mediation agreement has the value 
of a document under private 
signature.  

 
2. The elements of the mediation 

agreement in penal actions 
 
2.1. The juridical nature of the 

mediation agreement in penal 
actions. The mediation agreement is 
the result of the common efforts of the 
litigating parties, who are assisted by 
a mediator who, in his turn, did his 
best to reach an agreement [5]. 
Although the law does not insist on 
this aspect, many specialists consider 
that the mediation agreement has the 
character of a contract, as stipulated 
by the Civil Cove [6], while other 
mention certain justified exceptions 
concerning the conflict between the 
parties and which are not always 
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libere să încheie orice contracte și să 
determine conținutul acestora, cu 
condiția ca acestea să respecte legea, 
bunele moravuri și ordinea publică, art. 
1170 adăugând și obligația de bună-
credință în negocierea contractului. 

Totuși, din analiza textului art. 58, 
alin. (1) din Legea nr. 192/2006, 
desprindem necesitatea ca părțile să 
cuprindă în contract „toate clauzele 
consimțite de acestea”. Prevederea care 
poate fi interpretată, pe de o parte, ca 
obligația de a rezuma în acordul scris 
toate clauzele discutate și agreate de 
către părți, iar pe de altă parte, ca un 
criteriu de selecție pentru clauzele care 
vor fi incluse în acord - și anume, în 
doar cele care sunt egal consimțite de 
toate părțile. Această ultimă 
interpretare este în acord și cu 
posibilitatea de a încheia o înțelegere, 
respectiv un acord, cu caracter parțial - 
doar pentru o parte dintre subiectele în 
dispută, așa cum reiese și din 
formularea art. 57, alin. (2) din Legea 
nr. 192/2006, dar și din practica 
mediatorilor.  

În cauzele penale, înțelegerea dintre 
părți poate privi atât latura penală, cât 
și latura civilă a cauzei născute de o 
faptă incriminată de legea penală. 
Consecința analizei de mai sus este 
posibilitatea de a încheia un acord de 
mediere care să privească fie doar 
latura penală, fie doar latura civilă, fie 
ambele laturi - penală și civilă - ale 
cauzei, alegere care rămâne la 
latitudinea părților, ceea ce este în 
concordanță și cu prevederile Codului 
de procedură penală.  

Conținutul acordului, deși la libera 
alegere a părților, trebuie să conțină 
câteva elemente minime [8]: - datele de 
identificare ale părților; - descrierea 
obiectului înțelegerii (conflictul supus 
medierii); - clauzele asupra cărora 

taking the form of a contract (for 
instance: the inter-organizational 
conflicts, school conflicts, etc.) [7]. In 
penal actions, one can consider that 
although they do not refer to a 
contractual aspect, the agreements of 
mediation belong to the domain of 
conventions, as they take the form of 
a contract and contain agreements 
with juridical consequences between 
parties with (no always one can 
identify a contractual relationship 
between the doer and the injured 
person). 

 
2.2. The content of the mediation 

agreement in penal actions. The 
special law fixes compulsory 
elements of the agreement of 
mediation, in conformity with the free 
character of the contract, as stipulated 
in article 1169 of the Civil Code, 
according to which the parties are free 
to conclude all kinds of contracts and 
decide upon their contents, under the 
condition to observe the law and the 
public order; article 1170 also 
annexes the good faith obligation in 
connection with the negotiation of the 
contract. 

Yet, when analyzing the text of 
article 58, paragraph (1) of Law no 
192/2006, there appears the obligation 
of the parties to include in the contract 
“all the clauses they have agreed 
upon.” This provision can be 
interpreted on the one side as an 
obligation to include in the contract 
all the clauses upon which the parties 
have discussed and agreed upon and, 
on the other side, as a selective 
criterion for the clauses that will be 
included in the agreement and which 
are equally agreed upon by all the 
parties. This last interpretation is also 
in agreement with the possibility of 
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părțile au convenit; - mențiunea 
expresă a înțelegerii complete sau 
parțiale asupra stingerii litigiului; - 
întinderea și termenele obligațiilor 
asumate de către părți.  

 
2.2.1. Acordurile de mediere 

complete în cauzele penale. 
Acordurile de mediere complete în 
cauzele penale, sunt acordurile care 
formalizează înțelegeri, atât în latura 
penală, cât și în latura civilă a cauzelor. 
Conform prevederilor Legii nr. 
192/2006, art. 67, alin. (2), medierea 
este posibilă doar pentru cauzele 
privind infracțiuni pentru care legea 
prevede posibilitatea ca, prin retragerea 
plângerii prealabile sau prin împăcarea 
părților, să se înlăture răspunderea 
penală. 

Un astfel de acord de mediere va 
stabili:  

a) împăcarea părților (cu 
angajamentul de a retrage, respectiv de 
a renunța de a mai depune, o plângere 
penală prealabilă, sau cu angajamentul 
de a susține în fața instanței acordul de 
împăcare - după caz), având drept 
consecință înlăturarea răspunderii 
penale, odată cu luarea în considerare a 
acordului de mediere de către organul 
judiciar; 

b) modalitatea prin care făptuitorul 
repară prejudiciile materiale și/sau 
morale ale persoanei vătămate; 

De regulă, în acordul de mediere, 
părțile stabilesc: 

- împăcarea, cu angajamentul 
persoanei vătămate, fie de a renunța la 
depunerea unei plângeri prealabile, fie 
de a retrage o plângere prealabilă deja 
depusă, fie de a susține în fața instanței 
împăcarea cu făptuitorul - după caz; 

- recunoașterea pretențiilor civile ale 
persoanei vătămate, din partea 
făptuitorului; 

concluding a partial agreement - 
regarding a part of the matters under 
the litigation - as described in article 
57, paragraph (2) of Law no 192/2006 
and also proved by the practice of the 
mediators. 

In penal actions, the agreement 
between parties can regard both penal 
and civil aspects arisen from a deed 
incriminated by the penal law. The 
result of the above mentioned analysis 
offers the possibility for a mediation 
agreement to be concluded either in 
its penal or in its civil aspect, or even 
in both ways; the choice remains to 
the option of the parties, a clause 
which is in conformity with the 
procedures of the Code of Penal 
Procedure, as well. 

Although the agreement belongs to 
the good will of the parties, it shall 
include a few elements [8]: - 
identification data of the parties; - 
description of the object of agreement 
(the conflict subjected to mediation); - 
the clauses agreed upon by the 
parties; - the obligatory mention for a 
full or partial agreement concerning 
the extinction of the litigation; - 
duration and the obligatory terms 
assumed by the parties; 

 
2.2.1. The full mediation 

agreement in penal actions. The full 
mediation agreements in penal actions 
are those agreements that create a 
penal and a civil comprehension of 
the actions. In conformity with the 
provisions of Law no 192/2006 article 
67, paragraph (2), a mediation is 
possible only for cases regarding 
infringements for which the law 
stipulates the possibility of 
withdrawing the advanced complaint 
or if the parties decided to reconcile 
as to avoid the penal responsibility. 
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- modul în care făptuitorul (sau 
partea responsabilă civilmente) repară 
prejudiciul suferit de persoana 
vătămată; 

- renunțarea la pretenții (dacă este 
cazul); 

- modul în care vor fi achitate 
cheltuielile de judecată; 

 
2.2.2. Acordul de mediere parțial 

privitor la latura penală a cauzei 
penale. Într-o cauză penală, privitoare 
la fapte pentru care legea prevede 
posibilitatea ca, prin retragerea 
plângerii prealabile sau prin împăcarea 
părților, să se înlăture răspunderea 
penală, persoana vătămată poate 
accepta să convină cu făptuitorul o 
împăcare, care să înlăture răspunderea 
penală a acestuia, însă fără a conveni 
asupra modului de reparare a 
prejudiciilor suferite.   

Vizând doar împăcarea părților, un 
astfel de acord parțial de mediere va 
descrie împăcarea, cu angajamentul 
persoanei vătămate, fie de a renunța la 
depunerea unei plângeri prealabile, fie 
de a retrage o plângere prealabilă deja 
depusă, fie de a susține în fața instanței 
împăcarea cu făptuitorul - după caz.  

Înțelegerea parțială, doar asupra 
laturii penale a unei cauze penale, poate 
avea justificări variate, atât din partea 
persoanei vătămate, cât și din partea 
făptuitorului, însă ea va conține 
prevederea expresă privitoare la 
nerenunțarea la pretențiile civile de 
către persoana vătămată, pe care 
urmează să și le recupereze, fie printr-o 
acțiune civilă ulterioară, fie printr-o 
nouă mediere privitoare doar la 
pretențiile sale.  

Și în cazul acestui tip de acord de 
mediere, recomandăm menționarea 
modului în care vor fi achitate 
cheltuielile de judecată. În lipsa unei 

Such a mediation agreement 
settles: 

a) the reconciliation of the parties 
(with the obligation to withdraw, that 
is to renounce to lodge an advance 
penal complaint, or to sustain in front 
of the instance the reconciliation 
agreement, where necessary) with the 
result of removing the penal 
responsibility once the mediation 
agreement was taken into account by 
the judiciary body; 

b) the modality by which the doer 
repairs the material or/ and moral 
prejudices of the injured person; 

As a general rule, the parties settle 
in the mediation agreement the 
following: 

- to reconcile, with the agreement 
of the injured party, to either renounce 
to lodge the advance complaint or to 
plead in front of the instance and, 
where necessary, to reconcile with the 
doer; 

- to make the doer admit the civil 
claims of the injured person;  

- the way the doer (or the civil 
responsible party) should repair the 
prejudice suffered by the injured 
party; to renounce to claims (where 
necessary); 

- the way the judicial costs will be 
paid; 

 
2.2.2. The partial mediation 

agreement concerning the penal 
aspect of the penal action. In a penal 
action referring to deeds for which the 
law stipulates the possibility to 
withdraw the advance complaint or 
the reconciliation of the parties as to 
avoid the penal responsibility, the 
injured person can accept to reconcile 
with the doer as to remove his penal 
responsibility, without establishing 
the way the suffered prejudices will 
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astfel de prevederi, partea vătămată se 
poate găsi în situația paradoxală de a fi 
obligată, în virtutea prevederilor 
Codului de Procedura penală, la plata 
unor cheltuieli judiciare, deși a 
manifestat clemență față de făptuitor.  

 
2.2.3. Acordul de mediere parțial 

privitor la latura civilă a cauzei 
penale. Independent de posibilitatea 
unei medieri în cauza penală, părțile 
dintr-un proces penal au posibilitatea 
de a derula o mediere privind 
pretențiile civile, care să stabilească 
modul de reparare a prejudiciului 
cauzat de fapta penală, în temeiul art. 
23, alin. (1) din Noul Cod de procedură 
penală, respectiv art. 161, alin. 1 din 
vechiul Cod de procedură penală. 
Înțelegerea cu privire la pretențiile 
civile poate interveni, înainte de 
începerea, în timpul derulării sau după 
finalizarea procesului penal. 

Într-un acord de mediere în latura 
civilă, dacă natura cauzei o impune, 
trebuie să intervină și persoana 
responsabilă civilmente, ca parte a 
acordului, voința făptuitorului nefiind 
suficientă pentru a stabili modul de 
reparare a prejudiciului, daca aceasta 
implică și partea responsabilă 
civilmente.  

Un astfel de acord va conține clauze 
cu privire, la pretențiile civile ale 
persoanei vătămate, modul în care 
acestea sunt recunoscute și satisfăcute 
și termenul în care făptuitorul și/sau 
persoana responsabilă civilmente se 
angajează să le satisfacă. În cazurile în 
care persoana vătămată își manifestă 
această opțiune, acordul poate prevedea 
expres, renunțarea de către aceasta la 
pretențiile civile, în acord cu art. 22, 
alin. (1) din Noul Cod de procedură 
penală, acordând totuşi atenție asupra 
ireversibilității acestei decizii, conform 

be repaired.  
Meant to refer to the reconciliation 

of the parties only, such a partial 
mediation will dwell upon 
reconciliation and on the obligation of 
the injured person not to lodge an 
advance complaint or to withdraw the 
already lodged advance complaint or 
to plead reconciliation in front of the 
instance, where necessary.  

The partial agreement concerning 
the penal aspect of a penal action only 
can be justified in different ways by 
the injured party as well as by the 
doer; yet it will contain the express 
provision referring to the injured 
person’s renunciation to the civil 
claims which he will be going to 
recuperate either after lodging a 
further civil action or after a new 
mediation concerning his claims. 

In the case of such a type of 
agreement, as well, it is recommended 
the way the judiciary costs will be 
paid. If such a mention lacks, the 
injured party may find himself in the 
paradoxical situation as to pay - in the 
virtue of the provisions stipulated in 
the Code of penal procedure - the 
judiciary costs, although he 
manifested his clemency for the doer. 

 
2.2.3. The partial mediation 

agreement regarding the civil 
aspect of the penal action. 
Irrespective of the possibility of a 
mediation in a penal action, the 
parties of a penal action have the 
opportunity to start the mediation 
concerning the civil claims, a 
mediation meant to establish the way 
the reparation of the prejudice framed 
as a penal act should be done, in the 
virtue of article 23, paragraph (1) of 
the New Code of penal procedure, 
article 161, paragraph (1) of the old 
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alin. (3) din același articol de cod.  
În condițiile în care este necesară 

introducerea părții responsabile 
civilmente în procesul penal, acordul 
de mediere va avea ca parte și această 
parte responsabilă civilmente. 
Mediatorul trebuie să fie pregătit pentru 
o situație mai complexă: negocierile 
care apar în acest gen de mediere se pot 
derula, atât între persoana vătămată, pe 
de o parte și partea responsabilă 
civilmente și făptuitor, pe de altă parte, 
dar și între făptuitor, pe de o parte, și 
partea responsabilă civilmente, pe de 
altă parte, pentru a-și armoniza pozițiile 
în ce privește pretențiile civile ale 
persoanei vătămate. Nu este exclus ca, 
autoritatea negocierii în aceste cazuri să 
fie preluată, în cea mai mare parte, de 
către partea responsabilă civilmente, 
conținutul acordului fiind influențat de 
poziția acestei părți.  

De asemenea, și în cazul acestui tip 
de acord de mediere, recomandăm 
menționarea modului în care vor fi 
achitate cheltuielile de judecată, vizând 
în special cazul în care acestea sunt 
asumate de către făptuitor, ca mijloc de 
compensație a prejudiciului suferit de 
persoana vătămată. 

 
2.2.4. Prevederile exprese asupra 

modului în care vor fi achitate 
cheltuielile judiciare în cauzele 
penale. Modul de plată al cheltuielilor 
judiciare, este un detaliu care este 
foarte util să fie stabilit clar în acordul 
de mediere, în special în interesul 
persoanei vătămate, care, în lipsa unui 
acord expres, poate să ajungă în situația 
de a plăti cheltuieli judiciare în urma 
încetării procesului penal, chiar dacă nu 
a avut nicio culpă, așa cum 
consemnează practica în materie [9]. 

Noul Cod de procedură penală 
prevede, la art. 275, alin. (1), pct. 2), că 

Code or Penal Procedure, 
respectively. The agreement referring 
to the civil claims can appear before 
the beginning of the penal action, 
during the evolution of the case or 
after its completion. 

In a civil aspect of a mediation 
agreement - if the nature of the cause 
obliges - the civil responsible person 
shall be involved in the agreement, as 
the will of the doer is not enough to 
establish the way of repairing the 
prejudice, if this reparation refers to 
the civil responsible party, as well. 

Such an agreement shall contain 
clauses referring to the civil claims of 
the injured person, the way they are 
recognized and satisfied, as well as 
the term when the doer and/ or the 
civil responsible person promise to 
accomplish them. If the injured 
person accepts this option, the 
agreement can expressly provide his 
renunciation to civil claims, in 
conformity with article 22, paragraph 
(1) of the new Code of Penal 
Procedure, paying attention to the 
irreversibility of this decision, in 
conformity with paragraph (3) of the 
same Code article. 

If there is absolutely necessary that 
the civil responsible person shall be 
introduced in the penal action, the 
mediation agreement will also include 
this civil responsible part, as well. 
The mediator shall be prepared to face 
a more complex situation: the 
negotiation that appears in such a 
mediation can take place between the 
injured person - on one side - and 
civil responsible party and the doer - 
on the other side - but also between 
the doer - on one side - and the civil 
responsible party - on the other side, 
as to harmonize their positions 
referring to the civil claims of the 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 3. Issue 2/2014 - http://juridica.ugb.ro/ - 
Gabriel-Cristian CONSTANTINESCU 

Nicoleta-Elena BUZATU 

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

403 

cheltuielile judiciare avansate de stat se 
plătesc, în cazurile infracțiunilor pentru 
care se poate face mediere penală: 

- de persoana vătămată, în cazul 
retragerii plângerii prealabile (art. 275, 
alin. (2), lit. b); 

- de inculpat și partea vătămată, în 
caz de împăcare (art. 275, alin. (2), lit. 
d); 

- de partea prevăzută în acordul 
de mediere, în cazul în care a 
intervenit medierea penală (art. 275, 
alin. 2, lit. c); 

- de partea care își retrage apelul, 
recursul în casație, contestația sau 
cererea (art. 275, alin. (2), lit. b); 

În cazurile enumerate, instanța 
hotărăște partea din cheltuieli datorate 
de fiecare dintre părți, în cazul 
existenței mai multor persoane sau al 
obligației egale de plată.  

De asemenea, același Cod de 
procedură penală prevede în privința 
cheltuielilor judiciare făcute de părți, ce 
sunt stabilite de instanță, în cauze stinse 
în baza unor medieri penale sau în 
cazul încetării procesului penal urmare 
a unui acord de mediere, că plata 
acestora se face:  

- de către inculpat către persoana 
vătămată și partea civilă, în cazul 
renunțării la urmărire penală (art. 276, 
alin. 1), situație posibilă în condițiile în 
care procurorul dispune, în temeiul art. 
316, alin. (3), lit. a) sau b), coroborat cu 
alin. (4), Noul Cod de procedură 
penală, caz în care, conform alin. (5) 
din același articol, va stabili prin 
ordonanță și cheltuielile judiciare; 

- de către inculpat, dacă acțiunea 
civilă din procesul penal este admisă în 
totalitate (art. 276, alin. 2); 

- de către inculpat și persoana 
vătămată, dacă acțiunea civilă din 
procesul penal este admisă în parte, iar 
instanța decide în sarcina inculpatului 

injured person. It is not excluded that 
fact that the authority of the 
negotiation - in such a case - to be 
greatly taken over by the civil 
responsible party, and the content of 
the agreement to be influenced by the 
position of this party. 

Similarly, in the case of such a 
type of mediation agreement attention 
should be paid to the judiciary costs, 
referring especially to the situation 
when they are assumed by the doer, as 
a compensatory means for the 
prejudice suffered by the injured 
person. 

 
2.2.4. The express provisions of 

the way the judiciary costs will be 
paid in penal actions. The way of 
paying the judiciary costs is a useful 
detail to be clearly stipulated in an 
agreement of mediation, especially in 
the interest of the injured person who, 
in the absence of such an express 
agreement can find himself in the 
position of paying judicial costs as a 
result of the termination of the penal 
action, even if he was not found 
guilty, as the specialized practice had 
demonstrated [9]. 

The New Code of Penal Procedure, 
in article 275, paragraph (1), point 2), 
mentions that the charges advanced 
by the state are paid, in case of 
offences for which a penal mediation 
is possible: 

- by the injured person, in case he 
withdraws the beforehand complaint 
(article 275, paragraph (2), letter b);  

- by the defendant and the injured 
person, in case of reconciliation 
(article 275, paragraph (2), letter d); 

-  by the party mentioned in the 
mediation agreement in case nothing 
occurred in the penal mediation 
(article 275, paragraph (2), letter c); 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 3. Issue 2/2014 - http://juridica.ugb.ro/ - 
Gabriel-Cristian CONSTANTINESCU 

Nicoleta-Elena BUZATU 

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

404 

doar obligația parțială a plății 
cheltuielilor judiciare, iar între părți nu 
există o înțelegere privind plata acestor 
cheltuieli (consecință a art. 276, alin. 
(2) corelat cu alin. 3); 

- de către persoanele stabilite de 
legea civilă, în cazul retragerii plângerii 
prealabile sau al împăcării, dacă în 
acordul de mediere nu este specificat 
modul în care părțile se înțeleg asupra 
cheltuielilor judiciare făcute de ele (art. 
276, alin. (6) corelat cu alin. 3); 

- de părțile prevăzute în 
înțelegerea din acordul de mediere 
care are mențiuni în acest sens, în cazul 
unei medieri penale (art. 276, alin. 3); 

Prin urmare, legea impune organului 
judiciar să accepte înțelegerea părților 
în ceea ce privește modul de plată a 
cheltuielilor judiciare, atât a celor 
avansate de stat, cât și al celor făcute de 
părți, însă, în lipsa unui acord pe acest 
subiect, stabilește atribuiri clare ale 
acestor obligații către fiecare dintre 
subiecții procesului penal.  

  
2.3. Data, locul și semnătura 

acordului de mediere în materie 
penală. Menționarea datei în acordul 
de mediere, este o practică firească 
redactării unui document de către 
mediator. În privința menționării 
locului, aceeași practică a generat 
cutuma de a se menționa, pe lângă 
localitatea în care se semnează acordul, 
și locul specific în care acesta este 
redactat (de regulă, sediul biroului de 
mediator, sau mai rar un alt loc 
convenit de către părți și mediator). În 
multe cazuri, practica mediatorului 
conduce și la înregistrarea acordului 
dintre părți, într-un registru al 
mediatorului, dându-i-se cu acest prilej 
și o dată de înregistrare. Înregistrarea în 
registrul mediatorului a unui acord care 
aparține exclusiv unor terți (spre 

- by the party who withdraws the 
appeal, appeal in cassation, legal 
contest or the petition (article 275, 
paragraph (2), letter b). 

In the above mentioned cases the 
instance decides for the charges that 
are to be paid by each party (in case 
of two or more parties) or for an equal 
charge to all. 

Similarly, the same Code of Penal 
Procedure provides that in as far as 
the judiciary costs accumulated by the 
parties are concerned and settled by 
the instance in actions extinguished in 
the basis of some penal mediations or 
in the case the cessation of the penal 
action as a result of an agreement of 
mediation, the payment will be made 
as follows: 

- by the defendant to the injured 
party and the civil party, in the case 
the penal prosecution was abjured 
(article 276, paragraph 1), a possible 
situation in the conditions in which 
the prosecutor takes this decision, in 
the virtue of article 316, paragraph 3, 
letter a) or b) corroborated with 
paragraph (4), the New Code of Penal 
Procedure, in case that, in conformity 
with paragraph (5) of the same article, 
will establish, by order, the judiciary 
costs as well.  

- by the defendant if the civil 
action of the penal cause is fully 
admitted (article 276, paragraph 2); 

- by the defendant and the injured 
person if the civil action of the penal 
case is partially admitted, and the 
instance decides the charge of the 
defendant to be only the partial 
obligation of paying the judiciary 
costs and between the parties there is 
no agreement regarding the payment 
of these costs (resulted from article 
276, paragraph (2) correlated with 
paragraph (3);  
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deosebire de contractul de mediere, în 
care și mediatorul este parte) este mai 
degrabă un act de semi-formalizare a 
acordului de mediere, care nu este 
impus de lege.  

Cu toate acestea, data acordului de 
mediere, chiar și în urma înregistrării 
într-un registru al mediatorului, nu este 
opozabilă terților. Opiniile 
specialiștilor converg spre constatarea 
că, mediatorul nefiind funcționar 
public, nu are posibilitatea de a acorda 
datarea certă a contractului dintre părți. 
Opozabilitatea datei se poate obține în 
cazul prezentării în fața unui notar 
public, funcționar public, avocat, 
personal al misiunilor diplomatice sau 
consulare etc. [10]. 

Legea definește acordul de mediere 
ca având valoarea unui înscris sub 
semnătură privată. Semnarea acordului 
de mediere se face de către părțile 
mediate. Semnătura mediatorului pe 
acest înscris nu poate privi decât o 
eventuală mențiune, cu privire la 
redactarea lui de către mediator sau în 
cadrul biroului de mediator, fără 
consecințe juridice pentru părți în ce 
privește autentificarea acordului. 
Acordul poate căpăta valoare autentică, 
în măsura în care părțile îl prezintă unui 
notar spre autentificare.  

 
3. Acordul de mediere - 

componentă a procedurii penale 
 
Efectele acordului de mediere, din 

punct de vedere procesual penal, sunt 
condiționate de încadrarea faptei în 
categoria infracțiunilor care se pot 
media (adică a infracțiunilor pentru 
care legea prevede posibilitatea ca, prin 
retragerea plângerii prealabile sau prin 
împăcarea părților, să se înlăture 
răspunderea penală) și de respectarea 
condițiilor impuse de lege privitor la 

- by the persons named by the civil 
law, in case of the withdrawal of the 
beforehand complaint or of a 
reconciliation, if the mediation 
agreement does not stipulate the way 
the parties agreed on the judiciary 
costs (article 276, paragraph (6) 
correlated with paragraph (3);  

- by the parties provided in the 
mediation agreement with has 
mentions in this respect, in case of a 
penal mediation (article 276, 
paragraph (3); 

Consequently, the law obliges the 
judiciary body to accept the 
agreement of the parties in as far as 
the way of paying the judiciary costs 
are concerned: of those advanced by 
the state and of those accumulated by 
the parties but, in the absence of an 
agreement on the matter, it fixes a 
clear distribution of these obligations 
to each of the subjects of the penal 
action. 

 
2.3. The date the place and the 

signature on the mediation 
agreement in penal matter. To 
mention the date in the mediation 
agreement is a normal practice of the 
mediator in the drawing up of a 
document. As for the place, the same 
practice generated the custom to 
mention, alongside with the locality 
where the agreement is supposed to 
be signed, the specific place where it 
is drawn up (the precinct of the 
mediator’s office or, quite seldom, 
another place chosen by the parties 
together with the mediator). In many 
cases the practice of the mediator 
makes him register the agreement in 
his own book and on this occasion the 
registration date is included, as well. 
To register in the mediator’s register 
an agreement that belongs exclusively 
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acordul de mediere. Practica generează, 
însă, o dificultate în a stabili încadrarea 
juridică a faptei, singurele care o pot 
face cu certitudine fiind organele de 
urmărire penală [11], și în măsură 
redusă mediatorul sau persoanele aflate 
în litigiu.  

Pentru a îndeplini condițiile care 
reies din lege (art. 16, alin. (1), lit. g) 
din Noul Cod de procedură penală, 
respectiv art. 10, alin. (1), lit. h) din 
vechiul Cod de procedură penală) 
privitoare la acordul de mediere în 
cauzele penale, acordul de mediere 
trebuie respecte o serie de condiții, 
pentru a deveni un impediment pentru 
exercitarea acțiunii penale:  

i) să reprezinte înțelegerea finală 
dintr-o mediere; 

ii) să fie încheiat în condițiile legii 
(care prevede, pe lângă condiții de 
formă - scrisă, și condiții de asistență 
avocațială - facultative în mediere, 
reprezentare prin mandatar - ca opțiune 
alternativă, sau de asistență a 
minorilor); 

iii) să vizeze infracțiunile prevăzute 
de legea penală și de legea specială a 
medierii [12]; 

Acordul existent va conduce la 
încetarea acțiunii penale și înlăturarea 
răspunderii penale, pentru infracțiunea 
privitoare la cauza pentru care s-a făcut 
medierea. Dacă făptuitorul este 
implicat în mai multe fapte de natură 
penală, rezultatul și efectul medierii 
privește doar cauza mediată și doar 
infracțiunile pentru care legea prevede 
posibilitatea înlăturării răspunderii 
penale urmare a împăcării părților sau 
retragerii plângerii prealabile 

În cazul în care, procedura de 
mediere se desfășoară înaintea începerii 
procesului penal, iar medierea se 
încheie prin împăcarea părților, acordul 
de mediere semnat de părți înlătură 

to a third party (in contradiction with 
the contract of mediation, where the 
mediator is a party himself) is an act 
of a semi-formal mediation agreement 
which is not imposed by the law. 

Nevertheless, the date of the 
agreement of mediation, even if 
recorded in the mediator’s book, is 
not opposable to the third party. The 
specialists’ opinions lead to the 
conclusion that not being a public 
officer, the mediator cannot exactly 
date the contract between the parties. 
The opposability of the date can be 
obtained in front of a public notary, 
public officer, lawyer, member of the 
personnel of the diplomatic or 
consular missions, etc. [10]. 

The law describes the mediation 
agreement as having the value of a 
private undersigned document. Only 
the mediated parties can sign an 
agreement of mediation. The 
signature of the mediator on such a 
document can only refer to a special 
clause regarding its being drawn up 
by the mediator or in the mediator’s 
office, without juridical consequences 
for the parties in connection with the 
authenticity of the agreement. The 
agreement can have a authentic value 
then when the parties bring it to a 
notary to authenticated. 

 
3. The mediation agreement - a 

component of the penal procedure 
 
From the point of view of the penal 

procedure the effects of the mediation 
agreement are conditioned by the 
classification of the deed within the 
category of offences that can be 
mediated (that is the offences for 
which the law provides the possibility 
that by the withdrawal of the advance 
complaint or by the reconciliation of 
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dreptul persoanei vătămate de a mai 
sesiza, pentru aceeași faptă, organele de 
urmărire penală [13]. 

În cazul succesului medierii, într-o 
cauză în care s-a declanșat deja 
acțiunea penală, mediatorul, în temeiul 
art. 70, alin. (4), din Legea 192/2006 
completată și modificată, va depune la 
organului judiciar, acordul de mediere 
și procesul verbal de închidere a 
medierii, în original și în format 
electronic. 

Acordul de mediere semnat de părți, 
în latura civilă a acțiunii penale, 
impune aceeași obligație a 
mediatorului, de a transmite în original 
și în format electronic acordul și 
procesul verbal de închidere a medierii, 
fie către organul judiciar, dacă acțiunea 
civilă este exercitată în cadrul 
procesului penal, fie către instanța de 
judecată, dacă acțiunea civilă este 
exercitată la instanța civilă.  

Pentru a putea fi supus încuviințării 
instanței, acordul de mediere trebuie 
susținut de toate părțile, fie direct, în 
persoană sau prin mandatar special, fie 
prin depunerea sa în forma autentică, 
după prezentarea la notar a părților din 
acordul din mediere [14]. 

 
Concluzii 
 
Medierea în cauze penale, este un 

demers al justiției restaurative. Justiția 
restaurativă are în vedere repararea 
răului produs de infracțiune asupra 
victimei, comunității şi chiar 
infractorului, care primesc “ceea ce 
este nevoie”, printre practicile 
restaurative, care se bucură de o 
popularitate în creștere în țara noastră, 
situându-se medierea [15]. Dezvoltarea 
aplicării medierii în cauzele penale, ar 
trebui să fie încurajată de sistemul 
judiciar român.  

the parts the penal responsibility 
could be removed) and of the 
observance of the required conditions 
regarding the agreement of mediation. 
Yet, the practice raises a difficulty in 
establishing the legal classification of 
the deed; only the criminal 
prosecution bodies [11] are able to 
make a real classification and, to a 
lesser extent, the mediator or the 
persons involved in the litigation. In 
order to fulfill the conditions 
stipulated by the law (article 16, 
paragraph (1), letter g) of the New 
Code of Penal Procedure, article 19, 
paragraph (1), letter h) of the old 
Code of Penal Procedure respectively, 
the mediation agreement shall observe 
a series of conditions in order to 
become an obstacle in exercising the 
penal action:  

i) to represent the final agreement 
of a mediation; 

ii) to be concluded in the 
conditions of the law (that stipulates, 
alongside with the conditions of the 
written form,  conditions of legal 
assistance - optional in mediation, 
representation by proxy - as an 
alternative option, or assistance for 
minors);  

iii) to refer to offences stipulated 
by the penal law and by the special 
law on mediation [12]; 

The existent agreement will lead to 
the cessation of the penal action and 
to the removal of the penal 
responsibility for offences regarding 
the cause for which the mediation was 
required. If the doer is involved in 
several penal deeds, the result of the 
mediation is the one settled for the 
mediation proper and only for the 
offences for which the law provides 
the possibility of removing the penal 
responsibility pursuant the 
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Acordul de mediere, rezultatul 
formal al medierii, joacă un rol esențial 
în procedura penală. Practica 
mediatorilor și practica judiciară va 
genera, în timp, soluții pentru probleme 
care, în prezent, mai constituie încă 
necunoscute procedurale pentru 
mediatori, juriști și magistrați.  

De lege ferenda, pentru instaurarea 
unei practici lipsite de echivoc, se 
impune completarea legii medierii sau 
chiar a Codului de procedură penală, cu 
unele precizări clare referitoare la: 
necesitatea asistenței făptuitorului de 
către un avocat în cursul medierii într-o 
cauză penală, pentru a elimina 
posibilitatea interpretării medierii în 
termenii unei proceduri judiciare, cu 
consecință în nulitatea acordului de 
mediere, ce ar rezulta în absența 
asistenței unui avocat.  

De asemenea, practica, dar și legea 
viitoare, pot nuanța modul în care 
mediatorul se poate implica în 
determinarea încadrării juridice a unei 
fapte ce poate fi incriminată ca 
infracțiune, de legea penală, pentru a 
garanta, astfel, efectele acordului de 
mediere rezultat într-o cauză penală, 
care nu a făcut obiectul unui proces 
penal (pentru care nu s-a mai depus 
plângere prealabilă).    
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civil, Editura Universitară, București, 
2011, p. 189. 

[6] Ignat Claudiu, Șuștac Zeno, Danileț 
Cristi, Ghid de mediere, Editura 
Universitară, București, 2009, p. 149. 

[7] Lișman Fănuța - op. cit., pp. 199-201. 
[8] Lișman Fănuța - op. cit., p. 202. 
[9]Călin Roxana, Lungu Sanda, Călin 

Dragoș (coordonatori), Culegere de 
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Ediţia a II-a, Editura Universitară, 
București, 2012, pp. 485-491. 

[10] Păncescu Flavius George - op. cit., p. 
180. 
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op. cit., p. 149. 

[12] Danileț Cristi, Considerații privind 
medierea penală, în Revista Dreptul, nr. 
2/2014, pp.156-182. 

[13] Dragne Luminița, Trancă, Anamaria - 
op. cit., p. 149. 

[14] Decizia XXVII din 18.09.2006 a ICCJ, 
publicată în Monitorul Oficial din 
20.03.2007, de admitere a Recursului în 
interesul legii în vederea interpretării şi 
aplicării unitare a dispoziţiilor privind 
exprimarea acordului de voinţă a 
părţilor de a se împăca, în cazurile 
prevăzute de lege: „Încetarea procesului 
penal, în cazul infracţiunilor pentru care 
împăcarea părţilor înlătură răspunderea 
penală, poate fi dispusă de instanţă 
numai atunci când aceasta constată 
nemijlocit acordul de voinţă al 
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definitiv, exprimat în şedinţă de 
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repairing the harm produced by an 
offence against a victim, a community 
and even against the very offender 
who get “whatever necessary”; among 
the restorative practices which gained 
a growing popularity in our country is 
mediation [15]. The application of 
mediation in penal actions should be 
increased and encouraged by the 
Romanian justice.  

The mediation agreement, the 
formal result of mediation proper, 
plays an essential role in the penal 
procedure. The mediators’ practice 
alongside with the judiciary practice 
will find out further solutions for 
matters that, at present, are still 
procedurally unknown to mediators, 
jurists and magistrates.  

By law ferenda, for establishing a 
non-equivocal practice, it is necessary 
to improve the law of mediation or 
even of the Code of Penal procedure 
with some clear specifications 
referring to: the necessity for the 
defendant to be assisted by a lawyer 
all through the penal mediation as to 
eliminate the possibility of 
interpreting mediation in the terms of 
a judiciary procedure with 
consequences in the  nullity of the 
mediation agreement that should 
result in the absence of the assistance 
offered by a lawyer. 

Similarly, the practice and the 
future law, as well, can grade the way 
in which the mediator can involve 
himself in the legal classification of 
an offence which can be charged as an 
infringement by the penal law, this 
granting the effects of the mediation 
agreement resulted from a penal 
action which was not the object of a 
penal action (for which no penal 
complaint has been lodged). 
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Rezumat: Prezentul material 
tratează măsura preventivă a controlului 
judiciar pe cauţiune, din perspectiva 
modului în care aceasta este reglementată 
în noul Cod de procedură penală, intrat în 
vigoare la data de 1 februarie 2014, a 
corespondenţei acesteia cu măsurile 
preventive existente în reglementarea 
anterioară, cât şi sub aspectul problemelor 
care s-au ridicat deja în practica judiciară 
de la intrarea în vigoare a legii. 
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Introducere 
 
Această lucrare tratează noua 

măsură preventivă a controlului 
judiciar pe cauţiune, din perspectiva 
modului în care aceasta este 
reglementată în noul Cod de procedură 
penală, a corespondenţei acesteia cu 
măsurile preventive existente în 
reglementarea anterioară, cât şi sub 
aspectul problemelor care s-au ridicat 
deja în practica judiciară de la intrarea 
în vigoare a legii. 

Analiza este realizată din 
perspectiva legislaţiei procesual penale 
şi este structurată pe următoarele teme, 
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Introduction 
 
The work deals with new 

preventive measure of judicial control 
on bail, in terms of how it is regulated 
in the New Code of Criminal 
Procedure, its correspondence with 
existing preventive measures in 
previous legislation, as well as in 
terms of the issues that have been 
raised already in judicial practice after 
the entry into force of the law. 

The analysis is conducted from the 
perspective of criminal procedural 
legislation and is structured around 
the following themes deriving from 
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care derivă din acest subiect: calea de 
atac împotriva măsurii controlului 
judiciar pe cauţiune dispuse de 
procuror, procedura de luare a măsurii 
controlului judiciar pe cauţiune de către 
judecător, organul judiciar competent 
să dispună asupra modificării 
obligaţiilor, durata  controlului judiciar 
pe cauţiune. 

 
1. Noţiunea şi categoriile de 

măsuri preventive prevăzute de noul 
Cod de procedură penală 

 
Măsurile preventive sunt măsuri de 

constrângere puse la dispoziţia 
organelor judiciare penale, pentru a se 
asigura buna desfăşurare a procesului 
penal, pentru a împiedica sustragerea 
suspectului sau inculpatului de la 
urmărire penală ori de la judecată sau 
pentru prevenirea comiterii de către 
acesta a unei alte infracţiuni. 

Noul Cod de procedură penală 
prevede un număr de cinci măsuri 
preventive, trei fiind privative de 
libertate (reţinerea, arestul la domiciliu 
şi arestarea preventivă), iar alte două 
fiind restrictive de drepturi (controlul 
judiciar şi controlul judiciar pe 
cauţiune).  

Faţă de Codul de procedură penală 
anterior, se constată că a fost introdusă 
o măsură preventivă cu caracter de 
noutate absolută (arestul la domiciliu). 
Totodată, obligarea de a nu părăsi 
localitatea şi obligarea de a nu părăsi 
ţara nu mai sunt prevăzute ca măsuri 
preventive de sine stătătoare, ci ca 
obligaţii ce pot fi impuse inculpatului 
(facultativ), atunci când faţă de acesta 
se dispune măsura controlului judiciar 
(simplu sau pe cauţiune), în timp ce 
măsura liberării provizorii sub control 
judiciar (simplu sau pe cauţiune), se 
transformă dintr-o măsură cu caracter 
subsecvent arestării preventive într-o 

this topic: appeal against the measure 
of judicial control  on bail  ordered by 
the prosecutor, the procedure for 
taking the measure of judicial control 
on bail by the judge, the judicial body 
competent to dispose on the 
obligations changes, the length of the 
judicial control on bail. 

 
1. The concept and types of 

preventive measures provided by 
the New Code of Criminal 
Procedure 

 
Preventive measures are measures 

of coercion available to criminal 
judicial bodies to ensure the smooth 
operation of the criminal process, in 
order to prevent the suspect or 
defendant from evading prosecution 
or the Court, or to prevent the 
committing of a crime. 

The New Code of Criminal 
Procedure provides a number of five 
preventive measures, three being of 
imprisonment (detention, house arrest 
and preventive arrest), and the other 
two being restrictive of rights (judicial 
control and judicial control on bail). 

Compared to the Previous Code of 
Criminal Procedure, it is established 
that a preventive measure of absolute 
novelty has been implemented(house 
arrest). At the same time, the 
obligation not to leave town and order 
not to leave the country are no longer 
referred to as preventative measures 
in its own right, but as obligations 
which may be imposed on the culprit 
(optional) when against him will be 
ordered the measure of judicial 
control (simple or on bail), while the 
extent of provisional release under 
judicial control (simple or on bail) 
turns out from a measure subsequent 
to preventive arrest in a stand-alone 
measure-judicial control (simple or on 
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măsură de sine stătătoare - controlul 
judiciar (simplu sau pe cauţiune), ce 
poate fi dispusă fără ca în prealabil 
inculpatul să fi fost în mod obligatoriu 
privat de libertate.  

Dincolo de aceste schimbări de 
ordin general, în cazul fiecărei măsuri 
preventive în parte au intervenit o serie 
de modificări cu privire la conţinutul 
lor, uneori cu privire la durată, la 
organul judiciar ce o poate dispune şi 
altele [1]. 

 
2. Aspecte generale privind 

controlul judiciar pe cauţiune 
 
Măsura preventivă a controlului 

judiciar este nou-introdusă în legislaţia 
noastră procesuală, prin preluarea unei 
părţi semnificative din conţinutul 
liberării sub control judiciar pe 
cauţiune şi a măsurilor preventive a 
obligării de a nu părăsi localitatea sau a 
obligării de a nu părăsi ţara. 

Ca deosebiri substanţiale faţă de 
măsura liberării sub control judiciar pe 
cauţiune, prevăzută de vechiul Cod de 
procedură penală, remarcăm 
următoarele: 

- controlul judiciar pe cauţiune 
poate fi dispus ca măsură preventivă 
autonomă, nefiind condiţionat de 
existenţa, anterior dispunerii, a unei 
măsuri preventive privative de libertate 
(vechea reglementare prevedea 
posibilitatea, numai pentru cel arestat 
preventiv, de a obţine liberarea sub 
control judiciar pe cauţiune) [2]; 

- controlul judiciar pe cauţiune 
poate fi dispus indiferent de 
infracţiunea pentru care este acuzat 
inculpatul (câtă vreme sunt îndeplinite 
condiţiile generale prevăzute de art. 
202 din noul Cod de procedură penală), 
în condiţiile în care Codul penal 
anterior reglementa excepţii de la 
beneficiul măsurii, în raport de tipul 

bail), which can be ordered without 
the defendant having been necessarily 
deprived of liberty. 

Beyond these general changes, for 
each individual preventive measure 
there have been a number of changes 
with regard to their content, 
sometimes with regard to duration, or 
the judicial authorities who may order 
it and others [1]. 

 
2. General issues relating to 

judicial control on bail 
 
Preventive measure of judicial 

control is newly introduced into our 
legislation process, by taking over a 
significant part of the liberation on 
bail under judicial control and 
preventive measures of the obligation 
not to leave the town or not to leave 
the country. 

As substantial differences 
compared with the measure of 
liberation on bail under judicial 
control provided by the Previous 
Code of Criminal Procedure, we note 
the following: 

- judicial control on bail can be 
ordered as an autonomous preventive 
measure, without being conditional to 
the existence, before the disposition, 
of a preventive measure involving 
deprivation of liberty (old regulations 
provided this possibility only for the 
preventive arrest to obtain release on 
bail under judicial control) [2]; 

- judicial control on bail can be 
ordered regardless of the crime for 
which the culprit is accused (as long 
as the general conditions laid down in 
article 202 of the New Code of 
Criminal Procedure are satisfied), as 
the previous code regulated 
exceptions from the benefit of the 
measure in relation to the type of 
crime committed, the punishment 
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infracţiunii comise, de pedeapsa 
prevăzută de lege, de forma de 
vinovăţie cu care a fost comisă 
infracţiunea; 

- controlul judiciar pe cauţiune 
poate fi dispus numai cu privire la  
inculpat, fiind, aşadar, necesară 
punerea în mişcare a acţiunii penale 
faţă de cel suspectat de comiterea 
infracţiunii. 

Măsura preventivă a controlului 
judiciar pe cauţiune este neprivativă de 
libertate, inculpatul bucurându-se de 
libertatea fizică, dar fiind supus, prin 
instituirea unui ansamblu de obligaţii 
şi, uneori, de interdicţii, unui control al 
autorităţii judiciare, cu menirea de a se 
atinge scopul prevăzut de lege prin 
instituirea acestei măsuri. 

Prin conţinutul său, controlul 
judiciar este mai sever decât reţinerea, 
dar mai uşor decât controlul judiciar 
pe cauţiune, arestul la domiciliu şi 
arestarea preventive [3]. 

 
3. Aspecte practice privind 

aplicarea măsurii preventive a 
controlului judiciar pe cauţiune 

 
3.1. Calea de atac împotriva 

măsurii controlului judiciar pe 
cauţiune dispuse de procuror. Măsura 
controlului judiciar pe cauţiune poate fi 
dispusă în faza de urmărire penală, de 
procuror, prin ordonanţă (din oficiu 
sau la propunerea organului de 
cercetare penală) sau prin încheiere de 
către judecătorul de drepturi şi libertăţi 
învestit cu soluţionarea unei propuneri 
de luare sau prelungire a unei măsuri 
preventive privative de libertate (sau în 
soluţionarea unei contestaţii împotriva 
unei încheieri, prin care s-a dispus 
asupra unei asemenea măsuri). 

Dacă procurorul a dispus, în cursul 
urmăririi penale, luarea măsurii 
controlului judiciar pe cauţiune faţă de 

prescribed by law, the form of guilt 
the crime was committed; 

- judicial control on bail may be 
ordered only in relation to the culprit, 
being, therefore, necessary to set in 
motion the criminal action against 
those suspected of committing the 
crime; 

Preventive measure of judicial 
control on bail does not involve 
deprivation of liberty, the culprit 
enjoying the physical freedom, but 
being subjected, by setting up a set of 
obligations and, sometimes, of bans, 
to the monitoring of the judiciary, 
with the aim to attain the goal set by 
law through the establishment of this 
measure. 

Through its contents, judicial 
control is more severe than holding a 
person, but easier than judicial control 
on bail, house arrest and preventive 
arrest [3]. 

 
3. Practical aspects concerning 

the application of the preventive 
measure of judicial control on bail 

 
3.1. The appeal against the 

judicial control on bail  measure 
ordered by the prosecutor. Judicial  
control on bail measure may be 
ordered at the stage of prosecution, by 
a Prosecutor by Ordinance (ex officio 
or on the proposal of criminal 
investigation body) or by a conclusion 
of the judge of the rights and 
freedoms endowed with  settlement of 
a proposal of disposing or extension 
of a preventive measure involving 
deprivation of liberty (or in the 
settlement of an appeal against a 
conclusion that was willing to grant 
such a measure). 

If the Prosecutor has ordered 
during the criminal investigation, the 
taking of the measure of judicial 
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inculpat, legea permite exercitarea unei 
căi de atac împotriva acesteia doar de 
către inculpat, calea de atac fiind 
plângerea, termenul prevăzut de lege 
fiind de 48 de ore de la comunicarea 
ordonanţei către inculpat.  

Plângerea se adresează 
judecătorului de drepturi şi libertăţi, de 
la instanţa căreia i-ar reveni 
competenţa să judece cauza în fond, 
căruia îi revine astfel competenţa de 
soluţionare a căii de atac declarate de 
inculpat. 

Asupra plângerii judecătorul se va 
pronunţa în camera de consiliu, prin 
încheiere; soluţiile ce pot fi adoptate de 
judecătorul de drepturi şi libertăţi sunt, 
fie de respingere a plângerii (ca 
inadmisibilă, tardivă ori neîntemeiată), 
fie de admitere şi revocare a măsurii 
preventive, dacă s-ar constata că 
aceasta a fost luată cu încălcarea 
prevederilor legale. 

Analizând dispoziţiile art. 216, 
raportat la art. 213 din noul Cod de 
procedură penală, constatăm că, de 
fapt, acesta nu redă de o manieră 
exhaustivă soluţiile ce pot fi dispuse de 
judecătorul de drepturi şi libertăţi 
chemat să soluţioneze plângerea 
formulată de inculpat. Mai mult, 
denumirea marginală [„calea de atac 
împotriva măsurii controlului judiciar 
dispuse de procuror” (s.n.)], nu este în 
afara oricărei critici, întrucât calea de 
atac se exercită împotriva ordonanţei 
procurorului prin care se dispune 
luarea măsurii, nu împotriva măsurii 
procesuale, iar ipoteza revocării 
măsurii preventive este consecinţa 
admiterii plângerii şi desfiinţării 
ordonanţei împotriva căreia s-a 
formulat calea de atac. 

În absenţa unei enumerări 
cuprinzătoare a soluţiilor ce ar putea fi 
dispuse în soluţionarea plângerii, 
apreciem ca fiind posibilă şi legală şi 

control on bail against the culprit, the 
law allows an appeal against it solely 
by the culprit, the appeal being the 
complaint, the period prescribed by 
law being 48 hours from the 
communication of the Ordinance to 
the culprit. 

The complaint is addressed to the 
judge of rights and freedoms from the 
Court which would return the 
competence to solve the case, to 
which goes such competence to settle 
the appeal declared by the culprit. 

The complaint will be solved by 
the judge in the Council Chamber, 
through a conclusion; solutions that 
can be adopted by the judge of rights 
and freedoms are either rejecting the 
complaint (as inadmissible, late or 
unfounded) or admission and 
revocation of the preventive measure, 
if it will be found that it has been 
taken in contravention of legal 
provisions. 

Analyzing the provisions of art. 
216, reported to article 213 of the 
New Code of Criminal Procedure, we 
find that, in fact, it doesn't convey in 
an exhaustive manner what solutions 
may be ordered by the judge of the 
rights and freedoms called to settle 
the complaint made by the 
culprit.Moreover, marginal name 
["the appeal against the measure of 
judicial control ordered by the 
prosecutor" (s.n.)] is not outside any 
criticism, whereas the appeal is 
against the ordinance of the 
prosecutor through which the measure 
is ordered, not against the procedural 
measure, and the hypothesis of 
cancellation preventive measure is the 
consequence of the acceptance of the 
complaint and the abolition of the 
ordinance against which the appeal 
was lodged. 

In the absence of a comprehensive 
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soluţia de admitere a plângerii 
formulate de inculpat, fără a avea drept 
consecinţă revocarea măsurii, ci doar 
modificarea conţinutului controlului 
judiciar pe cauţiune, în sensul atenuării 
obligaţiilor impuse [cele pe care 
procurorul sau judecătorul are dreptul 
de a le individualiza şi asupra cărora 
poate dispune (facultativ) - de exemplu, 
extinderea limitei teritoriale pe care 
inculpatul nu are voie să o depăşească, 
conform art. 216, raportat la art. 215 
alin. (2) lit. a) din noul Cod de 
procedură penală, de la teritoriul unei 
localităţi, la teritoriul României], sau 
chiar înlăturarea ca fiind excesive, 
nenecesare îndeplinirii scopului urmărit 
prin luarea măsurii, a unora dintre 
obligaţiile ce pot fi dispuse facultativ 
conform art. 216 raportat la art. 215 
alin. (2) din noul Cod de procedură 
penală. Aceasta întrucât, pe de o parte, 
judecătorul de drepturi şi libertăţi, 
verificând condiţiile de luare a măsurii, 
verifică şi întrunirea cerinţei 
proporţionalităţii şi a necesităţii 
(inclusiv prin prisma obligaţiilor ce au 
fost dispuse), iar, pe de altă parte, 
potrivit art. 216 raportat la art. 215 alin. 
(8) din noul Cod de procedură penală, 
după luarea măsurii, procurorul, din 
oficiu sau la cererea inculpatului, poate 
interveni şi modifica conţinutul 
controlului judiciar pe cauţiune, în 
sensul atenuării sau agravării acestuia 
(controlul judiciar pe cauţiune, ca 
măsură preventivă, se menţine, dar se 
intervine asupra obligaţiilor ce dau 
conţinut acestei măsuri preventive 
neprivative de libertate). 

După pronunţarea soluţiei, dosarul 
cauzei pus la dispoziţia judecătorului 
de drepturi şi libertăţi de către procuror 
(dosarul original sau copii certificate 
după actele acestuia) se restituie 
organului de urmărire penală în maxim 
48 de ore, termenul procedural astfel 

enumeration of solutions that might 
be disposed by settlingthe complaint, 
we appreciate that it is possible and 
lawful also the solution for the 
admission of the complaint made by 
the defendant without having as 
consequence the revocation of the 
measure, but only changing the 
content of the judicial control on bail, 
for the purpose of alleviating the 
obligations imposed [the ones the 
prosecutor or judge has the right to 
designate and over which they may 
order (optionally) - for example, 
extending the territorial limit that the 
defendant is not allowed to exceed, 
according to art. 216, reported to 215 
para. (2) let. (a) of the New Code of 
The Criminal Procedure, from the 
territory of a city to the entire territory 
of Romania],or even the removal as 
being excessive, unnecessary for the 
fulfilment of the goal pursued by 
taking the measure of some of the 
obligations that may be arranged 
optionally according to article 216 
reported to 215 para. (2) of the New 
Code of Criminal Procedure.This is 
because, on one hand, the judge of 
rights and freedoms, by checking the 
conditions of taking the measure, 
verifies also the meeting of the 
requirement of proportionality and 
necessity (including through the prism 
of what obligations have been 
placed), and, on the other hand, 
according to art. 216 reported to 
article 215 paragraph (8) of the New 
Code of Criminal Procedure, after 
taking the measure, the prosecutor, ex 
officio or at the request of the 
defendant, can intervene and modify 
the contents of the judicial control on 
bail, meaning its aggravation or 
mitigation (judicial control on bail as 
a preventive measure, remains, but it 
will be an intrusion on the obligations 
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stabilit fiind unul de recomandare şi 
urmărind ca prin soluţionarea căii de 
atac, să fie afectată de o manieră redusă 
celeritatea procesului penal. 

Potrivit art. 204 din noul Cod de 
procedură penală, încheierile prin care 
se dispune asupra măsurilor preventive 
în cursul urmăririi penale, sunt supuse 
căii de atac a contestaţiei, în termen de 
48 de ore de la pronunţare, pentru cei 
prezenţi, respectiv de la comunicare, 
pentru cei lipsă. Prin urmare, în 
practica judiciară şi în doctrină [4] s-a 
exprimat opinia majoritară, potrivit 
căreia încheierea pronunţată de 
judecătorul de drepturi şi libertărţi 
poate fi atacată cu contestaţie. 
Contestaţia este supusă regimului 
general prevăzut de art. 204 din noul 
Cod de procedură penală.  

În practică există şi opinia 
minoritară, în sensul că încheierea 
pronunţată în soluţionarea acestei 
plângeri de către judecătorul de 
drepturi şi libertăţi este definitivă, fără 
posibilitatea de a se formula contestaţie 
împotriva acesteia, o astfel de 
contestaţie urmând a fi respinsă ca 
inadmisibilă. 

Argumentele avute în vedere au 
fost, în primul rând, faptul că 
încheierea pronunţată de judecătorul de 
drepturi şi libertăţi, potrivit art. 216 
raportat la art. 213 din noul Cod de 
procedură penală, este o hotărâre 
pronunţată deja în soluţionarea unei 
căi de atac (calea de atac a plângerii), 
iar în noul Cod (spre deosebire de cel 
vechi) nu au fost reglementate ale 
situaţii în care calea de atac să 
cunoască două grade distincte; chiar şi 
în cazul măsurilor preventive mai grave 
(de exemplu, în materia arestării 
preventive, legea a recunoscut 
posibilitatea exercitării unei singure căi 
de atac împotriva actului prin care 
organul judiciar a dispus luarea 

that give content to this non-custodial 
preventive measure). 

After the solution of the case, the 
file given to the judge of rights and 
freedoms by the prosecutor (the 
original or certified copies after its 
acts) shall be returned to the criminal 
investigation body within 48 hours, 
the procedural term so charged being 
one of recommendation and taking 
care that, by resolving the appeal, the 
celerity in the criminal process to be 
minimally affected. 

According to the article. 204 of the 
New Code of Criminal Procedure, 
conclusions ordering the preventive 
measures in the course of criminal 
proceedings shall be subject of the 
appeal as a complaint, within 48 hours 
from the decision for those present, or 
communication for those 
missing.Therefore, in the 
jurisprudence and doctrine [4] it was 
expressed the majority opinion, that 
the conclusion pronounced by the 
judge of rights and freedoms may be 
appealed by complaint.The complaint 
is subject to the general regime 
provided by art. 204 of the New Code 
of Criminal Procedure. 

In practice there is a minority 
opinion, in the sense that the 
conclusion given in the resolution of 
this complaint by the judge of the 
rights and freedoms shall be final, 
with no possibility of appeal against 
it, such complaint following to be 
rejected as inadmissible. 

The arguments  concerned were, 
first of all, that the conclusion 
pronounced by the judge of the rights 
and freedoms, under art. 216  reported 
to article 213 of the New Code of 
Criminal Procedure, is a judgment 
already given in the resolution of an 
appeal (the complaint), and in the new 
code (as opposed to the previous one) 
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măsurii).  
Pe de altă parte, s-a apreciat că 

prevederile art. 204 din noul Cod de 
procedură penală nu sunt aplicabile în 
cauză, deoarece acestea se referă la 
încheierile prin care, în cursul urmăririi 
penale, se dispune asupra măsurilor 
preventive ca sesizare principală, or, în 
cazul încheierii reglementate de art. 
216, raportat la art. 213 din noul Cod 
de procedură penală, se dispune în 
principal asupra legalităţii şi 
temeiniciei ordonanţei anterior emise 
de procuror, prin care acesta luase 
măsura preventivă. 

 
3.2. Procedura de luare a măsurii 

controlului judiciar pe cauţiune de 
către judecător. Procedura de luare a 
măsurii controlului judiciar pe cauţiune 
este, aparent, aceeaşi cu cea de luare a 
măsurii controlului judiciar, textul art. 
216 alin. (3) din noul Cod de procedură 
penală, făcând referire la aplicarea în 
acest sens şi a dispoziţiilor art. 212 şi 
art. 214 din acelaşi cod (prin care se 
reglementează dispunerea controlului 
judiciar). 

Textul de lege este însă criticabil, 
prin absenţa unor reglementări 
specifice ale procedurii de dispunere a 
măsurii controlului judiciar pe cauţiune 
- cu precădere în privinţa procedurii de 
urmat, în ipoteza în care competenţa de 
a dispune revine unui magistrat 
judecător - în faza de cameră 
preliminară ori în faza de judecată sau 
chiar în faza de urmărire penală, când 
judecătorul de drepturi şi libertăţi este 
învestit cu soluţionarea unei cereri sau 
propuneri privind luarea, prelungirea 
ori înlocuirea unei măsuri preventive 
privative de libertate. Aceasta, 
deoarece depunerea cauţiunii este o 
condiţie prealabilă pentru a se dispune 
măsura preventivă, însă cauţiunea nu 
poate fi apreciată şi depusă direct de 

there haven't been covered other 
situations where the appeal finds two 
separate degrees;even in the case of 
more serious preventive measures (for 
example, in matters of pre-trial 
detention, the law recognized the 
possibility of a single way of appeal 
against the instrument by which the 
judicial authority ordered the taking 
of the measure). 

On the other hand, it was noted 
that the provisions of art. 204 of the 
New Code of Criminal Procedure are 
not applicable in question, since they 
relate to decisions by which, during 
criminal investigation it is ordered the 
preventive measures as the main 
referral, or, in the case of conclusion 
covered by article 216, reported in 
article 213 of the New Code of 
Criminal Procedure, it is ordered 
mainly over the legality and solidity 
of the previous ordinance issued by 
the Prosecutor by which he had taken 
preventive measure. 

 
3.2. The procedure for taking the 

measure of judicial control  on bail 
by the judge.The procedure for taking 
judicial control measure on bail is, 
apparently, the same as the 
onemaking judicial control measure, 
the text of article 216 para. (3) of the 
New Code of Criminal Procedure 
making reference to the 
implementation in this direction of the 
provisions of art. 212 and art. 214 of 
the same code (which governs the 
disposition of the judicial control). 

The text of the law, however, is 
objectionable, because of the absence 
of specific rules of procedure for the 
disposal of the judicial control on bail 
measure - in particular as regards the 
procedure to be followed in the 
hypothesis in which jurisdiction to 
dispose comes to a magistrate judge - 
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către inculpat, cuantumul ei stabilindu-
se tot de către organul judiciar, situaţie 
ce gerează necesitatea soluţionării 
propunerii de luare a măsurii 
preventive a controlului judiciar în 
două etape distincte: 

a) cea a verificării admisibilităţii în 
principiu - a verificării îndeplinirii 
condiţiilor cerute de lege pentru a 
dispune această măsură preventivă; 
dacă se consideră solicitarea ca fiind 
admisibilă în principiu, se impun 
fixarea cuantumului cauţiunii şi 
stabilirea termenului de depunere a 
acesteia de către inculpat; 

b) cea a dispunerii măsurii 
controlului judiciar pe cauţiune, atunci 
când se constată îndeplinirea condiţiei 
de depunere a cauţiunii stabilite de 
organul judiciar. 

O formă a procedurii de dispunere a 
controlului judiciar pe cauţiune, a fost 
reglementată de legiuitorul procesual 
penal doar în ipoteza descrisă de art. 
242 alin. (10)-(13) NCPP, anume 
atunci când se solicită înlocuirea unei 
măsuri preventive privative de libertate 
(arestul la domiciliu sau arestarea 
preventivă) cu măsura controlului 
judiciar pe cauţiune; în lipsa altor 
reglementări exprese, apreciem că 
aceeaşi procedură poate fi aplicată şi 
la luarea (directă) a măsurii preventive 
menţionate.  

 
3.3. Organul judiciar competent să 

dispună asupra modificării 
obligaţiilor. În practica judiciară s-a 
pus problema competenţei de a dispune 
modificarea obligaţiilor, în situaţia în 
care măsura controlului judiciar pe 
cauţiune a fost dispusă de judecătorul 
de drepturi şi libertăţi, după respingerea 
propunerii de arestare preventivă.  

Deşi există argumente pentru a 
susţine ambele opinii, apreciem că, în 
lipsa unei prevederi exprese, poate fi 

in Preliminary Chamber stage or 
during trial, or even at the stage of 
prosecution, when the judge of rights 
and freedoms shall be entrusted with 
the settlement of a claim or proposal 
regarding taking, extension or 
replacement of a preventive measure 
involving deprivation of liberty.This 
is because the bail deposit is a 
prerequisite for ordering the 
preventive measure, but the bail 
cannot be ascertained and filed 
directly by the defendant, the amount 
of it being settled also by the judicial 
body, situation that generates the need 
to resolve this proposal of taking this 
preventive measure of judicial control 
in two distinct phases: 

a) verification of admissibility in 
principle- verification of the 
fulfilment of the conditions required 
by law to dispose this preventive 
measure; if the request is considered 
as admissible in principle, fixing the 
amount of the bail and setting the 
deadline for the deposit of it by the 
defendant is mandatory; 

b) the disposition of the measureof 
judicial control  on bail, when the 
fulfilment of the  condition of paying 
the bail laid down by the judicial body 
has been ascertained. 

A form of the procedure to order 
judicial control on bail was governed 
by the criminal legislator only in the 
hypothesis of art. 242 paragraph (10) 
to (13) of the NCCP, namely when 
there  is required the replacement of a 
custodial preventive measure (house 
arrest or preventive arrest) with the 
measure of judicial control on bail;in 
the absence of other express 
provisions, we appreciate that the 
same procedure can be applied to the 
(direct) taking of the mentioned 
preventive measure. 
 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 3. Issue 2/2014 - http://juridica.ugb.ro/ - 
Andreea-Simona UZLĂU 

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

422 

urmată interpretarea dată de instanţa 
supremă, într-o situaţie relativ 
asemănătoare, în care, în raport de 
Codul de procedură penală anterior, a 
analizat problema competenţei 
organului judiciar de a dispune, în 
cursul urmăririi penale, prelungirea 
măsurii preventive a obligării de a nu 
părăsi localitatea sau de a nu părăsi 
ţara, în situaţia când o atare măsură a 
fost luată de un judecător [5].  

În motivarea soluţiei, Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie a reţinut că, prin 
dispoziţiile legale, nu s-a instituit o 
competenţă alternativă a judecătorului 
şi procurorului în luarea măsurii 
preventive a obligării de a nu părăsi 
localitatea sau a celei a obligării de a 
nu părăsi ţara, în cursul urmăririi 
penale, faţă de aceea din cursul 
cercetării judecătoreşti. În atare 
situaţie, competenţa de a dispune 
măsura obligării de a nu părăsi 
localitatea sau pe aceea a obligării de a 
nu părăsi ţara, revine judecătorului, în 
cursul urmăririi penale, numai în 
cazurile expres prevăzute în art. 146 
alin. (111) şi art. 139 alin. (1) din Codul 
de procedură penală anterior, respectiv, 
în cazul respingerii propunerii de 
arestare preventivă a învinuitului sau 
inculpatului ori al schimbării 
temeiurilor care au determinat luarea 
măsurii arestării preventive. Ca urmare, 
s-a apreciat că, ţinându-se seama de 
caracterul restrictiv al interpretării 
dispoziţiilor procedurale, se impune să 
se constate că, indiferent de organul 
judiciar care a dispus măsura 
preventivă a obligării de a nu părăsi 
localitatea sau ţara (procuror sau 
judecător), în cursul urmăririi penale, 
prelungirea acestei măsuri se dispune 
de către procurorul care efectuează sau 
supraveghează urmărirea penală. 

În acelaşi sens, pot fi avute în 
vedere şi considerentele exprimate de 

 
 

3.3. The judicial authorities 
competent to order on the changes of 
obligations. In judicial practice it had 
been issued the matter of competence 
to order the modification of 
obligations in the situation when the 
measure of judicial control on bail 
was ordered by the judge of rights and 
freedoms, after rejecting the proposal 
of preventive arrest. 

Although there are arguments to 
support both opinions, we appreciate 
that, in the absence of explicit 
provisions, it can be followed the 
Supreme Court's interpretation of a 
relatively similar situation, in which, 
in relation to the Previous Code of 
Criminal Procedure, it has looked at 
the problem of the judicial body 
which became competent to order, in 
the course of criminal proceedings, 
the extension of the preventive 
measure of not leaving the city or not 
to leave the country, in the situation 
when such a measure was taken by a 
judge [5]. 

In the reasoning of the solution, the 
High Court of Cassation and Justice 
noted that the legal provisions did not 
set up an alternative competence of 
the judge and the prosecutor in taking 
the preventive measure not to leave 
the city or not leaving the country, 
during the prosecution, compared 
with the one taken in the course of 
judicial investigation.In such a 
situation, the power to order the 
measure obliging not to leave the city 
or not leaving the country remains to 
the judge, in the course of the 
prosecution, only in the cases 
expressly provided in art. 146 para. 
(111) and art. 139 paragraph (1) of the 
Previous Code of CriminalProcedure, 
namely when the proposal of 
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instanţa supremă, în soluţionarea unei 
întrebări prealabile asupra unei 
chestiuni de drept cu care a fost 
sesizată [6]. Deşi soluţia asupra 
sesizării referitoare la interpretarea 
dispoziţiilor art. 215 alin. (8) din Codul 
de procedură penală, în sensul de a 
lămuri, dacă în cursul urmăririi penale 
competenţa de a dispune asupra unor 
noi obligaţii pentru inculpat ori 
înlocuirea sau încetarea celor dispuse 
iniţial, revine judecătorului de drepturi 
şi libertăţi care a luat măsura sau, 
dimpotrivă, procurorului, a fost aceea 
de respingere ca inadmisibilă, pe 
considerentul că aceasta reprezintă însă 
numai o chestiune incidentală, de care 
nu depinde lămurirea cauzei pe fond, 
opinia judecătorului-raportor, 
exprimată în considerentele hotărârii, 
este în sensul că, în aplicarea 
dispoziţiilor art. 215 alin. (8) din Codul 
de procedură penală, în cursul urmăririi 
penale, competenţa de a dispune asupra 
unor noi obligaţii pentru inculpat ori 
înlocuire sau încetarea celor dispuse 
iniţial, revine procurorului, indiferent 
dacă măsura procesuală a controlului 
judiciar a fost luată de procuror sau de 
judecătorul de drepturi şi libertăţi.   

 
3.4. Durata  controlului judiciar pe 

cauţiune. O analiză succintă a 
dispoziţiilor care reglementează măsura 
preventivă a controlului judiciar pe 
cauţiune, pune în evidenţă inexistenţa 
unei durate maxime pentru care poate fi 
luată această măsură în timpul urmăririi 
penale. 

Prin comparaţie, în reglementarea 
anterioară, pentru măsura preventivă 
cea mai apropiată ca natură juridică de 
controlul judiciar pe cauţiune, erau 
prevăzute atât durata pentru care putea 
fi dispusă iniţial, cât şi o procedură de 
prelungire şi o durată maximă totală în 
cursul urmăririi penale. 

preventive arrest of the 
accused/culprit is rejected, or when 
the grounds leading to the taking of 
the preventive arrest measure have 
been changed.As a result, it was held 
that, taking into account the restrictive 
nature of interpretation of procedural 
rules, it is necessary to note that 
regardless of the judicial authority 
which ordered the preventive measure 
of not leaving the city or country 
(prosecutor or judge), in the course of 
the prosecution the extention of this 
measure shall be ordered by the 
Prosecutor who conducts or 
supervises the prosecution. 

In the same way can be regarded 
the considerations of the Supreme 
Court expressed  in the resolution of a 
prior question to a  legal matter with 
which it was referred [6]. Although 
the solution to the referral relating to 
interpretation of the provisions of 
article 215 paragraph (8) of the Code 
of Criminal Procedure, in the sense of 
revealing if, during prosecution, the 
jurisdiction to dispose on new 
obligations for the defendant or the 
replacement or termination of those 
ordered originally comes to the judge 
of rights and freedoms which has 
taken the measure or, conversely, to 
the prosecutor, was dismissing as 
inadmissible on the grounds that it is 
only an incidentally matter of which  
does not depend the explanation of 
the case on first instance, the judge-
rapporteur opinion expressed in the 
reasoning of the decision is to the 
effect that, pursuant to the provisions 
of article 215 paragraph (8) of the 
Code of Criminal Procedure, in the 
course of criminal proceedings, the 
jurisdiction over some new 
obligations for the defendant or the 
termination or replacement of the 
ones initially ordered comes to the 
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Astfel, în reglementarea Codului de 
procedură penală anterior [art. 145 alin. 
(2) şi art. 1451 alin. (2)], durata măsurii 
obligării de a nu părăsi localitatea şi a 
obligării de a nu părăsi ţara (măsuri în 
care îşi găseşte corespondenţă, în parte, 
controlul judiciar pe cauţiune), nu 
putea depăşi 30 de zile, afară de cazul 
când aceasta era prelungită în condiţiile 
legii. Cele două măsuri puteau fi 
prelungite în cursul urmăririi penale, în 
caz de necesitate şi numai motivat. 
Prelungirea se dispunea de procurorul 
care efectua sau supraveghea urmărirea 
penală, fiecare prelungire neputând să 
depăşească 30 de zile. Durata maximă a 
acestor măsuri în cursul urmăririi 
penale era de un an. În mod 
excepţional, când pedeapsa prevăzută 
de lege era detenţiunea pe viaţă sau 
închisoarea de 10 ani ori mai mare, 
durata maximă era de 2 ani. 

În reglementarea actuală, controlul 
judiciar pe cauţiune, odată ce este 
dispus de procuror sau de către 
judecătorul de drepturi şi libertăţi, se 
menţine pe toată durata urmăririi 
penale, până la dispunerea unei soluţii 
de netrimitere în judecată de către 
procuror şi în cursul procedurii de 
cameră preliminară. Dacă se dispune 
trimiterea în judecată, aceste măsuri 
preventive se menţin până la o 
eventuală dispoziţie de revocare sau 
înlocuire, pronunţată în cameră 
preliminară sau în cursul judecăţii sau 
până la încetarea de drept a măsurii 
preventive  

În opinia noastră, inexistenţa unei 
limite maxime a duratei pentru care 
poate fi dispus controlul judiciar sau 
controlul judiciar pe cauţiune, poate 
ridica probleme sub aspectul 
conformităţii cu dispoziţiile naţionale şi 
internaţionale cu forţă juridică 
superioară, care reglementează o serie 
de drepturi fundamentale ale persoanei, 

prosecutor, regardless of whether the 
procedural measure of judicial control 
was taken by the prosecutor or the 
judge of rights and freedoms. 

 
3.4. The duration of judicial 

control on bail. A brief analysis of 
the provisions governing preventive 
measure of judicial control on bail 
highlights the lack of a maximum 
duration for which this measure can 
be taken during criminal prosecution. 

By comparison, in the previous 
legislation, for the most similar 
preventive measure under legal aspect 
with the judicial control on bail, were 
laid out  the duration for which it 
could be ordered initially, and a 
procedure for the extension and a total 
maximum duration during 
prosecution. 

Thus, in the previous Code of 
CriminalProcedure [article 145 
paragraph (2) and art. 1451 paragraph 
(2)], the duration of the measure 
obliging not to leave the city and not 
to leave the country (measures in 
which finds its correspondence in part 
judicial control on bail), could not 
exceed 30 days, unless it was 
extended in accordance with the 
law.The two measures could be 
extended in the course of criminal 
proceedings, in the case of necessity 
and only motivated.The extension was 
ordered by the prosecutor that 
performed or supervised the 
prosecution, each extension couldn't 
exceed 30 days.The maximum 
duration of these measures in the 
course of prosecution was one year. In 
exceptional cases, when the 
punishment provided by law was life 
imprisonment or imprisonment of 10 
years or more, the maximum duration 
was two years. 

In the current rules, judicial control 
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prin luarea acestor măsuri putându-se 
aduce atingere, după caz, dreptului la 
liberă circulaţie (art. 2 din Protocolul 
nr. 4 la Convenţia europeană pentru 
apărarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale şi art. 25 din 
Constituţia României) şi dreptului la 
respectarea vieţii private şi familiale 
(art. 8 din Convenţie şi art. 26 din 
Constituţia României). 

Astfel, potrivit art. 216 raportat la 
art. 215 alin. (2) din noul Cod de 
procedură penală, pe lângă obligaţiile 
prevăzute la alin. (1), organul judiciar 
care a dispus măsura poate impune 
inculpatului ca, pe timpul controlului 
judiciar pe cauţiune, să respecte şi alte 
obligaţii, cum ar fi: să nu depăşească o 
anumită limită teritorială, fixată de 
organul judiciar, decât cu încuviinţarea 
prealabilă a acestuia [lit.a)]; să nu se 
deplaseze în locuri anume stabilite de 
organul judiciar sau să se deplaseze 
doar în locurile stabilite de acesta [b)]; 
să poarte permanent un sistem 
electronic de supraveghere [c)]; să nu 
revină în locuinţa familiei, să nu se 
apropie de persoana vătămată sau de 
membrii familiei acesteia, de alţi 
participanţi la comiterea infracţiunii, de 
martori ori experţi sau de alte persoane 
anume desemnate de organul judiciar şi 
să nu comunice cu acestea direct sau 
indirect, pe nicio cale [d)]. 

Chiar dacă drepturile garantate prin 
prevederile art. 8 şi art. 11 din 
Convenţie şi art. 2 din Protocolul nr. 4 
la Convenţie nu sunt libertăţi absolute, 
ingerinţa statului în exerciţiul acestor 
drepturi este permisă, doar dacă aceasta 
este prevăzută de lege, vizează unul 
dintre scopurile legitime comune 
prevăzute în textele Convenţiei 
(respectiv securitatea naţională, 
siguranţa publică, apărarea şi 
menţinerea ordinii publice, prevenirea 
faptelor penale, protejarea sănătăţii sau 

on bail, once ordered by the public 
prosecutor or the judge of rights and 
freedoms, shall be maintained 
throughout the duration of criminal 
prosecution, until the disposition of a 
solution of not sending to Court by 
the prosecutor, and during 
Preliminary Chamber.If it is disposed 
the sending to Court, these preventive 
measures shall be maintained until an 
eventual disposition for revocation or 
replacement delivered in Preliminary 
Chamber or during trial or until legal 
termination of the preventive 
measure. 

In our opinion, the inexistence of a 
maximum duration for which judicial 
control or the judicial control on bail 
may be ordered, may raise problems 
in terms of compliance with national 
and international provisions with 
superior legal force, which regulates a 
number of fundamental rights of the 
person, by taking such measures 
being possible to affect, as 
appropriate, the right to free 
movement (article 2 of Protocol No. 4 
to the European Convention for the 
protection of human rights and 
fundamental freedoms and article 25 
of the Romanian Constitution) and the 
right to respect for private and family 
life (article 8 of the Convention and 
article 26 of the Romanian 
Constitution). 

Thus, according to art. 216  
reported to article 215 paragraph (2) 
of the New Code of Criminal 
Procedure, in addition to the 
obligations laid down in paragraph 
(1), the judicial body which ordered 
the measure may require the 
defendant that, during judicial control 
on bail, to respect other obligations, 
such as: not to exceed a certain 
terirorial limit, set by the judicial 
body, unless his prior approval [letter 
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a moralei, ori protejarea drepturilor şi 
libertăţilor altora), iar măsura este 
necesară într-o societate democratică 
(respectiv ingerinţa răspunde unei 
nevoi sociale imperioase), fiind 
proporţională cu scopul legitim urmărit. 

În acelaşi sens, sunt şi dispoziţiile 
art. 53 din Constituţia României care 
prevăd că „exerciţiul unor drepturi sau 
al unor libertăţi poate fi restrâns numai 
prin lege şi numai dacă se impune, 
după caz, pentru: apărarea securităţii 
naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a 
moralei publice, a drepturilor şi a 
libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea 
instrucţiei penale; prevenirea 
consecinţelor unei calamităţi naturale, 
ale unui dezastru ori ale unui sinistru 
deosebit de grav. Potrivit alineatului (2) 
al aceluiaşi articol „restrângerea poate 
fi dispusă numai dacă este necesară 
într-o societate democratică. Măsura 
trebuie să fie proporţională cu situaţia 
care a determinat-o, să fie aplicată în 
mod nediscriminatoriu şi fără a aduce 
atingere existenţei dreptului sau a 
libertăţii”. 

Din perspectiva respectării exigenţei 
proporţionalităţii ingerinţei cu scopul 
legitim urmărit, apreciem că 
neinstituirea unei durate maxime, 
pentru care poate fi dispus controlul 
judiciar pe cauţiune în cursul urmăririi 
penale, este de natură să confere un 
caracter excesiv acestei măsuri 
preventive. 

Prin urmare, pentru conformitatea 
cu normele juridice cu forţă juridică 
superioară, nu este suficient ca măsura 
prin care se aduce atingere drepturilor 
fundamentale să se circumscrie unor 
cazuri prevăzute în lege, ci aceasta 
trebuie să fie limitată în timp. 

În opinia noastră, având în vedere 
că în cazul drepturilor afectate prin 
dispunerea celor două măsuri 
preventive, se produce doar o 

a)];not to move in places specifically 
laid down by judicial authority or to 
move only in the places established 
by it [b)]; to bear an electronic system 
for monitoring permanently [c)]; not 
to return to his family home, not to 
come close to the injured person or 
their family members, other 
participants in the committing of the 
crime, witnesses or experts or other 
persons designated by the judicial 
body and not to communicate with 
them directly or indirectly, in any way 
[d)]. 

Even if the rights guaranteed by 
the provisions of article 8. and article 
11 of the Convention and art. 2 of the 
Protocol No. 4 at the Convention are 
not absolute freedoms, interference of 
the State in the exercise of these rights 
is permissible only if it is prescribed 
by law, persues one of the legitimate 
purposes set out in the texts of the 
Convention (that is national security, 
public safety, defense and 
maintenance of public order, the 
prevention of criminal offences, the 
protection of health or morals, or the 
protection of the rights and freedoms 
of others), and the measure is 
necessary in a democratic society 
(namely the interference meet a 
compelling social needs), being 
proportional to the legitimate aim 
pursued. 

In the same way, there are articles. 
53 of the Constitution of Romania 
providing that "the exercise of certain 
rights or freedoms may be restricted 
only by law and only if it is necessary, 
where appropriate, for: defence of 
national security, order, health or 
public morals, rights and freedoms of 
citizens; conducting criminal 
investigations; preventing the 
consequences of a natural calamity, a 
disaster or a sinister particularly 
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restrângere a acestora, spre deosebire 
de măsura arestării preventive, care 
implică privarea de libertate, instituirea 
unei durate maxime ar fi suficientă 
pentru a răspunde cerinţei 
proporţionalităţii măsurilor cu  scopul 
legitim urmărit. 

În ceea ce ne priveşte, credem că 
durata maximă a acestei măsuri în 
cursul urmăririi penale nu poate depăşi 
un termen rezonabil, care prin prisma 
gravităţii infracţiunii, reflectate în 
pedeapsa prevăzută de lege, poate fi 
diferit, respectiv 1 an în cazul în care 
pedeapsa prevăzută de lege este 
amenda sau închisoarea de cel mult 5 
ani, şi 2 ani în cazul în care pedeapsa 
prevăzută de lege este detenţiunea pe 
viaţă sau închisoarea mai mare de 5 
ani.   

În acelaşi context, al respectării 
cerinţei proporţionalităţii ingerinţei cu 
scopul legitim urmărit, poate fi 
invocată şi inexistenţa unor dispoziţii 
prin care să fie instituit controlul 
periodic al instanţei învestite cu 
soluţionarea fondului cauzei, în scopul 
de a se verifica dacă mai subzistă 
temeiurile care au determinat luarea 
măsurii controlului judiciar sau a 
controlului judiciar pe cauţiune, sau 
dacă există temeiuri noi care să 
justifice aceste măsuri. 

În acest sens, în cursul judecăţii, 
principiul proporţionalităţii măsurii 
luate cu scopul legitim urmărit, poate fi 
satisfăcut prin garanţiile care însoţesc 
cele două măsuri, posibilitatea unui 
control judiciar periodic obligatoriu 
ocupând un loc important în rândul 
acestora. Similar arestării preventive şi 
a arestului la domiciliu, acest control 
constant al completului învestit cu 
soluţionarea cauzei ar trebui efectuat 
din 60 în 60 de zile, modificarea putând 
fi operată în cadrul art. 208 alin. (4) 
care reglementează verificarea 

badly.According to paragraph 2 of the 
same article "the restriction may be 
ordered only if it is necessary in a 
democratic society. The measure 
should be proportional to the situation 
that caused it, to be applied in a non-
discriminatory manner and without 
prejudice to the existence of that right 
or freedom". 

From the perspective to respect the 
exigency of proportionality of the 
interference  with the legitimate aim 
pursued, we appreciate that non-
imposition of a maximum duration for 
which judicial control on bail may be 
ordered during the prosecution is 
likely to confer an excessive nature of 
this preventive measure. 

Therefore, to comply with legal 
standards with superior legal force, it 
is not sufficient that the measure 
which prejudices the fundamental 
rights to circumscribe to certain cases 
specified in the law, but it must be 
limited in time. 

In our opinion, considering that in 
the case of the rights affected by the 
arrangement of two preventive 
measures occurs only a restriction on 
them, as opposed to the measure of 
preventive arrest, involving 
deprivation of liberty, imposing a 
maximum duration would be 
sufficient to meet the requirement of 
proportionality of measures to the 
legitimate purpose pursued. 

As far as we are concerned, we 
believe that the maximum duration of 
this measure in the course of criminal 
proceedings can not exceed a 
reasonable period, which in the light 
of the gravity of the offense reflected 
in the punishment provided by law 
may be different, namely 1 year 
where the penalty prescribed by law is 
a fine or imprisonment not exceeding 
5 years and 2 years where the penalty 
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periodică a măsurii arestării preventive 
şi a măsurii arestului la domiciliu, 
dispuse faţă de inculpat, prin utilizarea 
noţiunii generice de „măsuri 
preventive”. 

Totodată, din perspectiva aspectelor 
analizate, credem că este utilă şi 
clarificarea dispoziţiilor de la art. 207 
alin. (2) din Codul de procedură penală, 
în sensul de a rezulta că verificarea pe 
care o efectuează judecătorul de cameră 
preliminară, priveşte şi măsurile 
preventive în discuţie, având în vedere 
faptul că acestea nu sunt dispuse pe 
durată determinată. Potrivit 
dispoziţiilor menţionate, „În termen de 
3 zile de la înregistrarea dosarului, 
judecătorul de cameră preliminară 
verifică din oficiu legalitatea şi 
temeinicia măsurii preventive, înainte 
de expirarea duratei acesteia, cu 
citarea inculpatului”. 

  
Concluzii 
 
În acest material a fost analizată şi 

interpretată noua măsură preventivă a 
controlului judiciar pe cauţiune, din 
perspectiva modului în care aceasta 
este reglementată în noul Cod de 
procedură penală, a corespondenţei 
acesteia cu măsurile preventive 
existente în reglementarea anterioară, 
cât şi sub aspectul problemelor care s-
au ridicat deja în practica judiciară de 
la intrarea în vigoare a legii. Astfel, au 
fost analizate aspecte privind calea de 
atac împotriva măsurii controlului 
judiciar pe cauţiune dispuse de 
procuror, procedura de luare a măsurii 
controlului judiciar pe cauţiune de către 
judecător, organul judiciar competent 
să dispună asupra modificării 
obligaţiilor, precum şi durata 
controlului judiciar pe cauţiune. 

Fără a emite pretenţia că prin 
demersul nostru tematica a fost 

prescribed by law is life imprisonment 
or imprisonment of more than 5 years. 

In the same context of compliance 
with the requirement of 
proportionality of interference with 
the legitimate aim pursued, it can be 
invoked also the lack of provisions 
through which to be established 
periodically control of the Court 
entrusted with the settlement of the 
fund in order to verify whether the 
grounds for taking the measure of the 
judicial control or judicial control on 
bail still subsists or if there are no 
new grounds justifying such 
measures. 

In this sense, during trial, the 
principle of proportionality of the 
measure taken with a legitimate aim 
pursued can be satisfied through 
warranties that accompany those two 
measures, the possibility of a 
mandatory periodic judicial control 
occupying an important place among 
them.Similar to pre-trial detention and 
home arrest, this constant control by 
the Court invested with dealing the 
case should be carried out every 60 
days, the change being possible to be 
made in the article 208 paragraph (4), 
governing periodical verification of 
the pre-trial detention measure, and 
the measure of home arrest  ordered 
against the culprit by using generic 
notion of "preventative measures". 

At the same time, from the 
perspective of the issues analysed, we 
believe it is useful to clarify the 
provisions of art. 207 para. (2) of the 
Code of Criminal Procedure in the 
sense to result that the verification 
performed by the Preliminary 
Chamber judge regards also the 
preventive measures in question, 
given the fact that they are not 
ordered on fixed period of 
time.According to the provisions 
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abordată integral, apreciem că prin 
consideraţiile avansate am reuşit să 
aducem în atenţie principalele 
probleme, care au decurs în practica 
judiciară, din aplicarea instituţiei şi să 
identificăm eventualele soluţii 
legislative preferabile. 
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Conclusions 
 
In this material was analyzed and 

interpreted the new preventive 
measure of judicial control on bail, in 
terms of how it is regulated in the 
New Code of Criminal Procedure, 
which entered into force on 1 
February 2014, its correspondence 
with existing preventive measures in 
previous legislation, as well as in 
terms of the issues that have been 
raised already in judicial practice after 
the entry into force of the law. Thus, 
there are analyzed aspects regarding 
the appeal against the measure of 
judicial control  on bail  ordered by 
the prosecutor, the procedure for 
taking the measure of judicial control 
on bail by the judge, the judicial body 
competent to dispose on the 
obligations changes, the length of the 
judicial control on bail. 

Without issuing the claim that 
through our intercession the theme 
has been addressed fully, we 
appreciate that through advanced 
theoretical considerations we have 
managed to bring into focus the main 
issues which will follow from the 
application of the institutions and to 
identify possible preferable legislative 
solutions. 
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Rezumat: În cadrul lucrării este 
examinat conţinutul constitutiv al 
infracţiunii de punere în circulaţie sau 
conducerea unui vehicul neînmatriculat, 
din perspectiva dispoziţiilor cuprinse în 
art. 334 din Noul Cod penal. Elementul de 
noutate în doctrina română este 
reprezentat de examinarea laturii obiective 
şi subiective a infracţiunii, având în vedere 
noul conţinut legal al acesteia. Lucrarea 
continuă alte activităţi de cercetare 
realizate pentru grupul de infracţiuni 
specifice siguranţei circulaţiei pe 
drumurile publice, în noul context care a 
impus completarea legislaţiei în acest 
domeniu. Având în vedere elementele de 
noutate, precum şi frecvenţa comiterii 
acestei infracţiuni, 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: Within the paper it is 
examined the constitutive content of 
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examination of the objective and subjective 
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content. The paper continues other 
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of offenses specific to traffic safety on the 
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latura obiectivă; latura subiectivă; cerinţe 
esenţiale. 
 

Introducere 
 
Infracţiunea de punere în circulaţie 

sau conducerea unui vehicul 
neînmatriculat, nu era prevăzută în 
Codul penal de la 1969, fiind preluată 
în Noul Cod penal din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, 
republicată. Această infracţiune era 
menţionată într-o redactare 
asemănătoare, fără însă a avea o 
denumire marginală, în dispoziţiile art. 
85 din actul normativ menţionat. 

În Noul Cod penal, infracţiunea din 
art. 85 din O.U.G. nr. 195/2002, 
republicată, este denumită marginal 
„Punerea în circulaţie sau conducerea 
unui vehicul neînmatriculat”, denumire 
care nu apare în textul legii vechi. 

De asemenea, a doua modificare 
care apare în conţinutul art. 334 din 
Noul Cod penal, priveşte completarea 
pedepselor prevăzute în alin. (1), (2) şi 
(4), respectiv pe lângă închisoarea de la 
unu la 3 ani, unu la 5 ani şi de la 6 luni 
la 2 ani, a fost adăugată şi amenda, ca 
pedeapsă principală. Aşadar, spre 
deosebire de legea veche, în care 
pedeapsa amenzii este prevăzută doar 
în cazul infracţiunii din alin. (2), în 
noul Cod penal, pedeapsa alternativă a 
amenzii este menţionată pentru toate 
infracţiunile.  

Ca elemente de asemănare între cele 
două incriminări, reţinem că, asemenea 
legii anterioare, sunt prevăzute patru 
infracţiuni distincte, fiecare dintre 
acestea prezentând mai multe 
modalităţi normative simple.  

În ceea ce priveşte conţinutul 
constitutiv al infracţiunii de punere în 
circulaţie a unui vehicul neînmatriculat 
sau conducerea unui vehicul 

objective side; the subjective side; 
essential requirements. 
 

Introduction 
 
The offense of putting into 

circulation or driving an unregistered 
vehicle was not provided in the 
Criminal Code of the 1969, being 
taken in the New Criminal Code, from 
the Government Emergency Ordinance 
(G.E.O.) no. 195/2002, republished. 
This crime was mentioned in a similar 
wording, but without having a 
marginal title, in article 85 of the 
mentioned regulation. 

In the New Criminal Code, the 
offense of article 85 of G.E.O. no. 
195/2002, republished, is called 
marginally “Putting into circulation or 
driving an unregistered vehicle”, a 
designation which does not appear in 
the text of the old law. 

Also, the second change that occurs 
in the contents article 334 of the New 
Criminal Code, regards the punishment 
provided in paragraph (1), (2) and (4) 
and in addition to imprisonment from 
one to three years, one to five years 
and 6 months to 2 years, it was also 
added a fine as main punishment. 
Thus, unlike the old law where the fine 
penalty is provided only for the offense 
of paragraph (2) in the new Criminal 
Code, the alternative penalty of fine is 
mentioned for all offenses. 

As elements of similarity between 
the two indictments, we note that, as 
the previous law, there were provided 
four separate offenses, each presenting 
several simple normative ways. 

In terms of content constitutive of 
the crime to putting into circulation or 
driving an unregistered vehicle, 
according to the regulations of the New 
Criminal Code, we intend to further 
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neînmatriculat, conform 
reglementărilor din noul Cod penal, ne-
am propus să examinăm în continuare 
latura obiectivă şi latura subiectivă. 

 
1. Latura obiectivă a infracţiunii de 
punerea în circulaţie sau conducerea 
unui vehicul neînmatriculat 

 
În strucura laturii obiective a 

infracţiunii vor fi examinate, în ordine, 
elementul material, cerinţa esenţială, 
urmarea imediată şi legătura de 
cauzalitate. De asemenea, deoarece nu 
există elemente de identitate perfectă 
între conţinuturile constitutive ale celor 
patru infracţiuni, vom proceda la 
examinarea lor separată. 

 
1.1. În cazul infracţiunii prevăzute 

în art. 334 alin. (1) din noul Cod 
penal, elementul material se poate 
realiza prin două acţiuni, alternative, 
respectiv: 

- punerea în circulaţie pe drumurile 
publice a unui autovehicul sau a unui 
tramvai neînmatriculat sau 
neînregistrat; 

- conducerea pe drumurile publice a 
unui autovehicul sau tramvai 
neînmatriculat sau neînregistrat;  

 
Potrivit dispoziţiilor art. 11 alin. (1), 

(2) şi (5)  din O.U.G. nr. 195/2002, 
republicată, proprietarii de vehicule sau 
deţinătorii mandataţi ai acestora, sunt 
obligaţi să le înmatriculeze sau să le 
înregistreze, după caz, înainte de a le 
pune în circulaţie. Înmatricularea este 
continuă, de la admiterea în circulaţie şi 
până la scoaterea din circulaţie şi 
presupune următoarele operaţiuni: - 
înscrierea în evidenţele autorităţilor 
competente, potrivit legii a dobândirii 
dreptului de proprietate asupra unui 
vehicul de către primul proprietar; - 

examine the objective and the 
subjective side. 

 
 
1. The Objective side of the offense 
of putting into circulation or driving 
an unregistered vehicle 

 
The objective side includes the 

material element, the essential 
requirement, the immediate result and 
the causal connection. Also, since there 
are no perfect identity elements 
between the constitutive contents of 
the four offenses, we will proceed in 
examining them separately. 

 
1.1. In the case of the offense 

provided for in article 334 paragraph 
(1) of the new Criminal Code, the 
material element can be achieved by 
two alternative actions, namely: 

- putting into circulation an 
unregistered or unrecorded motor 
vehicle or tram on public roads; 

- driving an unregistered or 
unrecorded vehicle or tram on public 
roads; 

 
Under the provisions of article 11 

paragraph (1), (2) and (5) G.E.O. no 
195/2002, republished, vehicle owners 
or their authorized holders are required 
to register or record them, as 
appropriate, before putting them into 
circulation. Registration is continuous, 
from the entry into circulation until the 
removal from circulation and there are 
required the following operations: - 
registration with the competent 
authority under the law to acquire the 
ownership right over a vehicle by the 
first owner; - transcribing in the 
records of the competent authorities all 
subsequent submissions of the 
ownership right of a vehicle. 
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transcrierea în evidenţele autorităţilor 
competente, a tuturor transmiterilor 
ulterioare ale dreptului de proprietate 
asupra unui vehicul. 

Examinarea celor două acţiuni 
incriminate de legiuitor necesită, mai 
întâi, o serie de explicaţii, care privesc 
activitatea obligatorie de înmatriculare 
sau înregistrare a unui vehicul.  

Astfel, solicitantul unei operaţiuni 
de înmatriculare a unui vehicul în 
evidenţele autorităţilor competente, 
trebuie să facă dovada certificării 
autenticităţii vehiculului de către 
Registrul Auto Român, certificare care 
conţine şi atestarea faptului că acesta 
nu figurează în baza de date ca fiind 
furat. În conformitate cu dispoziţiile 
art. 12 alin. (1) din acelaşi act 
normativ, pentru a circula pe drumurile 
publice, vehiculele, cu excepţia celor 
trase sau împinse cu mâna şi a 
bicicletelor, trebuie să fie înmatriculate 
ori înregistrate, după caz, şi să poarte 
plăcuţe cu numărul de înmatriculare 
sau de înregistrare, cu forme, 
dimensiuni şi conţinut prevăzute de 
standardele în vigoare. De asemenea, 
odată cu realizarea operaţiunilor de 
înmatriculare a vehiculului, autoritatea 
competentă eliberează proprietarului 
sau deţinătorului mandatat, un certificat 
de înmatriculare, conform categoriei 
din care face parte vehiculul respectiv, 
precum şi plăcuţe cu numărul de 
înmatriculare [art. 15 alin. (1) din 
acelaşi act normativ]. 

În ceea ce priveşte înregistrarea, art. 
14 alin. (1) din actul normativ 
menţionat prevede că, „tramvaiele, 
troleibuzele, mopedele, maşinile şi 
utilajele autopropulsate utilizate în 
lucrări de construcţii, agricole, 
forestiere, tractoarele care nu se supun 
înmatriculării, precum şi vehiculele cu 
tracţiune animală se înregistrează de 

The examination of the two actions 
incriminated by the legislator requires, 
firstly, some explanations concerning 
the mandatory activity of registering or 
recording of a vehicle. 

Thus, the applicant for registration 
operation of a vehicle in the competent 
authorities’ records must prove the 
authenticity of the vehicle certification 
by the Romanian Auto Register 
(R.A.R.), which contains the assurance 
of the fact that it is not listed in the 
database as being stolen. In accordance 
with article 12 paragraph (1) of the 
same law to travel on public roads, the 
vehicles, except those pulled or pushed 
by hand and bicycles must be 
registered or licensed as appropriate, 
and wear license plates with 
registration number with the shapes, 
sizes, and content of the standards in 
force. Also, with the achievement of 
the operations on the vehicle 
registration, the competent authority 
shall issue a certificate of registration 
to the owner or mandated keeper, 
under the category of which the vehicle 
belongs and registration license plates 
[article 15 paragraph (1) of the same 
law]. 

Regarding the registration, article 14 
paragraph (1) of the normative act 
provides that, “trams, trolley buses, 
mopeds, cars and self-propelled 
machinery used in construction, 
agricultural and forestry activities, the 
tractors are not subject to registration, 
and the animal-drawn vehicles shall be 
registered by local councils”. 

Regarding the categories of vehicles 
that are not submitted for registering, 
and those who do not obey the periodic 
technical inspection, they are 
established by joint order of the 
Ministry of Transport and Ministry of 
Internal Affairs, which will be 
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către consiliile locale, care ţin şi 
evidenţa acestora”. 

În ceea ce priveşte categoriile de 
vehicule care nu sunt supuse 
înmatriculării sau înregistrării, precum 
şi cele care nu se supun inspecţiei 
tehnice periodice, acestea se stabilesc 
prin ordin comun al ministrului 
transporturilor şi ministrului afacerilor 
interne, ce va fi publicat în Monitorul 
Oficial al României, partea I [art. 14 
alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2002, 
republicată]. 

Examinarea normelor juridice 
prezentate permite formularea 
concluziei conform căreia, pe 
drumurile publice pot circula două 
categorii de vehicule, respectiv, cele 
supuse înmatriculării şi, respectiv, cele 
supuse înregistrării. Menţionarea pe 
lângă autovehicule şi a tramvaielor 
(care nu sunt considerate autovehicule, 
potrivit dispoziţiilor art. 6 pct. 6 din 
lege), nu înseamnă că legiuitorul a avut 
în vedere numai această categorie 
supusă înmatriculării, deoarece potrivit 
dispoziţiilor cuprinse în art. 14 alin. (1) 
din actul normativ cadru menţionat, din 
această categorie mai fac parte şi 
troleibuzele, mopedele, etc. 

 
În ceea ce priveşte acţiunea de 

punere în circulaţie a unui autovehicul 
sau tramvai, considerăm că sunt 
necesare o serie de explicaţii, deoarece 
în doctrină s-au exprimat mai multe 
opinii. 

Astfel, într-o primă opinie s-a 
apreciat că, prin sintagma de punere în 
circulaţie a unui autovehicul se întelege 
punerea în mişcare prin pornirea 
motorului şi cuplarea lui la 
mecanismele de transmisie, care 
determină mişcarea autovehiculului 
prin forţa de autopropulsie a motorului 
[1]. Într-o altă opinie, majoritară, s-a 

published in the Official Monitor of 
Romania, Part I [article 14 paragraph 
(2) G.E.O. no. 195/2002, republished]. 

The examination of the mentioned 
legal rules allows us to formulate the 
conclusion that on the public road, two 
types of vehicles can run, such as those 
subject to registration. Mentioning 
along with vehicles the trams (which 
are not considered motor vehicles, 
according to article 6 Section 6 of the 
law) does not mean that the legislator 
had in mind only this category subject 
to registration, because according to 
the provisions of article 14 paragraph 
(1) of the framework of the legislative 
act, this category also includes the 
trolley buses, mopeds, etc. 

 
Regarding the action of putting into 

circulation a vehicle or tram, we 
consider that there are needed some 
explanations, as in the doctrine there 
were a lot of opinions. 

Thus, in a first opinion it was 
appreciated that, the term of “putting 
into circulation a vehicle” means 
putting into motion by starting the 
engine and transmission coupling 
mechanisms, which cause the vehicle’s 
movement propelled by the force of the 
engine [1]. In another majority 
opinion, it was considered that by 
putting into circulation a vehicle [2], 
[3], [4] is defined as a “stipulation” or 
“declaration”, given by one who in fact 
has the ability to decide the putting 
into circulation a vehicle/tram (to run 
effectively on a public road), although 
it was not registered or recorded. This 
decision possibility of the offender 
does not imply the existence of a 
property right (provision) on the 
vehicle/tram, the action being 
prosecuted even if there is an actual 
ownership, even illegitimate. We fully 
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apreciat că prin punerea în circulaţie a 
unui autovehicul [2], [3], [4], se 
înţelege o „dispoziţie” sau 
„încuviinţare”, dată de către cel care în 
fapt, are posibilitatea de a dispune ca 
autovehiculul (tramvaiului) să fie pus 
în circulaţie (să circule efectiv pe un 
drum public), cu toate că acesta nu era 
înmatriculat sau înregistrat. Această 
posibilitate de decizie a autorului 
infracţiunii, nu presupune şi existenţa 
unui drept de proprietate (dispoziţie) 
asupra autovehiculului (tramvaiului), 
acţiunea fiind incriminată chiar dacă se 
constată existenţa unei deţineri faptice, 
chiar nelegitime. Ne însuşim în 
totalitate această opinie, şi, considerăm 
că acţiunea de punere în circulaţie a 
unui autovehicul sau tramvai se poate 
realiza, atât de către un subiect activ 
persoană fizică, cât şi de către subiectul 
activ persoană juridică. 

În practica judiciară română s-a 
decis că „fapta inculpatului E care a 
condus pe drumurile publice un 
autoturism, având autorizaţia de 
circulaţie provizorie expirată, precum 
şi a inculpatului H, care l-a rugat pe 
inculpatul E să conducă acel 
autoturism pe drumurile publice, 
întruneşte elementele constitutive ale 
infracţiunilor prevăzute în dispoziţiile 
art. 85 alin. (1) şi 85 alin. (2) din 
O.U.G. nr. 195/2002 cu aplicarea art. 
33 lit. b) C. pen., faptele comise de 
fiecare inculpat prezentând elementele 
constitutive a două infracţiuni aflate în 
concurs ideal”. În această speţă 
instanţa a apreciat că, punerea în 
circulaţie a autoturismului constă în 
faptul că inculpatul H l-a rugat pe 
inculpatul E să conducă autoturismul 
[5]. 

 
În ceea ce priveşte acţiunea de 

conducere a unui autovehicul sau 

agree with this view, and we consider 
that the action of putting into 
circulation of a car or tram can be 
achieved by an active subject physical 
entity and also by an active subject 
legal entity. 

In the Romanian judicial practice it 
was decided that “the defendant’s act 
“E” who drove on the public roads a 
car with expired temporary circulation 
authorization and the defendant “H” 
who asked the defendant “E” to drive 
that car on public roads meets the 
constitutive elements of the offenses 
referred to in provisions of article 85 
paragraph (1) and article 85 
paragraph (2) of G.E.O. no. 195/2002 
on the application of article 33 letter 
b) Criminal Code, the acts committed 
by each defendant represent the 
constituent elements of the two offenses 
under perfect competition”. In this case 
the court decided that putting into 
circulation the car consists in the fact 
that defendant “H” asked the defendant 
“E” to drive the vehicle [5]. 
 

Regarding the action of driving a 
motor vehicle or tram, it is understood 
the action specific to the driver of a 
vehicle that handles the specific 
mechanisms that determine the 
movement of the vehicle on public 
roads. Therefore, for the existence of 
the crime it is required for the author to 
effectively drive a vehicle that must 
travel with its own mechanisms, i.e. 
not to be towed. 

Thus, the judicial practice from 
Romania decided that “the act of the 
defendant of being on the wheel of a 
towed car, given that this car has no 
engine running, it does not meet the 
constitutive elements of the offense 
provided for in article 85 paragraph 
(1) in G.E.O. no. 195/2002, as the 
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tramvai, prin aceasta se înţelege 
acţiunea specifică conducătorului unui 
autovehicul, prin care acesta 
manevrează mecanismele specifice care 
determină deplasarea autovehiculului 
pe drumurile publice. Aşadar, pentru 
existenţa infracţiunii, este necesar ca 
autorul să conducă efectiv un 
autovehicul, care trebuie să se 
deplaseze cu ajutorul propriilor 
mecanisme, nu să fie tractat. 

Astfel,  în practica judiciară din 
România s-a decis că „fapta 
inculpatului de a se afla la volanul unei 
maşini tractate, în condiţiile în care 
această maşină nu avea motor în stare 
de funcţionare, nu întruneşte 
elementele constitutive ale infracţiunii 
prevăzute de art. 85 alin. (1), din 
O.U.G. nr. 195/2002, întrucât 
deplasarea maşinii pe drumurile 
publice s-a efectuat ca urmare a 
tractării de către un alt 
autovehicul”[6]. Ca urmare, deoarece 
infracţiunea de la art. 85 alin. (1) din 
O.U.G. nr. 195/2002, republicată, a fost 
preluată în întregime, având acelaşi 
conţinut legal (cu excepţia pedepsei 
alternative cu amenda), cu infracţiunea 
prevăzută în art. 334 alin (1) din  noul 
Cod penal, jurisprudenţa rămâne de 
actualitate şi în condiţiile intrării în 
vigoare a noilor reglementări. 

 
Pentru existenţa infracţiunii în 

ambele modalităţi, este necesar a fi 
îndeplinite, cumulativ, două cerinţe 
esenţiale, respectiv: 1. încălcarea 
obligativităţii înmatriculării sau 
înregistrării şi 2. circulaţia 
autovehiculului sau tramvaiului să se 
realizeze pe un drum public. 
Îndeplinirea unei singure cerinţe din 
cele două menţionate, sau 
neîndeplinirea uneia dintre acestea, va 
conduce la inexistenţa infracţiunii. 

movement of the car on public roads 
was achieved by being towed by 
another vehicle” [6]. As a result, 
because the offense of article 85 
paragraph (1) G.E.O. no. 195/2002, 
republished, was taken entirely with 
the same legal content (excluding 
alternative penalty by fine), the offense 
provided for in article paragraph 334 
(1) of the new Criminal Code, the 
jurisprudence remains valid and under 
the conditions of entry into force of the 
new regulations. 

 
For the existence of crime in both 

ways, it is necessary to be fulfilled the 
two cumulative essential requirements, 
namely: 1. breaching the compulsory 
registration or recording and 2. the 
circulation of a vehicle or tram to be 
achieved on public road. Fulfilling one 
of the two mentioned requirements or 
failure of one of them, will lead to the 
absence of the offense. 

In relation to the first requirement 
(requirement of registration or 
recording), in the Romanian judicial 
practice it was decided that the “engine 
log splitter, a tractor being used in 
agriculture or forestry exploitation 
does not fall within the category of the 
motor vehicle from of G.E.O. no. 
195/2002, so that its driver cannot be 
subject of the offense for driving an 
unregistered motor vehicle on public 
roads” [7]. Taking into consideration 
the mentioned decision, as well as 
examining the legal norm, it results 
that this essential requirement will be 
satisfied whenever the vehicle or tram 
is part of the category of those subject 
to registration or recording (according 
to the law). This applies of course to 
those vehicles or trams that are 
designed and prepared to travel on 
public roads, not those that are 
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În legătură cu prima cerinţă (cerinţa 
înmatriculării sau înregistrării), în 
practica judiciară românească s-a decis 
că „motorul de tăiat lemne, fiind un 
tractor folosit în exploatările agricole 
şi forestiere, nu este autovehicul în 
sensul O.U.G. nr. 195/2002, astfel 
încât conducătorul acestuia nu poate fi 
subiect al infracţiunii de conducere pe 
drumurile publice a unui autovehicul 
neînmatriculat” [7]. Având în vedere 
decizia menţionată, precum şi 
examinarea normei juridice, rezultă că 
această cerinţă esenţială va fi 
îndeplinită ori de câte ori, 
autovehicului sau tramvaiul fac parte 
din categoria celor supuse 
înmatriculării sau înregistrării (potrivit 
legii). Avem aici în vedere desigur, 
acele autovehicule sau tramvaie care 
sunt destinate şi pregătite a circula pe 
drumurile publice, nu cele care sunt 
destinate altor scopuri (depozitate în 
parcuri auto, folosite pentru schimburi 
de piese, etc.).  

Cea de-a două cerinţă va fi 
îndeplinită, ori de câte ori, 
autovehiculul, tramvaiul, etc., este pus 
în circulaţie sau condus, etc., pe un 
drum public. În acest sens, în practica 
judiciară română s-a decis că „nu este 
lipsită de pericolul social al unei 
infracţiuni, fapta de a conduce pe 
drumurile publice un autovehicul 
neînmatriculat, pe o distanţă de peste 
100 Km şi pe un drum european cu 
trafic intens rutier şi pietonal, cu atât 
mai mult cu cât această faptă a fost 
săvârşită în termenul de încercare al 
suspendării condiţionate a executării 
unei pedepse cu închisoarea” [8]. De 
asemenea, „prin incriminarea 
infracţiunilor de conducere pe 
drumurile publice a unui autovehicul 
neînmatriculat şi de conducere pe 
drumurile publice a unui autovehicul cu 

destined for other purposes (stored in 
the motor vehicle fleet, used for 
exchanging parts, etc.). 

The second requirement is met 
whenever the vehicle, tram, etc., is 
moved or driven, etc., on a public road. 
In this regard, in the Romanian judicial 
practice, it was decided that “it is not 
devoid of the social danger of a 
criminal offense the action of driving 
an unregistered motor vehicle on 
public roads for a distance of over 100 
km and on a European road with 
traffic and pedestrian crossings, even 
more so as the offense was committed 
within the term of imprisonment with 
conditional suspension of execution of 
punishment” [8]. Also, “by 
incriminating the offenses of driving 
on public roads of an unregistered 
vehicle and on driving on public roads 
of a vehicle with fake number license 
plates there are protected the social 
relations on the marketing of vehicles, 
the development of accurate records 
thereof and protecting the citizens 
against possible cars thefts. It 
represents no social threat of a criminal 
offense the act of a driver to travel by a 
bought vehicle, after being in the 
service of registration and he had 
shown that he understood that he can 
keep the number of the former owner, 
but he did not came back to receive a 
new registration certificate” [9]. 

The immediate result, in the case of 
the offense provided for in article 334 
paragraph (1) of the new Criminal 
Code, is to create a state of danger to 
traffic safety on the public roads, a 
danger resulted by the action of being 
put into circulation or driven on public 
roads of unregistered vehicles or trams, 
knowing that, among other things, they 
can be inadequate from the technical 
point of view. 
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număr fals de înmatriculare, sunt 
ocrotite relaţiile sociale privind 
comercializarea autovehiculelor, 
realizarea unor evidenţe exacte ale 
acestora, şi apărarea cetăţenilor 
împotrive eventualelor furturi de 
maşini. Nu prezintă pericol social al 
unei infracţiuni fapta conducătorului 
auto, de a circula cu autoturismul 
cumpărat, după ce fusese la serviciul de 
înmatriculări şi arătase că înţelege să 
păstreze numărul fostului proprietar, 
însă nu s-a mai prezentat pentru 
primirea noului certificat de 
înmatriculare” [9]. 

Urmarea imediată, în cazul 
infracţiunii prevăzute în art. 334 alin. 
(1) din noul Cod penal, constă în 
crearea unei stări de pericol pentru 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice, pericol rezultat din acţiunea 
prin care au fost puse în circulaţie sau 
conduse pe drumurile publice, 
autovehicule sau tramvaie 
neînmatriculate sau neînregistrate, 
cunoscut fiind faptul că, printre altele, 
acestea pot fi şi  necorespunzătoare sub 
aspect tehnic.  

 Legătura de cauzalitate, dintre 
acţiunea incriminată în cele două 
modalităţi, şi urmarea socialmente 
periculoasă rezultată, nu trebuie 
dovedită, aceasta rezultând din 
materialitatea faptei comise.  

 
1.2. În cazul infracţiunii prevăzute 

în art. 334 alin. (2) din noul Cod 
penal, acţiunea subiectului activ se 
realizează tot prin două modalităţi, 
respectiv: 

- punerea în circulaţie pe drumurile 
publice a unui autovehicul sau a unui 
tramvai cu număr fals de înmatriculare 
sau înregistrare; 

- conducerea pe drumurile publice a 
unui autovehicul sau a unui tramvai cu 

Causal connection, between the 
incriminated action, in both ways and 
the socially dangerous resulting 
consequence, must not be proven, 
thereby resulting from the materiality 
of the committed offense. 
 

1.2. In the case of the offense 
provided for in article 334 paragraph 
(2) of the new Criminal Code, the 
action of the active subject is achieved 
in two ways, namely: 

- putting into circulation of a motor 
vehicle or tram on public roads with 
fake number license plates or 
registration; 

- driving a vehicle or tram on public 
roads with fake number license plates 
or registration; 

 
As the actions of putting into 

circulation and driving on public roads 
have been considered before, we will 
not add any other explanation. Under 
these circumstances, it must be 
explained the “fake number license 
plates or registration”. 

According to the doctrine from 
Romania, by this phrase “fake number 
license plates or registration”, means 
“the activity of putting into circulation 
or driving a vehicle or tram on public 
roads with numbers other than those 
corresponding to the actual records of 
the competent authorities, being fake 
not only the imaginary number 
inscribed on the plates of the vehicles, 
but even that real registration number 
assigned to a vehicle, in the case where 
it runs after its cancellation” [2]. In 
another opinion it was argued that by 
“fake number license plates or 
registration we understand any type of 
inconsistency with the truth derived 
from the official documents. Therefore, 
it can be about a number made up (it 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 3. Issue 2/2014 - http://juridica.ugb.ro/ - 
Ion RUSU 

Minodora-Ioana BALAN-RUSU 

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

440 

număr fals de înmatriculare sau 
înregistrare; 

 
Deoarece acţiunile de punere în 

circulaţie şi cea de conducere pe 
drumurile publice au fost examinate 
anterior, nu mai revenim cu alte 
explicaţii. În aceste condiţii, 
considerăm că trebuie explicată 
sintagma „număr fals de înmatriculare 
sau înregistrare”. 

Potrivit doctrinei din România, prin 
sintagma „număr fals de înmatriculare 
sau înregistrare” se înţelege, 
„activitatea de punere în circulaţie sau 
conducere pe drumurile publice a unui 
autovehicul sau a unui tramvai, cu alte 
numere decât cele care corespund 
evidenţelor reale ale autorităţilor 
competente, fiind fals nu numai 
numărul imaginar înscris pe tăbliţe 
montate la autovehicule, ci chiar şi 
acel număr real de înmatriculare 
atribuit unui autovehicul, dacă acesta 
circulă după radierea sa”[2]. Într-o 
altă opinie, s-a susţinut că, „prin număr 
de înmatriculare sau de înregistrare 
falsificat, înţelegem orice tip de 
neconcordanţă a acestuia cu adevărul 
rezultat din documentele oficiale. Prin 
urmare, poate fi vorba despre un 
număr de înmatriculare inventat (nu a 
fost atribuit niciodată), inexistent 
(integral sau parţial) în documentele 
actuale ale organelor competente, ori 
de un număr ce aparţine altui 
autovehicul sau tramvai. De exemplu, 
în cazul în care sunt operate modificări 
ale numărului autentic sau când 
numărul este plăsmunit în 
integralitate”[3]. În ceea ce ne priveşte, 
considerăm că această ultimă opinie 
este cea corectă, susţinută dealtfel şi de 
o decizie a instanţei supreme române. 

În practica judiciară nu a existat o  
poziţie unitară, în sensul că sintagma 

was never assigned), nonexistent (fully 
or partially) in the actual documents of 
the competent bodies, or a number 
belonging to another vehicle or tram. 
For example, in the case where there 
are changes to the authentic number or 
when the number is entirely invented”. 
[3] As far as we are concerned, we 
consider that the latter view is the 
correct one, otherwise supported by a 
decision of Romanian supreme court. 

In the judicial practice there was no 
unitary view, in the sense that “fake 
registration number” was extended in 
relation to each specific case and 
interpreted differently by the courts. 
Thus, “the fake registration number” 
means any number that has no 
counterpart in a real entry in the 
records of the competent body to carry 
out the registration of that vehicle. The 
actual number which the vehicle had at 
a time, but it has lost its validity, is still 
fake registration as mentioned in 
article 85 paragraph (2) G.E.O. no. 
195/2002 [10]. By another decision it 
was determined that the license plates 
have fake numbers since its removal 
from the circulation, whereas it must 
be considered fake any number 
inscribed on license plates of the 
vehicles that do not have a 
corresponding entry in the records of 
actual authority to operate the 
registration [11]. We note that in the 
interpretation of the phrase “fake 
registration number” the concerned 
courts have decided that the act of 
driving a vehicle on public roads with 
expired registration number meets the 
constitutive elements of the offense 
provided for in article 85 paragraph 
(1), or those of the offense provided for 
in article 85 paragraph (2) G.E.O. no. 
195/2002. In another case it was 
decided that the act of driving on 
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„număr fals de înmatriculare” a fost 
extinsă, în raport cu fiecare cauză 
concretă şi interpretată în mod diferit 
de către instanţele de judecată. Astfel, 
„prin număr fals de înmatriculare” se 
înţelege orice număr care nu are 
corespondent într-o înscriere reală în 
evidenţele organului competent să 
efectueze înmatricularea acelui 
autovehicul. Numărul real pe care l-a 
avut autovehicului la un moment dat, 
dar care şi-a pierdut valabilitatea, 
constituie număr fals de înmatriculare 
în sensul art. 85 alin. (2) din O.U.G. nr. 
195/2002 [10]. Printr-o altă decizie s-a 
stabilit că, numerele de înmatriculare 
devin numere false din momentul 
radierii din circulaţie, întrucât trebuie 
considerat fals orice număr înscris pe 
tăbliţele montate la autovehicule, care 
nu au corespondent într-o înscriere 
reală în evidenţele autorităţii 
competente să opereze înmatricularea 
[11]. Observăm astfel că, în 
interpretarea sintagmei „număr fals de 
înmatriculare”, instanţele în cauză au 
decis că fapta de a conduce un 
autoturism pe drumurile publice cu 
numărul de înmatriculare expirat, 
întruneşte elementele constitutive ale 
infracţiunii prevăzute în art. 85 alin. 
(1), sau pe cele ale infracţiunii 
prevăzute în art. 85 alin. (2) din O.U.G. 
nr. 195/2002. Într-o altă speţă s-a decis 
că, acţiunea de conducere pe drumurile 
publice ale unui autoturim, ale cărui 
numere de înmatriculare sunt expirate, 
întruneşte doar elementele constitutive 
ale infracţiunii prevăzute în art. 85 alin. 
(1) din O.U.G. nr. 195/2002, nu şi pe 
cele ale infracţiunii prevăzute de art. 85 
alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2002, cât 
timp nu au fost efectuate manopere de 
falsificare a numerelor, simpla expirare 
a acestora nefiind de natură să le 
imprime un caracter fals [12]. 

public roads in a vehicle whose license 
plates are expired only meets the 
elements of the offense provided for in 
article 85 paragraph (1) G.E.O. no. 
195/2002, and not those of the offense 
provided for in article 85 paragraph (2) 
G.E.O. no. 195/2002; while there were 
not performed actions for the 
falsification of numbers, their simple 
expiration being unable to grant a fake 
feature [12]. Having the same 
interpretation, another court decided 
that the action of driving on public 
roads, by the defendant, in a vehicle 
with expired registration number does 
not belong to the offense provided for 
in article 85 paragraph (2) G.E.O. no. 
195/2002, whereas the expired 
registration number is not fake, not 
being the result of counterfeit or 
alteration actions [13]. 

Examining the solutions given in 
the Romanian judicial practice, it 
results two different interpretations of 
the phrase “fake registration number”, 
namely: 1. in a first variant the courts 
have held that the act of driving a 
vehicle with expired license plates 
meets the constitutive elements of the 
offense provided for in article 85 
paragraph (2) G.E.O. no. 195/2002; 2. 
in the latter it was considered that this 
action meets only the constitutive 
elements of the offense provided for in 
article 85 paragraph (1) G.E.O. no. 
195/2002. Although the doctrine ruled 
almost entirely in line with the first 
version adopted by the courts, i.e. that 
act of driving a motor vehicle on 
public roads with registration numbers 
expired, it (the expired registration 
number) is assimilated to the phrase 
“fake registration number”, and we 
believe that this solution is not the 
correct one. The difficulty of achieving 
the legal classification in this situation 
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Realizând aceeaşi interpretare, o altă 
instanţă a decis că, acţiunea de 
conducere pe drumurile publice, de 
către inculpat, a unui autovehicul cu 
număr de înmatriculare expirat, nu 
constituie infracţiunea prevăzută de art. 
85 alin. (2) din O.U.G. nr. 195/2002, 
întrucât numărul de înmatriculare 
expirat nu este fals, nefiind rezultatul 
unei acţiuni de contrafacere sau alterare 
[13]. 

Din examinarea soluţiilor 
pronunţate în practica judiciară română, 
rezultă două interpretări diferite ale 
sintagmei „număr fals de 
înmatriculare”, respectiv: 1. într-o 
primă variantă, instanţele au apreciat că 
acţiunea de a conduce un autovehicul 
cu numere de înmatriculare expirate, 
întruneşte elementele constitutive ale 
infracţiunii prevăzute în art. 85 alin. (2) 
din O.U.G. nr. 195/2002; 2. în cea de-a 
doua variantă, s-a apreciat că această 
faptă întruneşte doar elementele 
constitutive ale infracţiunii prevăzute în 
art, 85 alin. (1) din O.U.G. nr. 
195/2002. Deşi doctrina s-a pronunţat, 
aproape în totalitate, în consens cu 
prima variantă adoptată de instanţele de 
judecată, în sensul că acţiunea de 
conducere a unui autovehicul pe 
drumurile publice cu numărul de 
înmatriculare expirat, acesta (numărul 
de înmatriculare expirat) este asimilat 
sintagmei de „număr fals de 
înmatriculare”, considerăm că această 
soluţie nu este corectă. Dificultatea 
realizării încadrării juridice în această 
situaţie, este generată de împrejurarea 
că legiuitorul nu a definit înţelesul 
sintagmei de „număr fals de 
înmatriculare”, deşi, în opinia noastră 
ar fi fost recomandată o asemenea 
interpretare legală. 

În final, această problemă a fost 
rezolvată de către Înalta Curte de 

is caused by the fact that the legislator 
did not define the meaning of “fake 
registration number”, although in our 
opinion it was recommended such 
legal interpretation. 

Finally, this issue was solved by the 
High Court of Cassation and Justice, 
which ruled that “putting into 
circulation or driving a vehicle on 
public roads with expired license 
plates, and temporary circulation 
authorization has ceased its validity, 
meets the only constitutive elements of 
the offense provided for in article 85 
paragraph (1) of the Government 
Emergency Ordinance no. 195/2002, 
on public road traffic, republished, 
with subsequent amendments” [14]. 
This compulsory decision for all courts 
clarifies the situation of putting into 
circulation or driving a motor vehicle 
on public roads with provisional 
number for which the traffic 
authorization expired, but not the 
putting into circulation of a vehicle 
removed from traffic. Justifying its 
decision, the Supreme Court states that 
“the legislator intended to incriminate 
by the provisions of article 85 
paragraph (2) of the Government 
Emergency Ordinance no. 195/2002, 
republished, with subsequent 
amendments, only the cases when the 
vehicle is with false registration 
number, and not in the case where this 
number is assigned by the provisional 
authorization of circulation (hypothesis 
submitted to solving the matter of law 
by appealing into the interest of the 
law). In this respect, the provisions of 
article 85 paragraph (2) of the 
Government Emergency Ordinance no. 
195/2002, republished, with 
subsequent amendments regarded 
those situations that occurred in any 
way on the registration number license 
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Casaţie şi Justiţie, care a decis că 
„punerea în circulaţie sau conducerea 
pe drumurile publice, a unui 
autovehicul pe care sunt aplicate 
plăcuţe cu numărul provizoriu de 
circulaţie expirat, iar autorizaţia de 
circulaţie provizorie şi-a încetat 
valabilitatea, întruneşte numai 
elementele constitutive ale infracţiunii 
prevăzute în art. 85 alin. (1) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
195/2002, privind circulaţia pe 
drumurile publice, republicată, cu 
modificările şi completările 
ulterioare”[14]. Această decizie, 
obligatorie pentru toate instanţele, 
clarifică situaţia în care este pus în 
circulaţie sau condus pe drumurile 
publice un autovehicul cu numărul 
provizoriu, pentru care a expirat 
autorizaţia de circulaţie, nu şi punerea 
în circulaţie a unui autovehicul radiat 
din circulaţie. În motivarea deciziei 
sale, instanţa supremă arată că: 
„Legiuitorul a înţeles să incrimineze 
prin dispoziţiile art. 85 alin. (2) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
195/2002, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, doar cazurile 
în care vehiculul este cu număr fals de 
înmatriculare sau înregistrare, iar nu şi 
în cazul în care acest număr este cel 
atribuit prin autorizarea provizorie de 
circulaţie (ipoteza supusă dezlegării 
problemei de drept prin recursul în 
interesul legii). În acest sens, 
dispoziţiile art. 85 alin. (2) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
195/2002, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, vizează acele 
situaţii în care s-a intervenit în vreun 
fel asupra numărului de înmatriculare 
al unui autoturism înmatriculat în 
realitate, fie prin confecţionarea unui 
număr sau imitarea unui număr 
autentic, fie prin modificarea aspectului 

plate of a car registered in reality, 
either by making a number or imitating 
a genuine number or by changing the 
appearance or mentioning such a 
number, thus creating a poor 
appearance of truth, such as the vehicle 
is registered or not, but having the 
license plate of another vehicle. 
However, a temporary expired 
registration number cannot be treated 
by analogy with a fake registration 
number, given that there was no 
intentional falsification thereof, for the 
purposes of the above data. The fact 
that the right to the circulation of a 
vehicle is limited to a certain period of 
time, after which either were not taken 
or there were not completed the 
necessary steps for the vehicle’s 
registration, it is not equivalent to 
forgery the provisional registration 
number, the number mentioned in that 
authorization does not turn into a fake, 
but the vehicle in question becomes 
unregistered. 

On the other hand, by the 
incrimination provided by article 85 of 
Government Emergency Ordinance no. 
195/2002, republished, with 
subsequent amendments, the legislator 
had into view the possibility for the 
perpetrator to evade prosecution in the 
case of committing an offense because 
of the impossibility of identifying the 
vehicle. Or, using the appropriate 
provisional registration number, the 
vehicle can be identified, whereas the 
number in question is not assigned to 
another car. In this way, the 
identification of the vehicle takes place 
under the same conditions as for the 
final registration” [14]. 

 
We presented these terms of 

motivating the Supreme Court because 
the decision is likely to bring a 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 3. Issue 2/2014 - http://juridica.ugb.ro/ - 
Ion RUSU 

Minodora-Ioana BALAN-RUSU 

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

444 

sau menţiunilor unui asemenea număr, 
creându-se astfel o aparenţă 
necorespunzătoare adevărului, precum 
şi situaţia în care autoturismul este sau 
nu înmatriculat, dar poartă plăcuţa de 
înmatriculare a unui alt vehicul. Or, un 
număr de înmatriculare provizoriu, 
expirat, nu poate fi asimilat, prin 
analogie, cu un număr fals de 
înmatriculare, în condiţiile în care nu a 
existat o falsificare cu intenţie a 
acestuia, în sensul celor arătate 
anterior. Împrejurarea că dreptul de 
circulaţie al autoturismului, se limita 
doar la o anumită perioadă de timp, 
după care fie nu au mai fost întreprinse, 
fie nu au mai fost definitivate 
demersurile necesare înmatriculării 
respectivului autoturism, nu 
echivalează cu falsificarea numărului 
provizoriu de înmatriculare, numărul 
menţionat în acea autorizaţie nu se 
transformă într-un fals, ci autoturismul 
în cauză devine unul neînmatriculat. 

Pe de altă parte, prin incriminarea 
prevăzută de art. 85 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, legiuitorul a 
avut în vedere posibilitatea 
făptuitorului de a se sustrage urmăririi, 
în cazul săvârşirii unei infracţiuni, 
datorită imposibilităţii de identificare a 
autoturismului. Or, folosind numărul 
corespunzător înmatriculării provizorii, 
autoturismul poate fi identificat, 
întrucât numărul respectiv, nu se mai 
atribuie altui autoturism. În acest fel, 
„identificarea autoturismului se face în 
aceleaşi condiţii ca şi în cazul 
înmatriculării definitive”[14]. 

 
Am prezentat aceste menţiuni din 

motivarea instanţei supreme române, 
deoarece această decizie este de natură 
să aducă o altă interpretare şi în 

different interpretation in the doctrine 
as well on the phrase “fake registration 
number” and for expressing some 
personal opinions which aimed at 
deciphering the meaning of this phrase. 
This decision rendered by the Supreme 
Court remains valid also after the entry 
into force of the new Criminal Code, 
the provisions of which are identical to 
those of the current law. Under these 
circumstances, given the mentioned 
decision and some personal opinions, 
we consider that the phrase “fake 
registration number” means: - 
manufacturing license plates with 
registration numbers that do not 
correspond to the authorized bodies 
and attach it to a car or tram; - deletion, 
addition or modification of numbers or 
digits on a real, genuine license plate 
and attaching it to a car or tram; - 
manufacturing license plates with 
authentic registration numbers issued 
for a vehicle (tram), and attaching it to 
another car (tram) that is or not 
registered (recorded). 

 
In order to complete the objective 

side with the material element, it is 
required to be met the two essential 
requirements, i.e.: 1. the action of 
putting into circulation or driving a 
motor vehicle or tram, with fake 
registration number, 2. on a public 
road. Finding the lack of these 
essential requirements, or the existence 
of only one of them it will lead to the 
lack of the examined offense. 

The immediate result, in the case of 
the offense provided for in article 334 
paragraph (2) of the new Criminal 
Code, is to create a state of danger for 
the traffic safety for all public road 
users and other physical and legal 
entities. 

The causal connection, between one 
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doctrină a sintagmei de „număr fals de 
înmatriculare”, precum şi pentru 
exprimarea unor opinii personale, care 
vizează înţelesul acestei sintagme. 
Această decizie, pronunţată de instanţa 
supremă, rămâne de actualitate şi după 
intrarea în vigoare a noului Cod penal, 
ale căror dispoziţii sunt identice cu cele 
din legea în vigoare. În aceste condiţii, 
având în vedere atât decizia 
menţionată, cât şi unele opinii proprii, 
apreciem că sintagma „număr fals de 
înmatriculare sau înregistrare” 
presupune: - confecţionarea unei tăbliţe 
cu numere de înmatriculare 
(înregistrare), care nu corespund 
evidenţelor organelor abilitate şi 
ataşarea acesteia pe un autovehicul sau 
tramvai; - ştergerea, adăugarea sau 
modificarea unor numere sau cifre de 
pe o tăbliţă reală, autentică şi ataşarea 
acesteia pe un autovehicul sau tramvai; 
- confecţionarea unei tăbliţe cu numere 
de înmatriculare (înregistrare) 
autentice, eliberate pentru un 
autovehicul (tramvai), şi ataşarea 
acesteia pe un alt autovehicul 
(tramvai), care este sau nu este 
înmatriculat (înregistrat). 

 
Pentru întregirea elementului 

material al laturii obiective, este 
necesar a fi îndeplinite şi cele două 
cerinţe esenţiale, care constă în: 1.  
acţiunea de punere în circulaţie sau 
conducere a unui autovehicul sau 
tramvai cu număr fals de înmatriculare, 
2. pe un drum public. Constatarea 
inexistenţei acestor cerinţe esenţiale, 
sau a existenţei numai a uneia dintre 
acestea, va conduce implicit la 
inexistenţa infracţiunii pe care o 
examinăm.  

Urmarea imediată, în cazul 
infracţiunii prevăzute în art. 334 alin. 
(2) din noul Cod penal, constă în 

of the two incriminated actions in the 
text (or both) and the consequence that 
is socially dangerous must not be 
proven, thereby resulting in the 
materiality of the committed offense. 

 
1.3. In the case of the offense 

provided for in article 334 paragraph 
(3) of the new Criminal Code, the 
material element of the objective side 
is achieved by two separate actions, 
namely: 

- towing an unregistered or 
unrecorded trailer; 

- towing a trailer with fake number 
license plate or registration; 

 
As the meaning of the notions 

registered, recorded and false number 
license plates and registration were 
previously analyzed, we will not add 
any other explanations. 

The term “towing” (not being 
defined by the legislator) means the 
“operation of towing a vehicle by other 
self-propelled vehicle, so that the 
towed vehicle moves without using its 
own energy” [2]. 

For the existence of the offense in 
its materiality it is not required to 
perform the action of towing on a 
public road, the legislator did not 
provide such a requirement. In these 
circumstances, regardless of the 
identification place (in a field, on a 
forest road, a road that is not public, 
etc.), the offense will exist if the trailer 
is not registered or recorded or it has 
fake registration numbers. 

In the judicial practice it was 
decided that the action of driving a 
trailer with unregistered tow meets the 
constitutive elements of the offense 
provided for in article 85 paragraph (3) 
G.E.O. no. 195/2002 [15] 

The immediate result, in the case of 
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crearea unei stări de pericol pentru 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice, pentru toţi participanţii la 
trafic, precum şi pentru alte alte 
persoane fizice sau juridice. 

Legătura de cauzalitate, dintre una 
din cele două acţiuni incriminate în text 
(sau ambele) şi urmarea socialmente 
periculoasă care se produce, nu trebuie 
dovedită, aceasta rezultând din 
materialitatea faptei comise. 

 
1.3. În cazul infracţiunii prevăzute 

în art. 334 alin. (3) din noul Cod 
penal, elementul material al laturii 
obiective se realizează prin două 
acţiuni distincte, respectiv: 

- tractarea unei remorci 
neînmatriculate sau neînregistrate; 

- tractarea unei remorci cu număr 
fals de înmatriculare sau de 
înregistrare; 

 
Deoarece înţelesul noţiunilor de 

înmatriculare, înregistrare şi număr fals 
de înmatriculare au fost examinate 
anterior nu mai revenim cu alte 
explicaţii. 

Prin termenul de „tractare” 
(nedefinit de legiuitor), se înţelege 
„operaţia de a remorca un vehicul de 
către alt vehicul autopropulsat, aşa 
încât vehiculul tractat se deplasează 
fără consum propriu de energie”[2]. 

Pentru existenţa infracţiunii, în 
materialitatea ei, nu este necesar ca 
acţiunea de tractare să se realizeze pe 
un drum public, legiuitorul 
neprevăzând o asemenea cerinţă. În 
aceste condiţii, indiferent de locul 
identificării (pe un câmp, pe un drum 
forestier, pe un drum care nu este 
public, etc.), infracţiunea va exista, 
dacă remorca nu este înmatriculată sau 
înregistrată, ori are numere false de 
înmatriculare sau înregistrare. 

the offense provided for in article 334 
paragraph (3) of the new Criminal 
Code, is to create a state of danger to 
traffic safety on public road and the 
safety of physical and legal entities in 
all areas. 

The causal connection, must not be 
proven, thereby resulting from the 
materiality of the act. 

 
1.4. In the case of the offense 

provided for in article 334 paragraph 
(4) of the new Criminal Code, the 
material element of the objective side 
is achieved by three alternative actions, 
namely: 

- driving on public roads a vehicle 
whose license plate with 
registration/record number was 
withdrawn; 

- towing a trailer on public roads 
whose license plate with 
registration/record number was 
withdrawn; 

- driving on public roads a vehicle 
registered in another state that does not 
have circulation right in Romania; 

 
In order to establish the existence of 

this crime in the first two methods it is 
necessary that the registration/recorded 
license plates numbers, at the moment 
of identifying on public roads, (in the 
case of the vehicle or trailer) to have 
been withdrawn under the law, by the 
competent authority. In this sense, 
according to article 112 paragraph (3) 
of the Government Emergency 
Ordinance no. 195/2002, republished, 
with subsequent amendments, in the 
cases provided in paragraph (1), letter 
b), o), p), r) and s), at the moment of 
retention of the registration certificate 
by the traffic police it also withdraws 
the license plates with the 
registered/recorded number. In the 
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În practica judiciară s-a decis că, 
acţiunea de conducere a unui tractor cu 
remorcă neînmatriculată, întruneşte 
elementele constitutive ale infracţiunii 
prevăzute în art. 85 alin. (3) din O.U.G. 
nr. 195/2002[15]. 

Urmarea imediată, în cazul 
infracţiunii prevăzute în art. 334 alin. 
(3) din noul Cod penal, constă în 
crearea unei stări de pericol pentru 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice, precum şi pentru siguranţa 
persoanelor fizice în toate 
împrejurările. 

Legătura de cauzalitate, nu trebuie 
dovedită, aceasta rezultând din 
materialitatea faptei. 

 
1.4. În cazul înfracţiunii prevăzute 

în art. 334 alin. (4) din noul Cod 
penal, elementul material al laturii 
obiective se realizează prin trei acţiuni 
alternative, respectiv: 

- conducerea pe drumurile publice a 
unui autovehicul ale cărui plăcuţe cu 
numărul de înmatriculare sau de 
înregistrare au fost retrase; 

- tractarea unei remorci pe 
drumurile publice ale cărei plăcuţe cu 
numărul de înmatriculare sau de 
înregistrare au fost retrase; 

- conducerea pe drumurile publice a 
unui vehicul înmatriculat în alt stat, 
care nu are drept de circulaţie în 
România; 

 
Pentru a se constata existenţa acestei 

infracţiuni în primele două modalităţi, 
este necesar ca în momentul 
identificării pe drumurile publice, 
plăcuţele cu numerele de înmatriculare 
sau înregistrare (în cazul 
autovehiculului sau pentru remorcă) să 
fi fost retrase, în condiţiile legii, de 
către autorităţle competente. În acest 
sens, potrivit dispozitiilor art. 112 alin. 

paragraph (3) thereof it provides that 
the registration certificate and the 
license plates with the 
registered/recorded number, except 
those which do not meet the standards, 
are returned to the owner or user of the 
vehicle by the traffic police, when it 
presents the prof regarding the reason 
for which the document was withheld, 
as provided by the Regulation. 

The provisions referred, for 
withdraw plates with registration or 
recording number, to relate to the 
following contravention facts: failure 
to respect the technical constructive 
norms on transporting dangerous 
goods, the license plates with the 
registration/recording number are not 
according to the standard or have 
lighting devices other than those 
legally approved, the data from 
certificate of registration or registration 
do not match with the technical 
characteristics of the vehicle, the 
vehicle has not been removed from 
circulation in the cases provided by 
law and the vehicle is not insured for 
civil liability in case of third party 
damage, by traffic accidents, according 
to the law. In these circumstances, we 
believe that for the existence of the 
offense, for the cause case it must add 
the proof of legal lifting of the license 
plates, a proof which may be achieved 
by presenting the minutes of the 
contravention, applied previously to 
the commission of the offense, or by 
other written notification issued by the 
competent authority. 

 
In the case where the person has 

filed a complaint to the competent 
court against the taken measure, and 
the cause was not solved, we will not 
be in the presence of an offense, as the 
complaint suspends the execution of 
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(3) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 195/2002, republicată, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, în situaţiile prevăzute la alin. 
(1) lit. b), o), p), r) şi s), odată cu 
reţinerea certificatului de înmatriculare, 
poliţistul rutier retrage şi plăcuţele cu 
numărul de înmatriculare sau 
înregistrare. În cadrul alin. (3) al 
aceluiaşi articol se prevede că, 
certificatul de înmatriculare sau de 
înregistrare şi plăcuţele cu numărul de 
înmatriculare sau de înregistrare, cu 
excepţia celor care nu corespund 
standardelor, se restituie proprietarului 
sau utilizatorului vehiculului de către 
poliţia rutieră, la prezentarea de către 
acesta a dovezii încetării motivului 
pentru care documentul a fost reţinut, 
în condiţiile prevăzute de regulament. 

Dispoziţiile la care se face trimitere, 
pentru retragerea plăcuţelor cu 
numerele de înmatriculare sau de 
înregistrare, se referă la următoarele 
fapte contravenţionale: nerespectarea 
normelor tehnice constructive 
referitoare la transportul produselor 
periculoase, plăcuţele cu numărul de 
înmatriculare sau de înregistrare nu 
sunt conforme cu standardul, ori au 
aplicate dispozitive de iluminare, altele 
decât cele omologate, datele din 
certificatul de înmatriculare sau de 
înregistrare nu concordă 
caracteristicilor tehnice ale vehiculului, 
vehiculul nu a fost radiat din circulaţie 
în cazurile prevăzute de lege şi 
vehiculul nu este asigurat de 
răspundere civilă în caz de pagube 
produse terţilor prin accidente de 
circulaţie, conform legii. În aceste 
condiţii, considerăm că pentru existenţa 
infracţiunii, la dosarul cauzei trebuie să 
se ataşeze dovada ridicării legale a 
plăcuţelor de înmatriculare sau 
înregistrare, dovadă care se poate face 

the penalty, even if, physically, the 
license plates were taken by the police. 

We note that this time the legislator 
has incriminated an act as a crime, 
under the conditions of non-complying 
a deposition resulting from a legal 
contravention rule. 

 
For the existence of the offense in 

the last way, i.e. when driving on 
public roads a vehicle registered in 
another state, that does not have the 
circulation right in Romania, it is 
necessary to verify all the facts specific 
to each individual act. 

A special situation regards driving a 
vehicle registered in another Member 
State of the European Union, 
something that requires verification 
and knowledge of European legislation 
in the field. 

For the other countries that are not 
EU members, there have to be verified 
the bilateral or international 
instruments to which Romania is a 
party and they need to be complied in 
this area. 

In the legal practice from Romania 
management it was decided that the 
action of driving an unregistered motor 
vehicle on public roads in Romania 
meets the constitutive elements of the 
offense provided for in article 85 
paragraph (4) G.E.O. no. 195/2002 
[16]. 

The essential requirement that must 
be met to complete the material 
element of the objective side, is to 
drive a vehicle or towing a trailer 
whose license plates with the 
registration number were withdrawn on 
a public road. Failure to fulfill this 
requirement will result in the lack of 
offense. 

The immediate result, in the case of 
the offense provided for in article 334 
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cu procesul-verbal de contravenţie, 
aplicat anterior săvârşirii infracţiunii, 
sau printr-un alt înscris care emană de 
la autoritatea competentă. 

 
În cazul în care, persoana în cauză a 

introdus o plângere la instanţa 
competentă, împotriva măsurii luate, 
iar cauza nu a fost soluţionată, nu ne 
vom afla în prezenţa acestei infracţiuni, 
deoarece plângerea introdusă suspendă 
executarea sancţiunii, chiar dacă, fizic, 
plăcuţele au fost ridicate de către 
poliţie. 

Constatăm că de această dată 
legiuitorul a incriminat o faptă ca 
infracţiune, în condiţiile nerespectării 
unei dispoziţii rezultate dintr-o normă 
juridică contravenţională. 

 
Pentru existenţa infracţiunii în 

ultima modalitate, respectiv când este 
condus pe drumurile publice un vehicul 
înmatriculat în alt stat, care nu are drept 
de circulaţie în România, este necesar a 
se verifica toate elementele specifice 
fiecărei fapte în parte. 

O situaţie specială, vizează 
conducerea unui vehicul înmatriculat în 
alt stat membru al Uniunii Europene, 
aspect ce necesită verificarea şi 
cunoaşterea legislaţiui europene în 
domeniu. Pentru celelalte state, care nu 
sunt membre ale Uniunii Europene, 
trebuie verificate instrumentele 
bilaterale sau internaţionale la care 
România este parte şi care trebuie 
respectate în acest domeniu.  

În practica judiciară din România s-
a decis că, acţiunea de conducere pe 
drumurile publice a unui autovehicul 
neînmatriculat în România, întruneşte 
elementele constitutive ale infracţiunii 
prevăzute în art. 85 alin. (4) din O.U.G. 
nr. 195/2002 [16]. 

Cerinţa esenţială, ce trebuie 

paragraph (4) of the new Criminal 
Code, is to create a state of danger to 
traffic safety on public roads. 

The causal connection, must not be 
proven, thereby resulting in the 
materiality of the committed offense. 

 
2. The Subjective side of the offense 
of putting into circulation or driving 
an unregistered vehicle 

 
The form of guilt with which the 

active subject acts in the case of the 
offenses set out in article 334 of the 
new Criminal Code is the intention 
with both forms. It will be set the 
direct intent when the active subject of 
one of the four offense, foresees the 
result of his act, which consists of 
endangering the traffic safety on public 
roads, and tracks its production, by 
executing one of the actions prohibited 
by law (putting into circulation or 
driving on public roads of an 
unregistered vehicle or tram, with fake 
number license plates, etc.). There will 
be indirect intent when the active 
subject who foresees the result of his 
act, which is to endanger the safety of 
road traffic, and, although it does not 
seek it, he accepts its possibility. 

Therefore, for the existence of 
criminal liability, it is necessary firstly 
for the active subject to know the facts 
of the vehicle, tram, namely that it is 
not registered or recorded, or that the 
registration numbers are fake [in the 
case of the offenses provided for in 
paragraph (1) and (2) of article 334 of 
the new Criminal Code]. 

In the case of the crime from 
paragraph (3) it is necessary to 
establish that the active subject was 
aware of the fact that the trailer was 
unregistered, unrecorded or had fake 
registration numbers, and in the case of 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 3. Issue 2/2014 - http://juridica.ugb.ro/ - 
Ion RUSU 

Minodora-Ioana BALAN-RUSU 

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

450 

îndeplinită pentru întregirea 
elementului material al laturii 
obiective, constă în conducerea unui 
autovehicul sau tractarea unei remorci, 
al căror numere de înmatriculare sau 
înregistrare au fost retrase pe un drum 
public. Constatarea neîndeplinirii 
acestei cerinţe va conduce la 
inexistenţa infracţiunii. 

Urmarea imediată, în cazul 
înfracţiunii prevăzute în art. 334 alin. 
(4) din noul Cod penal, constă în 
crearea unei stări de pericol pentru 
siguranţa circulaţiei pe drumurile 
publice. 

Legătura de cauzalitate, nu trebuie 
dovedită, aceasta rezultând din 
materialitatea faptei comise. 
 
2. Latura subiectivă a infracţiunii de 
punerea în circulaţie sau conducerea 
unui vehicul neînmatriculat 

 
Forma de vinovăţie cu care 

acţionează subiectul activ, în cazul 
infracţiunilor prevăzute în art. 334 din 
noul Cod penal este intenţia, cu ambele 
forme. Se va reţine intenţie directă, 
atunci când subiectul activ al uneia din 
cele patru infracţiunii, prevede 
rezultatul faptei sale, care constă în 
punerea în pericol a siguranţei 
circulaţiei pe drumurile publice, şi 
urmăreşte producerea lui, prin 
executarea uneia din acţiunile interzise 
de lege (punerea în circulaţie sau 
conducerea pe drumurile publice unui 
autovehicul sau tramvai neînmatriculat 
sau neînregistrat, cu numere false de 
înmatriculare sau înregistrare, etc.). Va 
exista intenţie indirectă, atunci când 
subiectul activ prevede rezultatul faptei 
sale, care constă în punerea în pericol a 
siguranţei circulaţiei pe drumurile 
publice, şi, deşi nu-l urmăreşte, 
acceptă posibilitatea producerii 

the offense of paragraph (4) the active 
subject must know that the vehicle or 
trailer’s license plates were withdrawn 
by law, or that the vehicle registered in 
another state has no right to circulate in 
Romania. 

The action of knowing the 
circumstances mentioned above does 
not imply the obligation of the judicial 
bodies and other state bodies to inform 
the driver about the situations where 
the person is permitted to circulate on 
or outside the public roads, it is the 
obligation of the driver to be informed 
about these situations. 

In the case of the offenses referred 
to in paragraph (1) and (2) of article 
334 of the new Criminal Code, if the 
active subject is the owner of the 
vehicle in question, he cannot claim 
ignorance of the listed items. 

In the legal practice decided that the 
allegations of the courts regarding the 
lack of the subjective side for the 
offenses provided for in article 85 
paragraph (2) and article 86 paragraph 
(1) because the defendant had no 
knowledge that the car that he was 
driving was unregistered, and the 
license plates numbers were expired, 
shall not be received as cause. Thus it 
cannot be retained the error in which 
the defendant was regarding this 
aspect, as he had an obligation to check 
whether the vehicle was registered, 
knowing that the vehicle had only 
provisional numbers [17]. In another 
case the court ruled that article 85 
paragraph (1) incriminates the expiry 
of the license plate and not the civil 
insurance policy RCA (civil auto 
liability). The consequences of the lack 
of RCA are not of criminal feature, but 
it is contravention [18]. 

However, we consider that in the 
legal practice there can be encountered 
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acestuia. 
Aşadar, pentru existenţa răspunderii 

penale, este necesar în primul rând ca 
subiectul activ să cunoască situaţia de 
fapt a autovehiculului, tramvaiului, 
respectiv că acesta este neînmatriculat 
sau neînregistrat, ori are număr de 
înmatriculare sau înregistrare fals [în 
cazul înfracţiunilor de la alin. (1) şi (2) 
al art. 334 din noul Cod penal]. 

În cazul infracţiunii de la alin. (3), 
este necesar a se stabili că subiectul 
activ cunoştea faptul că remorca este 
neînmatriculată, neînregistrată sau are 
numere false de înmatriculare ori de 
înregistrare, iar în cazul infracţiunii de 
la alin. (4), subiectul activ trebuie să 
cunoască că autovehicului sau remorca 
avea numere de înmatriculare sau 
înregistrare retrase, în condiţiile legii, 
ori că vehiculul înmatriculat în alt stat 
nu are drept de circulaţie în România. 

Acţiunea de cunoaştere a situaţiilor 
menţionate mai sus, nu presupun 
obligativitatea organelor judiciare sau a 
altor organe ale statului, de a-l informa 
pe conducătorul auto în legătură cu 
situaţiile în care este permisă circulaţia 
pe drumurile publice sau în afara lor, ci 
presupune obligaţia conducătorului 
auto de a se informa despre aceste 
situaţii. 

În cazul infracţiunilor prevăzute în 
alin. (1) şi (2) ale art. 334 din noul Cod 
penal, dacă subiectul activ este şi 
proprietarul autovehiculului în cauză, 
acesta nu poate invoca necunoaşterea 
elementelor menţionate.  

În practica judiciară s-a decis că 
susţinerile instanţelor de fond, privind 
lipsa laturii subiective în cazul 
infracţiunilor prevăzute de art. 85 alin. 
(2) şi art. 86 alin. (1), deoarece 
inculpatul nu a avut cunoştinţă despre 
faptul că autoturismul pe care l-a 
condus este neînmatriculat, iar 

situations where the driver of a vehicle 
was caught driving a motor vehicle on 
public roads with fake numbers on the 
license plates, and not to be criminally 
charged. This applies to the situation 
where a person buys a vehicle that has 
a fake number license plate, which 
appears in the registration certificate as 
well, and it is caught driving that 
vehicle on a public road. In this 
situation, of course taking into account 
the actual circumstances that primarily 
regards the acquisition method, it can 
be invoked the non-imputability cause 
provided in article 30 of the new 
Criminal Code. This can be invoked 
when a person borrows a vehicle that is 
in the situation described in the 
incrimination standard and knows that 
it has a fake number on the license 
plates, a case where the person who 
borrowed the car will be responsible 
for the offense of “putting into 
circulation”. 

Motive and purpose have no 
relevance for the existence of the 
offenses in their materiality, which are 
important within the process of 
individualization of punishment 
achieved by the court. 

 
Conclusions 
 
The offense of “Putting into 

circulation or driving an unregistered 
vehicle” is provided for in article 334 
of the new Criminal Code and it is part 
of group of the offenses against traffic 
safety on public roads. 

Examining the constitutive content 
of this crime represents a new element 
in Romanian doctrine, having the 
purpose of highlighting the new 
provisions of the Romanian criminal 
law, contained in the new Criminal 
Code and the interpretation of these 
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numerele aplicate sunt expirate, nu pot 
fi primite în cauză. Astfel, nu poate fi 
reţinută eroarea în care s-a aflat 
inculpatul cu privire la acest aspect, 
deoarece el avea obligaţia de a verifica 
dacă autovehiculul era înmatriculat, 
cunoscând că autovehiculul avea doar 
numere provizorii [17]. Într-o altă 
speţă, instanţa a decis că art. 85 alin. 
(1) incriminează expirarea numărului 
de înmatriculare, şi nu expirarea poliţei 
de asigurare civilă auto RCA. 
Consecinţele legate de lipsa poliţei 
RCA nu sunt de natură penală, ci 
contravenţională [18]. 

Cu toate acestea, apreciem că în 
practica judiciară pot să apară situaţii în 
care conducătorul unui autovehicul, 
surprins conducând pe drumurile 
publice un autovehicul cu număr fals 
de înmatriculare, nu răspunde penal. 
Avem aici în vedere ipoteza în care, o 
persoană cumpără un autovehicul, care 
are un număr fals de înmatriculare, 
număr care apare şi în certificatul de 
înmatriculare, şi, este surprins 
conducând acel autovehicul pe un drum 
public. În această situaţie, desigur, 
avându-se în vedere împrejurările 
concrete care vizează în primul rând 
modalitatea de dobândire, poate fi 
invocată cauza de neimputabilitate, 
prevăzută în art. 30 din noul Cod penal. 
Această situaţie poate fi invocată şi 
atunci când o persoană împrumută un 
autovehicul, care se află în situaţie 
descrisă în norma de incriminare, şi nu 
cunoaşte că acesta are un număr fals de 
înmatriculare, caz în care va răspunde 
persoana care a împrumutat 
autovehiculul pentru comiterea 
infracţiunii în modalitatea „punerea în 
circulaţie”. 

Mobilul şi scopul nu au nicio 
relevanţă pentru existenţa infracţiunilor 
în materialitatea lor, acestea fiind 

legal norms in terms of objective and 
subjective side. 

According to the rule of 
incrimination, this offense can be 
committed in four distinct ways, with 
some identity elements. 

Thus, in the first way, the offense is 
in the action of the active subject of 
putting into circulation or to drive an 
unregistered vehicle or tram on public 
roads, with false number license plates. 

Also, there will be an offense when 
on the public roads a trailer is towed 
with fake registration numbers and in 
the situation where it is driven on 
public roads a vehicle or a trailer 
whose license plates registration 
numbers have been withdrawn or when 
driving on public roads a vehicle 
registered in another state that does not 
have the right for circulating in 
Romania, according to the Romanian 
law. 

Unlike the other three offenses, the 
one provided in article 334 paragraph 
(3) will exist when the action of towing 
an unregistered trailer or registered 
with fake number license plates is not 
subject to traffic on a public road, 
something which leads to the 
conclusion that the existence of the 
crime is sufficient so that the action of 
towing would take place even on a 
road which is not public. 
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importante în cadrul procesului de 
individualizare a pedepselor, realizat de 
către instanţa de judecată. 

 
Concluzii 
 
Infracţiunea de „Punerea în 

circulaţie sau conducerea unui vehicul 
neînmatriculat”, este prevăzută în art. 
334 din noul Cod penal şi face parte 
din grupa infracţiunilor contra 
siguranţei circulaţiei pe drumurile 
publice. 

Examinarea conţinutului constitutiv 
al acestei infracţiuni, reprezintă un 
element de noutate în doctrina din 
România, având menirea de a sublinia 
noile dispoziţii ale legii penale române, 
cuprinse în Noul Cod penal, precum şi 
interpretarea acestei norme juridice, 
sub aspect obiectiv şi subiectiv. 

Potrivit normei de incriminare, 
infracţiunea poate fi comisă în patru 
modalităţi distincte, cu anumite 
elemente de identitate. 

Astfel, într-o primă modalitate, 
această infracţiune constă în acţiunea 
subiectului activ de a pune în circulaţie 
sau a conduce pe drumurile publice un 
autoturism sau tramvai neînmatriculat, 
neînregistrat, cu număr fals de 
înmatriculare sau înregistrare.  

De asemenea, infracţiunea va exista 
şi atunci când pe drumurile publice este 
tractată o remorcă cu număr fals de 
înmatriculare sau înregistrare, precum 
şi în situaţia în care este condus pe 
drumurile publice un autovehicul sau 
este tractată o remorcă, a căror numere 
de înmatriculare sau înregistrare au fost 
retrase, ori când este condus pe 
drumurile publice un vehicul 
înmatriculat în alt stat, care nu are drept 
de circulaţie în România, potrivit legii 
române. 
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Spre deosebire de celelalte trei 

infracţiuni, cea prevăzută în art. 334 
alin. (3), va fi reţinută atunci când 
acţiunea de tractare a unei remorci 
neînmatriculate sau neînregistrate, ori 
cu număr fals de înmatriculare sau 
înregistrare, nu este condiţionată de 
circulaţia pe un drum public, aspect 
care conduce la concluzia că, pentru 
existenţa infracţiunii este suficient ca 
acţiunea de tractare să se execute chiar 
şi pe un drum care nu este public. 
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Rezumat: Legislația română în privința 
avortului a cunoscut fluctuații majore. 
Interzicerea aproape totală a avortului, 
prin Decretul nr. 770/1966, a avut drept 
urmare realizarea multor avorturi ilegale, 
care au dus adesea la moartea femeii care 
a avortat. Liberalizarea totală a avortului, 
după Revoluția din 1989, a dus la scăderea 
drastică a sporului demografic. 
Reincriminarea avortului, în 1996, a impus 
niște limitări care vizau, în principal, 
realizarea avortului în condiții de 
siguranță pentru femeia însărcinată. 
Permiterea avortului, în primele 
paisprezece săptămâni de sarcină, la 
simpla cerere a femeii însărcinate, ne face 
să ne punem întrebarea dacă există vreun 
minim interes al legiuitorului față de făt. 
Noul Cod penal aduce incriminări 
suplimentare, arătând că este avut în 
vedere, într-o anumită măsură, și interesul 
fătului. Totuși, sunt în continuare multe 
aspecte care trebuie lămurite, inclusiv 
stabilirea clară a drepturilor fătului. 
Credem că experiența formelor legislative 
extreme în privința avortului, pe care le-a 
avut România în ultima jumătate de secol, 
trebuie să ne facă să luăm cele mai 
înțelepte decizii în materie.  

 
Cuvinte cheie: avort; făt; obiect 
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Abstract: In Romania, the legislation 
referring to abortion had known major 
fluctuations. In 1966, The Decree nr. 770 
banned abortion in almost all 
circumstances. This has given rise to a 
large number of illegal abortions, which 
often lead to the death of the pregnant 
woman. The absolute liberalization of 
abortion, after the Revolution of 1989, 
lead to a dramatic decrease in population 
number. In 1966 abortion has been 
incriminated again, setting some limits 
which were meant to protect the health 
and life of the pregnant woman. The fact 
that abortion is permitted virtually by 
simple request in the first fourteen weeks 
of pregnancy, makes us question on the 
real interest of the law regarding the 
rights of the fetus. The New Penal Code 
brings up some new provisions which 
show some concern about the unborn 
child. Still, there are many aspects to be 
explained, including a clear definition of 
the rights of the fetus. We hope that the 
extreme forms of abortion legislation 
which Romania has had in the last 
decades make us choose the wisest 
solution. 
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Criminal Code. 
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Introducere 
 
În cuprinsul articolului de față ne 

propunem să construim o viziune de 
ansamblu asupra legislației românești 
în materie de avort și să arătăm unde se 
încadrează legislația românească 
privind avortul, în context 
internațional. Precizăm că nu urmărim, 
neapărat, să arătăm că România se 
încadrează undeva anume sau că ar 
trebui să se încadreze în tiparul unei 
anumite legislații. Dorim doar să 
vedem realitatea, așa cum a fost, așa 
cum este și așa cum se prefigurează să 
fie în viitor, din datele pe care le avem 
acum. Sperăm că analiza obiectivă a 
legislației, din perspectivă istorică, ne 
va conduce spre conturarea celei mai 
bune soluții de reglementare a 
avortului.  

În continuare, vom analiza pe rând 
elementele pe care le considerăm 
definitorii, pentru modul în care avortul 
a fost și este privit, în contextul 
legislativ românesc.  Credem că sunt 
esențiale evoluția, ezitările și 
perspectivele regimului avortului în 
România. De aceea, vom prezenta 
evoluția istorică a legislației românești 
în materie de avort, vom analiza 
aspectele care au născut controverse, 
precum și modul în care se conturează 
imaginea viitoare a reglementării 
avortului în România. 

 
1. Evoluția reglementărilor 

românești referitoare la avort 
 
În tratarea evoluției statutului 

avortului în România, am dorit să 
pornim de la viziunea asupra avortului 
în lumea geto-dacă. Din păcate, nu am 
găsit nicio sursă care să se refere la 
acest aspect. Așa că nu putem decât să 

 
Introduction 
 
In this paper we will try to build up 

a general view of the Romanian 
legislation referring to the abortion 
issue. Our goal is neither to frame this 
legislation in the international context, 
nor to point out a certain pattern 
which our country should follow. We 
will  mainly show the real regime of 
abortion, as it was in the past, as it is 
in the present and as it foreshadows to 
be in the future. We only hope that 
our approach on the abortion issue 
can help us find the best ideal way to 
legally regulate abortion.  

Further, we will analyse each of 
the elements which, in our view, 
define the legal regime of abortion in 
Romania. We think that the defining 
features are the evolution, the 
hesitation and the perspectives of the 
legal regime of abortion in Romania. 
This is why we will present the 
historical evolution of the legal 
regime of abortion, the controversies 
surrounding the abortion issue, and 
the perspectives of the legal regime of 
abortion in Romania.  

 
1. The evolution of the Romanian 

legislation relating to abortion 
 
As concerns the evolution of the 

abortion legislation in Romania, we 
wanted to start up with the geto-
dacian rules concerning abortion. 
Unfortunately, we didn’t find any 
historical source on this subject. So 
all we can do is to make speculations 
upon the elements that we know as 
sure information. Thus, many sources 
indicate that men had discretionary 
powers upon their families [1, p. 91]; 
this leads us to the conclusion that 
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facem speculații, pornind de la 
elementele pe care le cunoaștem. 
Astfel, există surse care indică faptul că 
bărbații aveau puteri discreționare 
asupra familiei [1, p. 91], ori asta ne 
duce cu gândul la faptul că infanticidul 
putea fi permis. Iar dacă infanticidul 
era permis, atunci poate că atitudinea 
față de avort era una permisivă. De 
asemenea, informațiile privind 
poligamia geto-dacilor [1, pp. 81-86] 
ne invită la speculații în privința 
statutului avortului. Poate că, având 
atât de multe neveste, bărbații aveau o 
atitudine cel puțin neutră față de 
provocarea unui avort de către o 
femeie, deoarece un bărbat putea să 
aibă copii cu una dintre celelalte soții. 
Dar poate pentru o  soție, un avort ar fi 
însemnat o tragedie, deoarece astfel nu-
i putea oferi conducătorului familiei 
ceea ce era de datoria sa ca femeie. 
Astfel, poate că femeile prețuiau mai 
mult valoarea fătului. Alte concluzii le 
putem desprinde din obiceiul geto-
dacilor, atestat de surse istorice, de a 
plânge la nașteri, respectiv de a se 
veseli la înmormântări [1, pp. 98-100]. 
Aceste date ar putea duce la concluzia 
că, atunci când erau nevoiți să recurgă 
la un avort, geto-dacii nu sufereau, 
gândindu-se că pruncul nenăscut va 
merge direct în lumea lui Zamolxe. 
Concluziile de mai sus sunt, așa cum 
am afirmat deja, simple speculații, însă 
formularea lor provine din faptul că noi 
considerăm necesar să conturăm, din 
puținele date pe care le avem, o 
posibilă imagine referitoare la modul 
cum avortul era privit încă din cele mai 
vechi timpuri pe teritoriul românesc. 

În Evul Mediu, viziunea asupra 
avortului era guvernată de regulile 
Bisericii. În Îndreptarea Legii, din 
1652,  act legislativ al Țării Românești 
din vremea lui Matei Basarab [2, p. 9], 

infanticide could have been allowed. 
If infanticide could have been 
allowed, maybe abortion had been 
largely permitted. Information on 
geto-dacians polygamy [1, pp. 81-86] 
also invites us to speculate about that 
period’s vision on abortion. Because 
they had many wives, maybe men had 
at least a neutral position towards the 
abortion realized by one of their 
wives, because they could have had 
another child, by another wife. But 
maybe for a woman an abortion could 
have meant a real tragedy, because 
she lacked the head of the family the 
thing she should have offered as her 
duty. So, maybe the women 
appreciated more than men did the 
value of an unborn child. We also 
know that geto-dacians used to cry 
when a child was born and they used 
to organize a feast when a person had 
died [1, pp. 98-100]. This custom, 
attested by many sources, could 
indicate that, when an abortion was 
performed, the geto-dacians did not 
suffer, thinking that the unborn child 
would go straight to Zamolxe’s 
heaven.  

In the Dark Ages, Romanian view 
on abortion was ruled by Church. In 
The Improvement of the Law, from 
1652, a Walahian legislative act of 
Matei Basarab [2, p. 9], there are 
some early legal provisions on 
abortion. Thus, a woman who using  
herbs in order to realize an abortion 
was assimilated to a killer. This 
means that abortion was considered to 
be the equivalent of a murder.  The 
penalty, set according to ecclesiastic 
rules, was the same as for murder [2, 
p. 350]. Similar provisions are found 
in other legislative acts of that time 
[3].  

In the modern penal legislation, 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 3. Issue 2/2014 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Ancuţa-Elena FRANŢ 

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

460 

există dispoziții timpurii ale legislației 
românești în materie de avort. Astfel, în 
glava 374 se prevede că femeia care 
folosea diverse ierburi cu efect abortiv 
era asimilată unui ucigaș, fiind 
sancționată ca atare, după regulile 
bisericești [2, p. 350]. Dispoziții 
asemănătoare există și în alte texte cu 
rol legislativ, de exemplu în Pravila 
ritorului Lucaci [3]. 

În legislația penală modernă, avortul 
a fost incriminat încă din 1864, şi a fost 
menţinut sub incidenţa legii penale în 
Codul din 1936. La dezbaterile din 
Parlament cu privire la Codul din 1936, 
s-a susţinut că, prin incriminarea 
avortului, se urmărește în primul rând 
înlăturarea pericolului cu privire la 
demografie pe care  îl creează  avortul. 
În al doilea rând, se considera că 
incriminarea avortului protejează 
sănătatea și viața femeii însărcinate [4]. 

Prin Decretul nr. 463/1957 s-a 
realizat o relaxare a regimului 
avortului. Astfel, au fost permise 
întreruperile de sarcină la cererea 
femeii însărcinate. Nu era necesar 
acordul soțului, iar când femeia 
însărcinată era minoră nu era necesar 
acordul părinților. Femeia care se 
prezenta la o instituție medicală în care 
se realizau întreruperi de sarcină, cu 
intenția de a avorta, nu trebuia să se 
legitimeze. În schimbul realizării 
procedurilor abortive, femeia trebuia să 
plătească o taxă de 30 de lei. Erau 
sancţionate doar întreruperile de 
sarcină realizate în afara instituţiilor 
medico-sanitare, de către orice 
persoană, precum şi cele efectuate în 
instituţiile medico-sanitare, de către o 
persoană fără calificare medicală de 
specialitate. Această permisivitate, fără 
precedent a legislației românești 
privind avortul, a dus la creşterea 
numărului întreruperilor de sarcină, cu 

abortion has been incriminated since 
1864 in the Penal Code. During the 
debates in the Parliament for the 
adoption of the new Penal Code in 
1936, the criminalization of abortion 
was considered to be a way to fight 
against the demographic decrease of 
population. Also, it was believed that 
a hard regime of abortion could 
protect the health and also the life of 
the women willing to do an abortion 
[4].  

In 1957, the Decree no. 463 
relaxed the legal status of abortion. 
Now, abortion was available by 
simple request, in exchange of a small 
fee. The Decree did not request either 
the consent of the husband, or the 
consent of the parents (or of the 
tutor), when the women was under the 
full age. The only procedural 
requirements were that abortion 
should have been performed by a 
specialized doctor, in a medical 
institution. This extreme liberalization 
of abortion has lead to a large number 
of abortions, and, consequently, to a 
significant decrease of population. In 
many cases, the abortion procedures 
have harmed the health of the women, 
often leading to sterility. Also, many 
women died because of the abortion 
[5, pp. 48-53].  

Given this situation, abortion had 
been outlawed again. The Decree no. 
770/1966 expressly prohibited the 
voluntary interruption of pregnancy. 
Abortion was allowed only in certain 
circumstances, clearly defined. Thus, 
abortion was permitted on medical 
grounds, for   eugenic, social or 
ethical reasons, and only in the first 
three month of pregnancy [6]. 
Exceptionally, abortion was allowed 
between three and six month of 
pregnancy, but only when the life of 
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efect substanţial de scădere a  
natalității. De asemenea, multe femei 
supuse manoperelor abortive au suferit 
vătămări, de multe ori grave, ale 
sănătății. S-au înregistrat foarte multe 
cazuri de sterilitate secundară, sarcini 
extrauterine, nașteri premature, avorturi 
spontane, tulburări endocrine, ca 
urmare a procedurilor abortive 
desfășurate anterior. Nu de puține ori, 
avortul a dus chiar la decesul femeilor 
supuse avortului [5, pp. 48-53].   

În aceste condiţii, avortul a fost din 
nou interzis, fiind incriminat prin 
Decretul nr. 770/1966. Articolul 1 al 
Decretului prevedea clar că 
„întreruperea cursului sarcinii este 
interzisă”. Existau doar câteva excepții, 
când se considera că păstrarea sarcinii 
ar fi dus la un rău mai mare decât cel 
reprezentat de întreruperea ei. Avortul 
era permis doar din motive medicale, 
de sănătate, etice ori sociale, şi numai 
în primele trei luni de sarcină [6]. În 
mod excepțional, avortul era permis și 
între lunile a treia și a șasea, dar numai 
dacă sarcina punea în pericol grav viața 
femeii însărcinate, avortul fiind singura 
modalitate de salvare a acesteia [5, p. 
63].  

În ceea ce privește motivele 
medicale, avortul  era permis atunci 
când sarcina punea viața femeii într-o 
stare de pericol care nu putea fi 
înlăturată printr-un alt mijloc (art. 2, lit. 
a din Decret). Așadar, trebuia ca 
pericolul să vizeze viața, nu și 
sănătatea femeii. Motivul faptului că 
pericolul trebuia să vizeze doar viața 
femeii era faptul că, datorită stadiului 
avansat de dezvoltare a medicinii din 
epoca adoptării Decretului, se 
considera că pericolul privind sănătatea 
putea fi înlăturat, utilizându-se mijloace 
terapeutice. Instrucțiunile nr. 819/1966, 
de punere în aplicare a Decretului nr. 

the mother was endangered, and 
abortion was the only way to save her 
life [5, p. 63].   

As regards the medical grounds, 
they consisted in the following 
circumstances: when the life (not the 
health) of the mother had been 
endangered and when the viability of 
the fetus was questioned. The reason 
why abortion was allowed only when 
the life (and not the health) of the 
woman was endangered was the 
opinion that, due to the progress of 
the medicine, there were no situations 
in which the health of the women 
could be saved only by undergoing an 
abortion; in any circumstance in 
which the health was in danger, there 
was believed to be a suitable medical 
treatment. We noticed that the sphere 
of medical grounds had been extended 
through the Instructions no. 819/1966, 
that have been adopted in order to 
help the application of the Decree no. 
770/1966. These Instructions 
contained a list of the diseases  which  
could affect the health of the fetus; in 
these cases, abortion was also allowed 
[5, pp. 55-57].  

The eugenic grounds existed when 
at least one of the parents suffered 
from a severe illness, which was 
hereditary transmissible or determined 
severe fetal impairment. There is the 
opinion that allowing abortion when 
the woman was over forty five years 
old was also an eugenic ground. The 
reason for such an approach is the 
increased risk of fetal abnormalities 
when the mother is more than forty 
five years old [5, pp. 57-59].  

The social grounds on which 
abortion was allowed were also 
precisely defined: when the pregnant 
woman had a severe infirmity, 
physical, psychical or sensorial; when 
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770/1966, au prevăzut o listă de boli 
care, în condițiile în care femeia era 
însărcinată, puneau în pericol viața 
acesteia. În plus, aceste instrucțiuni 
cuprindeau și o listă a bolilor care 
puteau afecta grav sănătatea produsului 
de concepție, caz în care, de asemenea, 
avortul era indicat. Așadar, 
instrucțiunile de aplicare a Decretului 
nr. 770/1966 au extins sfera avorturilor 
din motive denumite medicale [5, pp. 
55-57].  

De asemenea, Decretul consacra 
realizarea avortului din motive 
eugenice, adică atunci când unul dintre 
părinți suferea de o boală gravă, care se 
transmitea ereditar, sau care determina 
malformații congenitale grave (art. 2, 
lit. b din Decret). Se apreciază că 
permiterea avortului, când femeia 
însărcinată avea peste 45 de ani (art. 2, 
lit. d din Decret), reprezenta tot un 
motiv eugenic, deoarece riscul nașterii 
unor copii cu probleme de sănătate se 
considera ridicat la femeile care aveau 
peste 45 de ani [5, pp. 57-59]. 

Decretul nr. 770/1966 permitea și 
avortul din motive sociale. Aceste 
motive constau în următoarele 
împrejurări: femeia însărcinată prezenta 
invalidități grave, fizice, psihice sau 
senzoriale (art. 2, lit. c din Decret); 
femeia născuse deja 4 copii și îi avea în 
îngrijire (art. 2, lit. e din Decret). 
Justificarea admiterii avortului în 
aceste situații, era faptul că femeia nu 
ar fi putut avea grijă în mod 
corespunzător de copil, dacă s-ar fi 
născut [5, p. 61]. Remarcăm faptul că 
motivele sociale nu vizau și nivelul de 
trai al femeii. Aceasta, deoarece, la 
nivel ideologic, se considera că, în 
societatea socialistă, toți oamenii 
beneficiază de bunăstare, astfel că 
justificarea avortului datorită sărăciei 
femeii nu era considerată necesară.  

the woman had already given birth to 
four children and had them under 
care. Abortion was permitted in these 
situations because it was presumed 
that the women could not have 
properly taken care of the child, if he 
had been born [5, p. 61]. Also, 
abortion was permitted when the 
woman was over forty five years old 
(as we have already mentioned 
above), and this ground was 
considered to have also a social 
reason, along with its eugenic 
component. We notice that the 
category of the social reasons did not 
comprise economic reasons. This was 
a consequence of that time’s ideology, 
which affirmed that, in the socialist 
society, all people lived in welfare, 
hence the justification of abortion on 
economic grounds was no longer 
necessary.  

The ethical reasons (also known as 
judicial reasons) existed when the 
pregnancy was the result of a rape or 
incest [5, pp. 61-62]. Allowing 
abortion when the pregnancy was the 
result of an incest also had an eugenic 
explanation, because children 
originating from consanguineous 
relations have an increased risk of 
health problems.  

The Penal Code from 1968 
drastically incriminated abortion. The 
article 185 provided that abortion was 
prohibited in all circumstances, except 
in those very few situations we have 
presented above. Abortion was 
sanctioned when it was done with or 
without the woman’s consent. As 
aggravating forms, the Penal Code 
provided the situations in which the 
woman had died or had suffered from 
severe health problems, as a result of 
the abortion procedure. Also an 
aggravated form was the situation in 
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Același Decret permitea și 
realizarea avorturilor din motive etice 
(denumite și motive juridice). Astfel, 
era permis avortul atunci când sarcina 
era rezultatul unui viol sau al unui 
incest (art. 2, lit. f din Decret) [5, pp. 
61-62]. Subliniem că permiterea 
avortului în cazul în care sarcina 
provenea din incest implica, în afara 
motivelor etice, și motive eugenice. 
Copiii proveniți din  relații consangvine 
prezintă un risc ridicat de apariție a 
unor deficiențe de sănătate. 

Continuând rațiunile ce au stat la 
baza Decretului nr. 770/1966, Codul 
penal din 1968 a incriminat în condiții 
drastice avortul. Astfel, art. 185 din 
Codul penal din 1968, sancționa 
întreruperea cursului sarcinii în afara 
condițiilor legii, prin orice mijloace, 
atât atunci când fapta era săvârșită cu 
consimțământul femeii însărcinate, cât 
și atunci când era săvârșită fără acest 
consimțământ. Ca și forme agravate, 
Codul sancționa fapta de provocare 
ilegală a avortului, care avea ca urmare 
vătămarea corporală gravă sau moartea 
femeii însărcinate. Tot o formă 
agravată, era și realizarea avortului cu 
scopul de a obține un folos material. 
Art. 186 din Cod incrimina avortul 
realizat chiar de către femeia 
însărcinată. Prin art. 187 erau 
sancționate actele de pregătire, 
constând în deținerea de instrumente 
sau materiale abortive. Art. 188, care 
incrimina  omisiunea medicului de a 
anunța efectuarea unui avort realizat în 
condiții de extremă urgență, era ultimul 
element de conturare a unui cadru 
extrem de dur în privința avortului [7].   

 În ciuda prevederilor drastice din 
Decretul nr. 770/1966, scopurile 
urmărite (în special creșterea natalității) 
nu au fost realizate. Este drept că, 
pentru un scurt interval de timp de la 

which abortion was performed for 
pecuniary benefits. Article 186 
referred to the sanction applied to the 
pregnant woman, when she caused 
herself an abortion. Article 187 
penalized preparation acts, which 
consisted in possessing instruments 
and substances used in abortion 
procedures. Article 188 criminalized 
the doctor’s omission to denounce an 
abortion which had been performed in 
emergency situations. Overall, the 
Penal Code’s provisions referring to 
abortion established a really severe 
regime [7].    

In spite of the drastic restrictions 
that Decree no. 770/1966 had made, 
the goal set by the legislative body 
was not achieved. It is true that, for a 
short period of time, there has been an 
increase in the birth rate; this was not 
necessarily a direct consequence of 
the legal restrictions on abortion. The 
main problem was that the economic 
status of the population did not 
improve, so people were not 
stimulated in their desire to have 
children. This resulted in a large 
number of illegal abortions. The 
abortion procedures were usually 
performed in unsanitary conditions, 
by unspecialized persons. Therefore, 
women who resorted to abortion were 
put under great risk. Often, their 
health was irreversible damaged, 
especially their reproductive health. 
Many women actually died as a result 
of abortion procedures. All these 
factors contributed to an overall 
decrease in birth rate [8, pp. 239-242].  

The Decree no. 441/1985 deepened 
the restrictions on abortion. Thus, 
now it was required that the mother 
had already given birth to five 
(instead of four) children and had all 
her children under care, in order to 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 3. Issue 2/2014 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Ancuţa-Elena FRANŢ 

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

464 

aplicarea acestui Decret, s-a constatat o 
uşoară ameliorare a natalității, care însă 
nu a fost neapărat o consecinţă a 
faptului că sistemul ilicit de practicare 
a avorturilor era aspru sancţionat. 
Apariția Decretului nu s-a asociat cu un 
nivel ridicat al condițiilor socio-
economice, care să stimuleze dorința 
oamenilor de a avea copii. Procedurile 
ilegale de avort erau foarte numeroase 
și erau săvârșite în condiții improprii, 
astfel că aveau consecințe grave și 
foarte grave asupra sănătății femeilor 
care avortau. De multe ori, era afectată 
chiar capacitatea de reproducere a 
femeilor, fie în sensul diminuării 
acesteia, fie în sensul dispariției (în 
cazul sterilității post-avort). În 
consecință,  natalitatea a scăzut.  
Precaritatea condițiilor de realizare a 
avortului, a dus de multe ori chiar la 
decesul femeii însărcinate [8, pp. 239-
242].  

Situația legislativă privind avortul, a 
fost agravată și mai mult prin Decretul 
nr. 441/1985. Prin acest act legislativ s-
a prevăzut că, pentru a avorta în 
condiții legale, o femeie trebuia să fi 
născut cinci copii, pe care să-i aibă în 
îngrijire, în loc de patru, cum se 
prevăzuse anterior [9].  

Primul Decret-Lege adoptat după 
Revoluția din 1989 a abrogat toate 
dispozițiile din Codul penal care 
interziceau avortul. Astfel, s-a creat un 
vid legislativ, într-un domeniu 
important al existenței umane. Mulți au 
înțeles că legalizarea avortului însemna 
că avortul putea fi realizat de oricine, 
oriunde. Astfel, deși avortul devenise 
legal, se realizau încă multe avorturi de 
către persoane nespecializate, în 
condiții empirice. Ori manoperele 
abortive sunt susceptibile de a produce 
grave consecințe asupra femeii 
însărcinate, mai ales dacă sunt realizate 

have a legal abortion [9].  
The first Decree adopted after the 

Romanian Revolution of 1989 
repealed all the provisions of the 
Penal Code which criminalized 
abortion. Thus, an important domain 
of human existence remained virtually 
out of legal regulations. Many people 
interpreted the new legislative 
situation as an absolute permission of 
abortion; they thought that abortion 
could be performed anywhere, by 
anyone. This is why many abortions 
were performed in inadequate 
conditions, often causing injuries to 
the woman’s health. The risk of death 
due to abortion procedures was still 
high. An important problem was that 
the persons who caused the injury of 
the health or the death of the pregnant 
woman could not be properly 
punished, because abortion had been 
decriminalized. Courts faced with 
such cases were forced to include the 
unwanted results of abortion in the 
existing penal legislation. Thus, the 
abortion procedures were qualified as 
injury by negligence or as 
manslaughter [10, p. 139].  

In this legislative context, Law no. 
140/1996 (published in the Official 
Gazette no. 289 of  14th of november 
1996) has recriminalized abortion. In 
the Penal Code, article 185  has been 
reintroduced, but in a radically 
different form than before. This new 
article, named Illegal Abortion 
Induction, provided that abortion was 
illegal in the following circumstances: 
outside medical institutions or 
medical offices authorized for the 
purpose of performing abortions; if 
the abortion were not performed by a 
specialized doctor; if the pregnancy 
exceeded fourteen weeks. Abortion 
was also criminalized when 
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de către persoane fără pregătire de 
specialitate. Provocarea avortului, 
nefiind în vreun fel sancționată, era 
dificil de sancționat acele fapte de avort 
care aveau drept urmare vătămarea 
corporală sau chiar moartea femeii 
însărcinate. Organele judiciare, 
confruntate cu asemenea situații, au 
realizat o încadrare  juridică sub 
aspectul infracțiunii de vătămare 
corporală din culpă sau de ucidere din 
culpă [10, p. 139]. 

În acest context, Legea nr. 140/1996 
(publicată în Monitorul Oficial nr. 289 
din 14 noiembrie 1996) a reincriminat 
avortul. În Codul penal a fost introdus 
doar un singur articol din cele patru 
abrogate. Acest articol, cu denumirea 
marginală Provocarea ilegală a 
avortului, avea însă o formă diferită 
față de cea avută inițial de Codul penal 
din 1968. Astfel, art. 185 incrimina 
fapta de întrerupere a cursului sarcinii, 
prin  orice mijloace, în următoarele 
împrejurări: în afara instituțiilor 
medicale sau a cabinetelor medicale 
autorizate în scopul realizării avortului 
(art. 185, alin. 1, lit. a),  dacă avortul se 
realiza  de către o persoană care nu 
avea calitatea de medic de specialitate 
(art. 185, alin. 1, lit. b), precum și dacă 
vârsta sarcinii depășea patrusprezece 
săptămâni (art. 185, alin. 1, lit. c). Era 
sancționat și avortul realizat, în orice 
condiții, fără consimțământul femeii 
însărcinate. Formele agravate constau 
în producerea unei vătămări corporale 
grave sau a decesului femeii, ca urmare 
a avortului. Erau prevăzute și o serie de 
cauze, denumite de legiuitor cauze 
speciale de nepedepsire, care operau 
atunci când întreruperea cursului 
sarcinii se efectua de medic, era 
necesară pentru a salva viața, sănătatea 
sau integritatea corporală a femeii 
însărcinate de la un pericol grav și 

performed without woman’s consent, 
no matter the circumstances. 
Aggravated forms consisted of 
producing a severe injury or the death 
of the pregnant woman due to 
abortion. The law also provided some 
special cases in which the abortion 
performed outside legal conditions 
was not punished, when the abortion 
was performed by a doctor, because: 
the procedure was necessary for 
saving the life or the health of the 
woman from an imminent and severe 
danger which could not have been 
removed otherwise; when the 
pregnancy was over fourteen weeks 
old, but the abortion was necessary 
for therapeutic reasons; when the 
pregnant woman was unable to give 
her consent, and the abortion 
procedure was necessary  for 
therapeutic reasons [10, pp. 139-144]. 
These were actually reasons that 
excluded the offence. 

 
2. Hesitations in conceptualizing 

and regulating abortion in Romania 
 
2.1. General view on the 

controversies concerning abortion in 
legislation, judicial practice and 
juridical literature. The second 
objective of this paper is, as we have 
shown above, the identification of the 
hesitations of the Romanian legal 
system in refer to abortion. By 
hesitations we designate the unclear 
and controversial aspects related to 
the abortion issue. In the following 
lines we will analyze the elements 
that have generated controversies, and 
the solutions that have been adopted 
to address some of these 
controversies. To highlight the 
solutions proposed to clarify the 
elements that have generated 
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iminent care nu putea fi înlăturat altfel 
(art. 185, alin. 6, lit. a); sarcina avea 
peste paisprezece săptămâni, iar avortul 
se impunea din motive terapeutice 
legale (art. 185, alin. 6, lit. b); când 
întreruperea cursului sarcinii se făcea în 
lipsa consimțământului femeii 
însărcinate, deoarece aceasta era în 
imposibilitate de a-și exprima voința, 
iar avortul se impunea din motive 
terapeutice prevăzute de lege (art. 185, 
alin. 6, lit. c). Aceste așa-numite cauze 
speciale de nepedepsire erau, de fapt, 
cauze care înlăturau caracterul penal al 
faptei, această concluzie desprinzându-
se din analiza dispozițiile dreptului 
penal general, privind cauzele care 
înlăturau caracterul penal al faptei, în 
lumina Codului penal din 1968 [10, pp. 
139-144]. 

 
2. Ezitări în conceptualizarea și 

reglementarea avortului în România 
 
2.1. Generalități privind 

controversele referitoare la avort 
evidențiate de legislație, practică și 
doctrină. Am arătat de la început, că 
cel de-al doilea obiectiv al demersului 
nostru, este identificarea ezitărilor pe 
care l-a avut reglementarea avortului în 
România. Prin ezitări înțelegem acele 
aspecte care, de-a lungul timpului, au 
născut controverse în teoria și practica 
judiciară referitoare la avort. În cele ce 
urmează vom analiza elementele care 
au generat controverse, precum și 
soluțiile care au fost adoptate pentru 
rezolvarea unora dintre aceste 
controverse. Pentru evidențierea 
soluțiilor propuse spre clarificarea 
elementelor care au generat discuții, 
vom avea în vedere noul Cod penal 
(Legea 286/2009  privind Codul Penal, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 510 
din 24 iulie 2009) [11], [12]. De 

discussions we will consider the new 
Criminal Code (Law no. 286/2009 on 
the Criminal Code, published in the 
Official Gazette no. 510 of 24th of  
July 2009) [11], [12]. We will also 
highlight some issues that are still 
unclear and that are waiting for 
solutions.  

 
2.2. Controversies on the legal 

object of the offence that 
criminalizes abortion. A first issue is 
whether the criminalization of 
abortion protects the fetus, the 
pregnant woman or both of them. 
Related to this issue is the question of 
the rights involved in the abortion 
matter. Thus, we should establish 
whether the fetus has the right to life 
or/and the mother has the right to do 
an abortion. In what concerns the 
unborn child, we must notice that, in 
the current Romanian legislation, but 
also in the Criminal Code of 1968, in 
the first fourteen weeks of pregnancy, 
the fetus has no rights. In this stage of 
pregnancy, abortion can be performed 
by simple request of the pregnant 
woman. In these circumstances, we 
wonder whether, after fourteen weeks 
of pregnancy, the object of the legal 
protection is actually the fetus or, 
rather, the pregnant woman. It would 
be hard to explain a sudden change in 
the status of the fetus, as soon as the 
pregnancy reaches fourteen weeks. 
On the other hand, the risks for the 
woman increase as the pregnancy gets 
older. This is why it is likely that the 
real object of legislative protection in 
criminalizing abortion is the pregnant 
woman [13]. On the other hand, we 
admit that it is hard to legally 
establish a permissive regime of 
abortion, while giving a full 
recognition of the fetus’s rights.  
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asemenea, vom evidenția chestiuni care 
sunt încă neclare și care așteaptă 
soluții.   

 
2.2. Controverse privind obiectul 

juridic al formelor de incriminare a 
avortului. O primă chestiune 
generatoare de controverse, se referă la 
obiectul juridic al incriminării 
referitoare la avort. Altfel spus, trebuie 
stabilit dacă legiuitorul, prin modul de 
reglementare a avortului în legea 
penală, apără produsul de concepție, 
apără femeia însărcinată, sau dacă 
apără ambele valori. Consecutiv, apar 
discuții privind existența dreptului la 
viață al fătului, precum și în privința 
unui eventual drept la avort, pe care îl 
are femeia însărcinată. Atât în Codul 
penal din 1968, cât și în noul Cod 
penal, avortul este permis în primele  
paisprezece săptămâni de sarcină, la 
simpla cerere a femeii însărcinate. 
Astfel, în privința protejării produsului 
de concepție, trebuie să remarcăm 
faptul că, practic, în primele 
paisprezece săptămâni de sarcină, fătul 
nu beneficiază de nici un fel de 
protecție. În aceste condiții, ne punem 
în mod firesc întrebarea dacă, după 
paisprezece săptămâni de sarcină, 
legiuitorul dorește realmente să 
protejeze fătul, sau dacă dorește doar să 
protejeze sănătatea și viața femeii 
însărcinate. Aceasta, deoarece 
manoperele abortive își sporesc 
periculozitatea, odată cu avansarea 
vârstei sarcinii. Iată, așadar, o chestiune 
în care este greu să se dea un răspuns 
tranșant [13]. De altfel, este greu să se 
consacre, la nivel legislativ, protejarea 
fătului, concomitent cu un regim liberal 
al avortului, așa cum este situația în 
România, la acest moment.  

În aceste condiții, remarcăm faptul 
că legiuitorul noului Cod penal a 

Under these circumstances, we 
note that the legislator of the new 
Criminal Code has tried, using 
specific methods, to emphasize the 
idea that the legal object of the 
offence of Interruption of pregnancy 
includes also the fetus’s interest, 
along with the interest of the pregnant 
woman. The legislator's concern to 
protect the fetus results from: the 
manner in which the offense of 
Interruption of pregnancy is included 
in the structure of the new Criminal 
Code; the penal regime when abortion 
is committed by the pregnant woman; 
the way the legislator conceived the 
notion of therapeutic purpose, that 
may justify abortion outside the basic 
legal framework. In the following 
lines, we will analyse these three 
items which prove that the fetus’s 
interest is among the elements that 
make up the legal subject of the crime 
of Interruption of pregnancy. 

Regarding the structure of the new 
Criminal Code, it is noted that the 
legislator has included a separate 
chapter, titled Attacks on the fetus 
(Chapter IV of Title I), which 
comprises two offenses: Interruption 
of pregnancy (article 201 of the new 
Criminal Code) and Injury of the fetus 
(article 202 of the new Criminal 
Code). Thus, the fact that it 
constitutes a separate chapter that lists 
acts committed against the unborn 
child wanted to emphasize the idea 
that the legislator wants to protect the 
fetus. 

Finding the legal qualification for 
the abortion committed by the 
pregnant woman herself was what we 
call a hesitation in defining the 
correct meaning of the offence of 
illegal abortion induction. This is due 
to the fact that, in absence of a legal 
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încercat, cu mijloace specifice, să 
sublinieze ideea că obiectul juridic al 
incriminării referitoare la avort, are în 
vedere și interesul fătului. Preocuparea 
legiuitorului pentru protecția fătului, 
rezultă din maniera în care a așezat 
infracțiunea de Întrerupere a cursului 
sarcinii în structura noului Cod penal, 
din viziunea referitoare la fapta de 
avort săvârșită de către femeia 
însărcinată, precum și din modul în 
care a conceput noțiunea de scop 
terapeutic, ce poate justifica realizarea 
avortului și în afara cadrului legal de 
bază. În cele ce urmează vom detalia 
aceste trei aspecte, care evidențiază 
includerea interesului fătului printre 
elementele care alcătuiesc obiectul 
juridic al infracțiunii de Întrerupere a 
cursului sarcinii. 

În ceea ce privește structura noului 
Cod penal, se remarcă faptul că 
legiuitorul a inclus un capitol separat, 
intitulat  Agresiuni asupra fătului 
(capitolul IV al Titlului I), care 
cuprinde două infracțiuni: Întreruperea 
cursului sarcinii (art. 201 din noul Cod 
penal) și Vătămarea fătului (art. 202 
din noul Cod penal). Astfel, prin faptul 
că s-a constituit un capitol separat, în 
care sunt înscrise faptele săvârșite 
împotriva fătului, s-a dorit evidențierea 
ideii că legiuitorul dorește să protejeze 
și fătul. 

Încadrarea faptei de avort săvârșită 
de femeia însărcinată, a reprezentat, 
pentru o perioadă de timp, ceea ce 
numim o ezitare, cu referire la modul 
de incriminare a avortului, în sensul că, 
în absența unor dispoziții clare, s-au 
iscat controverse cu referire la acest 
aspect. Din moment ce Legea nr. 
140/1996 nu a reintrodus și art. 186 din 
forma inițială a Codului penal din 
1968,  care se referea expres la fapta 
săvârșită de femeie, unii au 

stipulation, it was easy for 
controversies to appear on this matter. 
Because Law no. 140/1996 did not 
revive the provisions of the former 
art. 186, which provided that the 
pregnant woman is punished for 
having an abortion, some authors 
concluded that the self-abortion act 
was not criminalized.  Other authors 
argued that Law no. 140/1996 must be 
perceived independently from the old 
provisions,  and that, in order to 
understand the meaning of the new 
law, we must not simply compare the 
old and the new legislation. Thus, the 
fact that Law no. 140/1996 did not 
expressly provided that the pregnant 
woman is punished for committing a 
self-induced abortion did not mean 
that the pregnant woman should not 
be the author of the offence, as the 
law criminalized the abortion 
performed by any person, therefore 
including the pregnant woman. And it 
would have been an atypical situation 
to exclude a category of persons from 
penal repression without expressly 
providing this. On this background 
rose also the problem whether the 
pregnant woman should be the 
punished for having an abortion, if it 
was accepted that the abortion 
committed by the pregnant woman 
was criminalized. Because the act of 
self-induced abortion could have lead 
to an injury of woman’s health, could 
the women be punished for self-
injury? The new Criminal Code 
brings light to this matter and 
expressly provides that the pregnant 
woman who performs a self-induced 
abortion is not punished (article 201, 
paragraph 7 from the new Criminal 
Code). This means that the abortion 
performed by the pregnant woman is 
criminalized, but the legislator 
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concluzionat că, în lumina Legii nr. 
140/1996, autoprovocarea avortului de 
către femeia însărcinată nu era 
infracțiune. Alți autori au considerat 
însă că Legea nr. 140/1996 a avut o 
viziune independentă față de vechea 
formă, astfel că nu trebuiau raportate 
prevederile Legii nr. 140/1996  la cele 
vechi. Astfel, s-a considerat că art. 185, 
așa cum a fost introdus de Legea nr. 
140/1996, trebuia văzut în mod de sine 
stătător, astfel încât incrimina și fapta 
săvârșită de femeie, deoarece nu se 
prevedea vreo excepție în acest sens. Și 
era, într-adevăr, o situație fără 
precedent, să se scoată de sub incidența 
incriminării o anumită categorie de 
persoane, fără să se prevadă în mod 
expres acest lucru. Pe fondul acestor 
discuții, privind incriminarea avortului 
săvârșit de femeia însărcinată, s-a 
ridicat și problema sancționării 
acesteia. Astfel, admițând că fapta 
săvârșită de femeie era incriminată, 
asta nu însemna neapărat că femeia 
trebuia pedepsită pentru fapta sa. 
Ținând cont că faptele de 
autoprovocare a avortului pot duce la 
lezări ale sănătății femeii, era posibil ca 
aceasta să fie sancționată pentru fapte 
de autolezare? Noul Cod penal 
tranșează această problemă, și prevede 
expres că, femeia însărcinată care își 
provoacă avortul nu se pedepsește (art. 
201, alin. 7 din noul Cod penal). 
Aceasta înseamnă că, fapta săvârșită de 
femeia însărcinată este infracțiune, dar 
legiuitorul a decis că aceasta nu este 
pedepsită. Credem că, în acest mod, s-a 
dorit sublinierea faptului că obiectul 
juridic al infracțiunii îl are în vedere 
într-un plan principal și pe făt. 

Un alt argument în favoarea ideii că 
legiuitorul noului Cod penal protejează 
și fătul, prin incriminarea întreruperii 
cursului sarcinii, este faptul că, printre 

decided that the pregnant woman 
must not be punished. We believe that 
this solution was chosen by the 
legislator to highlight the fact that the 
criminalization of abortion protects 
also the fetus, and not only the 
pregnant woman.  

Another argument which favors the 
idea that the legislator protects the 
fetus through the criminalization of 
abortion is the fact that, among the 
reasons that can justify an abortion 
outside the legal framework is when 
the abortion is performed because of a 
therapeutic reason for fetus’s interest 
(article 201, paragraph 6 from the new 
Criminal Code).  

Through the three elements 
presented above, the legislator 
emphasizes the idea that the 
criminalization of abortion protects 
the pregnant woman and also the 
fetus. .  

 
2.3. Controversy regarding the 

meaning of the concept of 
“therapeutic purpose”. Another 
element which constitutes a hesitation 
of the legislator in shaping the form of 
the criminalization of abortion is 
related to the meaning of the term 
“therapeutic purpose”. The article 185 
of Criminal Code from 1968 (as 
introduced through Law no. 
140/1996) provided that therapeutic 
reasons were circumstance which 
excluded the sanction, although, in 
fact, they were circumstances which 
excluded the criminal nature of the 
act. The new Criminal Code correctly 
provides that, when such therapeutic 
purposes exist, the performance of an 
abortion is not criminalized (article 
201, paragraph 6 from the new 
Criminal Code). 

Beyond the useful specifications 
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motivele care pot justifica realizarea 
unui avort în afara cadrului de bază, se 
numără și ipoteza în care avortul este 
realizat pentru un scop terapeutic în 
interesul fătului (art. 201, alin. 6 din 
noul Cod penal).   

Astfel, prin cele trei elemente 
evidențiate mai sus, legiuitorul noului 
Cod penal subliniază faptul că este 
protejat și fătul, alături de femeia 
însărcinată, prin incriminările din sfera 
faptelor de avort.  

 
2.3. Controverse privind sensul 

noțiunii de scop terapeutic. Un alt 
element ce a constituit o ezitare în 
cadrul viziunii legislative privind 
avortul, este cel legat de motivele 
terapeutice, care pot justifica realizarea 
unui avort în afara cadrului legal de 
bază. Așa cum am arătat mai sus, art. 
185 din Codul penal din 1968, introdus 
prin Legea nr. 140/1996, prevedea că 
asemenea ipoteze reprezintă cauze de 
nepedepsire, deși, în fapt, ele 
constituiau cauze care înlătură 
caracterul penal al faptei. Noul Cod 
penal afirmă, în mod corect, că fapta nu 
constituie infracțiune, dacă întreruperea 
cursului sarcinii se realizează în scop 
terapeutic (art. 201, alin. 6 din noul 
Cod penal).  

Dincolo de clarificarea naturii 
juridice a faptei de avort realizată în 
scop terapeutic, prevederile noului Cod 
penal referitoare la scopul terapeutic, 
ce justifică realizarea unui avort în 
afara cadrului de bază, sunt însă 
lacunare, constituind, în concepția 
noastră, o ezitare în conturarea unui 
cadru legal clar cu privire la avort.  

Astfel, în alin. 6 al art. 201, noul 
Cod Penal prevede: „Nu constituie 
infracțiune, întreruperea cursului 
sarcinii în scop terapeutic, efectuată de 
un medic de specialitate obstetrică-

on the juridical nature of the abortion 
performed for therapeutic purpose, the 
new Criminal Code does not explain 
the meaning of the term “therapeutic 
purpose”. In our view, this is a 
hesitation of the legislation, because 
the lack of an official definition of 
these therapeutic purposes could be a 
premise for abuse. 

The article 201, paragraph 6 from 
the new Criminal Code provides that 
the abortion is not criminalized if it is 
performed for therapeutic purpose, by 
a physician specialized in obstetrics 
and gynecology, until the pregnancy 
reaches twenty-four weeks, or 
interrupting the pregnancy after this 
moment, for the interest of the mother 
or for the interest of the fetus.  

Within the text of the law, certain 
issues are clear, while others are 
confusing.  

Thus, it is clear that, when it is 
performed outside legal conditions, by 
a physician specialized in obstetrics 
and gynecology, for therapeutic 
purpose, the abortion is not 
criminalized. Also, it is clear that the 
legislator wants to make a difference 
between abortion performed for 
therapeutic purpose until the 
pregnancy reaches twenty-four weeks, 
respectively abortion performed after 
this age of pregnancy.  

But it is unclear what does 
“therapeutic purpose” mean. In the 
same manner as the Criminal Code 
from 1968 did, the new Criminal 
Code offers no explanations or clues 
on what this term might mean, despite 
the importance of a precise definition 
of this term. Implicitly, reference is 
made to the medical regulations, 
which, at least at present, are also not 
very clear on the meaning of this 
“therapeutic purpose” [5, pp. 22-23], 
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ginecologie, până la vârsta sarcinii de 
douăzeci și patru de săptămâni, sau 
întreruperea ulterioară a cursului 
sarcinii, în scop terapeutic, în interesul 
mamei sau al fătului”.  

Din formularea legii, anumite 
aspecte rezultă cu claritate, dar altele 
sunt confuze. 

Astfel, ceea ce este clar este că 
legiuitorul consacră faptul că,  atunci 
când se realizează avortul în afara 
condițiilor legale, de către un medic de 
specialitate obstetrică-ginecologie,  în 
scop terapeutic, fapta nu este 
infracțiune. De asemenea, este clar că 
legiuitorul dorește să facă o distincție 
între  realizarea avortului în scop 
terapeutic până la vârsta de douăzeci și 
patru de săptămâni a sarcinii, respectiv 
realizarea avortului în scop terapeutic 
după această vârstă a sarcinii.  

Este neclar însă ce se înțelege prin 
scop terapeutic.  La fel ca și Codul 
penal din 1968, noul Cod penal lasă 
fără nicio explicație și fără nicio 
indicație un aspect extrem de 
important, de care depinde practic 
incidența acestei cauze de excludere a 
infracțiunii. Trimiterea se face, 
implicit, la reglementările medicale, 
care, cel puțin în prezent, nu sunt nici 
ele foarte clare [5, pp. 22-23], [8, p. 
244], [14], [15]. Nu este, de asemenea, 
foarte clar de ce noua reglementare nu 
mai prevede expres și ipoteza în care 
viața, sănătatea sau integritatea 
corporală a  femeii însărcinate este în 
pericol grav și iminent și care nu poate 
fi înlăturat altfel. În această privință, 
există două explicați: ori această 
situație este considerată caz de 
necesitate (cauză justificativă conform 
art. 20 din noul Cod penal), ori este 
inclusă implicit în noțiunea de scop 
terapeutic. Oricum, apreciem că există 
o dificultate propriu-zisă de încadrare a 

[8, p. 244], [14], [15]. Also, it is not 
clear why the new regulation does not 
expressly provide that abortion is not 
criminalized when it is performed in 
order to save the life, health or bodily 
integrity of the pregnant woman from 
a serious and imminent danger which 
cannot be removed otherwise. In this 
regard, there are two possible 
explanations: either this is considered 
a case of necessity (article 201, 
paragraph 6 from the new Criminal 
Code), or it is included in the notion 
of “therapeutic purpose”. However, 
we believe it is hard to consider the 
“therapeutic purpose” as a case of 
necessity, because usually the 
requirement of the immediate danger, 
in the strict sense of the word, is 
missing. Still, we appreciate that the 
particular condition of pregnancy 
allows a broad interpretation of the 
term "state of necessity". Due to 
specific biological condition, any 
delay in making an abortion can lead 
to worsening of an existing problem. 
Even if the threat was not strictly 
temporal immediate, yet it can be 
interpreted as immediate, as concerns 
abortion.  

The new Criminal Code is 
confusing regarding the two intervals 
covered by the hypothesis of the 
therapeutic abortion: the period up to 
twenty-four weeks of pregnancy, and 
the period after twenty-four weeks of 
pregnancy. 

Thus, it is unclear whether a 
specialized physician in obstetrics and 
gynecology must operate in both 
periods. Literally, the new Criminal 
Code refers to a specialized physician 
only for the period up to twenty-four 
weeks of pregnancy. For the 
subsequent period, the law no longer 
refers to the quality of the person 
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scopului terapeutic drept cauză 
justificativă, deoarece, de multe ori, 
lipsește cerința pericolului imediat, în 
sensul strict al expresiei. Totuși, 
apreciem că starea specifică a sarcinii 
permite o interpretare extensivă a 
noțiunii de „stare de necesitate”. 
Datorită stării biologice specifice, orice 
întârziere în realizarea unui avort poate 
să ducă la agravarea unei probleme 
existente, altfel că, în ipoteza în care un 
pericol n-ar fi în sens strict temporal 
imediat, totuși poate fi interpretat ca 
fiind imediat, în materie de avort.  

Noul Cod penal este confuz, în ceea 
ce privește condițiile aplicabile în cele 
două intervale la care se referă ipoteza 
avortului terapeutic: perioada de până 
la douăzeci și patru de săptămâni de 
sarcină, respectiv după douăzeci și 
patru de săptămâni de sarcină.  

Astfel, nu e clar dacă în ambele 
perioade trebuie să acționeze un medic 
de specialitate obstetrică-ginecologie. 
Literal, noul Cod penal se referă la un 
asemenea medic specializat, doar 
pentru perioada de până la douăzeci și 
patru de săptămâni de sarcină. Pentru 
perioada ulterioară, legea nu se mai 
referă la calitatea persoanei care 
realizează avortul. Astfel, s-ar înțelege 
că cerința specializării medicului este 
avută în vedere la vârsta mai mică a 
sarcinii, dar că nu mai este avută în 
vedere ulterior. Ne îndoim că aceasta a 
fost intenția legiuitorului, din moment 
ce riscurile la un avort realizat într-un 
stadiu avansat de sarcină, sunt mult mai 
mari, astfel încât se impun cunoștințe 
specializate. Poate că legiuitorul a 
considerat că, atunci când vârsta 
sarcinii este mai mare de douăzeci și 
patru de săptămâni, avortul poate fi 
realizat și de un medic nespecializat, 
deoarece  orice întârziere poate avea 
efecte foarte grave. Totuși, interpretând 

performing the abortion. Thus, it is 
understood that medical specialization 
is required when abortion is 
performed at a younger stage of 
pregnancy, but it is no longer required 
in an advanced stage of pregnancy.  
We doubt that this was the intention 
of the legislator, since the risks of an 
abortion performed in an advanced 
stage of pregnancy are much higher, 
so such an abortion requires 
specialized knowledge. Perhaps the 
legislator considered that, when the 
gestational age is greater than twenty-
four weeks, abortion can be 
performed also by a non-specialist 
doctor, because any delay can have 
serious effects. However, interpreting 
the overall statutory provisions of 
paragraph 6 of article 201 of the new 
Criminal Code, we believe that the 
legislature considers that therapeutic 
abortion must be performed only by a 
qualified doctor, regardless of the age 
of pregnancy. We believe, however, 
that the legislator should also allow a 
doctor who is not specialized in 
obstetrics and gynecology to perform 
a therapeutic abortion, when needed. 
In this respect, the provisions of the 
new Criminal Code are a setback 
compared to the Criminal Code of 
1968, which, when referring to the 
performance of an abortion for 
therapeutic reasons, provided that 
abortion could have been achieved 
also by a doctor who was not 
specialized in obstetrics and 
gynecology. In addition, it would be 
useful to be made a statement also on 
the treatment applicable to the 
auxiliary medical personnel, who help 
the doctor to perform a therapeutic 
abortion. 

But perhaps, as we stated above, 
the legislator has limited the scope of 
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pe ansamblu dispozițiile legale din alin. 
6 al art. 201 din noul Cod penal, 
credem că legiuitorul a avut în vederea 
realizarea avortului terapeutic doar de 
către un medic specializat, indiferent de 
perioada sarcinii în care se acționează. 
Credem însă că, ar fi trebuit să se 
extindă această cauză justificativă, și la 
situațiile în care avortul este realizat de 
un simplu medic, pentru că, în concret, 
poate fi necesară realizarea imediată a 
unui avort terapeutic, și nu ar fi 
disponibil niciun medic de specialitate 
obstetrică-ginecologie. În acest sens, 
dispozițiile din noul Cod penal 
reprezintă un regres față de Codul 
penal din 1968, care, atunci când se 
referea la realizarea avortului din 
motive terapeutice, prevedea că avortul 
putea fi realizat și de către un medic 
care nu era de specialitate. În plus, ar fi 
fost util să se facă o precizare și cu 
privire la tratamentul penal aplicabil 
personalului medical auxiliar, care îl 
ajută pe medic să efectueze avortul în 
scop terapeutic. 

Dar poate că, așa cum am afirmat 
mai sus, legiuitorul a limitat sfera 
cauzelor justificative din alin. 6 al art. 
201 din noul Cod penal, doar la cauzele 
în care este necesar avortul terapeutic, 
fără a exista un pericol imediat. Dacă 
există un pericol imediat, în sensul de 
stare de necesitate, poate că legiuitorul 
a înțeles să lase loc aplicării regulilor 
generale privind starea de necesitate. 
Dacă este așa, atunci realizarea 
avortului în stare de necesitate, chiar de 
către o persoană care nu este medic (de 
exemplu, o moașă), ar putea avea drept 
efect excluderea infracțiunii.  

De asemenea, nu este clar dacă 
interesul mamei sau al fătului trebuie 
avut în vedere, atât până la, cât și după 
douăzeci și patru de săptămâni de 
sarcină. Literal, putem interpreta că 

the paragraph 6 of article 201 of the 
new Criminal Code only to cases 
when a therapeutic abortion is 
necessary, but there is no immediate 
danger. If there is an immediate 
danger in the sense of a state of 
necessity, perhaps the legislator 
intended to leave room for the 
application of general rules on state of 
necessity. If so, then performing an 
abortion in a state of emergency even 
by a person who is not a doctor (for 
example a midwife), could have the 
effect of excluding the criminal 
character of the act. 

Also, it is unclear whether the 
interest of the mother and of the fetus 
should be taken into account until and 
after twenty-four weeks of pregnancy. 
Literally, we can interpret that only 
after twenty-four weeks of pregnancy 
we may consider alternatively the 
interest of the mother or of the fetus; 
otherwise, it is hard to explain why 
the legislator refers to two periods in 
which abortion is performed, 
according to paragraph 6 of article 
201 of the new Criminal Code. We 
believe that the distinction is based on 
the fact that an abortion may be in 
fetus’s interest only when the fetus is 
viable, meaning it can survive outside 
the mother's body, even with medical 
help. Generally, it is considered that, 
starting from twenty-four weeks of 
pregnancy, the fetus can have this 
ability to survive outside mother’s 
womb. Still, medical practice has 
shown that fetuses survived even at a 
younger stage of pregnancy, for 
example at twenty-one weeks of 
pregnancy. Therefore, we believe that 
the legislator should not provide an 
age limit at which an abortion may be 
in the interest of the fetus, because, in 
particular cases, abortion may be in 
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doar după 24 de săptămâni de sarcină 
se poate avea în vedere, alternativ, 
interesul mamei sau al fătului. Dacă nu 
ar exista această diferențiere, nu s-ar 
mai justifica de ce legiuitorul a avut în 
vedere două perioade în care se 
efectuează avortul, în condițiile alin. 6 
al art. 201 din noul Cod penal. Credem 
că distincția are în vedere faptul că, 
întreruperea cursului sarcinii poate fi în 
interesul fătului abia când acesta, fiind 
viabil, poate să supraviețuiască în afara 
corpului mamei, chiar cu ajutor 
medical. Vârsta de douăzeci și patru de 
săptămâni a sarcinii, este considerată o 
vârstă de la care fătul poate avea 
această capacitate. Practica medicală a 
arătat însă că fetușii au supraviețuit 
chiar dacă aveau vârste mai mici, chiar 
de douăzeci și unu de săptămâni. De 
aceea, credem că legiuitorul nu ar fi 
trebuit să prevadă o limită de vârstă a 
sarcinii, de la care avortul să fie în 
interesul fătului, deoarece, pe cazul 
concret, avortul poate fi în interesul 
fătului chiar dacă vârsta sarcinii este 
mai mică de douăzeci și patru de 
săptămâni. Totuși, remarcăm faptul că 
este prima dată când în legislația 
noastră se dă efect concret stării de 
viabilitate a fătului, deși nu se folosește 
expres termenul de „viabilitate”. 
Apreciem că acesta este un început ce 
poate avea și alte consecințe, de 
exemplu, poate influența determinarea 
momentului în care începe nașterea 
(fapt ce poate fi util în înțelegerea 
tuturor implicațiilor incriminării din art. 
202 din noul Cod penal, cu titlul 
Vătămarea fătului). Oricum, acesta 
credem că este sensul avut în vedere de 
legiuitor, atunci când a afirmat că după  
douăzeci și patru de săptămâni de 
sarcină poate fi avut în vedere interesul 
mamei sau al fătului; până la această 
vârstă a sarcinii, de regulă, fetușii nu 

the interest of the fetus even if the 
pregnancy is less than twenty-four 
weeks old. However, we note that it is 
the first time that in our legislation is 
given effect to the concept of viability 
of the fetus, although the word 
viability is not expressly used. We 
believe this is a beginning to a better 
understanding of other issues related 
to pregnancy and abortion, for 
example in understanding the sense of 
the concept of birth process (which 
can be useful in revealing all the 
implications of article 202 of the new 
Criminal Code, entitled Injury of the 
fetus). However, we believe that it is 
the sense of the law, when it provides 
that after twenty-four weeks of 
pregnancy an abortion can be 
performed in the interest of the 
mother or the fetus; until this age of 
pregnancy, usually fetuses cannot 
survive outside the mother's body, so 
an abortion cannot be in their interest. 
It follows that therapeutic abortion 
performed before twenty-four weeks 
of pregnancy is more in the interests 
of the pregnant woman. 

We note that, unlike the Criminal 
Code of 1968, the new Criminal Code 
does not refer to the situation when 
therapeutic abortion is done without 
the consent of the pregnant woman, 
because she was unable to express 
their will. We believe that the 
legislator considered that such a 
provision would be superfluous, since 
it is provided without any distinction 
that abortion is not a crime when 
performed for therapeutic reasons. We 
believe that paragraph 6 of article 201 
of the new Criminal Code refers to the 
assumption that there is at least one 
circumstance that would attract the 
illegality of abortion, including the 
lack of woman's consent. In addition, 
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pot supraviețui în afara corpului 
mamei, deci întreruperea cursului 
sarcinii nu poate fi în interesul lor. 
Rezultă că avortul realizat în scopul 
terapeutic, înainte de douăzeci și patru 
de săptămâni de sarcină, este mai mult 
în interesul femeii însărcinate.  

Observăm că, spre deosebire de 
Codul penal din 1968, noul Cod penal 
nu face nicio referire la situația în care 
avortul terapeutic se face fără 
consimțământul femeii însărcinate, 
întrucât aceasta s-a aflat în 
imposibilitatea de a-și exprima voința. 
Credem că legiuitorul a considerat că o 
asemenea prevedere ar fi fost superfluă, 
din moment ce, oricum, se prevede, 
fără nicio distincție, că nu este 
infracțiune avortul realizat din motive 
terapeutice. Putem considera că alin. 6 
al art. 201 din noul Cod penal, se referă 
la ipoteza în care există cel puțin o 
circumstanță care ar atrage caracterul 
ilegal al avortului, inclusiv lipsa 
consimțământului femeii. În plus, 
credem că, atunci când avortul s-ar 
impune pentru interesul fătului, voința 
mamei care se opune avortului nu ar 
mai avea nici semnificație; altfel, 
exercitarea dreptului mamei de a decide 
păstrarea sarcinii, ar aduce atingere 
interesului fătului și ar duce chiar la un 
rezultat opus celui care o motivează pe 
mamă să păstreze sarcina. 

În opinia noastră, existența atâtor 
controverse în privința avortului, 
provine din faptul că sarcina reprezintă 
o situație ce nu se regăsește în niciun 
alt domeniu al existenței umane. 
Imposibilitatea de a aplica aici criteriul 
analogiei, precum și imposibilitatea de 
a scinda, din punct de vedere 
intelectual, entitatea reprezentată de 
ansamblul mamă-făt, face ca, în 
materie de avort, întrebările să fie mai 
multe decât răspunsurile.  

we believe that when abortion is 
required for the interest of the fetus, 
the will of the mother who oppose 
abortion will no longer have any 
meaning; otherwise, the right of the 
mother to decide keeping the 
pregnancy would harm the interest of 
the fetus and could even lead to a 
result opposite to that which 
motivates the mother to keep the 
pregnancy.  

In our opinion, the existence of so 
many controversies about abortion 
stems from the fact that pregnancy is 
a situation that is not found in any 
other field of human existence. The 
failure in using the criterion of 
analogy, as well as the inability to 
intellectually cleave the entity 
represented by the mother and fetus, 
all make that, in what concerns 
abortion, there are more questions 
than answers.  

 
Conclusions 
 
In this context, we appreciate that 

the new Criminal Code has attempted 
to resolve and in some respects even 
has managed to clarify issues that 
have caused long debates in the 
theory and practice on abortion.  

Thus, we believe that the 
expectations on abortion in Romania 
are under good auspices, since the 
legislator has expressed interest to 
solve the problems which have long 
been unsolved. In addition to the 
issues that we have highlighted 
previously, we emphasize that the 
new Criminal Code includes an 
offence completely new for our law, 
the offense of Injury of the fetus (art. 
202 of the new Criminal Code), which 
criminalises the acts which affect the 
fetus, when, as a result of those acts, it 
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Concluzii 
 
Este de apreciat faptul că noul Cod 

penal a încercat să rezolve, și în unele 
privințe chiar a reușit, să lămurească 
aspecte care au născut îndelungi 
dezbateri în teoria și practica referitoare 
la avort.  

Astfel, considerăm că perspectivele 
reglementării avortului în România se 
află sub bune auspicii, din moment ce 
legiuitorul și-a manifestat interesul de a 
rezolva probleme care mult timp au 
fost nesoluționate. În afara aspectelor 
pe care le-am evidențiat anterior, 
subliniem faptul că noul Cod penal a 
inclus o infracțiune cu totul nouă 
pentru legislația noastră, infracțiunea 
de Vătămare a fătului (art. 202 din noul 
Cod penal), care incriminează faptele 
prin care se aduce atingere fătului, 
atunci când, ca urmare a acestor fapte, 
se produce vătămarea corporală sau 
chiar moartea copilului, ca urmare a 
acelor fapte. Infracțiunea de Vătămare 
a fătului se  referă atât la faptele 
săvârșite în timpul sarcinii, cât și la 
faptele care au loc în timpul nașterii, 
oferindu-se astfel un răspuns în privința 
semnificației faptelor săvârșite pe 
perioada în care fătul nu este complet 
separat de corpului mamei. Apreciem 
ca binevenite inovațiile legislative 
aduse, dar, în același timp, sesizăm și 
probleme în interpretarea sensului 
dispozițiilor legislative, de exemplu, 
privind delimitarea sensului expresiei 
„în timpul nașterii”, la care se referă 
art. 202 din noul Cod penal. De 
asemenea, sesizăm că existența 
infracțiunii de Vătămare a fătului 
depinde, în esență,  de efectele avute 
asupra copilului, după naștere. Dacă 
fătul este vătămat, dar după naștere nu 
mai prezintă vreo consecință a acelei 

results bodily injuries or even the 
death of the child. The offense of 
Injury of the fetus refers both to acts 
committed during pregnancy and to 
acts committed during birth, thus 
providing a juridical meaning to the 
acts committed whilst the fetus is not 
completely separated from the 
mother's body. We appreciate the 
innovations of the new Criminal 
Code, but, at the same time, we notice 
that there are problems in interpreting 
the meaning of law provisions. For 
example, it is hard to determine the 
meaning of the phrase "during birth", 
at which the article 202 of the new 
Criminal Code refers. Also, we notice 
that the existence of the offense of 
Injury of the fetus depends, 
essentially, on the effects on the child 
after birth. If the fetus is injured, but 
after birth the consequences of the 
injuries can no longer be observed, 
the violent actions committed towards 
the fetus are not considered offences. 
Therefore, the offense of Injuring 
Injury of the fetus does not offer 
protection to the fetus itself, since the 
existence of the offence depends on 
the existence of consequences after 
birth. Beyond these problems, which 
still persist in the regulation of 
abortion, we believe it is auspicious 
that legislation has finally clarified 
certain issues concerning abortion. 
We are confident that, in future, 
doctrine and legislation will improve 
the way abortion is conceptualized 
and legalized.  

We hope that Romania will learn 
from its legislative evolution, will go 
beyond its hesitations and will create 
an optimum legal regime for issues 
related to abortion.  
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vătămări, fapta nu este infracțiune.  
Așadar, infracțiunea  nu introduce o 
protecție autonomă a fătului, din 
moment ce este condiționată de 
existența consecințelor după naștere. 
Dincolo de asemenea probleme, care 
încă persistă în reglementarea 
avortului, credem că este de bun augur 
faptul că s-a dorit și s-a realizat 
lămurirea unor aspecte. Apreciem că, 
pe viitor, doctrina și legislația vor 
perfecționa modul în care este 
conceptualizat și legiferat avortul.  

Sperăm că România  va învăța din 
evoluția legislației sale, își  va  depăși  
ezitările și,  astfel, va crea perspectiva 
unui cadru optim de reglementare a 
avortului. În acest mod, România se va 
alătura acelor țări care au găsit soluții 
viabile la problemele concrete legate de 
avort.  
 
Această lucrare a fost finanțată din 
contractul POSDRU/159/1.5/S/141699, 
proiect strategic ID 141699, cofinanțat 
din Fondul Social European, prin 
Programul Operațional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-
2013. 
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Rezumat: Articolul analizează 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
55/2014 pentru reglementarea unor măsuri 
în domeniul administraţiei publice locale, 
act normativ care a generat numeroase 
discuţii în spaţiul public românesc, legate 
de oportunitatea şi constituţionalitatea 
demersului legislativ al Guvernului. Prin 
acest act normativ s-au suspendat, pentru 
45 de zile, două articole din Legea nr. 
393/2004 privind statutul aleşilor locali, 
dându-se posibilitatea aleşilor locali aflaţi 
în funcţie sau supleanţilor aflaţi pe liste, să 
părăsească partidul politic pe lista căruia 
au candidat şi să opteze pentru un alt 
partid, organizaţie a minorităţilor 
naţionale sau să devină independenţi. Prin 
apelarea la ordonanţa de urgenţă, 
Guvernul a ocolit dezbaterea parlamen-
tară, dar şi controlul de constituţionalitate 
al Curţii Constituţionale, lucru contrar 
standardelor europene, care reclamă ca 
reglementările privind domenii esenţiale 
pentru existenţa şi funcţionarea statului de 
drept, să fie dezbătute şi adoptate de forul 
legislativ al ţării. 
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Abstract: The article analyzes the 
Government Emergency Ordinance no. 
55/2014 for the regulation of some 
measures in the area of local public 
administration, a normative act that has 
generated numerous debates in the 
Romanian public space related to 
opportunity and the constitutionality of this 
legislative step of the Government. This 
normative act suspended, for 45 days, two 
articles of Law no. 393/2004 on the status 
of local elected officials, giving the local 
elected officials in office or the substitutes 
on lists the possibility to leave their 
political party and opt for another party, 
organization of national minorities or to 
become independent. By appealing to the 
emergency ordinance, the Government 
avoided a parliamentary debate and also 
the constitutional review of the 
Constitutional Court, which is contrary to 
European standards requiring that 
regulations of key areas for the existence 
and functioning of the rule of law be 
debated and adopted by the legislative 
forum of the country. 
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Introducere 
 
Folosirea ordonanţei de urgenţă, ca 

modalitate de reglementare a unor 
relaţii sociale de importanţă deosebită 
care cade, de obicei, în sarcina legii 
organice, considerată o prelungire a 
dispoziţiilor constituţionale, a devenit o 
practică în activitatea guvernamentală 
din perioada postdecembristă. Definită 
ca act executiv, sub aspect organic şi 
act legislativ, sub aspect material, 
ordonanţa de urgenţă reprezintă 
rezultatul delegării legislative, 
consfinţită de articolul 115 din 
Constituţia României [1].  

Delegarea legislativă face parte din 
sfera raporturilor legislativ - executive, 
fiind una dintre cele mai controversate 
instituţii în sistemul constituţional din 
Europa [2]. Articolul 115 din 
Constituţia României, trebuie coroborat 
cu art. 108 privitor la actele 
Guvernului, articol cu care se află într-
o interferenţă organică [3]. Ordonanţa 
de urgenţă, ca act normativ, adoptat de 
Guvern, în temeiul prevederilor 
constituţionale sus-amintite, permite 
Guvernului, sub controlul strict al 
Parlamentului, să facă faţă unor situaţii 
extraordinare a căror reglementare nu 
poate fi amânată [4]. 

Apărută ca excepţie de la regula 
potrivit căreia, Parlamentul este unica 
autoritate legiuitoare şi, astfel, poate 
adopta acte normative cu caracter 
primar, ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului a început să se îndepărteze, 
din ce în ce mai mult, de rolul său de 
reglator a unor relaţii sociale în situaţii 
excepţionale, fiind utilizată, tot mai 
des, pentru a reglementa situaţii care nu 
au caracter de urgenţă. Un exemplu, în 
acest sens, este O.U.G. nr. 55/2014 
pentru reglementarea unor măsuri 
privind administraţia publică locală [5], 

 
Introduction 
 
The use of the emergency ordinance 

as a way of regulating social relations 
of utter importance, for which the 
organic law is usually in charge, 
considered an extension of the 
constitutional provisions, has become a 
practice in the governmental activity in 
the post-revolutionary period. Defined 
as an executive act in terms of organic 
aspect and as a legislative act in terms 
of material aspect, the emergency 
ordinance represents the result of 
legislative delegation protected by 
Article 115 of the Romanian 
Constitution [1].  

The legislative delegation is part of 
the scope of legal-executive relations, 
being one of the most controversial 
institutions in the constitutional system 
in Europe [2]. Article 115 of the 
Romanian Constitution should be read 
in conjunction with Article 108 
regarding the Government documents, 
being in organic interference with it 
[3]. The emergency ordinance, as a 
normative act, adopted by the 
government, pursuant to the above-
mentioned constitutional provisions, 
allows the government, under the strict 
control of the Parliament, to deal with 
extraordinary situations whose 
regulation can not be postponed [4].  

Formed as an exception to the rule 
that the Parliament is the sole 
legislative authority and thus it may 
adopt primary normative acts, the 
Government Emergency Ordinance has 
begun to distance itself from its role as 
a regulator of social relations in 
exceptional circumstances, being 
increasingly used to regulate situations 
that do not constitute emergencies. An 
example, in this respect, is G.E.O. no. 
55/2014 regarding the regulation of 
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prin care s-au suspendat efectele 
juridice ale unui act normativ, care 
reglementează componente ale 
regimului unor instituţii fundamentale, 
şi anume Legea nr. 393/2004 privind 
statutul aleşilor locali. Astfel de 
intervenţii ale Guvernului, în activitatea 
de legiferare, pot pune în pericol rolul 
constituţional al Parlamentului, 
separaţia şi echilibrul între puterile 
statului, precum şi stabilitatea 
sistemului legislativ. Este adevărat, că 
actul fundamental a admis, ca şi 
Guvernul să poată interveni, în anumite 
condiţii, în plan legislativ, dar, aşa cum 
a subliniat şi Curtea Constituţională în 
jurisprudenţa sa, puterea Guvernului de 
a emite ordonanţe, este o putere 
delegată şi nu o putere proprie.  

Prin urmare, Guvernul trebuie să 
respecte cu stricteţe normele 
constituţionale care reglementează 
regimul juridic al delegării legislative, 
şi să intervină pe tărâm legislativ, 
numai în situaţii extraordinare sau când 
puterea legislativă îl abilitează, 
respectând şi în acest caz limitele şi 
condiţiile impuse pentru această 
operaţiune. O nesocotire a acestor 
reguli, ar conduce la încălcarea 
principiului potrivit căruia, o putere 
delegată nu poate, la rândul său, delega, 
pentru că cel care deleagă înţelege să 
limiteze exerciţiul dreptului delegat 
numai titularului desemnat de el pentru 
a exercita acest drept [6]. 

 
1. Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 55/2014. Justificarea 
adoptării, conţinutul şi efectele 
adoptării 

  
În data de 28 august 2014, Guvernul 

României a adoptat OUG nr. 55/2014 
pentru reglementarea unor măsuri în 
domeniul administraţiei publice locale 
[7], act normativ prin care s-au 

measures on local public 
administration [5], which suspended 
the legal consequences of a normative 
act regulating the components of the 
regime of fundamental institutions, 
namely Law no. 393/2004 on the status 
of local elected officials. Such 
government interventions in the 
legislative activity may jeopardize the 
constitutional role of the Parliament, 
the separation and balance between the 
state powers, as well as the stability of 
the legal system. It is true that the 
fundamental act has admitted the 
government to intervene, under certain 
conditions, in law, but, as pointed out 
by the Constitutional Court in its 
jurisprudence, the power of the 
Government to issue ordinances 
represents a delegated power, and not 
its own power.  

Therefore, the Government should 
strictly abide by the constitutional rules 
governing the legal regime of the 
legislative delegation and intervene in 
the legislative realm only in 
exceptional circumstances or when the 
legislative power authorizes it, 
respecting, in this case as well, the 
limits and conditions imposed for the 
operation. Disregarding these rules 
would lead to violation of the principle 
according to which a delegated power 
can not, in turn, delegate, because the 
one who delegates means to limit the 
exercise of delegated right only to the 
holder designated by him to exercise 
this right [6].   

 
1. Government Emergency 

Ordinance no. 55/2014. Justification 
for its adoption, content and effects  

  
On August 28th 2014, the Romanian 

Government adopted the Emergency 
Ordinance no. 55/2014  regulating 
some measures in the field of local 
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suspendat, pentru 45 de zile, două 
articole cuprinse în Legea nr. 393/2004 
privind statutul aleşilor locali. Este 
vorba de art. 9 alin. (2) lit. h¹) şi art. 15 
alin. (2) lit. g¹), care reglementează 
cazurile de încetare, de drept, a 
mandatului de consilier local şi 
judeţean, respectiv de primar şi 
preşedinte al consiliului judeţean, şi 
care au următorul conţinut: “pierderea 
calităţii de membru al partidului politic 
sau al organizaţiei minorităţilor 
naţionale pe a cărei listă a fost ales”, 
respectiv “pierderea, prin demisie, a 
calităţii de membru al partidului politic 
sau al organizaţiei minorităţilor 
naţionale pe a cărei listă a fost ales”.  

 
1.1. Justificarea adoptării actului 

normativ 
  
Pentru a justifica intervenţia în plan 

legislativ prin ordonanţă de urgenţă, 
Guvernul a motivat că o astfel de 
reglementare este necesară deoarece, în 
practica administrativă a autorităţilor 
administraţiei publice locale, au apărut 
blocaje, care se răsfrâng negativ asupra 
funcţionării eficiente a acestora, blocaje 
generate de anumite lacune legislative. 
Este vorba, în opinia Guvernului, de 
lipsa reglementării situaţiilor rezultate 
în urma desfiinţării sau reorganizării 
unor entităţi politice în timpul 
exercitării mandatului, situaţii care 
vizează interesul public general şi 
constituie situaţii de urgenţă şi 
extraordinare, a căror reglementare nu 
poate fi amânată. Mai exact, lipseşte o 
reglementare clară, cu privire la 
validarea mandatului supleantului, în 
situaţia în care acesta provine de pe 
lista unei alianţe electorale care, 
ulterior alegerilor, s-a desfiinţat. 
Totodată, apariţia unor noi majorităţi în 
cadrul autorităţilor locale colegiale, 
rezultate din alianţa unor formaţiuni 

public administration [7], a normative 
act that suspended, for 45 days, two 
articles of Law no. 393/2004 on the 
status of the elected local officials. We 
refer to Article 9 paragraph (2) letter 
h¹) and Article 15 paragraph (2) letter 
g¹) covering cases of legal termination 
for the mandate of local and county 
councilor, respectively mayor and 
chairman of the county council. The 
articles state: “the loss of the status of 
member of a political party or 
organization of national minorities on 
whose list they were elected”, 
respectively “the loss, by resignation, 
of the membership of a political party 
or organization of national minorities 
on whose list they were elected”.  

 
1.1. Justification for the adoption 

of the normative act  
  
To justify the legislative 

intervention by emergency ordinance, 
the Government argued that such 
legislation is necessary because, in the 
administrative practice of local 
authorities, there have appeared 
blockages with a negative impact on 
their effective functioning, arising 
from certain legislative gaps. In the 
view of the Government, this refers to 
the lack of regulation for situations 
resulting from dissolution or 
reorganization of political entities 
during their mandate, situations that 
aim at the general public interest and 
constitute emergency and 
extraordinary cases whose regulation 
can not be postponed. More 
specifically, it refers to the lack of 
clear regulation on the validation of the 
substitute office when it comes from 
the list of an electoral alliance which 
disbanded after the elections. However, 
the emergence of new majorities 
within local collegial authorities, 
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politice, care au fost adversare în 
alegerile locale, au bulversat 
funcţionarea unor astfel de autorităţi 
locale şi au creat probleme în adoptarea 
deciziilor administrative. Aceste 
disfuncţionalităţi din cadrul 
autorităţilor deliberative, se resfrâng şi 
asupra funcţionării eficiente şi 
conforme cu programul asumat în faţa 
cetăţenilor, a activităţii primarilor, 
respectiv a preşedinţilor consiliilor 
judeţene. Nu în ultimul rând, se insistă 
pe necesitarea armonizării legislaţiei 
specifice administraţiei publice locale, 
care constituie o premisă determinantă 
în stabilirea obiectivelor şi strategiilor 
guvernamentale, şi care conduce la 
eficientizarea actului administrativ la 
nivelul cel mai apropiat de cetăţean.  

 
În opinia Guvernului acestea sunt 

situaţii extraordinare, care au impus 
adoptarea acestei soluţii legislative, în 
vederea evitării unei grave atingeri 
aduse interesului public.  

 
Curtea Constituţională, în 

jurisprudenţa sa [8], a stabilit că 
situaţia extraordinară reprezintă 
“necesitatea şi urgenţa reglementării 
unei situaţii care, datorită 
circumstanţelor sale excepţionale, 
impune adoptarea de soluţii imediate, 
în vederea evitării unei grave atingeri 
aduse interesului public”. De 
asemenea, tot Curtea, a apreciat într- o 
altă decizie [9], că situaţiile 
extraordinare exprimă un grad mare de 
abatere de la obişnuit sau comun, 
aspect întărit şi prin adăugarea 
sintagmei “a căror reglementare nu 
poate fi amânată”. Dar pentru a fi 
respectate, pe deplin, exigenţele art. 
115 alin. 4 [10] din Constituţia 
României,  după cum susţine instanţa 
de contencios constituţional, Guvernul 
trebuie să demonstreze şi faptul că 

resulted from the alliance of some 
political parties which were adversaries 
in local elections, has disrupted the 
operation of such local authorities and 
created problems in administrative 
decisions. These failures of the 
deliberative authorities rebound on the 
effective functioning of the activity of 
mayors, respectively, of presidents of 
county councils, in compliance with 
the program assumed before the 
citizens. Finally, it insists on the 
necessity for the harmonization of 
legislation specific to local public 
administration, which is a crucial 
prerequisite to establish governmental 
objectives and strategies and which 
leads to an efficient administrative act 
at the level closest to the citizen.  

 
In the view of the Government, 

these are extraordinary situations 
which compelled the adoption of this 
legislative solution in order to avoid 
serious prejudice to the public interest. 

 
The Constitutional Court, in its 

jurisprudence [8], determined that the 
extraordinary situation represents “the 
need and urgency to regulate a 
situation that, due to its exceptional 
circumstances, calls for the adoption of 
immediate solutions to avoid serious 
prejudice to the public interest”. Also, 
the Court held in another decision [9] 
that extraordinary situations express a 
high degree of deviation from the usual 
or common, aspect strengthened by 
adding the phrase “whose regulation 
can not be postponed”. But to fully 
comply with the requirements of 
Article 115 paragraph 4 [10]  of the 
Constitution, as the Constitutional 
Court states, the Government must 
prove the fact that the measures in 
question could not have been 
postponed, basically, that there was no 
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măsurile în cauză nu sufereau amânare, 
practic, că nu exista vreun instrument 
juridic, ce ar fi putut fi folosit în 
vederea evitării rapide a consecinţelor 
negative avute în vedere.  

 
1.2. Conţinutul actului normativ 
 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr. 55/2014, cuprinde un articol unic cu 
cinci alineate, prin care se suspendă 
aplicarea dispoziţiilor cuprinse în art. 9 
alin. (2) lit. h1) şi art. 15 alin. (2) lit. 
g1) din Legea nr. 393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali, pentru o 
perioadă de 45 de zile, de la momentul 
intrării în vigoare a ordonanţei de 
urgenţă, interval de timp în care 
primarii, preşedinţii consiliilor 
judeţene, consilierii locali şi judeţeni, 
dar şi candidaţii care au fost declaraţi 
supleanţi “îşi pot exprima în scris, şi o 
singură dată, opţiunea cu privire la 
partidul politic, organizaţia minorităţii 
naţionale, din care doresc să facă parte 
sau să devină independenţi, fără ca 
aleşii locali respectivi să îşi piardă 
calitatea dobândită în urma 
alegerilor”. 

 
Potrivit actului normativ, opţiunea 

se depune de toţi aleşii locali în funcţie, 
dar şi de candidaţii pentru consiliul 
local sau judeţean care au fost declaraţi 
supleanţi, la consiliul local, respectiv 
consiliul judeţean, prin intermediul 
secretarului unităţii administrativ-
teritoriale. Opţiunea pentru partidul 
politic sau organizaţia minorităţilor 
naţionale, din care doresc să facă parte, 
trebuie să fie însoţită de acceptarea 
partidului sau organizaţiei minorităţilor 
naţionale pentru care au optat.  

După expirarea termenului de 45 de 
zile, secretarul unităţii administrativ-
teritoriale este obligat, în conformitate 
cu alin. 4 al articolului unic al 

legal instrument that could have been 
used to rapidly avoid the considered 
negative consequences.  

 
1.2. The content of the normative 

act  
 
The Government Emergency 

Ordinance no. 55/2014 contains a 
single article with five paragraphs 
which suspends the provisions 
contained in Article 9 paragraph (2) 
letter h1) and Article 15 paragraph (2) 
letter g1) of Law no. 393/2004 on the 
Status of the local elected, for a period 
of 45 days from the entry into force of 
the emergency ordinance, a time span 
in which the mayors, presidents of 
county councils, local and county 
councilors, and also candidates who 
have been declared substitutes “can 
express in writing and only once the 
option for the political party, national 
minority organization they wish to join, 
or become independent, without losing 
the quality gained pursuant to the 
elections”. 

 
According to the normative act, the 

option shall be submitted by all local 
officials in office, and by the local or 
county council candidates who were 
declared substitutes to the local council 
or county council, through the 
secretary of the administrative-
territorial unit. Their option for the 
political party or organization of 
national minorities must be 
accompanied by the acceptance of the 
organization of national minorities or 
party of choice. 

After the expiry of the 45 days, the 
secretary of the administrative-
territorial unit, in accordance with 
paragraph 4 of the sole Article of the 
Ordinance, is obliged to communicate 
the central situation of the local elected 
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ordonanţei, să comunice situaţia 
centralizatoare a aleşilor locali la 
instituţia prefectului.  

Alineatul 5 al articolului unic al 
ordonanţei reglementează, la rândul 
său, situaţia supleanţilor, precizând că 
supleanţii vor ocupa locurile devenite 
vacante, în ordinea în care sunt înscrişi 
în liste, cu condiţia confirmării în 
formă scrisă emisă de către conducerea 
judeţeană a partidului căruia îi aparţine, 
în caz de vacanţă a mandatelor de 
consilieri locali sau judeţeni aleşi pe 
liste de candidaţi. În temeiul 
ordonanţei, prin supleanţi se înţelege 
candidaţii înscrişi în liste şi care nu au 
fost aleşi.  

Chiar dacă efectele juridice ale 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr. 55/2014 au încetat, ca urmare a 
expirării termenului de 45 de zile, acest 
act normativ şi-a pus serios amprenta 
asupra ordinii de drept din România, 
producând schimbări în componenţa 
partidelor politice şi a autorităţilor 
administraţiei publice locale.  

 
1.3. Efectele adoptării ordonanţei 

de urgenţă 
 
Ordonanţa de urgenţă nr. 55/2014 a 

generat dezbateri aprinse în spaţiul 
public românesc. Considerat un act 
normativ controversat, care a scos 
temporar din vigoare unul din cazurile 
de  încetare a mandatului unui ales 
local, ordonanţa a  permis trecerea unui 
ales local de la un partid la altul sau 
îmbrăţişarea statutului de independent, 
generând, în acest fel, atât efecte 
juridice, cât şi politice. 

Ordonanţa a deschis calea, în 
intervalul de timp cât s-a aflat în 
vigoare, trecerii câtorva mii de aleşi 
locali, de la partidul pe lista căruia au 
fost aleşi în anul 2012, la un alt partid, 
pentru care şi-au exprimat opţiunea în 

officials to the prefect institution. 
Paragraph 5 of the ordinance 

Article, governs, in turn, the situation 
of the substitutes, stating that the 
substitutes will occupy the vacancies in 
the order of the lists, provided there is 
written confirmation issued by the 
county leadership of the party to which 
they belong, in case of vacancy of the 
mandates of local and county 
councilors elected on the lists of 
candidates. Under the ordinance, 
substitute means the candidates on lists 
who were not elected. 

Even if the legal consequences of 
the Government Emergency Ordinance 
no. 55/2014 have ceased following the 
expiry of 45 days, this normative act 
has put a serious mark on the rule of 
law in Romania, producing changes in 
the composition of political parties and 
local public administration authorities. 

 
1.3. Effects of the adoption of the 

emergency ordinance  
 
The Emergency Ordinance no. 

55/2014 has generated intense debate 
in the Romanian public space. 
Considered a controversial normative 
act that temporarily removed from 
force one of the cases of mandate 
termination of an local elected official, 
the ordinance allowed the passage of a 
local elected from one party to another 
or the embrace of an independent 
status, generating, this way, both legal 
and political effects. 

The ordinance paved the way, 
during the period it was in force, to the 
transit of thousands of local elected 
officials from the party on the list of 
which they were elected in 2012, to 
another party they opted for under this 
act, or they became independent. This 
fact has led to a rearrangement of 
forces within local authorities, thus 
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baza acestui act normativ sau să devină 
independenţi. Acest fapt a condus la o 
reaşezare de forţe, la nivelul 
autorităţilor administraţiei publice 
locale şi, implicit, la schimbarea 
configuraţiei politice rezultată din 
alegerile locale. Ordonanţa a condus la 
creşterea semnificativă a numărului de 
aleşi locali, în cazul partidelor de 
guvernământ şi, implicit, la scăderea 
numărului acestora, în cazul partidelor 
din opoziţie. Totodată, a crescut şi 
numărul de aleşi locali independenţi.  

Se poate observa că actul normativ a 
provocat schimbări importante, atât în 
sfera partidelor politice, cât şi în 
administraţia publică locală. Prin 
adoptarea sa, acest act normativ a 
produs mutaţii în plan legislativ, a 
condus la discuţii aprinse în spaţiul 
public, privind oportunitatea sau 
constituţionalitatea sa, şi a readus în 
atenţie problema raporturilor dintre 
Parlament şi Guvern, în ceea ce 
priveşte actul de legiferare şi a rolului 
şi locului celor două autorităţi în 
sistemul constituţional românesc.  

Prin încetarea efectelor sale, ca 
urmare a încheierii perioadei pentru 
care a fost adoptată, reintră în vigoare 
dispoziţiile Legii nr. 393/2004 privind 
statutul aleşilor locali. Această regulă 
este prevăzută de dispoziţiile Legii nr. 
24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă, pentru elaborarea actelor 
normative care precizează că “la 
expirarea duratei de suspendare, actul 
normativ sau dispoziţia afectată de 
suspendare reintră de drept în 
vigoare”.  
 
 
 
 
 
 
 

changing the political configuration 
resulting from the local elections. The 
ordinance has led to a significant 
increase in the number of elected 
officials in the case of the governing 
parties, and, implicitly, a decrease in 
case of the opposition parties. Also, the 
number of independent elected 
officials has increased. 

It can be noticed that the normative 
act has caused major changes both in 
the sphere of political parties and in the 
local public administration. By its 
adoption, this normative act has caused 
mutations in law, has led to heated 
debates in public regarding its 
desirability or constitutionality and has 
brought renewed attention to the 
problem of relations between the 
Parliament and the Government 
concerning the legislative act and the 
role and place of the two authorities in 
the Romanian constitutional system. 

After ceasing its effects following 
the end of the adoption period for, the 
provisions of Law no. 393/2004 on the 
status of local elected officials are back 
into force. This rule is required by the 
provisions of Law no. 24/2000 
regarding the legislative technique for 
the drafting of normative acts which 
states that “the expiry of the suspension 
of the normative act or provision 
affected by suspension lawfully re-
enter into force”. 

 
2. Critical aspects regarding 

G.E.O. no. 55/2014 for the regulation 
of certain measures on local public 
administration, highlighted with 
reference to the jurisprudence of the 
Constitutional Court  

 
The introduction by the legislator of 

the case of legal termination for the 
mandate due to the loss of party 
membership was a necessary measure 
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2. Aspecte critice privind O.U.G. 

nr. 55/2014 pentru reglementarea 
unor măsuri privind administraţia 
publică locală, reliefate prin 
raportare la jurisprudenţa Curţii 
Constituţionale 

 
Introducerea de către legiuitor a 

cazului de încetare de drept a 
mandatului, ca urmare a pierderii 
calităţii de membru de partid, a 
reprezentat o măsură necesară într-o 
societate democratică, menită să 
asigure stabilitatea în cadrul 
administraţiei publice locale şi 
prevenirea migraţiei politice a aleşilor 
locali, şi care să exprime configuraţia 
politică, aşa cum aceasta a rezultat din 
voinţa electoratului, fiind, totodată, o 
consecinţă a dispoziţiilor art. 8 alin. (2) 
din Constituţie, potrivit cărora partidele 
politice contribuie la definirea şi la 
exprimarea voinţei politice a 
cetăţenilor. Aspectele subliniate de noi 
sunt întărite de Curtea Constituţională 
care, în jurisprudenţa sa [11] , a statuat 
că aceste dispoziţiile legale, privitoare 
la încetarea mandatului unui ales local 
ca urmare a pierderii calităţii de 
membru de partid, au ca finalitate 
prevenirea migraţiei politice a aleşilor 
locali de la un partid la altul, curmarea 
traseismului politic la care se recurge în 
funcţie de oportunităţile pe care le 
oferă un partid sau altul, asigurarea 
unei stabilităţi în cadrul administraţiei 
publice locale, care să exprime 
configuraţia politică, aşa cum aceasta a 
rezultat din voinţa electoratului. 

 
În schimb, adoptarea Ordonanţei 

Guvernului nr. 55/2014 reprezintă un 
regres în materie de legiferare. 
Afirmăm acest lucru, atât din 
perspectiva fondului problemei, cât şi a 
formei în care s-a concretizat.  Din 

in a democratic society, designed to 
ensure stability in local public 
administration, to prevent political 
migration of local elected officials and 
to express political configuration, as 
resulted from the will of the electorate, 
being, at the same time, a consequence 
of Article 8 paragraph (2) of the 
Constitution, according to which 
political parties contribute to defining 
and expressing the political will of the 
citizens. The highlighted issues are 
strengthened by the Constitutional 
Court that, in its jurisprudence [11], 
held that these statutory provisions 
relating to termination of mandate of 
local elected due to the loss of 
membership of the party are aimed at 
preventing political migration from one 
party to another, suppressing political 
transits which are performed 
depending on the opportunities offered 
by one party or another, ensuring 
stability in local public administration, 
expressing political configuration, as 
resulted from the will of the electorate.  

 
However, the adoption of the 

Government Ordinance no. 55/2014 is 
a step backwards in terms of 
regulation. We affirm this issue both in 
terms of substance and the form in 
which it materialized. In terms of 
substance, this legislative approach of 
the Government has encouraged 
political migration - a phenomenon 
severely criticized over the years by 
the public, and has changed the 
political configuration resulting from 
the local elections in 2012. The 
Ordinance also requires a differentiated 
legal treatment for the elected resulting 
from the local municipal elections in 
2012, in the sense that some are 
allowed to migrate from one political 
party to another or to become 
independent, while others are not. 
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perspectiva fondului, acest demers 
legislativ al Guvernului, a încurajat 
migraţia politică, fenomen aspru 
criticat de-a lungul timpului de opinia 
publică, şi a determinat schimbarea 
configuraţiei politice rezultată din 
alegerile locale din anul 2012. De 
asemenea, Ordonanţa impune un 
tratament juridic diferenţiat pentru 
aleşii locali rezultaţi din alegerile locale 
din anul 2012, în sensul că unora le 
permite să migreze de la un partid 
politic la altul sau să devină 
independenţi, iar altora nu. Avem, 
aşadar, două categorii de aleşi locali, în 
cursul aceluiaşi mandat. În prima 
categorie intră, cei care şi-au pierdut 
mandatul sau urmează să îl piardă, ca 
urmare a aplicării dispoziţiilor art. 9 
alin. (2) lit. h1) şi art. 15 alin. (2) lit. 
g1) din Legea nr. 393/2004 privind 
Statutul alesilor locali, iar în cea de-a 
doua categorie intră, aleşii locali care 
beneficiază de prevederile OUG nr. 
55/2014 şi care au suspendat pentru o 
perioadă dispoziţiile amintite. 
Principiul egalitãţii este înfrânt, prin 
aceea că legiuitorul a creat un regim 
diferenţiat pentru aleşii locali aflaţi în 
exerciţiul aceluiaşi mandat (2012-
2016).  

 
Din perspectiva formei, soluţia 

reglementării prin ordonanţă de urgenţă 
ridică probleme, atât de oportunitate, 
cât şi de constituţionalitate. Astfel, dacă 
este analizat contextul în care a fost 
adoptată această ordonanţă de urgenţă, 
se poate observa că adoptarea a avut 
loc în apropierea începerii campaniei 
pentru alegerea Preşedintelui 
României, de un Guvern al cărui şef 
este unul dintre candidaţii la acest 
scrutin electoral. Din acest motiv se 
poate aprecia că, adoptarea ordonanţei 
a avut menirea de a spori şansele 
candidatului, care are şi calitatea de 

Therefore, there are two categories of 
local elected in the same mandate. The 
first category includes those who have 
lost their mandate or are about to lose 
it as a result of the provisions of 
Article 9 paragraph (2) letter h1) and 
Article 15 paragraph (2) letter g1) of 
Law no. 393/2004 on the Status of the 
local elected officials; the second 
category includes elected officials 
benefiting from the provisions of 
G.E.O. no. 55/2014 that suspended the 
mentioned provisions for a period of 
time. The principle of equality is 
defeated by the fact that the legislator 
has created a differentiated regime for 
local officials who are in the 
performance of the same mandate 
(2012-2016). 

 
In terms of form, the solution of 

regulation by emergency ordinance 
raises both opportunity and 
constitutionality problems. Thus, if we 
were to analyze the context of this 
emergency ordinance, it can be seen 
that the adoption took place near the 
start of the campaign for the 
presidential elections in Romania, by a 
government whose leader is one of the 
candidates at this election ballot. For 
this reason, we can say that the 
adoption of the ordinance was meant to 
increase the chances of the candidate, 
who is also the prime minister. It is 
well known that local officials, 
especially the mayors and chairmen of 
county councils, play a vital role in the 
general or presidential elections, and if 
a party has more elected local officials, 
the chances of success in the elections 
increase. Given the present context, it 
would have been normal for such a 
regulation (if required to be adopted 
and without generating virulent 
reactions from the public) to be 
analyzed by the supreme deliberative 
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prim-ministru. Este binecunoscut faptul 
că aleşii locali, în special primarii şi 
preşedinţii consiliilor judeţene, joacă 
un rol esenţial în alegerile generale sau 
prezidenţiale, iar, cu cât un partid 
deţine mai mulţi aleşi locali, cu atât 
şansele de reuşită în alegeri cresc. 
Având în vedere contextul în care ne 
aflăm, normal ar fi fost ca o asemenea 
reglementare, dacă se impunea să fie 
adoptată, şi pentru a nu genera reacţii 
virulente în spaţiul public, trebuia să fie 
analizată de forul deliberativ suprem, 
care putea să fie sesizat cu o iniţiativă 
legislativă, introdusă în procedură de 
urgenţă. Chiar dacă nu se afla în 
sesiune parlamentară, în momentul în 
care Guvernul a adoptat Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 55/2014, era de preferat să 
se mai aştepte câteva zile, până când 
Parlamentul îşi începea sesiunea de 
toamnă şi putea fi introdusă iniţiativa 
legislativă spre dezbatere şi adoptare în 
procedură de urgenţă. Afirmaţiile 
noastre sunt întărite de comportamentul 
Guvernului, ulterior adoptării acestui 
act normativ, care, chiar dacă a adoptat 
ordonanţa de urgenţă în data de 28 
august 2014, a trimis respectivul act 
normativ pentru publicare în Monitorul 
Oficial al României abia în data de 2 
septembrie 2014. Ori, o ordonanţă de 
urgenţă se adoptă pentru a se 
reglementa situaţii excepţionale, a căror 
reglementare nu poate fi amânată. 

 
În privinţa urgenţei unei 

reglementări, Curtea Constituţională a 
apreciat în jurisprudenţa sa [12], că 
urgenţa reglementării nu echivalează cu 
existenţa situaţiei extraordinare, 
reglementarea operativă putându-se 
realiza şi pe calea procedurii obişnuite 
de legiferare.  

Introducerea în dezbaterea 
Parlamentului a unei asemenea 
iniţiative legislative, oferea 

forum which could be notified by a 
legislative initiative introduced in the 
emergency procedure. Even if it was 
not in parliamentary session when the 
Government adopted Emergency 
Ordinance no. 55/2014, it would have 
been preferable to wait for a few days 
until the Parliament began its autumn 
session and the legislative initiative 
could be introduced for debate and 
adoption in the emergency procedure. 
Our claims are reinforced by the 
conduct of the Government subsequent 
to the adoption of this normative act; 
even if it adopted the emergency 
ordinance on August 28th 2014, it did 
not send the respective normative act 
for publication in the Official Gazette 
of Romania until September 2nd 2014. 
However, an emergency ordinance is 
adopted to regulate exceptional 
circumstances whose regulation can 
not be postponed. 

 
Regarding the urgency of a 

regulation, the Constitutional Court 
held in its jurisprudence [12] that the 
urgency of the regulation is not 
equivalent to the existence of an 
extraordinary situation, as the 
operative regulation can be achieved 
following the way of ordinary 
legislative procedure. 

The introduction in the 
Parliamentary debate of such 
legislative initiative enabled all 
political forces represented in the 
Parliament the possibility to express 
their opinion, supporting or, 
conversely, rejecting, with arguments 
the initiative, and also allowed the 
notification of the Constitutional Court 
to verify the compliance of the 
provisions of the normative act 
resulting from the parliamentary debate 
with the text of the Constitution. 
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posibilitatea tuturor forţelor politice 
reprezentate în Parlament, să îşi 
exprime opinia, susţinând sau, din 
contră, respingând argumentat iniţiativa 
şi totodată, permitea şi sesizarea Curţii 
Constituţionale, pentru verificarea 
conformităţii dispoziţiilor actului 
normativ, rezultat din dezbaterea 
parlamentară, cu textul Constituţiei.  

 
Recurgerea la soluţia ordonanţei de 

urgenţă, a condus la ocolirea 
Parlamentului, şi a evitat şi analiza 
instanţei de contencios constituţional, 
lucru inadmisibil pentru un stat 
membru al Uniunii Europene, a cărui 
Constituţie stipulează clar, în art. 61 
alin.1, că Parlamentul este unica 
autoritate legiuitoare a ţării, iar, în art. 
1 alin.5, că respectarea Constituţiei, a 
supremaţiei sale şi a legilor este 
obligatorie. Cu atât mai mult, cu cât şi 
Curtea Constituţională aprecia [13] că, 
în domenii esenţiale ale statului de 
drept, se impune ca actul normativ să 
fie dezbătut în Parlament şi nu adoptat 
pe calea unei proceduri cu caracter de 
excepţie, prin care Parlamentul este 
ocolit.   

 
Concluzii 
 
Adoptarea Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr. 55/2014, a condus la 
scoaterea temporară din vigoare a 
dispoziţiilor cuprinse în art. 9 alin. (2) 
lit. h1) şi art. 15 alin. (2) lit. g1), din 
Legea nr. 393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali, pentru o perioadă de 45 
de zile, de la momentul intrării în 
vigoare a ordonanţei de urgenţă.  

Acest demers legislativ a avut 
implicaţii directe, asupra structurii şi 
activităţii autorităţilor administraţiei 
publice locale, dar şi asupra partidelor 
politice şi a ordinii de drept din 
România.  

Recourse to the emergency 
ordinance solution has led to the 
elusion of the Parliament and has 
avoided the analysis of the 
constitutional court, which is 
unacceptable for a member state of the 
European Union, whose Constitution 
clearly stipulates, in Article 61 
paragraph 1, that the Parliament is the 
sole legislative authority in the 
country, and, in Article 1 paragraph 5, 
that abiding by the Constitution, its 
supremacy and the laws is mandatory. 
Especially since the Constitutional 
Court considered [13]  that in crucial 
areas of rule of law it is required for 
the normative act to be debated in 
Parliament, and not adopted by way of 
a procedure with exceptional character, 
by which the Parliament is avoided. 

 
Conclusions  
 
The adoption of Government 

Emergency Ordinance no. 35/2014 has 
led to the temporary removal of the 
force of the provisions of Article 9 
paragraph (2) letter h1) and Article 15 
paragraph (2) letter g1) of Law no. 
393/2004 on the Status of the local 
elected officials, for a period of 45 
days from the entry into force of the 
emergency ordinance.  

This legislative approach has had 
direct implications on the structure and 
activity of the local public 
administration authorities, and also on 
the political parties and rule of law in 
Romania. 

In our view, the initiative of the 
Government represents a step 
backwards in terms of regulation, 
violating, at the same time, the 
European standards requiring the 
regulation of key areas of rule of law 
through acts resulted from the will of 
the Parliament as the supreme 
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În opinia noastră, iniţiativa 
Guvernului reprezintă un regres în 
materie de legiferare, încălcând, 
totodată, standardele europene, care 
reclamă reglementarea domeniilor 
esenţiale ale statului de drept, prin acte 
rezultate din voinţa Parlamentului, ca 
organ reprezentativ suprem şi unică 
autoritate legiuitoare.  
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Rezumat: Lucrarea de faţă are scopul 
de a analiza configuraţia dreptului la 
moştenire al soţului supravieţuitor, ulterior 
intrării în vigoare a noului Cod civil, mai 
ales din perspectiva în care soţii au optat 
pentru unul dintre regimurile 
matrimoniale, altul decât cel legal, 
respectiv pentru regimul comunităţii 
convenţionale sau pentru regimul 
separaţiei de bunuri. Drepturile 
succesorale ale soţului supravieţuitor 
prezintă anumite particularităţi faţă de 
reglementarea anterioară cuprinsă în 
Legea nr. 319/1944. 
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Abstract: The current paper aims to 
analyze the configuration of the right to 
inheritance of the surviving spouse, 
subsequent to the coming into force of the 
new Civil Code, especially from the 
perspective of the matrimonial regime 
chosen by the spouses, other than the 
legal one - the conventional community 
regime or the separation of goods regime. 
The successor rights of the surviving 
spouse presents certain particularities as 
opposed to the previous regulation stated 
in Law no 319/1944. 
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The notion and historical 

evolution of the successor right of 
the surviving spouse 

 
In order to better understand the 

novelties brought by the Civil Code in 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 3. Issue 2/2014 - http://juridica.ugb.ro/ - 
Cristinel-Ioan MURZEA 

Ioana NICOLAE 

= ISSN 2285-0171                                   ISSN-L=2285-0171 
494 

privinţa drepturilor de moştenire ale 
soţului supravieţuitor, vom face o 
scurtă prezentare istorică a evoluţiei 
drepturilor recunoscute acestuia de-a 
lungul timpului. 

În Codul civil de la 1864, drepturile 
soţului supravieţuitor au fost 
reglementate în art. 679 si 681- 684, 
însă aceste texte legale au fost 
apreciate, în mod constant, a fi 
inechitabile, deoarece soţul supravie-
ţuitor putea culege moştenirea numai 
după ultimul colateral de gradul al 
doisprezecelea, adică numai în absenţa 
succesibililor defunctului din cele patru 
clase de moştenitori.  

Abrogarea în parte a acestor texte a 
avut loc odată cu intrarea în vigoare a 
Legii nr. 3581 asupra impozitului 
progresiv pe succesiuni, din anul 1921, 
moment de la care drepturile 
succesorale ale soţului supravieţuitor 
au fost recunoscute doar după ultimul 
colateral de gradul al patrulea al 
defunctului. 

În acea configuraţie legală erau 
recunoscute anumite drepturi succe-
sorale pentru văduva săracă ce 
beneficia de o cota-parte în uzufruct, 
dacă venea în concurs cu descendenţii 
defunctului, şi numai în lipsa acestora 
dobândea o cotă de 1/4 din moştenirea 
defunctului. 

Apoi, drepturile soţului 
supravieţuitor au fost reglementate prin 
Legea nr. 319/1944 pentru dreptul de 
moştenire al soţului supravieţuitor, lege 
care la rândul ei a abrogat implicit 
prevederile Codului civil de la 1864, 
configurând o serie de îmbunătăţiri în 
privinţa drepturilor succesorale ale 
soţului supravieţuitor. Astfel, prin acest 
act normativ s-a recunoscut dreptul 
soţului supravieţuitor la moştenire, în 
concurs cu oricare din clasele de 
moştenitori legali ai defunctului, 

regard to the successor rights of the 
surviving spouse, we will make a 
short historic presentation of the 
evolution of rights of the surviving 
spouse across time. 

In the 1864 Civil Code, the rights 
of the surviving spouse were 
regulated in article 679 and articles 
681- 684, but those legal texts were 
constantly believed to be inequitable 
as the surviving spouse could have 
collected the inheritance only after the 
last 12th degree collaterals, namely in 
the absence of any successors of the 
defunct from any of the four 
categories of successors. 

The partial abolition of these texts 
occurred once Law no 3581 regarding 
the progressive tax on succession 
came into force in the year 1921, a 
time when the successor rights of the 
surviving spouse were acknowledged 
only after the final collateral of the 
fourth degree came to inherit. 

In that legal configuration, certain 
successor rights were acknowledged 
for the poor widow who would 
benefit from a certain part of the life 
interest if the other heirs were the 
descendents of the defunct and only in 
the lack of, she could acquire 1/4 of 
the inheritance. 

Later on, the rights of the surviving 
spouse were regulated by Law no 
319/1944 for the right to inherit of the 
surviving spouse, a law which in turn, 
was abolishing the provision of the 
1864 Civil Code, by creating a series 
of improvements in regard to the 
successor rights of the surviving 
spouse. Thus, through this law the 
right of the surviving spouse to inherit 
along with other legal heirs of the 
defunct was acknowledged; also, his 
right to the legal reserve and some 
special inheritance rights were 
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dreptul acestuia la rezerva succesorală, 
precum şi anumite drepturi speciale de 
moştenire - dreptul la moştenire asupra 
mobilelor şi obiectelor aparţinând 
gospodăriei casnice, precum şi asupra 
darurilor de nuntă şi dreptul de abitaţie 
asupra casei de locuit. 

Odată cu intrarea în vigoare a noului 
Cod civil, fapt produs la 1 octombrie 
2011, drepturile succesorale ale soţului 
supravieţuitor sunt reglementate în art. 
970-974 (Secţiunea I intitulată Soţul 
supravieţuitor) din Capitolul III - 
Moştenitorii legali din Titlul II - 
Moştenirea legală. Se remarcă faptul că 
legiuitorul a păstrat, în principiu, confi-
guraţia drepturilor succesorale 
recunoscute soţului supravieţuitor con-
sacrată prin Legea nr. 319/1944, doar 
că acestea au fost încorporate în noul 
Cod civil. 

Reglementarea actuală a drepturilor 
succesorale ale soţului supravieţuitor, a 
fost făcută înaintea drepturilor 
succesorale a celorlalţi moştenitori 
legali ai defunctului, făcând parte din 
cele patru clase de moştenitori, întrucât 
acesta vine în concurs cu oricare din 
aceste clase de moştenitori şi pentru că 
stabilirea cotei soţului supravieţuitor se 
determină cu prioritate faţă de aceştia. 

 
1. Condiţiile impuse de lege 

soţului supravieţuitor pentru a putea 
moşteni 

 
Pentru ca soţul supravieţuitor să 

vină la moştenirea defunctului, pe 
lângă condiţiile generale impuse 
oricărui  moştenitor, acesta trebuie să 
îndeplinească şi o condiţie specială, 
respectiv aceea de a avea calitatea de 
soţ la data decesului soţului său. Pe 
cale de consecinţă, condiţiile impuse de 
lege pentru ca soţul supravieţuitor să 
vină la moştenire sunt următoarele: 

acknowledged, such as the right to 
inherit the furniture and objects of the 
household, as well as the wedding 
gifts and the right to live in the 
couple’s home. 

Once the new Civil Code came 
into force on October 1st, 2011, the 
successor rights of the surviving 
spouse were regulated by article 970-
974 (Section I called The surviving 
spouse) from Chapter III - Legal heirs 
from the Second Title - Legal 
inheritance.  We must notice that the 
lawmaker mainly kept the 
configuration of the successor rights 
of the surviving spouse regulated by 
Law no 319/1944 and incorporated it 
in the new Civil Code. 

The current regulation of the 
successor rights was achieved before 
the successor rights of the other legal 
heirs from the four categories of heirs 
as the surviving spouse can co inherit 
along with any of those categories of 
heirs and because the part of the 
inheritance which is awarded to the 
surviving spouse is determined with 
priority as opposed to the other legal 
heirs. 

 
1. Conditions stated by law in 

order for the surviving spouse to be 
able to inherit 

 
For the surviving spouse to inherit 

from the defunct, along with the 
general conditions mandatory for any 
heirs, he must also fulfill a special 
condition, that of being the spouse of 
the defunct at the time of death of his 
spouse. As a consequence, the 
conditions stated by law for the 
surviving spouse are the following: 

- to have successor capacity; 
- to not be unworthy in regard to 

the defunct; 
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- să aibă capacitate succesorală; 
- să nu fie nedemn faţă de defunct; 
- să aibă vocaţie succesorală; 
- să aibă calitatea de soţ la data 

deschi-derii moştenirii (condiţie 
specială despre care am făcut vorbire); 

In acest context de analiză se 
remarcă faptul că, dacă în privinţa 
moştenitorilor din cele patru clase de 
moştenitori legali, s-a avut în vedere 
gradul de rudenie cu defunctul, în ceea 
ce priveşte recunoaşterea drepturilor 
succesorale ale soţului supravieţuitor, 
aceasta este legată de existenţa calităţii 
sale, de soţ al defunctului, la data 
decesului. Deşi la data decesului unuia 
dintre soţi, căsătoria încetează, poate 
este mai corect să spunem că în acest 
caz drepturile soţului supravieţuitor 
sunt legate de fapt de inexistenţa unei 
hotărâri judecătoreşti definitive de 
desfacere a căsătoriei la data decesului 
lui de cuius. Astfel, textul art. 970 Cod 
civil prevede că soţul supravieţuitor îl 
moşteneşte pe soţul decedat dacă, la 
data deschiderii moştenirii, nu există o 
hotărâre de divorţ definitivă. Termenul 
de hotărâre judecătorească, la care se 
referă textul legal, vizează atât actul 
jurisdicţional al instanţei, dar şi actul 
final al ofiţerului de stare civilă şi al 
notarului public, prin care se desface 
căsătoria părţilor, respectiv certificatul 
de divorţ. Potrivit noului Cod civil, 
divorţul se poate pronunţa atât de 
ofiţerul de stare civilă, cât şi de notarul 
public, nemaifiind atributul exclusiv al 
instanţei de judecată. 

Condiţiile impuse de legiuitor 
pentru ca soţul supravieţuitor să moşte-
nească, se împart în condiţii pozitive  - 
capacitatea succesorală, vocaţia 
succesorală şi calitatea de soţ a 
acestuia, şi condiţii negative - cea de a 
nu fi nedemn faţă de defunct. La 
acestea putem adăuga şi condiţia 

- to have the quality of heir; 
- to have the quality of spouse at 

the date the inheritance procedures 
begin (the special condition 
mentioned above); 

In this analytical context, we notice 
the fact that if in regard to the heirs 
from the four categories of legal heirs, 
the degree of relation to the defunct 
was considered, in regard to 
acknowledging the successor rights of 
the surviving spouse, it is connected 
to the quality of spouse at the time of 
death of the defunct. Although the 
marriage stops when one of the 
spouses dies, it may be even more 
accurate to state that, in this case, the 
rights of the surviving spouse are in 
close connection to the lack of any 
juridical decision to dissolve the 
marriage at the time de cuius dies. 
Thus, the text of article 970 of the 
Civil Code states that the surviving 
spouse inherits from the deceased 
spouse if, at the time the inheritance 
procedures begin, there is no final 
decision of divorce. The term of final 
court decision mentioned by the legal 
text implies both the jurisdictional act 
of the court and the final act of the 
public notary by which the marriage 
is dissolved, namely the certificate of 
divorce. According to the new Civil 
Code, divorce can also be pronounced 
by the public notary or the civil 
officer, as it is no longer an exclusive 
attribute of the court. 

The conditions stated by law in 
order for the surviving spouse to 
inherit are divided into positive 
conditions - successor capacity, 
quality of heir and quality of spouse 
and negative conditions - to not be 
unworthy in regard to the defunct. We 
can also add the negative conditions 
that the surviving spouse was not 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 3. Issue 2/2014 - http://juridica.ugb.ro/ - 
Cristinel-Ioan MURZEA 

Ioana NICOLAE 

= ISSN 2285-0171                                   ISSN-L=2285-0171 
497 

negativă, ca soţul supravieţuitor să nu fi 
fost dezmoştenit de către defunct, 
situaţie în care acesta va putea culege 
doar rezerva succesorală atribuită de 
lege, în calitatea sa de moştenitor 
rezervatar al defunctului.  

Trebuie menţionat că legea nu 
recunoaşte dreptul de moştenire asupra 
averii concubinului, oricât de lungă ar 
fi perioada de concubinaj între defunct 
şi concubinul său. În ceea ce priveşte 
situaţia concubinului ce supravieţuieşte 
celuilalt concubin, arătăm că acesta 
poate pretinde drepturile sale, rezultate 
din contribuţia pe care a adus-o la 
dobândirea bunurilor din timpul 
concubinajului dintre ei, inclusiv 
sumele de bani depuse la instituţiile de 
credit [1]. Dacă concubinul nu are 
dreptul de moştenire legală la 
moştenirea defunctului, în schimb 
concubinul poate avea drepturi 
succesorale, având izvorul în 
testamentul acestuia. 

Este de menţionat faptul că, 
drepturile succesorale ale soţului 
supravieţuitor sunt recunoscute în 
concurs cu oricare dintre clasele de 
moştenitori legali, cu condiţia ca acesta 
să deţină calitatea de soţ la data 
deschiderii moştenirii defunctului. În 
acest sens, se impune a preciza că nu 
are relevanţă durata căsătoriei acestora, 
starea materială sau sexul soţului 
supravieţuitor, dacă aceştia au sau nu 
copii rezultaţi din căsătorie sau dacă 
aceştia erau despărţiţi în fapt sau 
convieţuiau la data decesului lui de 
cuius [2]. Mai mult, chiar dacă există o 
cerere de divorţ pe rolul instanţei de 
judecată sau în curs de soluţionare prin 
procedura administrativă în faţa 
ofiţerului de stare civilă sau a notarului 
public, dacă la data decesului hotărârea 
nu era definitivă sau nu s-a eliberat 
certificatul de divorţ, soţului 

disowned by the defunct, in which 
case he will only inherit the successor 
reserve as stated by law in his quality 
of forced heir of the defunct. 

We must also mention that the law 
does not acknowledge the right to 
inherit the fortune of the concubine, 
regardless of how long the concubines 
were together. In regard to the 
situation of the surviving concubine, 
we must show that he can only claim 
his rights resulted from the 
contribution he had in acquiring 
goods during the time spent together, 
including the amounts of money he 
deposited at credit institutions [1]. If 
the concubine has no right to legally 
inherit at the death of the defunct, he 
can have successor rights coming 
from the will of the defunct. 

The successor rights of the 
surviving spouse are acknowledged 
regardless of the other legal heirs, 
provided that he was the spouse of the 
defunct at the time the inheritance 
procedures began. Thus, we must 
mention that the duration of the 
marriage is irrelevant, as is the 
material status or the sex of the 
surviving spouse, if they had children 
resulting from the marriage or not or 
if they were separated or were living 
together at the time de cuius died [2]. 
Furthermore, if there is a petition for 
divorce filed or about to be decided 
by administrative procedure by the 
notary or the civil officer, but the final 
decision was not made at the time the 
spouse passed away, the surviving 
spouse still has all the rights to inherit 
the fortune of his deceased spouse. In 
these cases, if the death occurs during 
the time when the petition for divorce 
is filed in any of the previously 
mentioned ways, the marriage is 
ended by death and the surviving 
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supravieţuitor îi sunt recunoscute 
drepturile de moştenire asupra 
moştenirii lăsate de soţul său decedat. 
În aceste cazuri, dacă decesul survine 
în timpul soluţionării cererii de divorţ, 
în oricare din modalităţile menţionate 
anterior, căsătoria părţilor încetează 
prin deces, iar soţul supravieţuitor înde-
plineşte condiţia specială pentru a putea 
veni la moştenirea defunctului, 
neexistând aşadar o hotărâre de divorţ 
definitivă, respectiv nefiind eliberat 
certificatul de divorţ de ofiţerul de stare 
civilă sau de notarul public. Potrivit art. 
925 alin. (1) Cod procedură civilă, dacă 
în timpul procesului de divorţ unul 
dintre soţi decedează, instanţa va lua 
act de încetarea căsătoriei şi va 
dispune, prin hotărâre definitivă, închi-
derea dosarului. 

De asemenea, căsătoria ia sfârşit 
prin divorţ sau în urma declarării 
nulităţii ori a anulării acesteia. 

După cum arată art. 382 Cod civil, 
căsătoria este considerată desfăcută din 
ziua când hotărârea prin care s-a 
pronunţat divorţul a rămas definitivă. 

O situaţie specială, ce poate 
interveni în ceea ce priveşte acţiunea de 
divorţ, este cea generată de formularea 
cererii de divorţ, formulate de soţul 
reclamant, având ca temei de drept 
prevederile art. 373 lit. b) Cod civil, 
respectiv în situaţia în care divorţul este 
cerut din cauza unor motive temeinice, 
când raporturile dintre soţi sunt 
vătămate şi continuarea căsătoriei nu 
mai este posibilă. Este vorba despre 
acţiunea de divorţ având la bază culpa 
exclusivă a soţului pârât în desfacerea 
căsătoriei. Potrivit art. 382 alin. (2) Cod 
civil, prin excepţie (n.n. - de la regula 
potrivit căreia data desfacerii căsătoriei 
este ziua când hotărârea a rămas 
definitivă), dacă acţiunea de divorţ este 
continuată de moştenitorii soţului 

spouse meets the special condition 
needed to inherit, as there is no final 
decision of divorce and no divorce 
certificate released by the civil officer 
or the public notary. According to 
article 925 alignment 1 of the Civil 
Procedure Code, if, during the trial for 
divorce, one of the spouses dies, the 
court will acknowledge the ending of 
the marriage and will rule, by final 
decision, the dismissal of the 
complaint. 

Also, marriage ends by divorce or 
by becoming void or annulled.  

As article 382 of the Civil Code 
shows, marriage is considered to be 
ended from the day the divorce 
decision is final. 

A special situation in regard to the 
divorce action is that generated by the 
filing of the complaint by the spouse 
based on the provisions of article 373 
letter b) of the Civil Code, namely 
when the divorce is demanded for 
special reasons such as the time when 
continuing the marriage is no longer 
possible because the relations 
between spouses are damaged beyond 
repair. In this case, it is matter of 
divorce based on the exclusive guilt 
of the defendant spouse. According to 
article 382 alignment 2 of the Civil 
Code, by exception (from the rule 
according to which the date when the 
marriage ends is the date when the 
decision was final), if the divorce 
action is continued by the heirs of the 
plaintiff spouse, the marriage is 
considered ended at the time of death. 
Thus, in case, subsequent to filing the 
complaint based on the exclusive guilt 
of the spouse, the death occurs and 
the action is continued by the heirs 
and the court rules that the marriage is 
ended based on the exclusive guilt of 
the defendant spouse, the marriage 
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reclamant, căsătoria se socoteşte 
desfăcută la data decesului. Aşadar, în 
situaţia în care, ulterior formulării 
acţiunii întemeiate pe culpa exclusivă a 
soţului pârât, survine decesul soţului 
reclamant, iar acţiunea este continuată 
de moştenitorii acestuia şi prin 
hotărârea pronunţată de instanţă se 
constată că soţul pârât este exclusiv 
culpabil de desfacerea căsătoriei, 
căsătoria părţilor nu va înceta prin 
moartea soţului reclamant, ci va fi 
desfăcută la data decesului acestuia. 
Aceasta înseamnă, din punct de vedere 
succesoral, că soţul pârât nu va putea 
veni la moştenirea reclamantului, 
decedat înainte de soluţionarea 
definitivă a acţiunii de divorţ, chiar 
dacă la data decesului acţiunea nu 
fusese încă soluţionată. Această situaţie 
reprezintă o excepţie de la regula 
potrivit căreia căsătoria încetează prin 
decesul oricăreia dintre soţi.  

Soluţia prevăzută în art. 382 alin. 
(2) Cod civil, respectiv stabilirea datei 
desfacerii căsătoriei la data decesului 
lui de cuius, este contrazisă însă de 
prevederile art. 925 alin. (2) Cod 
procedură civilă, act intrat în vigoare 
ulterior. Astfel, potrivit art. 925 alin. 
(2) Cod procedură civilă, când cererea 
de divorţ se întemeiază pe culpa 
pârâtului şi reclamantul decedează în 
cursul procesului, lăsând moştenitori, 
aceştia vor putea continua acţiunea, pe 
care instanţa o va admite numai dacă va 
constata culpa exclusivă a soţului pârât. 
Potrivit art. 925 alin. (4) Cod procedură 
civilă, în cazul în care acţiunea este 
continuată de moştenitorii soţului recla-
mant, potrivit alin. (2), căsătoria se 
socoteşte desfăcută la data introducerii 
cererii de divorţ. 

Iată deci că, între soluţia impusă de 
art. 382 alin. (2) Cod civil şi cea pre-
văzută de art. 925 alin. (4) Cod 

will not end by the death of the 
plaintiff spouse, but at the time of 
death of the spouse. This means, from 
a successor point of view, that the 
defendant spouse will not inherit 
before the final ruling on the divorce 
complain, even if at the time of death, 
the action was not yet resolved. This 
situation is an exception from the rule 
according to which the marriage ends 
by the death of one of the spouses. 

The solution stated by article 382 
alignment 2 of the Civil Code, namely 
establishing the date when the 
marriage ends at the time de cuius 
dies, is contradicted by the provisions 
or article 925 alignment 2 of the Civil 
Procedure Code, an act which came 
into force later. Thus, according to 
article 925 alignment 2 of the Civil 
Procedure Code, when the complaint 
for divorce is based on the guilt of the 
defendant spouse and the plaintiff 
spouse dies during the trial, thus 
leaving heirs, they will be able to 
continue the action, which the court 
will admit only if the exclusive guilt 
of the defendant spouse can be 
proven, According to article 925 
alignment 4 of the Civil Procedure 
Code, in case the action is continued 
by the heirs of the plaintiff spouse, 
according to alignment 2, the 
marriage is considered ended from the 
time the divorce petition was filed. 

This is why there are significant 
differences between the solution 
regulated by article 382, alignment 2 
of the Civil Code and that stated by 
article 925 alignment 4 of the Civil 
Procedure Code, as the first text 
shows that the marriage is considered 
ended at the time of death, while the 
text of the Civil Procedure Code 
states the marriage is considered 
ended at the time the petition for 
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procedură civilă, există diferenţă, întru-
cât primul text arată că se consideră 
desfăcută căsătoria părţilor la data 
decesului, în vreme ce textul Codului 
de procedură civilă apreciază desfăcută 
căsătoria la data introducerii cererii de 
divorţ. 

Apreciem, alături de alţi autori [3], 
că prin intrarea în vigoare a Codului de 
procedură civilă ulterior noului Cod 
civil, prevederea art. 382 alin. (2) Cod 
civil a fost abrogată implicit de art. 925 
alin. (4) din Codul de procedură civilă, 
căsătoria socotindu-se desfăcută la data 
introducerii cererii de divorţ şi nu la 
data decesului. Dar, este de remarcat 
că, indiferent care este data la care 
căsătoria se socoteşte desfăcută, res-
pectiv data decesului potrivit art. 382 
alin. (2) Cod civil, sau data introducerii 
acţiunii de divorţ potrivit art. 925 alin. 
(4) Cod de procedură civilă, soţul pârât 
nu are vocaţie succesorală la 
moştenirea defunctului, neîndeplinind 
condiţia specială prevăzută de lege, 
respectiv nu va mai avea calitatea de 
soţ la data decesului. 

Opţiunea moştenitorilor, de a 
continua acţiunea de divorţ a soţului 
reclamant decedat, poate conduce la 
acest rezultat sau, dacă din probele 
administrate în cauză, nu va rezulta 
culpa soţului pârât, căsătoria va fi 
considerată că a încetat prin decesul 
soţului reclamant. De asemenea, 
trebuie amintit că moştenitorii soţului 
reclamant nu sunt obligaţi să continue 
acţiunea astfel formulată de antecesorul 
lor, ei având opţiunea fie de a acţiona 
în acest fel, fie de a lăsa instanţa să 
constate încetarea căsătoriei prin 
decesul soţului reclamant. Dacă se va 
constata încetată căsătoria părţilor prin 
decesul soţului reclamant, soţul pârât 
va îndeplini condiţia specială prevăzută 
de lege pentru a putea moşteni, 

divorce was filed. 
We feel, along with other authors 

[3], that, by the coming into force of 
the Civil Procedure Code, subsequent 
to the new Civil Code, the provision 
of article 382 alignment 2 was 
implicitly abolished by article 925 
alignment 4 of the Civil Procedure 
Code, as the marriage is considered 
ended at the time the petition for 
divorce was filed and not at the time 
of death. But, we must also mention 
that, regardless of the date when the 
marriage is considered ended, whether 
it is the time of death according to 
article 382 alignment 2 of the Civil; 
Code or the time of filing the divorce 
complaint according to article 925 
alignment 4 of the Civil Procedure 
Code, the defendant spouse has no 
successor quality, as he doesn’t meet 
the special condition stated by law, 
because he will no longer have the 
quality of spouse at the time of death. 

The choice of the heirs to continue 
the divorce petition of the deceased 
plaintiff spouse can lead to this result 
or, if by the evidence entered the 
exclusive guilt of the defendant 
spouse can’t be proven, the marriage 
will be considered ended by the death 
of the plaintiff spouse. If the marriage 
is ended by the death of the plaintiff 
spouse, the defendant spouse will 
have met the special condition stated 
by law in order to inherit, namely that 
he has the quality of spouse at the 
time of death of the other spouse. 

Until the marriage is ended by final 
court decision or until the divorce 
certificate is released by the civil 
officer or by the public notary, the 
living spouse has the quality of heir 
and will inherit the fortune of his dead 
spouse. 

In regard to the situation when one 
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respectiv acesta îndeplineşte condiţia 
specială de persoană căsătorită la data 
deschiderii moştenirii. 

Până la desfacerea căsătoriei prin 
hotărâre judecătorească definitivă sau 
până la eliberarea certificatului de 
divorţ de către ofiţerul de stare civilă 
sau de către notarul public, soţul în 
viaţă are vocaţie la moştenirea lăsată de 
defunctul său soţ. 

În ceea ce priveşte situaţia în care 
moartea unuia dintre soţi este declarată 
prin procedura declarării judecătoreşti a 
morţii, este de menţionat că, dacă 
hotărârea astfel pronunţată este anulată, 
iar celălalt soţ s-a recăsătorit, potrivit art. 
293 alin. (2) Cod civil, prima căsătorie se 
consideră desfăcută pe data încheierii 
celei de-a doua căsătorii. În această 
situaţie, soţul de bună-credinţă recăsătorit 
va putea moşteni doar pe soţul său din 
cea de-a doua căsătorie, nu şi pe cel din 
prima căsătorie, întrucât căsătoria se 
consideră desfăcută la data încheierii 
celei de-a doua căsătorii de către acesta. 
Dacă soţul care se recăsătoreşte este de 
rea-credinţă, adică cunoaşte faptul că 
primul său soţ nu este mort, şi în aceste 
condiţii se recăsătoreşte, cea de-a doua 
căsătorie va fi nulă, menţinându-se prima 
căsătorie. Astfel, soţul de rea-credinţă va 
avea vocaţie succesorală faţă de primul 
soţ, declarat mort şi ulterior reapărut. 

Anularea sau constatarea nulităţii 
căsătoriei are drept efect, desfiinţarea 
retroactivă a căsătoriei şi implicit 
pierderea calităţii de soţi a părţilor. 
Cauzele de nulitate relativă a căsătoriei 
sunt reglementate în art. 297-300 Cod 
civil, iar cauzele de nulitate absolută în 
art. 293-295 Cod civil. Dacă decesul 
unuia dintre soţi survine până la 
pronunţarea sau declararea nulităţii 
căsătoriei, soţul în viaţă nu va beneficia 
de drepturi succesorale ca şi soţ 
supravieţuitor, întrucât căsătoria se anu-

of the spouses is declared dead by the 
court, we must mention that if this 
decision is annulled and the other 
spouse remarried, according to article 
293 alignment 2 of the Civil Code, the 
first marriage is considered ended at 
the time the second marriage was 
concluded. In this situation, the 
remarried spouse of good will can 
only inherit from his spouse of the 
second marriage, not the one from the 
first marriage as the marriage is 
considered ended at the time the 
second marriage was concluded. If the 
remarried spouse is of bad faith, thus 
admitting the fact that the first spouse 
is not dead and, under these 
conditions, he still remarries, the 
second marriage will be void and the 
first marriage will still be valid. Thus, 
the spouse of bad faith will only 
inherit from the first spouse, who has 
been declared dead but subsequently 
reemerged. 

The annulment or invalidity of the 
marriage results in the retroactive 
dissolution of the marriage and the 
loss of the quality of spouses of both 
parties. The cases for invalidity of the 
marriage are regulated by articles 
297-300 of the Civil Code, whereas 
the annulment cases are regulated in 
articles 293-295 of the Civil Code. If 
the death of one of the spouses occurs 
before the marriage is annulled, the 
living spouse will not benefit from 
any successor rights as a surviving 
spouse because the marriage is 
retroactively annulled, even if the 
decision becomes final after the death. 

According to article 304 alignment 
1 of the Civil Code, the spouse of 
good faith when entering a void or 
annulled marriage maintains the 
situation of a spouse from a valid 
marriage until the court decision is 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 3. Issue 2/2014 - http://juridica.ugb.ro/ - 
Cristinel-Ioan MURZEA 

Ioana NICOLAE 

= ISSN 2285-0171                                   ISSN-L=2285-0171 
502 

lează cu efect retroactiv, chiar dacă 
hotărârea se pronunţă ulterior decesului. 

Potrivit art. 304 alin. (1) Cod civil, 
soţul de bună-credinţă la încheierea 
unei căsătorii nule sau anulate, 
păstrează, până la data când hotărârea 
judecătorească rămâne definitivă, 
situaţia unui soţ dintr-o căsătorie 
valabilă. Aşadar, în cazul căsătoriei 
putative, soţul de bună-credinţă, la 
încheierea unei casatorii nule sau 
anulate, păstrează situaţia unui soţ 
dintr-o căsătorie valabilă, până la data 
când hotărârea judecătorească rămâne 
definitivă. Aceasta înseamnă că, dacă 
decesul unuia dintre soţi survine mai 
înainte ca hotărârea judecătorească de 
declarare sau de pronunţare a nulităţii 
să rămână definitivă, soţul 
supravieţuitor care a fost de bună-
credinţă vine la moştenirea soţului 
decedat. În ceea ce îl priveşte pe soţul 
de rea-credinţă, acesta nu va putea 
moşteni pe defunct, pierzând retroactiv 
calitatea de soţ. Dacă decesul a survenit 
ulterior datei la care hotărârea 
judecătorească de anulare sau de 
constatare a nulităţii căsătoriei a rămas 
definitivă, soţul supravieţuitor, 
indiferent dacă a fost de bună-credinţă 
sau de rea-credinţă, nu va putea 
moşteni pe defunct întrucât urmare a 
anularii sau constatării nulităţii a 
pierdut retroactiv calitatea de soţ. 

Subliniem faptul că vocaţia 
succesorală a soţului de bună-credinţă 
la încheierea căsătoriei nule sau 
anulate, subzistă numai în perioada 
cuprinsă între data încheierii căsătoriei 
şi data rămânerii definitive a hotărârii 
instanţei privind anularea sau 
constatarea nulităţii [4]. 

În ce priveşte aprecierea asupra 
bunei sau relei-credinţe a soţilor, ară-
tăm că instanţa care este investită cu 
soluţionarea unei acţiuni, având ca 

final. Thus, in case of putative 
marriage, the spouse of good faith, 
when concluding an annulled or void 
marriage, maintains the situation of a 
spouse from a valid marriage until the 
court decision if final. This means that 
if the dearth of one of the spouses 
occurs before the court decision is 
final, the surviving spouse of good 
faith will inherit from the deceased 
spouse. In regard to the spouse of bad 
faith, he will not inherit from the 
defunct, as he retroactively loses the 
quality of spouse. If the death 
occurred after the time the court 
decision by which the marriage is 
void or annulled was final, the 
surviving spouse, regardless of 
whether he was of good faith or of 
bad faith, will not be able to inherit 
from the defunct because, as a result 
of the court decision by which the 
marriage is void or annulled, he 
retroactively lost the quality of 
spouse. 

We must point out that the 
successor quality of the good faith 
spouse when entering the annulled or 
void marriage exists only during the 
time from the conclusion of the 
marriage until the court decision by 
which the marriage is void or 
annulled, is final [4]. 

In regard to appreciating the good 
or bad faith of the spouses, we must 
point out that the court which rules on 
a marriage being void or annulled, is 
forced to also rule on the good or bad 
faith of the spouses [5]; if the court 
fails to do so, the situation will 
become complicated later, when 
complaints are filed by the heirs, and 
the court can’t cover the gaps of the 
first decision.  

This exceptional situation stated by 
article 304 alignment 1 of the Civil 
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obiect anularea sau constatarea nulităţii 
căsătoriei, este obligată ca prin 
hotărârea ce o va pronunţa să statueze 
cu privire la buna sau reaua-credinţă a 
soţilor [5], iar dacă nu a făcut acest 
lucru, situaţia va putea fi complinită 
ulterior, în cadrul procesului intentat de 
moştenitori, când instanţa poate acoperi 
lipsurile hotărârii primei instanţe în 
aceasta chestiune. 

Aceasta situaţie de excepţie, 
prevăzută de art. 304 alin. (1) Cod 
civil, în privinţa soţului de bună-
credinţă la încheierea căsătoriei nule 
sau anulate, reprezintă singura excepţie 
prevăzută de lege de la principiul 
reciprocităţii vocaţiei succesorale 
legale. 

 
2. Corelaţia dintre dreptul la 

moştenire al soţului supravieţuitor şi 
regimul matrimonial ales 

 
La decesul unuia dintre soţi, pentru 

a se putea stabili drepturile succesorale 
ale soţului supravieţuitor şi ale 
celorlalte categorii de moştenitori legali 
cu care acesta vine în concurs, sau 
numai a celorlalţi moştenitori legali, 
dacă soţul supravieţuitor nu vrea sau nu 
poate veni la moştenirea defunctului, 
trebuie ca în prealabil să fie 
determinată masa succesorală rămasă 
de pe urma lui de cuius. 

Art. 321 alin. (1) Cod civil arată că 
viitorii soţi pot alege ca regim matri-
monial comunitatea legală, separaţia de 
bunuri sau comunitatea convenţională. 
De asemenea, art. 291 alin. (1) Cod 
civil prevede că ofiţerul de stare civilă 
face menţiune pe actul de căsătorie 
despre regimul matrimonial ales.  

Chestiunea determinării masei 
succesorale lăsate de defunct se face, 
atât raportat la bunurile proprii ale 
acestuia, dar şi raportat la cota acestuia 

Code in regard to the good faith of the 
spouse when entering an annulled or 
void marriage, is the only exception 
stated by law from the principle of the 
reciprocity of the legal successor 
quality. 

 
2. The correlation between the 

right to inherit of the surviving 
spouse and the chosen matrimonial 
regime 

 
At the time of death of one of the 

spouses, in order to establish the 
successor rights of the surviving 
spouse and other categories of legal 
heirs, if the surviving spouse can’t or 
won’t be able to participate in the 
inheritance procedures, the remaining 
successor goods of de cuius must first 
be determined. 

Article 321 alignment 1 of the 
Civil Code shows that the future 
spouses can choose, as a matrimonial 
regime, the separation of goods of the 
conventional community. Also article 
291 alignment 1 of the Civil Code, 
states that the civil officer will 
mention the chosen matrimonial 
regime on the marriage license. 

The question of determining the 
successor goods left by the defunct is 
achieved in regard to own goods of 
the defunct and in regard to his share 
of the common goods acquired by 
him and the surviving spouse. 
According to article 319 alignment 1 
of the Civil Code, the matrimonial 
regime stops when the marriage is 
annulled, void, dissolute or ended. 
Thus, when the marriage ends by the 
death of one of the spouses, his part of 
the common goods acquired during 
marriage, must be determined as they 
will be part of the inheritance. The 
deceased’s part of the common goods 
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din bunurile comune dobândite de 
acesta şi soţul său supravieţuitor. 
Potrivit art. 319 alin. (1) Cod civil, 
regimul matrimonial încetează prin 
constatarea nulităţii, anularea, 
desfacerea sau încetarea căsătoriei. 
Aşadar, la încetarea căsătoriei prin 
decesul unuia dintre soţi, trebuie 
determinată partea din bunurile 
dobândite în comun de către soţi aparţi-
nând defunctului şi care va face 
obiectul transmisiunii succesorale. 
Partea cuvenită defunctului din 
comunitatea de bunuri a soţilor, va 
compune masa succesorală lăsată de 
acesta, parte care aparţine acestuia în 
calitate de cotitular asupra comunităţii 
respective. Determinarea drepturilor 
soţilor asupra comunităţii de bunuri, se 
face prin raportare la dispoziţiile din 
materia dreptului familiei. 

 
Ceea ce ne interesează în 

operaţiunea de determinare a masei 
succesorale, rămase de pe urma 
defunctului, vizează situaţia în care 
regimul matrimonial ales a fost acela al 
comunităţii legale sau al comunităţii 
convenţionale, pentru că în regimul 
separaţiei de bunuri soţii au dobândit 
doar bunuri proprii. 

 
Regimul comunităţii legale este 

reglementat în art. 339-359 Cod civil. 
Potrivit art. 339 Cod civil, bunurile 
dobândite în timpul comunităţii legale, 
de oricare dintre soţi, sunt, de la data 
dobândirii lor, bunuri comune în 
devălmăşie ale soţilor. Anterior datei 
de 1 octombrie 2011, când a intrat în 
vigoare noul Cod civil, regimul 
comunităţii legale reprezenta singurul 
regim în materia relaţiilor patrimoniale 
dintre soţi. Aşadar, în regimul 
comunităţii legale toate bunurile 
dobândite de soţi, sub acest regim 

will become part of the successor 
goods. Determining the rights of the 
spouses in case there is a community 
of goods is achieved in regard to the 
provisions of family law. 

 
What interests us in determining 

the successor goods left by the 
defunct is the situation in which the 
chosen matrimonial regime was that 
of legal community or conventional 
community, because in case the 
chosen regime is that of  the 
separation of goods, the spouses only 
acquire own goods. 

 
The legal community regime is 

regulated by article 339-359 of the 
Civil Code. According to article 339 
of the Civil Code, the goods acquired 
during legal community by any of the 
spouses are common goods, from the 
time they were acquired. Before 
October 1st, 2011, the date when the 
new Civil Code came into force, the 
legal community regime was the only 
regime in regard to the patrimonial 
relations between spouses. Thus, in 
case the regime is that of legal 
community, all the goods acquired by 
the spouses under this matrimonial 
regime, are commonly owned goods. 

According to article 350 of the 
Civil Code, each spouse can dispose 
by legate of his share of the fortune 
when the marriage ends. 

When community ends by the 
death of one of the spouses, the 
liquidation is made between the 
surviving spouse and the heirs of the 
deceased spouse; the obligations of 
the deceased spouse over the common 
goods are proportional to their share 
of the inheritance, as stated by article 
355 alignment 3 of the Civil Code. 

Until the liquidation is final, 
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matrimonial, sunt bunuri comune în 
devălmăşie ale ambilor soţi. 

Potrivit art. 350 Cod civil, fiecare 
soţ poate dispune, prin legat, de partea 
ce i s-ar cuveni, la încetarea căsătoriei, 
din comunitatea de bunuri. 

Când comunitatea încetează prin 
decesul unuia dintre soţi, lichidarea se 
face între soţul supravieţuitor şi 
moştenitorii soţului decedat, obligaţiile 
soţului decedat asupra bunurilor 
comune divizându-se între moştenitori, 
proporţional cu cotele ce le revin din 
moştenire, aşa cum prevede art. 355 
alin. (3) Cod civil. Până la finalizarea 
lichidării, comunitatea subzistă, atât în 
privinţa bunurilor, cât şi în privinţa 
obligaţiilor. Lichidarea regimului 
matrimonial se face, potrivit art. 320 
Cod civil, prin hotărâre judecătorească 
definitivă sau, după caz, prin înscris 
întocmit în formă autentică notarială. 
Potrivit art. 1133 alin. (2) Cod civil, în 
vederea stabilirii componenţei 
patrimoniului succesoral, notarul public 
procedează, mai întâi, la lichidarea 
regimului matrimonial. 

Menţionăm că potrivit art. 357 Cod 
civil, în cadrul lichidării comunităţii, 
fiecare dintre soţi preia bunurile sale 
proprii, după care se va proceda la 
partajul bunurilor comune şi la 
regularizarea datoriilor. 

În acest scop, se determină mai întâi 
cota-parte ce revine fiecărui soţ, pe 
baza contribuţiei sale, atât la 
dobândirea bunurilor comune, cât şi la 
îndeplinirea obligaţiilor comune. Până 
la proba contrară, se prezumă că soţii 
au avut o contribuţie egală. 

Menţionăm că, în cadrul procedurii 
succesorale notariale, potrivit art. 107 
alin. (2) din Legea nr. 36/1995, în 
succesiunile care privesc bunuri 
comune ale autorului succesiunii şi ale 
soţului supravieţuitor, cotele de 

community exists in regard to goods 
as well as in regard to obligations. 
The liquidation of the matrimonial 
regime is achieved, according to 
article 320 of the Civil Code, by 
definitive court decision or, by 
solemn act drawn up by the public 
notary. According to article 1133 
alignment 2 of the Civil Code, in 
order to establish the successor 
patrimony, the public notary first 
liquidates the matrimonial regime. 

We must mention that, according 
to article 357 of the Civil Code, in 
case of liquidating the community, 
each spouse acquires his own goods, 
after which the common goods will be 
partitioned and the debts will be 
regularized. 

For this purpose, first, the share of 
each spouse is determined, based on 
his contribution in acquiring common 
goods and fulfilling common 
obligations. Until proven otherwise, it 
is presumed that the spouses had 
equal contribution. 

We must mention that in case the 
succession regards common goods of 
the defunct and the surviving spouse, 
the share of contribution of each 
spouse in acquiring common goods 
and fulfilling obligations are 
established by agreement of the heirs 
recorded in the act of liquidation, 
concluded in a solemn form. 

If the surviving spouse and the 
heirs of the defunct can’t reach an 
agreement, according to article 108 
alignment 1 letter b) and alignment 3 
of Law no 36/1995, the court shall 
decide on the matter. 

 
In case of conventional 

community, by matrimonial 
convention the provisions regarding 
the regime of legal community 
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contribuţie ale acestora la dobândirea 
bunurilor şi asumarea obligaţiilor, se 
stabilesc prin acordul moştenitorilor, 
consemnat în încheierea finală sau, 
după caz, în actul de lichidare, încheiat 
în formă autentică. 

Dacă între soţul supravieţuitor şi 
moştenitorii defunctului nu se ajunge la 
un consens, potrivit art. 108 alin. (1) lit. 
b) şi alin. (3) din Legea nr. 36/1995, în 
caz de neînţelegere hotărăşte instanţa 
judecătorească. 

 
În cadrul comunităţii convenţionale, 

prin convenţie matrimonială se derogă 
de la dispoziţiile privind regimul 
comunităţii legale, potrivit art. 366 Cod 
civil. Specificitatea comunităţii 
convenţionale nu are însă influenţă 
asupra materiei succesorale [6], ele 
fiind aceleaşi ca în cazul comunităţii 
legale, întrucât, prin convenţia 
încheiată, soţii aduc modificări numai 
în privinţa întinderii masei succesorale 
aparţinând soţului defunct, respectiv 
aceasta va fi mai mare sau mai mică, 
după cum a avut loc o includere în 
comunitate a unor bunuri proprii sau a 
intervenit dimpotrivă o restrângere a 
comunităţii, prin excluderea unor bu-
nuri dobândite în comun din 
comunitatea soţilor, potrivit art. 367 
Cod civil. Aşadar, în cazul comunităţii 
convenţionale, masa succesorală lăsată 
de defunct poate fi mai vastă decât în 
cazul comunităţii legale, dacă soţii, prin 
convenţia matrimonială, au inclus în 
comunitate bunuri proprii, dobândite 
înainte sau după încheierea căsătoriei, 
sau dimpotrivă, comunitatea poate fi 
mai restrânsă decât cea legală, dacă, 
prin convenţie, soţii au înţeles să 
restrângă comunitatea la bunurile sau 
datoriile anume determinate în 
convenţia matrimonială, indiferent dacă 
acestea sunt dobândite, ori, după caz, 

according to article 366 of the Civil 
Code are waivered. The specifics of 
conventional community has some 
influence over the inheritance 
procedure [6], as they are the same as 
in the case of legal community, given 
that the convention concluded by the 
spouses changes only the successor 
goods of the defunct depending on 
whether some own goods were 
included in his patrimony or not, 
according to article 367 of the Civil 
Code. Thus, in case of conventional 
community, the successor goods left 
by the defunct can be more extensive 
than in the case of legal community, if 
the spouses have included own goods 
in the community by matrimonial 
regime, goods acquired before or after 
the marriage was concluded; also the 
community can be much more narrow 
than the legal one, if, by convention, 
the spouses restricted the community 
only to the goods established by 
matrimonial convention regardless of 
whether they are acquired before or 
during marriage. 

In regard to conventional 
community, article 368 of the Civil 
Code states that, in case the 
matrimonial convention does not 
regulate otherwise, the judicial regime 
of the conventional community is 
completed with the legal provisions 
regarding the regime of legal 
community. This means that the rules 
regarding the liquidation of legal 
community are applied in case of 
liquidation of conventional 
community and passing along the 
goods of the deceased spouse towards 
the surviving spouse and other heirs 
of de cuius. 

 
But, as mentioned, the legal 

provisions of the regime of legal 
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născute, înainte sau în timpul 
căsătoriei. 

În ceea ce priveşte comunitatea 
convenţională, art. 368 Cod civil pre-
vede că, în măsura în care prin 
convenţie matrimonială nu se prevede 
altfel, regimul juridic al comunităţii 
convenţionale se completează cu 
dispoziţiile legale privind regimul 
comunităţii legale. Aceasta înseamnă 
că, regulile privind lichidarea regimului 
comunităţii legale, se aplică şi lichidării 
comunităţii convenţionale şi 
transmiterii bunurilor soţului decedat 
către soţul supravieţuitor şi celorlalţi 
moştenitori ai lui de cuius. 

 
Dar aşa cum am menţionat, 

dispoziţiile legale ale regimului comu-
nităţii legale, sunt aplicabile în măsura 
în care prin convenţia matrimonială nu 
s-a prevăzut altfel. Este aşadar posibil, 
ca în convenţia matrimonială să se 
stipuleze anumite clauze privind 
lichidarea şi partajul bunurilor, 
includerea clauzei de preciput, 
partajarea bunurilor comune în cote 
inegale, suportarea în cote inegale a 
pasivului succesoral, atribuirea 
preferenţială a unor bunuri către unul 
dintre soţi, etc. 

În ceea ce priveşte clauza de 
preciput [7] arătăm că, potrivit art. 333 
Cod civil, prin convenţia matrimonială 
se poate stipula ca soţul supravieţuitor 
să preia, fără plată, înainte de partajul 
moştenirii, unul sau mai multe dintre 
bunurile comune, deţinute în 
devălmăşie sau în coproprietate. Clauza 
de preciput poate fi stipulată în 
beneficiul fiecăruia dintre soţi sau 
numai în favoarea unuia dintre ei. 
Clauza de preciput nu este supusă 
raportului donaţiilor, ci numai 
reducţiunii, în condiţiile legii. 

Potrivit art. 333 alin. (4) Cod civil, 

community regime will be applied in 
case the matrimonial convention did 
not state otherwise. Thus, it is 
possible that the matrimonial 
convention states certain clauses 
regarding the liquidation and partition 
of common goods, the inclusion of 
the preciput clause, the partition of 
common goods in unequal shares, the 
unequal; distribution of the successor 
debts, the preferential awarding of 
some goods to one of the spouses and 
so on. 

In regard to the preciput clause [7] 
we must show that according to 
article 333 of the Civil Code, by 
matrimonial convention it can be 
stated that the surviving spouse takes 
over, without pay, before the partition 
of the inheritance, one or more of the 
common goods, owned in common or 
co property. The preciput clause can 
be stated in the benefit of any of the 
spouses or only in favor of one of 
them and is not subject to the report 
of donation, only to reduction, under 
the conditions of law. 

According to article 333 alignment 
4 of the Civil Code, the preciput 
clause becomes void when 
community stops during the life of the 
spouses, when the beneficiary spouse 
dies before the other spouse or when 
they die at the same time and the 
goods which were object of the 
community were sold by request of 
common creditors. 

The execution of the preciput 
clause is achieved in nature or, if this 
is not possible, by equivalent. 

Thus, if the spouses, by 
matrimonial convention, stated a 
preciput clause, the surviving spouse 
will take over, without pay, before the 
partition of the inheritance, the 
common goods owned together which 
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clauza de preciput devine caducă, 
atunci când comunitatea încetează în 
timpul vieţii soţilor, când soţul 
beneficiar a decedat înaintea soţului 
dispunător ori când aceştia au decedat 
în acelaşi timp sau când bunurile care 
au făcut obiectul ei au fost vândute la 
cererea creditorilor comuni. 

Executarea clauzei de preciput se 
face în natură sau, dacă acest lucru nu 
este posibil, prin echivalent. 

Aşadar, dacă soţii, prin convenţia 
lor matrimonială, au stipulat o clauză 
de preciput, soţul supravieţuitor va 
prelua fără plată, înainte de partajul 
moştenirii, bunurile comune în 
devălmăşie sau în coproprietate ce fac 
obiectul preciputului, situaţie în care, în 
privinţa acestora nu mai sunt incidente 
regulile anterior menţionate. Nu trebuie 
pierdut din vedere faptul că, în ipoteza 
în care se încalcă rezerva succesorală, 
bunurile ce fac obiectul preciputului  
sunt supuse reducţiunii. 

 
În privinţa regimului separaţiei de 

bunuri, aşa cum am arătat, stabilirea 
componentei masei succesorale se face 
potrivit art. 360 Cod civil. Astfel, 
fiecare dintre soţi este proprietar 
exclusiv, în privinţa bunurilor 
dobândite înainte de încheierea 
căsătoriei, precum şi a celor pe care le 
dobândeşte în nume propriu după 
aceasta dată. 

În cadrul regimului separaţiei de 
bunuri, soţii pot dobândi însă, potrivit 
art. 362 Cod civil, bunuri proprietate 
comună, pe cote-părţi. Bunurile 
dobândite împreună de soţi aparţin 
acestora, în proprietate comună pe 
cote-părţi, în condiţiile legii. Astfel, la 
decesul unuia dintre soţi se va 
determina cota sa parte din aceste 
bunuri, care va face parte din masa 
succesorală lăsată de acesta. 

are the object of the preciput clause. 
We also must take into account the 
fact that in case the successor reserve 
is impaired, the goods which are 
object of the preciput, are object to 
reduction. 

 
In regard to the regime of the 

separation of goods, as shown above, 
establishing the the successor goods is 
achieved according to article 360 of 
the Civil Code. Thus, each of the 
spouses is an exclusive owner of the 
goods acquired before marriage, as 
well as the exclusive owner of the 
goods he acquired in his own name 
after this date. 

Within the regime of separation of 
goods, the spouses can acquire, 
according to article 362 of the Civil 
Code, goods in joined property. These 
goods belong to both of the spouses, 
as stated by law. When one of the 
spouses dies, his share of those goods 
will be determined and this part will 
become a component of the successor 
goods. 

The preciput clause can also be 
stipulated in this matrimonial regime, 
if the object of this clause is formed 
of commonly owned goods belonging 
to the spouses. 

 
Conclusions 
 
The conclusion we have reached as 

a result of this study is that in regard 
to successor rights of the surviving 
spouse and the chosen matrimonial 
regime, there is a close connection, 
with consequences in successor law, 
according to those pointed out 
throughout this article. Also, ending 
the marriage by divorce or by the 
death of one of the spouses causes 
different effects regarding the 
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Clauza de preciput poate fi stipulată 
şi în cadrul acestui regim matrimonial, 
dacă ea are ca obiect bunuri comune pe 
cote-părţi aparţinând soţilor. 

 
Concluzii 
 
Concluzia care se impune în urma 

studiului, este aceea că, în privinţa 
drepturilor succesorale ale soţului 
supravieţuitor şi regimul matrimonial 
ales, există o strânsă legătură, cu 
consecinţe în planul dreptului 
succesoral, potrivit celor reliefate. De 
asemenea, şi desfacerea căsătoriei prin 
divorţ sau încetarea căsătoriei prin 
decesul unuia dintre soţi, produce 
efecte diferite în planul drepturilor 
succesorale recunoscute soţului 
supravieţuitor. Nu în ultimul rând, am 
analizat situaţia soţului de bună-
credinţă la încheierea căsătoriei nule 
sau anulate, care beneficiază de 
drepturi succesorale. 

 
Referinţe: 

 
[1] Tribunalul Suprem, secţia civilă, dec. nr. 

1047/1981, în CD, 1981, p. 54-56; 
[2] Francisc Deak, Tratat de drept 

succesoral, ediţia a II-a actualizată şi 
completată, Editura Universul Juridic, 
Bucureşti, 2002; Mihail Eliescu, 
Moştenirea şi devoluţiunea ei în dreptul 
RSR, Editura Academiei, 1966, p. 131; 

[3] Francisc Deak, Romeo Popescu, Tratat 
de drept succesoral, vol. I, Moştenirea 
legală, Editura Universul Juridic, 
Bucureşti, 2013; 

[4] V. Economu, Dreptul la succesiune al 
soțului supraviețuitor, în LP nr. 5/1957;  

[5] Decizia de îndrumare a plenului 
Tribunalului Suprem, nr. 3/1974, în CD, 
1974; 

[6] Ilioara Genoiu, Dreptul la moştenire în 
Codul civil, Editura C. H. Beck, 
Bucureşti, 2013; 

[7] Marieta Avram, Drept civil. Familia, 

successor rights acknowledged to the 
surviving spouse. Lastly, we have 
analyzed the situation of the goodwill 
spouse who enters into an annulled or 
void marriage, but benefits from 
successor rights. 
 

References: 
 

[1] Supreme Court, civil section, decision 
no 1047/1981, in CD, 1981, pp. 54-56; 

[2] Francisc Deak, Successor law treaty, 
second completed and revised edition, 
Universul Juridic Publishing House, 
Bucharest; Mihail Eliescu, Inheritance 
and its devolution in Romanian 
Republic’s law, The Academy’s 
Publishing House, 1966, p. 131; 

[3] Francisc Deak, Romeo Popescu, 
Successor law treaty, volume I,  Legal 
inheritance, Universul Juridic 
Publishing House, Bucharest, 2013; 

[4] V. Economu, The surviving spouse’s 
right to inherit, in LP no. 5/1957; 

[5] The guiding decision of the Supreme 
Court no 3/1974, in CD, 1974; 

[6] Ilioara Genoiu, The right to inherit in 
the Civil Code, C. H. Beck Publishing 
House, Bucharest, 2013; 

[7] Marieta Avram, Civil Law, Family, 
Hamangiu Publishing House, 
Bucharest, 2013, p. 326 and following; 
Cristina Nicolescu, The preciput 
clause in the regulation of the new 
Romanian Civil Code. A comparative 
approach, in RRDP, no. 6/2011, p. 137 
and following; Ioan Popa, The 
preciput clause in RRDP no. 4/2011, 
p. 168 and following; Cristina 
Nicolaescu, The preciput clause in the 
regulation of the new Romanian Civil 
Code - a matrimonial advantage or an 
instrument of successor planning? in 
AUB Law Series, in the volume of the 
Conference Fundamental regulation in 
the new Civil Code and the Civil 
Procedure Code, supplement, C.H. 
Beck Publishing House, Bucharest, 
2012; 

 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 3. Issue 2/2014 - http://juridica.ugb.ro/ - 
Cristinel-Ioan MURZEA 

Ioana NICOLAE 

= ISSN 2285-0171                                   ISSN-L=2285-0171 
510 

Editura Hamangiu, Bucuresti, 2013, p. 
326 şi urm.; Cristina Nicolescu, Clauza 
de preciput în reglementarea Noului 
Cod civil român. Abordare 
comparativă, în RRDP nr. 6/2011, p. 
137 şi urm.; Ioan Popa, Clauza de 
preciput, în RRDP nr. 4/2011, p. 168 și 
urm.; Cristina Nicolescu, Clauza de 
preciput în reglementarea Noului Cod 
civil român - avantaj matrimonial sau 
instrument de planificare succesorală?, 
în AUB, seria Drept, în volumul 
conferinţei Reglementări fundamentale 
în Noul Cod civil şi în Noul Cod de 
procedură civilă, supliment, Editura 
C.H. Beck, Bucureşti, 2012; 

 
 
 

 
 
 

 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 3. Issue 2/2014 - http://juridica.ugb.ro/ - 
Ioana NICOLAE 

= ISSN 2285-0171                                   ISSN-L=2285-0171 
511 

 

Particularităţi ale 
reprezentării succesorale  

din perspectiva  
noului Cod civil 

 
 

dr. Ioana NICOLAE 
Universitatea Transilvania 

Braşov, România 
ioana.nicolae@unitbv.ro 

 
 

Rezumat: Ne propunem, în cele ce 
urmează, să examinăm instituţia 
reglementată de Codul civil în vigoare, în 
Cartea a IV-a “Despre moştenire şi 
liberalităţi”, Titlul II “Moştenirea legală”, 
Capitolul II “Reprezentarea succesorală”, 
art. 965-969. Prezentarea noastră va 
urmări particularităţile acestei noi 
reglementări, prin prisma domeniului de 
aplicare, al condiţiilor de îndeplinit, 
respectiv al efectului general şi particular 
atribuit de legiuitor reprezentării 
succesorale. De asemenea, analiza 
reprezentării succesorale va fi făcută în 
mod comparativ cu prevederile Codului 
civil de la 1864, punctând în acest fel 
noutăţile legislative aduse şi poziţia 
doctrinei şi jurisprudenţei. 

 
Cuvinte cheie: reprezentare succesora-

lă; reprezentant; reprezentat.  
 
 
Introducere 
 
Prin intermediul acestei secţiuni 

vom contura noţiunea juridică a 
reprezentării succesorale, raportându-
ne, în primul rând, la definiţia legală 
conţinută de art. 965 Cod civil [8], 
urmând ca apoi să realizăm delimitarea 
conceptuală, de alte instituţii 
asemănătoare, la nivel terminologic sau 
sub aspectul profilului juridic. 

In primul rând se impune a 
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Abstract: In the following study, we aim 
to examine the institution regulated by the 
present Civil Code in the fourth book 
“About inheritance and liberalities”, Title 
II “Legal inheritance”, Chapter II 
“Successor representation”, articles      
965-969. Our presentation will follow the 
specific of this new regulation in regard to 
the enforcement of these provisions, the 
conditions to fulfill and the general and 
particular effect awarded by the lawmaker 
to successor representation. Also, the 
analysis of successor representation will 
be made by comparison with the provisions 
of the 1864 Civil Code, thus pointing out 
the legislative novelties and the positions 
of doctrine and jurisprudence. 

 
 
Keywords: successor representation; 

representative; represented. 
 
 
Introduction 
 
Through this section we will set the 

guidelines of the judicial notion of 
successor representation, in regard to 
the legal definition of article 965 of the 
Civil Code [8], after which we will 
separate this concept form other 
similar institutions, in regard to the 
terms and judicial profile. 

First of all, we must mention that 
successor representation is an 
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menţiona că, reprezentarea succesorală 
constituie o excepţie, atât de la 
principiul proximităţii gradului de 
rudenie în cadrul aceleiaşi clase de 
moştenitori, cât şi de la principiul 
egalităţii între rudele din aceiaşi clasă 
şi de acelaşi grad, chemate la 
moştenire. Aşa cum s-a arătat în 
doctrină, reprezentarea succesorală este 
menită a înlătura unele consecinţe 
injuste ale acestor două principii [10]. 

De asemenea, se impune a menţiona 
şi faptul că, reprezentarea succesorală 
nu se confundă, nici cu reprezentarea 
convenţională din dreptul comun, care 
se referă la reprezentarea voinţei altuia 
la încheierea de acte juridice, şi nici cu 
reprezentarea legală a incapabililor, 
respectiv a minorului sau a interzisului 
judecătoresc. 

Aşa cum just s-a arătat în doctrină 

[11], reprezentarea succesorală este una 
din tehnicile succesorale cele mai 
dinamice în noul Cod civil. 

Astfel, în redactarea art. 965 Cod 
civil, „prin reprezentare succesorală, un 
moştenitor legal de un grad mai 
îndepărtat, numit reprezentant, urcă, în 
virtutea legii, în drepturile 
ascendentului său, numit reprezentat, 
pentru a culege partea din moştenire ce 
i s-ar fi cuvenit acestuia, dacă nu ar fi 
fost nedemn faţă de defunct sau 
decedat la data deschiderii moştenirii”. 

În comentariile realizate pe 
marginea acestui text de lege [2, 10], se 
notează că „instituţia reprezentării 
succesorale permite unui moştenitor 
legal de grad mai îndepărtat (numit 
reprezentant), să dobândească dreptu-
rile de moştenire ale ascendentului său 
(numit reprezentat), nedemn sau 
decedat anterior deschiderii moşte-
nirii”. De asemenea, se apreciază [2, 
10] că prin intermediul acestei instituţii 
juridice sunt posibile “înlăturarea 
consecinţelor unei cronologii nepre-

exception from the principle of 
proximity of the kinship within the 
same category of heirs, as well as from 
the principle of equality between 
relatives of the same degree and 
category. As shown in doctrine, 
successor representation is meant to 
remove some unjust consequences of 
these two principles  [10]. 

Also, we must mention the fact that 
successor representation must not be 
mistaken for convention representation 
of common law which refers to the 
representing of someone else’s will 
when concluding legal acts or for the 
legal representation of incapable 
people, namely the minor or the person 
placed under judicial interdiction. 

As doctrine  [11], correctly pointed 
out, successor representation is one of 
the most dynamic successor techniques 
of the new Civil Code. 

Thus, in the regulation of article 965 
of the Civil Code “by successor 
representation, a legal heir of a more 
distant degree, named a representative, 
will ascend, by power of law, in the 
right of his ascendant, called a 
represented, in order to collect the 
share of the inheritance which should 
have been awarded to the represented, 
had he not been unworthy in regard to 
the defunct or deceased at the time the 
inheritance procedures began”. 

In the comments of this text of law 
[2, 10], it is noted that “the institution 
of successor representation allows one 
legal heir of a more distant degree 
(called a representative) to acquire the 
successor rights of his ascendant 
(called a represented), unworthy or 
deceased previous to the beginning of 
the inheritance procedures”. It is also 
appreciated [2, 10] that, through this 
legal institution, “the removal of the 
consequences of an unpredicted 
timeline of the deaths (children before 
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văzute a deceselor (copii înaintea 
părinţilor) şi îndeplinirea obligaţiilor de 
familie faţă de descendenţii consideraţi 
nu izolat, ci prin intermediul liniilor de 
descendenţă - atât copiii lui de cuius, 
cât şi generaţiile următoare”.  

Reprezentarea succesorală consti-
tuie, astfel cum am subliniat, o excepţie 
de la principiul proximităţii gradului de 
rudenie în cadrul aceleiaşi clase de 
moştenitori, cât şi de la principiul 
egalităţii părţilor succesorale între 
rudele din aceeaşi clasă şi de acelaşi 
grad [5]. Tot cu titlu introductiv, 
reţinem şi că reprezentarea succesorală 
operează doar în cadrul moştenirii 
legale, nu şi a celei testamentare [3]. 

Sub aspectul delimitării concep-
tuale, doctrina juridică românească 
atrage atenţia asupra distincţiei de 
realizat între reprezentarea succesorală, 
care este un beneficiu al legii [2, 10] şi 
reprezentarea convenţională, pe care o 
generează mandatul, ori cea legală a 
minorului sau interzisului judecătoresc 
[1]. 

Pe de altă parte, nu trebuie să existe 
confuzie nici cu instituţia juridică a 
retransmiterii dreptului de opţiune 
succesorală, reglementată de art. 1105 
Cod civil, sens în care, în literatura de 
specialitate [5] au fost inventariate 
următoarele deosebiri: 

- numai în cazul reprezentării, 
împărţirea moştenirii se face pe tulpini, 
în cazul retransmiterii aceasta 
realizându-se pe capete; 

- reprezentarea succesorală operează 
numai în cazul moştenirii legale, spre 
deosebire de retransmitere care poate 
opera, în egală măsură, şi în cazul 
moştenirii testamentare; 

- în cazul retransmiterii, fiind vorba 
de două sau mai multe moşteniri, ele 
trebuie examinate separat, sub toate 
aspectele pe care acestea le comportă: 
componenţă, termen de opţiune 

parents) and the fulfilling of the family 
obligations in regard to the 
descendents - both the children of de 
cuius, as well as the following 
generations” is possible. 

Successor representation is, as we 
have previously pointed out, an 
exception from the principle of 
proximity of kinship within the same 
category of heirs and from the 
principle of equality of the successors 
between relatives of the same category 
and of the same degree [5].  Also as an 
introductory matter, we must keep in 
mind that successor representation 
operates only in case of legal 
succession, not in case of testamentary 
succession [3]. 

In regard to the conceptual 
delimitation,  Romanian judicial 
doctrine directs our attention at the 
distinction between successor 
representation, which is a benefit of 
law [2, 10] and conventional 
representation generated by mandate, 
or the legal representation of the minor 
or the person placed under judicial 
interdiction [1]. 

On the other hand, there must be 
confusion with the legal institution of 
transmitting the right of successor 
option, regulated by article 1105 of the 
Civil Code; thus, specialty literature 
[5] made an inventory of the following 
differences: 

- the division of the inheritance is 
achieved by strains only in case of 
representation, as the passing on is 
achieved by ends; 

- successor representation operates 
only in case of legal inheritance, unlike 
the retransmission which can operate 
in case of testamentary inheritance; 

- in case of retransmission, as it 
concerns two or more inheritances, 
they must be separately examined, 
under all aspects: structure, successor 
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succesorală, cote care se cuvin 
moştenitorilor; 

- în cazul retransmiterii, competenţa 
teritorială a birourilor notariale, 
respectiv a instanţei de judecată, se 
determină în funcţie de locul 
deschiderii celei din urmă moşteniri; 

 

1. Cazurile de aplicare ale 
reprezentării succesorale. Condiţii de 
îndeplinit 

 
Domeniul de aplicare al 

reprezentării succesorale este trasat de 
prevederile art. 966 Cod civil, după 
cum urmează: “(1) Pot veni la 
moştenire prin reprezentare succesorală 
numai descendenţii copiilor defunctului 
şi descendenţii fraţilor sau surorilor 
defunctului. (2) În limitele prevăzute la 
alin. (1) şi dacă sunt îndeplinite 
condiţiile prevăzute la art. 
967, reprezentarea operează în toate 
cazurile, fără a deosebi după cum 
reprezentanţii sunt rude de acelaşi grad 
ori de grade diferite, în raport cu 
defunctul”. 

Se reţine [1] că reprezentarea 
succesorală este admisă în cazul 
descendenţilor copiilor lui de cuius şi ai 
descendenţilor din fraţi şi surori. În 
linie colaterală, rudele defunctului pot 
veni la moştenire până la gradul al 
patrulea inclusiv, motiv pentru care 
beneficiază de reprezentarea 
succesorală doar nepoţii şi strănepoţii 
de frate sau soră ai defunctului. Numai 
în aceste cazuri legea prezumă că, 
afecţiunea pe care o avea defunctul 
pentru rudele sale cele mai apropiate, 
se răsfrânge şi asupra descendenţilor 
acestuia. 

Fiind vorba de prevederi legale de 
excepţie, acestea sunt de strictă inter-
pretare, ceea ce înseamnă că 
reprezentarea succesorală nu este per-
misă ascendenţilor privilegiaţi, nici 

option, shares for each successor; 
- in case of retransmission, the 

territorial competence of the notary 
offices and the court of law is 
determined depending on the place 
where the final succession is started; 

 
1. Cases when successor 

representation applies. Conditions to 
meet 

 
The cases in which successor 

representation applies are stated by 
article 966 of the Civil Code, as 
follows: “(1) Only the descendants of 
the children of the defunct and the 
descendants of brothers or sisters of the 
defunct can come to inherit”. (2) 
Within the limits stated in article (1) 
and if all conditions stated in article 
967 are met, representation operates in 
all cases, regardless of whether the 
representatives are relatives of the 
same degree or of different degrees in 
regard to the defunct”. 

We must also keep in mind [1] that 
successor representation is allowed 
only in case of descendents of the 
children of de cuius and the 
descendants of brothers and sisters. In 
a collateral line, the relatives of the 
defunct can come to inherit until the 
fourth degree included, thus only the 
nephews and the grandchildren will 
benefit from successor representation. 
Only in these cases the law presumes 
the affection of the defunct for his 
closest relatives influences his 
descendants. 

As this is an exceptional provision 
of the law, it must be strictly 
interpreted, which means that 
successor representation is not allowed 
for privileged ascendants, nor ordinary 
ascendants, nor the ordinary collaterals 
or the surviving spouse [1]. 

In regard to the conditions to meet, 
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ascendenţilor ordinari, nici colateralilor 
ordinari, după cum nu este permisă nici 
în cazul soţului supravieţuitor [1]. 

Referitor la condiţiile de îndeplinit, 
acestea sunt enunţate de art. 967 Cod 
civil. Astfel, potrivit art. 967 alin. 1 
Cod civil, poate fi reprezentată 
persoana lipsită de capacitatea de a 
moşteni, precum şi nedemnul, chiar 
aflat în viaţă la data deschiderii 
moştenirii. 

Noutatea absolută adusă de noul 
Cod civil în materia reprezentării 
succesorale, constă în posibilitatea de a 
fi reprezentat, alături de predecedat, şi 
a celui nedemn faţă de defunct. În 
Codul civil de la 1864, reprezentarea 
nedemnului nu era permisă. Literatura 
juridică de specialitate a semnalat, 
constant de-a lungul timpului, această 
inechitate, respectiv faptul că era 
interzisă reprezentarea celui nedemn de 
către copiii săi, chiar dacă acesta era 
decedat la data deschiderii moştenirii. 
Este de apreciat  că noul Cod civil a 
înţeles să înlăture această inechitate, 
prin introducerea reprezentării 
nedemnului. Aşadar, actualul Cod civil 
păstrează posibilitatea reprezentării 
persoanei predecedate, însă include 
alături de această categorie şi pe cel 
nedemn, decedat sau aflat în viaţă la 
data deschiderii moştenirii. Argumentul 
principal, în sprijinul acestei noutăţi 
legislative, este generat de faptul că 
descendenţii nedemnului nu au nici o 
vină în legătură cu fapta autorului lor şi 
este inechitabil ca aceştia să fie 
înlăturaţi de la moştenirea defunctului 
pe acest considerent. 

Reprezentarea succesorală nu 
funcţionează în cazul renunţătorului. 
Persoana care a renunţat la moştenire 
nu poate fi reprezentată, în actuala 
configuraţie impusă de Codul civil. 
Într-adevăr, au fost formulate propuneri 
de includere a renunţătorilor, între 

these are listed by article 967 of the 
Civil Code. Thus, according to article 
967 alignment 1 of the Civil Code, 
only the person who has no capacity to 
inherit as well as the unworthy person, 
even if alive at the time of succession, 
can be represented. 

The absolute novelty brought by the 
Civil Code in the matter of successor 
representation is the possibility to be 
represented, awarded to the person 
who is unworthy in regard to the 
defunct. In the 1864 Civil Code, the 
unworthy person representation was 
not allowed. Judicial specialty 
literature has constantly pointed out 
this inequity, namely the fact that the 
representation of the unworthy by his 
children was not allowed, even if he 
was deceased at the time the 
inheritance procedures began. We must 
appreciate the fact that the new Civil 
Code removed this inequity, by 
introducing representation for the 
unworthy person. Thus, the present 
Civil Code kept the possibility of 
representing the predeceased person 
but included the unworthy, whether 
deceased or alive, at the time the 
inheritance procedures begin. The 
main argument which supports this 
legislative novelty is generated by the 
fact that the descendents of the 
unworthy have no guilt in connection 
to the deed of their author and it is 
inequitable that they be removed from 
the inheritance of the defunct for these 
reasons. 

Successor representation does not 
work in case the person gives up the 
inheritance. The person who gave up 
on the inheritance can’t be represented 
in the present configuration of the new 
Civil Code. There have been 
suggestions to include the person who 
gave up on the inheritance in the 
category of people for which successor 
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categoriile pe persoane în privinţa 
cărora să fie permisă reprezentarea 
succesorală, însă fără succes. În 
justificarea acestei poziţii a 
legiuitorului s-au avut în vedere 
următoarele argumente [4]: 

- renunţarea la moştenire ar putea fi 
determinată de dorinţa potenţialului 
moştenitor, de a nu moşteni nimic de la 
defunct, din diverse motive subiective; 

- renunţarea la moştenire ar putea fi 
reprezentată de dorinţa succesibilului 
renunţător, de a nu suporta datoriile şi 
sarcinile moştenirii, atunci când aceştia 
apreciază că moştenirea este 
insolvabilă sau este slab solvabilă; 

- renunţarea la moştenire ar putea fi 
generată de dorinţa succesibilului care 
renunţă, de a frauda proprii săi 
creditori. În acest caz, dacă renunţă la 
moştenire, bunurile succesorale nu ar 
ajunge în patrimoniul său, iar creditorii 
nu le-ar putea urmări pentru a se 
îndestula. Potrivit art. 1122 Cod civil, 
creditorii pot solicita instanţei de 
judecată revocarea renunţării, în termen 
de 3 luni de la data la care au cunoscut 
renunţarea; 

- în cele mai multe cazuri renunţarea 
la moştenire este făcută în scopul de a 
favoriza pe ceilalţi comoştenitori, 
situaţie în care, dacă ar fi permisă 
reprezentarea succesorală, acest scop 
nu ar mai putea fi atins, respectiv în 
situaţia în care descendentul 
renunţătorului optează pentru instituţia 
reprezentării succesorale; 

 
Argumentele expuse sunt în măsură 

să creeze o imagine de ansamblu, 
departe de a fi fidelă, asupra raţiunilor 
pentru care legiuitorul nu a dorit să-i 
includă pe renunţători în categoria celor 
care pot fi reprezentaţi. 

Nu în ultimul rând, trebuie reţinut 
că, potrivit art. 967 alin. (1) Cod civil, 
poate fi reprezentată persoana lipsită de 

representation is allowed, but so far, 
there has been no breakthrough in this 
matter. In justifying this position of the 
lawmaker, the following arguments 
were considered  [4]: 

- giving up the inheritance might be 
determined by the wish of the potential 
heirs to not inherit anything from the 
defunct, for different subjective 
reasons; 

- giving up the inheritance might be 
represented by the desire of the heir to 
not take over the expenses and tasks of 
the inheritance, when they believe that 
the inheritance is insolvable or poorly 
solvable; 

- giving up on the inheritance might 
be generated by the wish of the heirs to 
fraud their creditors. In this case, if he 
gives up on the inheritance, the 
successor goods will not end up in his 
patrimony and the creditors will not be 
able to use these goods. According to 
article 1122 of the Civil Code, the 
creditors can ask the court to revoke 
the act by which the heir gave up the 
inheritance within 3 months from the 
date they knew of the act; 

- in most cases, giving up the 
inheritance is made with the purpose of 
favoring the other coheirs, a situation 
in which, if successor representation 
would be allowed, this purpose will no 
longer be achieved, namely the 
situation in which the descendant of 
the person who gave up the inheritance 
chooses the institution of successor 
representation; 

 
These arguments help in creating a 

wider picture, but far from being real, 
over the operations for which the 
lawmaker did not wish to include the 
people who gave up on the inheritance 
in the category of people who can’t be 
represented. 
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capacitatea de a moşteni. Art. 957 alin. 
(2) Cod civil arată că, dacă în cazul 
morţii mai multor persoane, nu se poate 
stabili că una a supravieţuit alteia, 
acestea nu au capacitatea de a se 
moşteni una pe alta. Coroborând 
prevederile acestor texte legale, 
conchidem, alături de alţi autori, că 
persoanele decedate în acelaşi timp cu 
de cuius pot fi reprezentate [4]. Dacă s-
ar admite soluţia contrară, respectiv că 
cel decedat în acelaşi timp cu de cuius, 
nu ar putea fi reprezentat, de exemplu 
în situaţia în care de cuius ar avea doi 
fii, dintre care unul a murit în acelaşi 
timp cu acesta, şi care ar avea descen-
denţi, iar celălalt fiu ar fi în viaţă, dacă 
nu s-ar admite reprezentarea, fiul aflat 
în viaţă ar culege întreaga moştenire a 
lui de cuius, în baza principiului 
proximităţii gradului de rudenie cu 
defunctul, iar descendenţii celui 
decedat, în acelaşi timp, nu ar putea 
moşteni după bunicul lor. Soluţia ar fi 
inechitabilă faţă de aceştia. 

Persoana dispărută este considerată 
a fi în viaţă, deci nu poate fi repre-
zentată. Potrivit art. 53 Cod civil, cel 
dispărut este socotit a fi în viaţă, dacă 
nu a intervenit o hotărâre declarativă de 
moarte rămasă definitivă. Dacă însă, 
dispărutul este nedemn faţă de de cuius, 
reprezentarea acestuia operează, 
întrucât persoanele nedemne aflate în 
viaţă pot fi reprezentate, potrivit art. 
967 alin. (1) Cod civil.  

În cazul persoanei dispărute, dacă 
ulterior este declarată moartea prin 
hotărâre judecătorească, pot surveni 
următoarele situaţii: 

- dacă data morţii stabilită judecă-
toreşte, este anterioară sau concomi-
tentă decesului lui de cuius, repre-
zentarea este admisă; 

- daca data morţii este însă 
ulterioară morţii lui de cuius, descen-
denţii acestuia nu pot veni la moştenire 

 Lastly, we must keep in mind that, 
according to article 967 alignment 1 of 
the Civil Code, the person who doesn’t 
have the capacity to inherit can’t be 
represented. Article 957 alignment 2 of 
the Civil Code shows that, in case 
several people die and whether one of 
them survived the other can’t be 
established, they do not have the 
capacity to inherit from one another. 
By corroborating the provisions of 
these texts of law, we feel, along with 
other authors, that the people who died 
at the same time as de cuius can be 
represented [4]. If we were to admit the 
contrary solution, namely that the 
person deceased at the same time with 
de cuius couldn’t be represented, an 
inequity might occur. For example, in 
case de cuius had two sons and one of 
them dies at the same time as de cuius 
and he would have descendants and the 
other son would still be alive, if the 
representation would not be allowed, 
the living son would collect the entire 
inheritance based on the principle of 
proximity of kinship and the other 
descendents of the defunct would not 
inherit anything from their grandfather. 
This solution would be inequitable. 

The missing person is considered to 
be alive, so he can’t be represented. 
According to article 53 of the Civil 
Code, the missing person is considered 
to be alive, unless there is a final court 
decision which declared the death of 
the missing person. However, if the 
missing person is unworthy in regard 
to de cuius, his representation operates, 
as the living unworthy people can be 
represented according to article 967 
alignment 1 of the Civil Code. 

In case of the missing person, if the 
death is pronounced by final court 
decision, the following situations 
might arise: 
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prin reprezentare, întrucât autorul lor 
era în viaţă la data morţii lui de cuius, 
când cel declarat mort va moşteni el pe 
de cuius, iar descendenţii acestuia vor 
moşteni prin retransmitere; 

Din interpretarea textului art. 967 
alin. (1) Cod civil rezultă că, nici 
persoana dezmoştenită de defunct şi 
aflată în viaţă, nu poate fi reprezentată 
de către descendenţii săi, chiar dacă 
este moştenitor rezervatar, întrucât în 
acest caz dezmoştenitul aflat în viaţă va 
culege rezerva atribuită de lege, iar 
descendenţii săi vor culege restul 
moştenirii în nume propriu şi nu prin 
reprezentarea dezmoştenitului. 

Aşa cum am menţionat, este 
interzisă reprezentarea persoanelor 
aflate în viaţă, cu excepţia nedemnilor. 
Această interdicţie are drept consecinţă 
faptul că, reprezentarea nu este permisă 
omisso medio sau per saltum, adică 
reprezentarea nu poate fi făcută decât 
urcând din grad în grad, şi nu prin 
salturi. Aceasta înseamnă că 
reprezentantul trebuie să urce, din grad 
în grad, până la gradul cel mai apropiat 
cu defunctul. 

 
2. Efectele reprezentării 

succesorale 
 
Urmează să distingem între cele 

două tipuri de efecte ale reprezentării 
succesorale - cel prevăzut de art. 968 
Cod civil (efectul general), respectiv 
cel reglementat de art. 969 Cod civil 
(efectul particular). 

Referitor la efectul general, am 
indicat că relevante sunt dispoziţiile art. 
968 Cod civil care dispun: „(1) În 
cazurile în care operează reprezentarea 
succesorală, moştenirea se împarte pe 
tulpină. (2) Prin tulpină se înţelege: - 
înăuntrul clasei întâi, descendentul de 
gradul întâi care culege moştenirea sau 
este reprezentat la moştenire; - 

- if the time of death established by 
the court is previous or simultaneous 
with the time of death of de cuius, 
representation is allowed; 

- if the time of death is subsequent 
to the time of death of de cuius, his 
descendants can’t inherit by 
representation, as their author was 
alive at the time de cuius died, when 
the person declared dead will inherit 
from de cuius and his descendants will 
inherit by retransmission; 

From the interpretation of article 
967 alignment 1 of the Civil Code we 
can conclude that the  

living disowned person can’t be 
represented by his descendants, even if 
he is a forced heir, as in this case the 
living  disowned person would inherit 
the legal reserve and his descendants 
will inherit the rest in their own name 
and not by representing the disowned 
person. 

 As we have mentioned before, the 
representation of living people is 
forbidden, except for the unworthy 
ones. This interdiction results in the 
fact that representation is not allowed 
omisso medio or per saltum, meaning 
that representation can be made by 
ascending and not by leaping. This 
means that the representative must 
ascend from one degree to another 
until he reaches the closest degree with 
the defunct. 

 
2. Effects of successor 

representation 
 
We are about to distinguish between 

the two types of effects of successor 
representation - that stated by article 
968 of the Civil Code (the general 
effect) and the one regulated by article 
969 of the Civil Code (the particular 
effect). 
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înăuntrul clasei a doua, colateralul 
privilegiat de gradul al doilea care 
culege moştenirea sau este reprezentat 
la moştenire; (3) Dacă aceeaşi tulpină a 
produs mai multe ramuri, în cadrul 
fiecărei ramuri subdivizarea se face tot 
pe tulpină, partea cuvenită 
descendenţilor de acelaşi grad din 
aceeaşi ramură împărţindu-se între ei în 
mod egal”. 

Efectul particular al reprezentării 
este conţinut de art. 969 Cod civil, 
astfel: “(1) Copiii nedemnului, 
concepuţi înainte de deschiderea 
moştenirii de la care nedemnul a fost 
exclus, vor raporta la moştenirea 
acestuia din urmă bunurile pe care le-
au moştenit prin reprezentarea 
nedemnului, dacă vin la moştenirea lui 
în concurs cu alţi copii ai săi, concepuţi 
după deschiderea moştenirii de la care 
a fost înlăturat nedemnul. Raportul se 
face numai în cazul şi în măsura în care 
valoarea bunurilor primite, prin 
reprezentarea nedemnului, a depăşit 
valoarea pasivului succesoral pe care 
reprezentantul a trebuit să îl suporte ca 
urmare a reprezentării. (2) Raportul se 
face potrivit dispoziţiilor prevăzute în 
secţiunea a 2-a a cap. IV din titlul IV al 
prezentei cărţi”. 

 
Efectul general al reprezentării, 

cuprins în art. 968 alin. (1) Cod civil, 
constă în împărţirea moştenirii pe 
tulpini şi nu pe capete, în funcţie de 
numărul lor. Textul legal arată că, în 
cazurile în care operează reprezentarea 
succesorală, moştenirea se împarte pe 
tulpină. Noua reglementare a Codului 
civil nu aduce noutăţi în aceasta 
materie, păstrând efectul general al 
reprezentării din vechiul Cod civil. 
Aceasta înseamnă că reprezentanţii vor 
culege întotdeauna, doar partea care ar 
fi revenit antecesorului lor, pe care îl 
reprezintă. Pentru a exemplifica, ne 

In regard to the general effect, we 
pointed out the relevant provisions as 
being those of article 968 of the Civil 
Code, which states: “(1) In the cases 
where successor representation 
operates, the inheritance is divided by 
strains. (2) A strain is: - within the first 
category of descendants, the first 
degree descendant who inherits or is 
represented in the inheritance 
procedures; - within the second 
category, the privileged collateral of 
the second degree who inherits or is 
represented in inheritance. (3) If the 
same strain produces multiple 
branches, within each branch, the 
division will be made by strains, as the 
part to which the same degree 
descendants are entitled to will be 
equally divided between them” 

The particular effect of 
representation is presented in article 
969 of the Civil Code as follows: “(1) 
The children of the unworthy 
conceived before the inheritance 
procedures begin and if the unworthy 
person was disinherited, will inherit 
from the latter, thus acquiring the 
goods inherited by representing the 
unworthy if the other heirs are other 
children conceived after the inheritance 
begins. The report is made only in case 
and to the extent to which the value of 
the goods received by representation of 
the unworthy are of a greater value 
than the successor debt which the 
representative had to take over as a 
result of representation. (2) The report 
is made according to the provisions of 
the second section, chapter IV of the 
fourth title of the present book”. 

 
The general effect of representation, 

stated in article 968 alignment 1 of the 
Civil Code is that the division of 
inheritance is made by stains ad not by 
ends, considering their number. The 
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imaginăm ipoteza în care, la decesul lui 
de cuius, cei trei fii ai săi sunt 
predecedaţi sau nedemni, şi aceştia au 
la rândul lor, după cum urmează - 
primul are un copil, cel de-al doilea are 
doi copii, iar cel de-al treilea are trei 
copii. Toţi cei şase nepoţi ai lui de 
cuius vin la moştenire prin repre-
zentare. În acest caz, moştenirea se va 
împărţi în trei tulpini, câte 1/3 fiecare 
tulpină, şi nu în şase părţi egale, câţi 
nepoţi ai defunctului vin la moştenire 
prin reprezentare, rude cu defunctul în 
acelaşi grad. Partea cuvenită primului 
copil al lui de cuius, va reveni unicului 
său fiu, care astfel va culege 1/3 din 
moştenirea defunctului. Partea de 1/3 
cuvenită celui de-al doilea copil al 
defunctului, va fi culeasă prin 
reprezentare de cei doi copii ai săi, care 
o vor împărţi în părţi egale, fiecare 
culegând 1/6 din moştenire. În final, 
partea de 1/3 din moştenire aferentă 
celui de-al treilea copil al lui de cuius, 
va fi culeasă de cei trei fii ai săi, care o 
vor împărţi între ei în mod egal, fiecare 
preluând cate 1/9 din moştenire. 
Aşadar, fiecare din nepoţii lui de cuius 
culege partea cuvenită ascendentului 
lor reprezentat, dacă acesta ar fi fost în 
viaţă la data deschiderii moştenirii, pe 
care o împart în funcţie de numărul lor. 

Dacă nepoţii defunctului acceptă 
moştenirea, reprezentarea operează de 
drept. Dar la fel de adevărat este faptul 
că aceştia pot să nu accepte moştenirea, 
dreptul de opţiune al acestora fiind 
distinct. Astfel, unii pot accepta 
moştenirea, iar alţii o pot repudia. 

Dacă acceptă moştenirea, 
reprezentanţii dobândesc atât drepturi, 
cât şi obligaţii, în funcţie de vocaţia 
fiecăruia dintre aceştia. Aşadar, aceştia 
răspund pentru pasivul succesoral - 
datorii şi sarcini ale succesiunii - cu 
bunurile din patrimoniul succesoral, 
fiecare proporţional cu cota sa, aşa cum 

legal text shows that the case in which 
representation operates, the inheritance 
is divided by stains. The new 
regulation of the Civil Code doesn’t 
bring any novelties in this matter, 
keeping the general effect of 
representation form the old Civil Code. 
This means that the representatives 
will always inherit the part which 
should have been inherited by the 
antecessor they represent. In order to 
provide an example, we imagine the 
hypothesis  in which at the death of de 
cuius, his three sons are unworthy or 
predeceased and they have, in turn, the 
following descendants: the first one 
has one child, the second one has two 
children and the third one has three 
children. All six grandchildren of de 
cuius will inherit by representation. In 
this case, the inheritance will be 
divided in three strains, one third for 
each strain and not in six equal parts, 
as the six grandchildren of de cuius 
inherit by representation. The part of 
the first child of de cuius will be given 
to his only son, who will inherit 1/3 of 
the inheritance. The 1/3 part of the 
second child will be inherited by 
representation by his two children who 
will split it in equal parts, each 
inheriting 1/6 of the inheritance. 
Finally, the 1/3 of the third child of de 
cuius will be inherited by his three 
sons, who will split in equally, thus 
each inheriting 1/9 of the inheritance. 
Thus, each of the grandchildren of de 
cuius will inherit the part to which his 
represented ascendant would have been 
entitled had he been alive at the time 
the inheritance began. 

If the grandchildren accept the 
inheritance, representation operates by 
law. But the grandchildren can turn 
down the inheritance, as they have a 
distinctive successor option, meaning 
some can accept the inheritance and 
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prevede art. 1114 alin. (2) Cod civil, 
indiferent dacă au acceptat sau au 
renunţat la moştenirea lăsată de cel 
reprezentat. Soluţia rezultă din 
prevederile art. 967 alin. (3) Cod civil, 
potrivit căruia, reprezentarea operează 
chiar dacă reprezentantul este nedemn 
faţă de reprezentat sau a renunţat la 
moştenirea lăsată de acesta ori a fost 
dezmoştenit de el. 

Alin. (2) al art. 968 Cod civil 
defineşte noţiunea de tulpină - prin 
tulpină se înţelege: - înăuntrul clasei 
întâi, descendentul de gradul întâi care 
culege moştenirea sau este reprezentat 
la moştenire; - înăuntrul clasei a doua, 
colateralul privilegiat de gradul al 
doilea care culege moştenirea sau este 
reprezentat la moştenire. Noţiunea de 
tulpină nu a fost reglementată anterior 
în Codul civil de la 1864, sens în care 
cuprinderea acestei definiţii în noul act 
normativ este binevenită. 

Potrivit art. 968 alin. (3) Cod civil, 
dacă aceiaşi tulpină a produs mai multe 
ramuri, în cadrul fiecărei ramuri 
subdivizarea se face tot pe tulpină, 
partea cuvenită descendenţilor de 
acelaşi grad din aceiaşi ramură 
împărţindu-se între ei în mod egal. 
Pentru a exemplifica facem trimitere la 
exemplul anterior, în care să zicem, 
unul dintre nepoţii lui de cuius este la 
rândul său decedat la data deschiderii 
moştenirii, lăsând doi copii, care astfel 
sunt strănepoţii lui de cuius. Ei vor 
culege prin reprezentare, pe tulpina 
respectivă, partea cuvenită 
ascendentului lor predecedat. 

 
Noutăţi există însă în ceea ce 

priveşte efectul particular al 
reprezentării succesorale. Potrivit art. 
969 alin. (1) Cod civil, copiii 
nedemnului, concepuţi înainte de 
deschiderea moştenirii de la care 
nedemnul a fost exclus, vor raporta la 

others can repudiate it. 
If they accept the inheritance, they 

acquire both rights and obligations, 
depending on the vocation of each. 
Thus, they inherit the successor debt 
and tasks along with the goods of the 
inheritance, each proportional with his 
share, as stated by article 1114 
alignment 2 of the Civil Code, 
regardless of whether they accepted or 
gave up the inheritance left by the 
represented. This solution results from 
the provisions of article 967 alignment 
3 of the Civil Code, according to which 
representation operates even if the 
representative in unworthy in regard to 
the represented or has given up the 
inheritance or was disowned. 

Alignment 2 of article 968 of the 
Civil Code defines notion of strain - 
thus strain means: - within the first 
category of heirs, the first degree 
descendant who inherits or is 
represented in inheritance; - within the 
second class of heirs, the privileged 
second degree collateral who inherits 
or is represented in inheritance. The 
notion of strain was previously 
regulated by the 1864 Civil Code, thus 
welcoming the definition in the new 
legal text. 

According to article 968 alignment 
3 of the Civil Code, if the same strain 
produced more branches, within the 
same branch, the division is made by 
strain, as the descendants of the same 
degree must divide it equally. In order 
to provide an example, we imagine the 
following situation: one of the 
grandchildren of de cuius is in turn 
deceased at the time of inheritance, 
leaving two children, the great 
grandchild of de cuius. They will 
inherit the part of their predeceased 
ascendant of that strain by 
representation. 
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moştenirea acestuia din urmă, bunurile 
pe care le-au moştenit prin 
reprezentarea nedemnului, dacă vin la 
moştenirea lui în concurs cu alţi copii 
ai săi, concepuţi după deschiderea 
moştenirii de la care a fost înlăturat 
nedemnul. Raportul se face numai în 
cazul şi în măsura în care, valoarea 
bunurilor primite prin reprezentarea 
nedemnului a depăşit valoarea 
pasivului succesoral, pe care 
reprezentatul a trebuit să îl suporte ca 
urmare a reprezentării. 

Raţiunea acestei reglementări, 
preluate din Codul civil francez [art. 
754 alin. (2)], este aceea de a nu-i 
avantaja pe copiii concepuţi ai 
nedemnului, la data deschiderii 
moştenirii, care îndeplinesc condiţia de 
a avea capacitate succesorală, şi care, 
deci, pot veni, prin reprezentarea auto-
rului lor nedemn, la moştenirea 
defunctului, faţă de copiii concepuţi şi 
născuţi ulterior, care la data deschiderii 
moştenirii, neavând capacitate 
succesorală nu au putut veni la 
moştenirea lui de cuius, prin 
reprezentarea ascendentului lor 
nedemn. Aşadar, în scopul de a asigura 
copiilor nedemnului părţi succesorale 
egale, legiuitorul instituie în sarcina 
copiilor nedemnului, concepuţi la data 
deschiderii moştenirii, sau născuţi 
anterior deschiderii moştenirii, 
obligaţia de a raporta moştenirea 
culeasă prin reprezentarea nedemnului, 
în ipoteza în care aceştia vin la 
moştenirea nedemnului în concurs cu 
alţi copii ai acestuia, dar care au fost 
născuţi ulterior. Obligaţia de a raporta 
există, numai în măsura în care 
valoarea bunurilor moştenite prin 
reprezentare, depăşeşte valoarea 
pasivului moştenirii, adică copiii 
nedemnului trebuie să raporteze numai 
în măsura îmbogăţirii lor [5].  

Copiii nedemnului, concepuţi 

 
There are certain novelties in regard 

to the particular effect of successor 
representation. According to article 
969 alignment 1 of the Civil Code, the 
children of the unworthy person 
conceived before the inheritance began 
will inherit from the latter the goods 
they acquired by the representation of 
the unworthy if they inherit along with 
other children, conceived after the 
inheritance began. The report is made 
only in case and to the extent to which 
the value of the goods received by 
representing the unworthy are of 
greater value than the successor debt 
resulted from representation. 

The reason for this regulation from 
the French Civil Code [article 754 
alignment (2)], is that of not favoring 
the conceived children of the unworthy 
who fulfill the conditiom of successor 
and can represent their unworthy 
author as opposed to the children 
conceived and born afterwards and 
who couldn’t inherit from de cuius, by 
representing their unworthy ascendant. 
Thus, in order to provide the children 
of the unworthy equal successor 
shares, the lawmaker obliges the 
children of the unworthy, conceived at 
the time the inheritance began or born 
before the inheritance began, to report 
the inheritance if they inherit along 
with other children of the unworthy 
who were born after this date. The 
obligation to report exists only in case 
the value of the inherited goods is 
greater than the value of the successor 
debt, meaning the children of the 
unworthy must report the inheritance 
only in cases it enriched them  [5].  

The children of the unworthy who 
were conceived before the inheritance 
will not be forced to report the goods 
they inherit by representation, if they 
give up the inheritance of the 
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înainte de deschiderea moştenirii de la 
care nedemnul a fost exclus, nu vor fi 
obligaţi să raporteze bunurile moştenite 
prin reprezentare, în ipoteza în care 
renunţă la moştenirea nedemnului.  

Obligaţia de raport nu există, în 
cazul în care copilul născut ulterior, nu 
vrea sau nu poate să îl moştenească pe 
nedemn. Copilul născut ulterior, poate 
să nu solicite în cadrul partajului, 
dreptul de raport, sau la fel de bine 
poate renunţa expres la acest drept. 
Dacă renunţarea la acest drept este 
făcută în frauda creditorilor copilului 
născut ulterior al nedemnului, aceştia 
vor putea solicita efectuarea raportului 
pe calea acţiunii oblice, dacă sunt 
îndeplinite condiţiile prevăzute de lege 
pentru promovarea acestei acţiuni. 

Art. 969 alin. (2) Cod civil prevede 
că raportul se face potrivit dispoziţiilor 
prevăzute în secţiunea a 2-a a cap. IV 
din titlul IV al prezentei cărţi. 
Menţionăm că aceste dispoziţii se 
referă la raportul donaţiilor (art. 1146-
1154). Trebuie precizat însă că între 
cele două feluri de raport există 
diferenţe, ceea ce este comun acestora 
fiind regulile care le guvernează. 

Astfel, în cazul efectului particular 
al reprezentării, sunt raportate bunurile 
moştenite prin reprezentare, în timp ce 
în situaţia raportului donaţiilor sunt 
vizate donaţiile făcute de defunct, în 
timpul vieţii acestuia. În plus, doar 
donaţiile raportabile ce încalcă rezerva 
succesorală sunt supuse reducţiunii 
liberalităţilor, nu însă şi cele raportate 
în temeiul art. 969 alin. (1) Cod civil. 

 
În cazul donaţiilor, donatorul îl 

poate scuti pe donatar de obligaţia de 
raport, însă în cazul prevăzut de art. 
969 alin. (1) Cod civil, acest lucru nu 
este posibil, respectiv, copilul care a 
cules moştenirea prin reprezentare, este 
obligat să raporteze bunurile moştenite. 

unworthy. 
There is no obligation to report in 

case the child born afterwards can’t or 
won’t inherit from the unworthy. The 
child born after this date can ask not to 
exercise his right to report or he can 
expressly give up this right. If he gives 
up in order to fraud his creditors, they 
will be able to ask for a report by 
oblique action if all conditions stated 
by law for such an action are fulfilled. 

Article 969 alignment 2 of the Civil 
Code states that the report is made 
according to the provisions of the 
second section of the fourth chapter, 
fourth title of the present book. We 
must mention that these provisions 
regard the report of donations (article 
1146-1154). We must also state that 
between the two kinds of report there 
are certain differences but they also 
have one thing in common - the rules 
by which they are regulated. 

Thus, in case of the particular effect 
of representation, the goods inherited 
by representation are reported, whereas 
the donation report concerns the 
donations made by the defunct during 
his lifetime. Furthermore, only the 
donations which violate the successor 
reserve are subject to reduction, not the 
ones reported based on article 969 
alignment 1 of the Civil Code. 

 
In case of donation, the person who 

donates can absolve the receiver from 
the obligation to report; however, in 
the case stated by article 969 alignment 
1 of the civil Code this is not possible, 
thus the child who inherited by 
representation is forced to report the 
goods he inherited. If the unworthy 
decides, in order to indirectly 
neutralize this obligation, he can 
gratify the child previously born by a 
non report donation or by legate, with 
respecting the reserve of the 
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Dacă nedemnul doreşte, pentru a 
neutraliza aceasta obligaţie, în mod 
indirect, poate gratifica pe copilul 
născut anterior, printr-o donaţie 
neraportabilă sau printr-un legat, însă 
cu respectarea rezervei copilului născut 
ulterior [4]. 

Raportul se va efectua prin 
echivalent, potrivit art. 1151 alin. (1) 
Cod civil. Potrivit art. 1151 alin. (3) 
Cod civil, raportul prin echivalent se 
poate realiza prin preluare, prin 
imputaţie sau în bani. 

Aşa cum s-a arătat în doctrină, 
ambele categorii de raport au menirea 
de a asigura, în ce priveşte părţile 
succesorale cuvenite, egalitatea între 
rudele de acelaşi grad şi aparţinând 
aceleiaşi clase de moştenitori [5]. 

 
O altă chestiune ce trebuie 

menţionată, în legătură cu situaţia des-
cendentului de gradul întâi nedemn, 
este vizată de influenţa iertării acestuia 
în privinţa reprezentării succesorale. 
Efectele nedemnităţii de drept şi 
judiciare, pot fi înlăturate, prin iertarea 
nedemnului, în condiţiile art. 961 alin. 
(1) Cod civil.  

Se pot ivi două situaţii în caz de 
iertare a nedemnului, astfel : - dacă 
iertarea are loc înainte de deschiderea 
moştenirii, descendentul nedemn dar 
iertat întruneşte condiţiile legii pentru a 
putea moşteni, respectiv are capacitate 
succesorală, fiind în viaţă, are vocaţie 
la moştenire, fiind descendentul de 
gradul întâi al defunctului şi 
îndeplineşte şi condiţia negativă de a 
nu fi nedemn ca urmare a iertării 
defunctului, în condiţiile art. 961 alin. 
(1) Cod civil; - dacă însă, cel iertat este 
predecedat defunctului, acesta va putea 
fi reprezentat de descendenţii lui, însă 
în acest caz reprezentarea se întemeiază 
pe predeces, nu pe nedemnitate. 

 

subsequently born child [4]. 
The report will be made by 

equivalent according to article 11851 
alignment 1 of the Civil Code. 
According to article 1151 alignment 3 
of the Civil Code, the report by 
equivalent is achieved by taking over, 
by imputation or in money. 

As shown in doctrine, both 
categories of reports are meant to 
ensure equality between relatives of 
the same category of heirs [5]. 

 
Another matter which must be 

mentioned in regard to the situation of 
the unworthy first degree descendant is 
that of the influence exercised by his 
forgiveness in regard to successor 
representation, The effects of the 
rightful and legal unworthiness can be 
removed by forgiving the unworthy 
under the conditions of article 961 
alignment 1 of the Civil Code. 

There are two situations in which 
the unworthy can be forgiven: - if 
forgiveness occurs before the 
inheritance begins, the forgiven 
unworthy descendant meets the legal 
conditions for inheriting, thus having 
successor capacity and, being alive, he 
has the quality of heir as the first 
degree descendant of the defunct and 
also fulfills the negative condition of 
not being unworthy as a result of the 
forgiveness by the defunct, under the 
conditions of article 961 alignment 1 of 
the Civil Code; - if the forgiven person 
is predeceased, he will be represented 
by his descendants, but in this case the 
representation is based on the death 
and not on being unworthy. 

 
Conclusions 
 
This study allows us to draw the 

conclusion according to which in case 
of successor representation, there is a 
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Concluzii 
 
Acest studiu ne prilejuieşte, în 

primul rând, concluzia potrivit căreia şi 
în cazul reprezentării succesorale 
vorbim despre o nouă configuraţie 
normativă. Astfel, cum se indică şi în 
Expunerea de motive la Codul civil [9], 
„în privinţa reprezentării succesorale s-
a urmărit, pe de o parte, să se consacre 
expres unele reguli, deduse până acum 
numai pe cale de interpretare doctrinară 
şi jurisprudenţială, iar, pe de altă parte, 
să se dea o reglementare unitară acestei 
materii”. 

Cu titlu de noutate majoră, reţinem 
posibilitatea de a fi reprezentat şi 
nedemnul faţă de defunct, precum şi 
posibilitatea defunctului de a dispune 
înlăturarea nedemnităţii, prin iertarea 
nedemnului. Totodată, se remarcă, sub 
aspectul efectelor juridice ale 
reprezentării succesorale, efectul 
particular al acesteia, introdus de 
dispoziţiile art. 969 alin.1 Cod civil, dar 
nu în ultimul rând şi definirea noţiunii 
de tulpină. 

In concluzie, instituţia reprezentării 
succesorale a căpătat o nouă 
dimensiune şi reglementare, odată cu 
intrarea în vigoare a Codului civil, 
produsă la 1 octombrie 2011, fiind 
preluate toate observaţiile făcute în 
doctrina şi jurisprudenţa anterioară. 
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Rezumat: Articolul îşi propune un 
studiu comparativ și cuprinzător al 
conceptului de bună-credinţă, astfel cum 
acesta este reglementat în Convenţia 
Naţiunilor Unite asupra contractelor de 
vânzare internaţională de mărfuri (Viena, 
1980), Principiile UNIDROIT și Principiile 
Dreptului european al contractelor. 
Lucrarea încearcă să demonstreze că 
buna-credință trebuie respectată atât în 
negocierea contractelor, în încheierea 
acestora, cât și în executarea lor. Nu se 
dorește definirea cu strictețe a conceptului 
de bună-credință, ci corecta înțelegere și 
aplicare a acestuia în contractele de 
vânzare internațională, spre uniformizarea 
și rentabilizarea acestora. Analiza 
întreprinsă în articol are la baza 
examinarea naturii, scopului și funcției art. 
7 din Convenţia Naţiunilor Unite asupra 
contractelor de vânzare internaţională de 
mărfuri, care în mod expres arată 
modalitatea în care Convenția trebuie să 
fie interpretată și aplicată. În Convenția de 
la Viena buna-credință trebuie privită 
dintr-o perspectivă dualistă. Pe de o parte 
buna-credință trebuie folosită în 
interpretarea Convenției, iar pe de altă 
parte buna-credință reprezintă un standard 
de conduită al părților contractante în 
relațiile dintre ele. Prin urmare putem 
atribui bunei-credințe două funcții 
distincte. În primul rând buna-credință este 
o stare de spirit (art. 7), iar în al doilea 
rând buna-credință este un principiu pe 
care îl regăsim în diferite articole ale 
Convenției (art. 16, 29, 38, 49). 
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Abstract: The article seeks to provide a 
comparative and comprehensive analysis 
of the concept of good faith according to 
the United Nations Convention on 
Contracts for the International Sale of 
Goods (Vienna, 1980), UNIDROIT 
Principles and Principles of European 
Contract Law. The essay attempts to 
demonstrate that good faith should be 
observed in negotiation, conclusion and 
performance of the contract. It is not 
intended to precisely define the concept of 
good faith, but a proper understanding and 
application of the concept in international 
sales contracts, in order to obtain 
uniformity and efficiency. The analysis 
offered by the article is based on the 
examination of the nature, scope and 
function of art. 7 of the United Nations 
Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods, which 
expressly prescribes the direction that the 
Convention's interpretation and 
application should follow. In Vienna 
Convention good faith must be viewed 
from a dual perspective. First good faith 
must be used in interpreting the 
Convention. Secondly it regulates the 
behavior of the contractual parties. Good 
faith therefore has two distinct functions. 
First good faith is examined as a state of 
mind (art. 7) and secondly it is looked at as 
a principle found in various articles (art. 
16, 29, 38, 49). 

 
 
 
 
Keywords: good faith; international 
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internațională; Principiile UNIDROIT; 
Principiile Dreptului european al 
contractelor.  
 
 

Introducere 
 
Convenţia Naţiunilor Unite asupra 

contractelor de vânzare internațională 
de mărfuri, încheiată la Viena în 1980, 
a intrat în vigoare pe plan internațional 
în 1988, iar în 26 septembrie 2014, 
Comisia Organizației Națiunilor Unite 
pentru dreptul comercial internațional, 
raporta că 83 de state au ratificat 
Convenţia. Universalitatea reprezintă 
trăsătura esențială a Convenției de la 
Viena, aceasta fiind un instrument de 
uniformizare a diversității existente în 
sistemele de drept național. Conceptul 
de bună-credință joacă un rol 
important, atât în interpretarea, cât și în 
aplicarea Convenției. Un concept 
juridic plin de semnificații, buna-
credință a generat multiple dezbateri în 
ceea ce privește Convenția, dar mai 
ales art. 7 din Convenție. 

Principiul bunei-credințe nu este 
susceptibil de o definiție clară și 
precisă, motiv pentru care buna-
credință necesită interpretare. Buna-
credință nu este doar un termen legal, 
ci în virtutea naturii sale, reprezintă un 
standard de conduită. Intenția părților 
va fi înțeleasă pe deplin de către 
instanțele de judecată, dacă acestea vor 
analiza atât intenția obiectivă, cât și 
intenția subiectivă a părților. 

În principiu, există două modalități 
de a defini buna-credință: definiția în 
sens pozitiv și definiția în sens negativ. 
Definițiile pozitive nu explică sensul 
bunei-credințe, doar oferă înlocuitori 
pentru termenul de bună-credință. 
Astfel, buna-credință a fost definită 
prin intermediul echității, a 
standardelor rezonabile ale conduitei 

sales law; UNIDROIT Principles; 
Principles of European Contract Law.  

 
 
 
Introduction 
 
The United Nations Convention on 

Contracts for the International Sale of 
Goods, which was concluded at Vienna 
in 1980, came into force in 1988. At 26 
september 2014, United Nations 
Commission on International Trade 
Law reported that 83 States have 
adopted the Convention. The scope of 
the Vienna Convention is to be 
universal, bringing the national 
differences under one umbrella. Good 
faith is a concept that plays an 
important role in the interpretation and 
the application of the Convention. It is 
a legal notion loaded with meaning and 
it has provided much of the debate 
surrounding the Convention in general, 
as well as art. 7 of Convention in more 
depth. 

Good faith is not a principle with a 
clear and precise meaning and 
therefore consideration must be given 
to the fact that good faith requires 
interpretation. Good faith is not only a 
legal term but by its very nature it also 
has a behavioral function. Courts can 
only fully understand the intent or 
parties if they inquire into the objective 
intent and also explore the subjective 
intent of parties. 

In general, there are two ways of 
defining good faith: the positive and 
negative definitions. The positive 
definitions tend to offer substitutes for 
the term of good faith rather than 
explain it. Thus, good faith has been 
defined as fairness, reasonable 
standards of fair conduct, honesty. 
These terms do not highlight the 
meaning of the good faith and also the 
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echitabile, a onestității. Acești termeni 
nu relevă înțelesul bunei-credințe, iar 
utilizarea lor ca și echivalent al bunei-
credințe nu trebuie încurajată, întrucât 
acești termeni se referă la lucruri 
asemănătoare, dar diferite în același 
timp. Definițiile negative sunt, într-o 
oarecare măsură, mai ușor de explicat, 
întrucât, din perspectiva acestora, buna-
credință trebuie privită în relație cu tot 
ce nu semnifică bună-credință. 
Neavând ca scop conturarea ori 
clarificarea conceptului de bună-
credință, această definiție prezintă 
anumite dezavantaje, deorece o 
hotărâre dată în spiritul acestei definiții 
nu are capabilitatea de a crea un 
precedent. Soluția ar fi ca, buna-
credință să rămână la aprecierea 
instanțelor de judecată, dar și în această 
situație conceptul de buna-credință este 
susceptibil de incertitudine și 
neclaritate. Prin urmare, având în 
vedere sensul general al bunei-credințe, 
o definiție globală a conceptul de bună-
credință, pur și simplu, nu poate exista 
în vânzarea internațională. 

 
1. Buna-credință în Convenţia 

Naţiunilor Unite asupra contractelor 
de vânzare internațională de mărfuri 
din 1980 

 
1.1. Noțiunea de bună-credință în 

Convenţia Naţiunilor Unite asupra 
contractelor de vânzare 
internațională de mărfuri 

 
Este universal recunoscut faptul că 

buna-credință ridică o serie de 
probleme, având în vedere că nu s-a 
ajuns la o semnificație clară și precisă a 
conceptului în discuție. Până și în 
Germania, unde buna-credință a fost 
consacrată pe plan juridic acum mai 
bine de o sută de ani, existând și o 
jurisprudență variată și bogată, nu 

interchangeable use of the mentioned 
terms should not be encouraged as the 
terms actually refer to related but in the 
same time different things. The 
negative definitions are somewhat 
easier to explain because they define 
good faith in relation to what is not 
considered good faith. This approach 
also has certain disadvantages as a 
ruling in the spirit of this definition 
would not be able to create a precedent 
for further references, as it does not has 
the objective of defining or clarifying 
the concept of good faith. The solution 
would be to leave to the courts 
discretion  but, here the danger of 
uncertainty and unclearness appears, 
therefore, it is natural that, since the 
meaning is so general, there simply 
cannot exist a global doctrine of good 
faith in international sales. 

 
1. Good faith in the United 

Nations Convention on Contracts for 
the International Sale of Goods 
(1980) 

 
1.1. The notion of good faith in 

the United Nations Convention on 
Contracts for the International Sale 
of Goods 

 
It is universally recognized that the 

meaning of good faith poses a 
problem, as a definitive and precise 
meaning of the term is elusive. Even in 
Germany where good faith has been 
recognized for over one hundred years, 
and an extensive library of relevant 
cases exists, no actual definition of 
good faith has been established. In this 
regard, during the drafting process of 
the Convention, the proposal from 
Hungarian representatives stated that in 
the course of the formation of the 
contract the parties must observe the 
principles of fair dealing and act in 
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există o definiție concretă. În timpul 
deliberărilor asupra proiectului 
Convenţiei, propunerea repezentanților 
Ungariei în acest sens prevedea că în 
procesul de formare al contractului, 
părțile trebuie să repecte principiul 
loialității comerciale și se acționeze cu 
bună-credință. Această propunere a fost 
respinsă de reprezentanții UNCITRAL, 
motivele invocate fiind următoarele:  

- astfel de propunere nu se impunea 
cu necesitate a fi inclusă în textul 
Convenției, din moment ce buna-
credință a fost reglementată în mod 
adecvat în legislațiile naționale; 

- propunerea era lipsită de substanță, 
având în vedere că nu indica 
sancțiunile aplicabile în cazul încălcării 
bunei-credințe; 

- propunerea era suficient de vagă, 
încât să genereze incertitudine și 
aplicare neuniformă; 

Delegația Italiei a propus ca, numai 
acele aspecte ale bunei-credințe care au 
fost acceptate pe plan internațional să 
fie inserate în Convenție. 
Reprezentanții Norvegiei au fost de 
părere că, buna-credință trebuie să fie 
limitată la relația dintre părți și să nu 
aibă aplicabilitate în interpretarea 
Convenției. Redactorii Convenției au 
considerat că, dacă ar fi să ofere o 
definiție exactă a bunei-credințe, ar fi 
iluzoriu ca în practică aceasta să se 
aplice cu precizie. Totuși, buna-
credință a fost inserată în Convenție 
fără a crea prea multe controverse. Nu 
este necesară o definiție a bunei-
credințe, în scopul de a înțelege și 
aplica un astfel de concept, dacă ne 
însușim faptul că nu analiza legii 
contractelor, ci a practicii în materie 
reprezintă liantul spre uniformitate [1]. 
Cu alte cuvinte, buna-credință trebuie 
privită prin prisma a ceea ce 
judecătorii, arbitrii, juriștii și legiuitorii 
au catalogat a fi exemple ale bunei-

good faith. This proposal was rejected 
by the was rejected by the UNCITRAL 
members, reasons given were the 
following: 

- was unnecessary because good 
faith was adequately dealt with under 
national laws; 

- lacked substance because it failed 
to provide penalties for its breach; 

- was too vague and thus was likely 
to generate uncertainty and non-
uniformity. 

The Italian delegate proposed that 
only internationally accepted aspects of 
good faith, would apply to the 
Convention. The representatives of 
Norway proposed that good faith be 
restricted to the relation between the 
parties and not in the Convention's 
interpretation. The drafters of the 
Convention feared that a precise 
definition and application might not be 
possible. However, despite such 
misgivings the Convention appears to 
have managed the inclusion of good 
faith without too much controversy. 
Arguably a definition of good faith is 
not needed in order to understand and 
apply such a concept if we reflect that 
the study not of contract law, but rather 
of contract practice is the key to 
uniformity [1]. In other words, good 
faith must be viewed in light of what 
judges, jurists and legislators have 
referred to as being examples of good 
faith. The core principles of good faith 
can then be easily extracted from the 
diversity of case law. 

In Vienna Convention good faith 
must be viewed from a dual 
perspective. First good faith must be 
used in interpreting the Convention. 
Secondly it regulates the behavior of 
the contractual parties. Good faith 
therefore has two distinct functions. 
First good faith is examined as a state 
of mind (art. 7) and secondly it is 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 3. Issue 2/2014 - http://juridica.ugb.ro/ - 
Emanuela IFTIMIE 

= ISSN 2285-0171                                   ISSN-L=2285-0171 
531 

credințe. Principiul bunei-credințe 
poate fi dedus cu ușurință, din 
diversitatea pe care ne-o oferă 
jurisprudența. 

În Convenția de la Viena, buna-
credință trebuie privită dintr-o 
perspectivă dualistă. Pe de o parte 
buna-credință trebuie folosită în 
interpretarea Convenției, iar pe de altă 
parte buna-credință reprezintă un 
standard de conduită al părților 
contractante, în relațiile dintre ele. Prin 
urmare, putem atribui bunei-credințe 
două funcții distincte. În primul rând, 
buna-credință este o stare de spirit (art. 
7), iar în al doilea rând, buna-credință 
este un principiu, pe care îl regăsim în 
diferite articole ale Convenției.  

Deși considerăm că buna-credință 
este un concept, pe care nu îl putem 
încadra într-o anume definițe, în 
literatura de specialitate s-au făcut 
variate încercări în acest sens. Notabilă 
ar fi definiția conform căreia, buna-
credință determină părțile contractante 
să acționeze în mod corect și onest în 
îndeplinirea obligațiilor contractuale, să 
aibă o conduită rezonabilă în relațiile 
dinte ele [2]. În mod teoretic nimic nu 
este greșit, dar cum vom aplica în 
practică o astfel de definiție? Trebuie 
remarcat că definiția în sine creează o 
problemă funcțională. Definiția are în 
vedere doar aplicarea bunei-credințe în 
relațiile contractuale, așadar fiind luată 
în considerare doar una dintre funcțiile 
pe care le îndeplinește buna-credință în 
Convenție. În definiția dată, buna-
credință nu apare ca un concept 
aplicabil Convenției în întregul ei. Cum 
se poate ca buna-credință să impună 
cerința de a se acționa în mod corect și 
onest, atât timp cât însuși rezultatul nu 
poate fi direct aplicabil? Mai mult 
decât atât, buna-credință reprezintă o 
condiție prealabilă, o stare de spirit 
holistică, care poate fi aplicată doar 

looked at as a principle found in 
various articles. 

Although we believe that good faith 
is a concept that we can not fit into a 
particular definition, in legal literature 
there have been various attempts in this 
regard. Remarkable would be the 
definition according to whom the duty 
of good faith represents an expectation 
and obligation to act honestly and 
fairly in the performance of one’s 
contractual duties. A certain amount of 
reasonableness is expected from the 
contracting parties [2]. Theoretically 
this may be true, but how is such a 
definition to be applied? It should be 
noted that the definition itself creates a 
functional problem. The definition 
covers only the application of good 
faith to contractual obligations, 
therefore is included only one function 
of good faith. This definition does not 
include a treatment of good faith as 
applicable to the Convention as a 
whole. How can good faith impose a 
requirement to act honestly and fairly 
if the outcome is not directly 
applicable? More to the point, good 
faith is a precondition, a holistic mind-
set, which can be applied through 
concrete examples to the behavior of 
parties.  The concept of good faith 
should be analysed through approaches 
rather than definitions.  This is 
especially so as in many cases courts 
do not rely expressly on good faith. It 
arises often only through the 
interpretation of results. Good faith can 
mean different things depending on the 
context of the contract.  

 
 
 
 
 
 
 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 3. Issue 2/2014 - http://juridica.ugb.ro/ - 
Emanuela IFTIMIE 

= ISSN 2285-0171                                   ISSN-L=2285-0171 
532 

prin exemplele concrete ale conduitei 
părților contractante. Conceptul de 
bună-credință trebuie analizat prin 
prisma exemplelor practice, iar nu a 
definițiilor pur teoretice, având în 
vedere că de nenumărate ori instanțele 
de judecată ori cele arbitrale, nu se 
referă în mod explicit la buna-credință. 
Aceasta derivă din interpretarea 
hotărârilor judecătorești sau a 
sentințelor arbitrale. Buna-credință 
poate avea înțeles diferit în funcție de 
contextul contractual în care se află 
părțile.  

 

1.2. Aplicații ale bunei-credințe în 
Convenţia Naţiunilor Unite asupra 
contractelor de vânzare 
internațională de mărfuri 

 
1.2.1. Interpretarea Convenției 

Naţiunilor Unite asupra contractelor 
de vânzare internațională de mărfuri 

 
Conform art. 7 din Convenția de la 

Viena, la interpretarea Convenției se va 
tine seama de caracterul său 
internațional și de necesitatea de a 
promova aplicarea sa uniformă, precum 
și de a asigura respectul bunei-credințe 
în comerțul internațional. Problemele 
privind materiile cârmuite de 
Convenție și care nu sunt rezolvate în 
mod expres de către ea, vor fi 
reglementate potrivit cu principiile 
generale din care ea se inspiră sau, în 
lipsa acestor principii, în conformitate 
cu legea aplicabilă, în temeiul normelor 
de drept internațional privat. 

Dintr-un punct de vedere sistematic 
art. 7 poate fi structurat în trei părți: 

(a) primul paragraf, teza întâi, 
conform căreia, caracterul internațional 
al Convenției și necesitatea de a 
promova aplicarea sa uniformă, 
reprezintă criteriile de bază în 
interpretarea Convenției. 

 
1.2. Aplications of good faith in 

the United Nations Convention on 
Contracts for the International Sale 
of Goods 

 
1.2.1. Interpretation of the United 

Nations Convention on Contracts for 
the International Sale of Goods 

 
According to art. 7 of Vienna 

Convention in the interpretation of 
Convention, regard is to be had to its 
international character and to the need 
to promote uniformity in its application 
and the observance of good faith in 
international trade. Questions 
concerning matters governed by this 
Convention which are not expressly 
settled in it are to be settled in 
conformity with the general principles 
on which it is based or, in the absence 
of such principles, in conformity with 
the law applicable by virtue of the 
rules of private international law. 

From a systematic viewpoint, art. 7 
can be divided into three parts: 

(a) paragraph 1, first part, which 
declares that the international character 
of the Convention and the need to 
promote uniformity in its application 
are the basic criteria for the 
interpretation of the Convention. 

(b) paragraph 1, second part, which 
establishes the relevance to be given to 
the observance of good faith in 
international trade. 

(c) paragraph 2, which sets out the 
mechanism with which gaps in the 
Convention are to be filled.  

The first part in this triadic 
classification is probably the most 
important one since it not only stresses 
the character of the Convention and its 
all-important goal of uniform 
application, but it also describes the 
process by which those called upon to 
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(b) primul paragraf, teza a doua, 
care stabilește importanța ce trebuie 
acordată bunei-credințe în comerțul 
internațional. 

(c) al doilea paragraf, care fixează 
mecanismul prin care vor fi acoperite 
lacunele din Convenție. 

Prima parte din această triadică 
clasificare este, în mod cert, cea mai 
importantă, din moment ce nu numai 
subliniază caracterul Convenției și 
relevă obiectivul său primordial, dar și 
descrie procesul prin care cei 
însărcinați să aplice prevederile 
Convenției unor cazuri particulare, 
trebuie să aprecieze semnificația și 
efectele juridice ale articolelor 
Convenției, privite în mod individual. 
De fapt, prima parte a art. 7 alin. 1, 
reprezintă instrumentul ce determină 
domeniul de aplicare al celorlalte două 
părți ale art. 7. 

Paragraful întâi al art. 7 subliniază 
faptul că, în interpretarea Convenției 
trebuie avute în vedere trei aspecte: 

- caracterul internațional al 
Convenției;  

- necesitatea de a promova aplicarea 
uniformă a Convenției; 

- respectarea bunei-credințe în 
comerțul internațional; 

Dacă primele două aspecte sunt 
interdependente, cel de al doilea fiind 
consecința logică a celui dintâi, cel de 
al treilea aspect reprezintă cel spre care 
se va îndrepta analiza noastră, având în 
vedere că este singurul care se referă în 
mod expres la principiul bunei-
credințe.  

În elaborarea Convenției Națiunilor 
Unite asupra contractelor de vânzare 
internațională de mărfuri, UNCITRAL 
a avut ca și punct de pornire 
Convențiile de la Haga din 1964. 
Convenția de la Viena a fost construită, 
în mare parte, prin revizuirea 
Convențiilor de la Haga. Acesta este și 

apply the Convention to a particular 
case ascertain the meaning and legal 
effect to be given to its individual 
articles. In effect, the first part of art. 7 
(1) is the tool that determines the 
precise scope of the other two parts of  
art. 7. 

Paragraph 1 of art. 7 emphasises 
that in the interpretation of the 
Convention, one must pay close 
attention to three points:  

- the international character of the 
Convention;  

- the need to promote uniformity in 
its application;  

- the observance of good faith in 
international trade. 

If the first two of these points are 
interrelated, the second being a logical 
consequence of the first, the third point 
is the one to which our analysis will 
proceed, concerning that is the only 
which expressly refers to the principles 
of good faith. 

In drafting the United Nations 
Convention on contracts for the 
international sale of goods, 
UNCITRAL built on the work that had 
produced the 1964 Hague 
Conventions. It was mostly by revising 
the Hague Conventions that the Vienna 
Convention was constructed. This is 
why the origin of the art. 7 paragraph 1 
on the observance of good faith in 
international trade must be sought in 
the mentioned Conventions. In the 
course of the revision of the Hague 
Conventions, the UNCITRAL 
Working Group adopted at its ninth 
session, in 1978, a new provision (art. 
5) not previously contained in the 
Convention relating to a Uniform Law 
on the Formation of Contracts for the 
International Sale of Goods - ULF 
(1964): in the course of the formation 
of the contract the parties must observe 
the principle of fair dealing and act in 
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motivul pentru care originea dispoziției 
din art. 7 alin 1, referitoare la 
respectarea bunei-credințe în comerțul 
internațional, trebuie căutată în textele 
Convențiilor menționate. Comitetul de 
lucru instituit de UNCITRAL, în 
procesul de revizuire a Convențiilor de 
la Haga, în sesiunea a noua din 1978, a 
adoptat o nouă dispoziție (art. 5), care 
nu era cuprinsă anterior în Convenţia 
asupra legii uniforme privind formarea 
contractelor de vânzare internaţională 
de obiecte mobile corporale - LUF 
(1964): în procesul de formare a 
contractului părțile trebuie să respecte 
principiul loialității comerciale și să 
acționeze cu bună-credință [3]. Astfel, 
principiul loialității comerciale și cel al 
bunei-credințe, devin obligatorii pentru 
părțile contractante. Acest articol a 
făcut obiectul unei dezbateri prelungite 
în cadrul celei de a unsprezecea sesiuni 
din 1978 a comitetului de lucru [4]. 
Dezbaterea a avut ca obiect eliminarea 
sau menținerea prevederii din art. 5. 

Membrii delegațiilor care au 
susținut eliminarea dispoziției, au 
recunoscut, pe de o parte, importanța 
majoră a bunei-credințe în comerțul 
internațional, dar, pe de altă parte, au 
subliniat faptul că, modul în care a fost 
formulat art. 5 determină ca buna-
credință să fie un principiu prea vag. 
Totodată, aceștia au evidențiat faptul 
că, atunci când vor aplica principiul 
bunei-credințe și al loialității 
comerciale, instanțele naționale vor fi 
influențate de propriile tradiții juridice 
și sociale, cu rezultatul că ar fi 
periclitată aplicarea uniformă a 
Convenției. Mai mult decât atât, nu 
există nicio dispoziție în proiectul 
Convenției, care să indice consecințele 
încălcării principiilor bunei-credințe și 
loialității comerciale. Rămâne la 
latitudinea instanțelor naționale 
stabilirea sancțiunilor incidente în 

good faith [3]. Thus, the principles of 
fair dealing and good faith became 
mandatory on contracting parties. This 
article was the subject of a lengthy 
discussion at the eleventh session of 
the Working Group in 1978 [4]. The 
debate related to the retention or 
deletion of the provision of art. 5. 

Those who favoured the deletion of 
the provision acknowledged that good 
faith is highly desirable principle in 
international commerce, but 
emphasised that the way in which art. 5 
was formulated has determined good 
faith to be too vague. They argued that 
national courts applying the provision 
of fair dealing and good faith would 
necessarily be influenced by their own 
legal and social traditions with the 
result that different interpretations 
would be given to the provisions of 
Convention. Moreover, the draft 
uniform law did not specify the 
consequences of failure to observe the 
principles of good faith and fair 
dealing. This meant that the 
consequences of a violation of the 
principles of good faith and fair 
dealing would be left to national law, 
with the result that no uniformity of 
sanctions would be achieved either. 

For supporting of the provision's 
retention it was argued that because of 
the world-wide recognition of the 
principle of good faith, there would be 
little harm in including it in the 
Convention. Countering the objection 
that the proposed provision did not set 
out the consequences of a violation of 
the principles of good faith and fair 
dealing, it was argued that sanctions 
should be determined by the courts in a 
flexible manner and according to the 
particular circumstances of each case. 
It was further added that, even without 
sanctions, the existence of the 
provision would be of benefit because 
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cauză, cu precizarea că din această 
perspectivă uniformitatea va rămâne un 
deziderat. 

Menținerea dispoziției a fost 
argumentată pe considerentele că, atât 
timp cât principiul bunei-credințe se 
bucură de recunoaștere la nivel 
mondial, inserarea acestuia în 
Convenție nu ar trebui să constituie un 
aspect negativ. Obiecția, conform 
căreia prevederea propusă nu stabilește 
și sancțiunile încălcării principiilor 
bunei-credințe și loialității comerciale, 
a fost combătută prin ideea că 
instanțele naționale ar trebui să 
stabilească aceste sancțiuni într-un mod 
flexibil, având în vedere 
particularitățile fiecărui caz în parte. S-
a adăugat că existența prevederii, chiar 
fără arătarea sancțiunilor, reprezintă un 
beneficiu, deoarece atrage atenția 
părților și a instanțelor de judecată, 
asupra faptului că în comerțul 
internațional se cere o conduită a cărei 
standarde sunt înalte. 

Pentru a fi rezolvate aceste 
divergențe au fost propuse o serii de 
soluții de compromis. Una dintre ele 
viza includerea prevederii din art. 5 în 
preambulul Convenției. Susținătorii 
principiului bunei-credințe au obiectat 
că acest lucru ar neutraliza orice efect 
al dispoziției. O altă soluție de 
compromis se referea la includerea 
cerinței respectării bunei-credințe în 
cadrul regulilor de interpretare a 
conduitei părților. Argumentul 
împotriva acestei soluții, era bazat pe 
ideea că art. 5 nu se referă la intenția 
părților, ci are în vedere stabilirea unui 
standard de conduită, la care părțile 
sunt obligate să se conformeze. O a 
treia sugestie, se referea la inserarea 
principiului bunei-credințe într-un 
articol privitor la interpretarea 
prevederilor Convenției. În cele din 
urmă, această ultimă sugestie a fost 

it would draw the attention of the 
parties and the court to the fact that 
high standards of behaviour were 
expected in international trade 
transactions.  

Some possible compromise 
solutions were suggested to resolve 
these differences of opinion. One 
suggestion was to include the 
substance of the art. 5 in a preamble to 
the Convention. The supporters of the 
good faith principle objected that this 
would deprive it of any effect. Another 
compromise proposal was to 
incorporate the requirement of the 
observance of good faith into the rules 
for interpreting the conduct of the 
parties. The argument against this 
suggestion was based on the point that 
art. 5 was not concerned with the intent 
of the parties, but sought to establish a 
standard of behaviour to which the 
parties were obliged to conform. A 
third suggestion was to incorporate the 
principle of good faith into the article 
on the interpretation of the provisions 
of the Convention. This last suggestion 
was eventually accepted as a 
compromise solution and embedded in 
the final version of the Convention in 
art. 7 paragraph 1, third part, “in the 
interpretation of  the Convention, 
regard is to be had to (...) the 
observance of good faith in 
international trade”. 

Regarded the content of art. 7 
paragraph 1 third part, it should be 
noted that the placement of the good 
faith principle in the context of an 
operative provision dealing with the 
interpretation of the Convention 
creates uncertainties as to the 
principle's exact nature, scope, and 
function within the Convention. 
Scholarly opinion on the issue is 
divided. Some commentators insist on 
the literal meaning of the provision and 
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acceptată ca o soluție de compromis și 
inserată în forma finală a Convenției în 
art. 7 alin. 1 partea a treia, ,,la 
interpretarea Convenției se va ține 
seama de (...) a asigura respectul bunei-
credințe în comerțul internațional”. 

Referitor la conținutul art. 7 alin. 1 
partea a treia, trebuie precizat că 
plasarea principiului bunei-credințe în 
contextul unei dispoziții cu caracter 
operativ, care se ocupă cu interpretarea 
Convenției, creează incertitudine cu 
privire la natura, scopul și funcțiile 
acestui principiu în cadrul Convenției. 
Cu privire la acest aspect, opiniile 
exprimate în literatura juridică sunt 
diferite. Unii autori, luând în 
considerare sensul literal al dispoziției, 
sunt de părere că principiul bunei-
credințe reprezintă doar un criteriu 
suplimentar, pe care judecătorii și 
arbitrii îl pot utiliza în interpretarea 
Convenției [5]. Conform acestei 
abordări, buna-credință constituie doar 
un instrument de interpretare, pus la 
dispoziția judecătorilor și arbitrilor, cu 
scopul de a neutraliza interpretările 
inechitabile. Chiar dacă am presupune 
că buna-credință este inclusă în 
Convenție doar ca un simplu 
instrument de interpretare, tot ar ridica 
anumite probleme în atingerea 
obiectivului Convenției - uniformitatea 
aplicării sale - deoarece conceptul de 
bună-credință are, de cele mai multe 
ori, conotații diferite în sistemele 
naționale de drept. În consecință, apare 
a fi dificil ca o definiție uniformă a 
conceptului în discuție să fie conturată, 
iar acest lucru poate determina 
diferențe în interpretarea Convenției. 

Există anumite opinii conform 
cărora, buna-credință în comerțul 
internațional, așa cum prevede art. 7 
alin. 1, trebuie respectată și de părțile 
contractante, din fiecare contract de 
vânzare. Prin urmare, cei ce au rolul de 

conclude that the principle of good 
faith is nothing more than an additional 
criterion to be used by judges and 
arbitrators in the interpretation of the 
Convention [5]. Under this approach, 
good faith is merely a tool of 
interpretation at the disposal of the 
judges and arbitrators to neutralise the 
danger of reaching inequitable results. 
Even if included in the Convention as a 
mere instrument of interpretation, good 
faith can pose problems in achieving 
the ultimate goal of the Convention - 
uniformity in its application - because 
the concept of good faith has different 
connotations within legal systems. 
Consequently, it will be difficult for a 
uniform definition of the concept to be 
developed. This can lead to differing 
interpretations of the Convention. 

There is academic opinion pointing 
out that the duty to observe good faith 
in international trade, as required by 
art. 7 (1), is also necessarily directed to 
the parties to each individual contract 
of sale. This suggestion, in effect, 
implies that the interpreters of the 
CISG are not only the judges, or 
arbitrators, but the contracting parties 
as well [6].This point is controversial, 
thus, if art. 7 (1) is addressed to the 
parties, then that provision might be 
excluded by them under art. 6 of 
Convention, which states that the 
parties may exclude the application of 
the Convention or derogate from or 
vary the effect of any of its 
provisions.This would be an 
unwelcome result because, in practice, 
this would hinder the uniformity of 
interpretation. Regarded as relevant is 
the fact that the drafters of the 
Convention did not included among 
the provisions of the Convention a 
basic duty of good faith of contracting 
parties, because the concept of good 
faith was too vague and would 
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a interpreta Convenția, nu sunt doar 
judecătorii și arbitrii, dar și părțile 
contractante, deopotrivă [6]. Această 
teorie naște anumite controverse. Astfel 
dacă art. 7 alin.1 se adresează și părților 
contractante, dispozițiile acestuia pot fi 
excluse de către părți, în temeiul art. 6 
din Convenție, articol ce dispune că 
părțile pot să excludă aplicarea 
Convenției sau să deroge de la oricare 
din dispozițiile sale sau să le modifice 
efectele. S-ar ajunge, în acest mod, ca 
în practică să fie periclitată 
uniformitatea interpretării. Considerăm 
că relevant este și faptul că, redactorii 
Convenției nu au inclus între 
prevederile Convenției o obligație 
generală de bună-credință a părților 
contractante, tocmai pe motivul că 
buna-credință este totuși un concept 
vag și, în mod inevitabil, acest lucru ar 
conduce la interpretări divergente ale 
Convenției de către instanțele 
naționale. Dacă, în urma interpretării 
Convenției, rezultă că părților le revine 
o obligație generală de bună-credință, 
în acest caz nu Convenția a fost 
interpretată, ci însuși contractul 
intervenit între părți. Totuși, nu putem 
disocia interpretarea Convenției de 
interpretarea contractului, din moment 
ce interpretarea Convenției este 
realizată, chiar dacă, în mod implicit, 
dar necesar, și de către părți. În cele din 
urmă, dacă părțile contractante nu au 
făcut uz de dispozițiile art. 6, 
Convenția are putere de lege între 
părțile contractante. 

Trebuie remarcat faptul că 
principiul bunei-credințe, astfel cum 
este stipulat în art. 7 alin. 1, trebuie 
respectat în relație cu tot ceea ce 
semnifică comerțul internațional. Prin 
urmare, principiul bunei-credințe nu se 
va aplica în confomitate cu standardele 
impuse de varietatea sistemelor 
naționale de drept. În acest sens, două 

inevitably lead to divergent 
interpretations of the Convention by 
national courts. If the interpretation of 
the Convention results in imposing on 
the parties a general obligation to act in 
good faith, in this situation not the 
Convention was interpreted, but the 
contract itself. However, since the 
parties indirectly, but necessary can 
interpret the Convention, we cannot 
dissociate the interpretation of the 
Convention from the interpretation of 
the contract. Eventually, if the 
contracting parties did not applied the 
provision of art. 6, the Convention has 
binding force on the parties. 

It should be noted that the principle 
of good faith, as embedded in art, 7 
paragraph 1, must be observed in light 
of the requirements of international 
trade. Therefore, the principle of good 
faith may not be applied according to 
the standards ordinarily adopted within 
the different national systems. In this 
respect, two aspects should be 
highlighted. Firstly, the Convention 
specifically governs commercial 
contracts only and all consumer 
transactions are expressly placed 
outside the ambit of its operation. Even 
domestic laws generally make a 
distinction in the application of the 
principle of good faith in commercial 
contracts (contracts between 
merchants) compared to consumer 
transactions. Rules applicable to 
consumer transactions, intended to 
protect the economically weaker or 
inexperienced party, are for the most 
part excluded when both parties 
contract in their professional capacity 
[7]. In the case of a transaction 
between merchants, the general 
obligation to act in good faith is often 
understood in the sense of imposing 
special standards, such as the 
observance of reasonable commercial 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 3. Issue 2/2014 - http://juridica.ugb.ro/ - 
Emanuela IFTIMIE 

= ISSN 2285-0171                                   ISSN-L=2285-0171 
538 

aspecte trebuie evidențiate. În primul 
rând, Convenția reglementează în mod 
special contractele comerciale, 
domeniul de aplicare al acesteia 
excluzând în mod expres contractele 
încheiate cu consumatorii. Chiar și 
legile naționale fac, în general, 
distincție în aplicarea principiului 
bunei-credințe în contractele 
comerciale (contracte între 
comercianți), în comparație cu 
contractele încheiate cu consumatorii. 
Regulile aplicabile tranzacțiilor 
efectuate de consumatori, reguli ce au 
menirea de a proteja partea ce are un 
dezavantaj economic sau este lipsită de 
experiență, sunt excluse atunci când 
ambele părți contractează în virtutea 
capacității lor profesionale [7]. În cazul 
contractelor între comercianți, obligația 
generală de a acționa cu bună-credință, 
impune anumite condiții speciale, cum 
ar fi respectarea standardelor unei 
conduite rezonabile, în acord cu 
loialitatea comercială. În al doilea rând, 
trebuie făcută o anumită distincție, 
având în vedere că domeniul de 
aplicare a Convenției are în vedere doar 
contractele comerciale internaționale. 
Astfel, există diferențe substanțiale 
între contractele comerciale încheiate la 
nivel național și cele încheiate la nivel 
internațional. A fost susținut punctul de 
vedere conform căruia, în cazul unui 
contract de vânzare încheiat între un 
exportator dintr-o țară puternic 
industrializată și un importator dintr-o 
țară în curs de dezvoltare, discrepanța 
între puterea de negociere a celor două 
părți, nu reprezintă altceva decât 
transpunerea în comerțul internațional a 
prevederilor naționale incidente, în 
cazul contractelor încheiate cu 
consumatorii [8]. O astfel de teorie 
estompează diferența dintre comerțul 
național și cel internațional. Distincțiile 
din legislațiile interne, între contractele 

standards of fair dealing. Secondly, 
there is a further distinction that needs 
to be made, because the Convention 
deals only with international 
commercial transactions. Thus, there 
are substantial differences between 
commercial transactions of a purely 
domestic nature and transactions 
concluded at an international level. It 
was argued that in the case of a sales 
contract between an exporter from a 
highly industrialised country and an 
importer from a developing country, it 
may well be that the discrepancy 
between the bargaining power of the 
two parties corresponds to that 
normally to be found in a consumer 
transaction stipulated at national level 
[8]. This statement runs the risk of 
oversimplifying the differences 
between national and international 
trade. It attempts to establish that the 
distinction generally made within 
domestic laws between consumer 
transactions and contracts of a 
commercial nature can be used in order 
to determine the precise meaning of 
good faith in international trade. This 
implies that the interpretation of the 
Convention could be used to protect 
the weaker party, but it is doubtful that 
this would work at the international 
level [9]. Although it is generally 
accepted that differences in the 
bargaining power of parties to an 
international contract exist, and that 
these differences are usually related to 
the parties' role in the contract (i.e. 
importing or exporting) and to their 
economic environment, to equate such 
an international commercial 
relationship to a domestic consumer 
transaction may be stretching any 
comparative value of such an analogy 
beyond its legitimate limits. In 
contractual relations between 
industrialised and developing 
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încheiate cu consumatorii și contractele 
de natură comercială, pot determina 
semnificația bunei-credințe în comerțul 
internațional. Dar acest lucru ar implica 
interpretarea Convenției în favoarea 
părții ce are un anumit dezavantaj, 
numai că apare a fi îndoielnic că o 
asemenea situație ar funcționa la nivel 
internațional [9]. Este general acceptat 
faptul că, există diferențe între puterea 
de negociere a părților unui contract 
internațional, aceste diferențe fiind 
strâns legate de rolul părții în contract 
(importator sau exportator) și de mediul 
economic din care provin, dar acest 
lucru nu reprezintă un motiv care să ne 
determine să echivalăm un contract 
comercial internațional cu un contract 
național de consum, întrucât o 
asemenea analogie ar forța valoarea 
comparativă dincolo de orice limită 
legală. În relațiile contractuale dintre 
țările puternic industrializate și cele în 
curs de dezvoltare, nu întotdeauna 
partea contractantă defavorizată 
aparține țării în curs de dezvoltare [10]. 
Un alt element, care reduce valoarea 
unei asemenea analogii, este 
reprezentat de diversitatea standardelor 
de afaceri din diferite părți ale lumii. 
După cum, în mod corect s-a remarcat 
în literatura juridică, lipsa omogenității 
standardelor naționale sau regionale de 
afaceri din întreaga lume, presupune ca 
o anumită conduită, ce rezonabil poate 
fi pretinsă comercianților din aceeași 
țară sau regiune, să fie cu greu impusă 
unei părți ce provine dintr-o țară cu un 
mediu economic și social diferit [11]. 
Deși există anumite valori, ce derivă 
din analogia dintre contractele 
comerciale și cele încheiate cu 
consumatorii, în determinarea 
semnificației bunei-credințe în 
comerțul internațional, nu trebuie 
neglijate limitele inerente pe care le 
presupune o astfel de analogie. 

countries, it may not always be the 
party from the developing country who 
is the weaker party [10]. Another 
element that discounts the value of 
such an analogy is the diversity 
exhibited in the standards of business 
in different parts of the world. As has 
been correctly remarked in legal 
literature, this lack of uniformity in the 
domestic or regional standards of 
business around the world entails that a 
particular line of conduct, which may 
reasonably be expected from 
merchants operating in the same 
country or region, could hardly be 
imposed on a party belonging to a 
country with a different economic and 
social structure [11]. Though there may 
be some value in the comparative use 
of the distinction made between 
commercial and consumer transactions, 
in determining the precise meaning of 
good faith in international trade, such 
an analogy has inherent limitations that 
should not be underestimated. 

International trade is characterised 
by economic competition and by 
polarization and objectivity of 
commercial transactions, and it is in 
that context that the Vienna 
Convention must be interpreted. 
Observance of good faith in 
international trade should not be 
equated with the establishment of 
material justice between the parties. 
Good faith should be a normal conduct 
among tradesmen [12]. The reference 
in art. 7 (1) to the observance of good 
faith in international trade carries only 
descriptive and not normative value. It 
is addressed to the interpretation of the 
Convention's provisions and seeks to 
describe good faith in international 
trade as it is used, rather than state 
what teh concept itself should mean.  

Further indications as to the precise 
meaning of the observance of good 
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Comerțul internațional este 
caracterizat de competitivitatea 
economică, de polarizarea și 
obiectivitatea schimburilor comerciale, 
și, într-un asemenea context, trebuie 
interpretată Convenția de la Viena. 
Respectarea bunei-credințe în comerțul 
internațional, nu trebuie minimizată la 
dreptul material aplicabil între părțile 
contractante. Buna-credință trebuie să 
constituie o conduită normală a 
comercianților [12]. Dispoziția din art. 
7 alin. 1, referitoare la respectarea 
bunei-credințe în comerțul 
internațional, are doar o valoare 
descriptivă, nu și normativă. Accentul 
este pus pe interpretarea cu bună-
credință a prevederilor Convenției, 
așadar mai degrabă pe ceea ce 
semnifică utilizarea bunei-credințe în 
comerțul internațional, decât ceea ce ar 
însemna conceptul în sine. 

Indicații suplimentare, cu privire la 
ceea ce semnifică respectarea bunei-
credințe în comerțul internațional, așa 
cum este prevăzut în art. 7 alin. 1, ne 
sunt oferite de însăși Convenția de la 
Viena. În acest sens, în preambulul 
Convenției sunt relevate următoarele: 
,,dezvoltarea comerţului internaţional, 
pe baza egalităţii şi avantajului 
reciproc, este un element important în 
promovarea relaţiilor de prietenie între 
state”, iar ,,adoptarea de reguli 
uniforme aplicabile contractelor de 
vânzare internaţională de mărfuri şi 
compatibile cu diferitele sisteme 
sociale, economice şi juridice va 
contribui la eliminarea obstacolelor 
juridice în schimburile internaţionale şi 
va favoriza dezvoltarea comerţului 
internaţional”. Respectarea bunei-
credințe în comerțul internațional, este 
delimitată de parametrii tranzacțiilor 
comerciale internaționale. Principiul 
bunei-credințe, nu trebuie aplicat 
conform prevederilor existente în 

faith, as is embedded in art. 7 
paragraph 1, may be found within the 
Convention itself. In this regard, the 
Convention preamble states: "the 
development of international trade on 
the basis of equality and mutual benefit 
is an important element in promoting 
friendly relations among states" and  
"the adoption of uniform rules which 
govern contracts for the international 
sale of goods and take into account the 
different social, economic and legal 
systems would contribute to the 
removal of legal barriers in 
international trade and promote the 
development of international trade". 
The observance of good faith in 
international trade is delineated by the 
parameters of international commercial 
transactions. The principle of good 
faith may not be applied according to 
the standards ordinarily adopted within 
the different national systems and must 
be construed in light of the special 
requirements of international trade. 
The reference to "equality" of the 
Convention premble should not be 
equated with the imposition of positive 
duties upon the parties, as this would 
be incompatible with the quintessential 
nature of commercial transactions and 
the legislative history of the 
Convention [13]. The duty of good 
faith must always be subsumed to the 
principle of contractual freedom. 

 
1.2.2. Revocation of an offer 
 
According to art. 16 subparagraph 

(b) of paragraph (2) an offer cannot be 
revoked f it was reasonable for the 
offeree to rely on the offer as being 
irrevocable and the offeree has acted in 
reliance on the offer. 

This case of irrevocability is beyond 
the offeror’s control, but relies on the 
offeree’s intention. In determining the 
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diferite sisteme naționale de drept, ci 
trebuie interpretat în lumina cerințelor 
speciale pe care le impune comerțul 
internațional. Referirea la “egalitate” 
din preambulul Convenției, nu se 
traduce în impunerea unei obligații 
pozitive de bună-credință în sarcina 
părților contractante, întrucât un 
asemenea lucru ar fi incompatibil, atât 
cu chintesența relațiilor comerciale 
internaționale, cât și cu istoricul 
legislativ al Convenției [13]. 
Întotdeauna obligația de bună-credință 
trebuie subsumată principiului libertății 
contractuale. 

 
1.2.2. Revocarea ofertei 
 
Potrivit art. 16 alin. 2 lit. b), oferta 

nu poate fi revocată, dacă era rezonabil 
pentru destinatar să considere oferta ca 
irevocabilă și dacă a acționat în 
consecință. 

Acest caz de irevocabilitate este 
independent de voinţa ofertantului, el 
ţinând de intenţia şi atitudinea 
acceptantului. Pentru determinarea 
intenţiei acceptantului, precum şi a 
ceea ce ar fi considerat o persoană 
rezonabilă aflată în situaţia acestuia, se 
va ţine seama de circumstanţele 
pertinente, precum negocierile dintre 
părţi, obişnuinţele care s-au stabilit 
între ele şi uzanţele, conform 
prevederilor Convenţiei. 

Prevederea din art. 16 alin. 2 lit. b), 
redactată sub influența teoriei 
reasonable man din common law, are 
drept scop de a împiedica utilizarea 
abuzivă şi contrară a principiului bunei-
credinţe, de către ofertant, a 
beneficiului regulii revocabilităţii 
ofertei. Astfel, de exemplu, trebuie 
socotită irevocabilă oferta, pentru a 
cărei acceptare destinatarul este obligat 
să întreprindă negocieri cu terţii, 
împrejurări cunoscute de ofertant, şi pe 

intent of the offeree or the 
understanding a reasonable person 
would have had, due consideration is 
to be given to all relevant 
circumstances of the case including the 
negotiations, any practices which the 
parties have established between 
themselves and usages according to the 
Convention. 

The purpose of art. 16 subparagraph 
(b) of paragraph (2), written under the 
influence of reasonable man theory of 
common law, is to prevent an abusive 
and contrary to the principle of good 
faith offeror’s attitude in using the rule 
of the revocation of an offer. For 
instance, an offer should be 
considered. 

 
1.2.3. Modification and 

termination by agreement of the 
contract 

 
According to art. 29 paragraph 2 a 

contract in writing which contains a 
provision requiring any modification or 
termination by agreement to be in 
writing may not be otherwise modified 
or terminated by agreement. However, 
a party may be precluded by his 
conduct from asserting such a 
provision to the extent that the other 
party has relied on that conduct.  

The intent of this article is clear. If a 
party deliberately contradicts the 
content of the contract by his conduct 
and the other party relies on such 
conduct, this constitutes a breach of 
good faith in line with art. 7 (1). 

Cases dealing with a breach of good 
faith pursuant to art. 29 (2) are rare and 
hence the observation has to be made 
that such breaches are either not taken 
to court or are not a mischief which 
needed fixing. However, art. 29 (2) 
does contribute to the general mood of 
art. 7 (1) which indicates that dealings 
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care destinatarul ofertei a început să le 
efectueze. 

 
1.2.3. Modificarea și rezilierea 

amiabilă a contractului 
 
Conform art. 29 alin. 2, un contract 

scris, care conține o dispoziție ce 
stipulează că orice modificare sau 
reziliere amiabilă trebuie făcută în 
scris, nu poate fi modificat sau reziliat 
în mod amiabil într-o altă formă. 
Totuși, comportarea unei părți poate 
împiedica invocarea unei astfel de 
dispoziții, dacă cealaltă parte s-a 
întemeiat pe această comportare. 

Scopul acestui articol este cât se 
poate de clar. Dacă, o parte, în mod 
deliberat are o conduită contrară 
prevederilor contractuale, iar cealaltă 
parte contractantă, se bazează pe o 
astfel de conduită, aceasta constituie o 
încălcare a principiului bunei-credințe, 
în conformitate cu art. 7 alin. 1. 

Cazurile care se ocupă cu încălcarea 
bunei-credințe, în conformitate cu art. 
29 alin. 2, sunt rare și, prin urmare, 
astfel de încălcări fie nu ajung în 
instanță, fie nu sunt catalogate drept 
cazuri ce au nevoie de remediere. Cu 
toate acestea, art. 29 alin. 2 contribuie 
la ideea generală, ce se desprinde din 
art. 7 alin. 1, ceea ce determină ca 
relațiile contractuale dintre părți să se 
desfășoare în conformitate cu principiul 
bunei-credințe. În Graves Import Co. 
Ltd. and Italian Trading Company v. 
Chilewich International Corp, instanța 
a subliniat că, deși în contract era 
inserată o clauză conform căreia 
contractul nu va fi modificat oral, 
cumpărătorul a procedat totuși la o 
astfel de modificare [14]. Această 
situație nu echivalează cu încălcarea 
bunei-credințe, ci reprezintă mai 
degrabă o încălcare a unui termen 
contractual, pe care s-a bazat cealaltă 

between parties must be in good faith. 
In Graves Import Co. Ltd. and Italian 
Trading Company v. Chilewich 
International Corp the court noted that 
the buyer was precluded from asserting 
that there was an oral modification as 
the contract incorporated a no-oral 
modification clause [14]. The above 
facts do not correspond to a breach of 
good faith, rather they are a breach of 
an express term on which the other 
party relied. In Société Camara 
Agraria Provincial de Giupuzcoa v. 
Andre Margaron was noted that 
conduct required by art. 29 (2) must be 
a positive act and not just a conclusion 
gained from the general mood of a 
meeting [15]. Under certain 
circumstances silence can be construed 
as conduct required by art. 29 (2). If 
the circumstances indicate that a party 
refrains from action, which the party is 
entitled to take, such as the insistence 
on a substitute delivery, the other party 
can interpret such conduct as a 
modification or termination of the 
agreement [16]. 

 
1.2.4. Seller’s obligations to 

examine the goods and to notice lack 
of conformity 

 
According to provisions of art. 38 

the buyer must examine the goods, or 
cause them to be examined, within as 
short a period as is practicable in the 
circumstances. If the contract involves 
carriage of the goods, examination may 
be deferred until after the goods have 
arrived at their destination. If the goods 
are redirected in transit or redispatched 
by the buyer without a reasonable 
opportunity for examination by him 
and at the time of the conclusion of the 
contract the seller knew or ought to 
have known of the possibility of such 
redirection or redispatch, examination 
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parte contractantă. În Société Camara 
Agraria Provincial de Giupuzcoa v. 
Andre Margaron, s-a arătat că, 
conduita la care se referă art. 29 alin. 2, 
trebuie să reprezinte un act pozitiv 
permanent, nu doar o stare de spirit 
manifestată pe parcursul unei singure 
întâlniri [15]. Tăcerea poate echivala, 
în anumite circumstanțe, cu conduita la 
care face referire art. 29 alin. 2. Dacă 
împrejurările indică faptul că una dintre 
părțile contractante se abține de la 
anumite acțiuni, având totuși dreptul să 
le întreprindă, acțiuni referitoare, de 
ex., la livrarea unor mărfuri de 
înlocuire, cealaltă parte contractantă 
poate interpreta un astfel de 
comportament ca o modificare sau 
reziliere amiabilă a contractului [16]. 

 
1.2.4. Obligațiile cumpărătorului 

de a examina marfa și de a denunța 
lipsa de conformitate 

 
În conformitate cu prevederile art. 

38, cumpărătorul trebuie să examineze 
mărfurile sau să le supună examinării 
într-un termen cât mai scurt, ținând 
seama de împrejurări. În cazul în care, 
contractul implică transportul 
mărfurilor, examenul poate fi amânat 
până la sosirea lor la destinație. Dacă 
mărfurile sunt redirijate sau reexpediate 
de cumpărător, fără ca să fi avut, în 
mod rezonabil, posibilitatea să le 
examineze și dacă, în momentul 
încheierii contractului, vânzătorul 
cunoștea sau ar fi trebuit să cunoască 
posibilitatea acestei redirijări, sau 
reexpedieri, examinarea poate fi 
amânată până la sosirea mărfurilor la 
noua lor destinație. 

În ceea ce îl privește pe cumpărător, 
potrivit art. 39, acesta este decăzut din 
dreptul de a se prevala de o lipsă de 
conformitate, dacă nu o denunță 
vânzătorului, precizând natura 

may be deferred until after the goods 
have arrived at the new destination. 

According to art. 39 the buyer loses 
the right to rely on a lack of conformity 
of the goods if he does not give notice 
to the seller specifying the nature of 
the lack of conformity within a 
reasonable time after he has discovered 
it or ought to have discovered it. In any 
event, the buyer loses the right to rely 
on a lack of conformity of the goods if 
he does not give the seller notice 
thereof at the latest within a period of 
two years from the date on which the 
goods were actually handed over to the 
buyer, unless this time-limit is 
inconsistent with a contractual period 
of guarantee. 

Since the articles cited are 
interrelated they will be treated 
together. Art. 38 obliges the buyer to 
examine the goods, or cause them to be 
examined, within as short a period as is 
practicable in the circumstances. 
Pursuant to art. 39, the result of these 
examinations must be communicated 
to the seller within a reasonable time 
after he has discovered or ought to 
have discovered it.The principle of 
good faith clearly indicates that a buyer 
must establish efficient business 
practices. Goods, which show defects 
or cause disputes should not be left in a 
storage because costs should be held to 
a minimum. The seller must be 
afforded the opportunity to make a 
decision as to the fate of the goods in 
order to minimize unnecessary costs. 

The Landgericht Berlin refused the 
application for damages as the defects 
of goods were easily discoverable and 
should have been noted at delivery 
[17]. The defects were only 
communicated to the seller after three 
months. The court indicated that 
pursuant to art. 38 the goods should 
have been inspected at delivery or at 
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defectului, într-un termen rezonabil, 
calculat din momentul în care l-a 
constatat sau ar fi trebuit să-l constate. 
În toate cazurile, cumpărătorul este 
decăzut din dreptul de a se prevala de o 
lipsă de conformitate, dacă nu o 
denunță cel mai târziu într-un termen 
de 2 ani, calculat de la data la care 
mărfurile i-au fost remise în mod 
efectiv, exceptând cazul în care acest 
termen ar fi incompatibil cu durata unei 
garanții contractuale. 

Având în vedere că articolele citate 
sunt interdependente, ele vor fi 
analizate împreună. Art. 38 impune 
cumpărătorului obligația de a examin 
mărfurile sau să le supună unei 
examinări, într-un termen cât mai scurt, 
ținând seama de împrejurări. Conform 
art. 39, rezultatul acestor examinări 
trebuie comunicat vânzătorului într-un 
termen rezonabil, calculat din 
momentul în care a constatat defectul 
sau ar fi trebuit să-l constate. Principiul 
bunei-credințe determină cumpărătorul 
să stabilească practici apte să 
rentabilizeze într-un timp cât mai scurt 
relația contractuală. Mărfurile care 
prezintă defecte sau cauzează 
divergențe, nu trebuie ținute într-un 
depozit, astfel încât costurile să fie 
reduse cât mai mult. Vânzătorului 
trebuie să i se permită posibilitatea să 
decidă soarta mărfurilor, cu scopul de a 
elimina costurile suplimentare. 

Tribunalul Districtual din Berlin a 
respins pretențiile în daune-interese ale 
cumpărătorului, pe motivul că defectele 
mărfurilor erau ușor de sesizat și 
trebuiau descoperite în momentul în 
care marfa a fost livrată [17]. În speță, 
defectele au fost comunicate 
vânzătorului după trei luni de la livrare. 
Tribunalul a precizat că, în 
conformitate cu art. 38, marfa trebuia 
examinată în momentul livrării sau cel 
puțin într-o săptămână, iar, conform 

least within a week and should also 
been notified to the seller pursuant to 
art. 39 within a week after discovery of 
the defects. 

The Lower Court of Riedlingen 
(Amtsgericht) dismissed the buyer’s 
claim for damages and held that  
according to principle of good faith in 
conjuction with the obligation under 
art. 38, the buyer was obliged to spot 
check the goods upon delivery [18]. In 
this case, the object of the sale contract 
was Parma ham. The delivery took 
place during winter holidays, therefore 
the buyer  has inspected the goods after 
the holiday period. The same court 
dismissed another buyer’s claim for 
damages and held that in accordance 
with good faith and Convention the 
buyer was obliged to at least visual 
check the goods. Since the goods were 
clothing, the defects should have been 
apparent to the eye and therefore the 
delay of one week from the time of 
delivery to inspect the goods was 
unreasonable. In any case, the buyer is 
not required to conduct a thorough 
examination of the goods in order to 
find all possible defects. Generally, 
only obvious non-conformity is 
revealed. The buyer will examine the 
goods according to his professional 
skills and to the means of examination 
available, so that the he will not be 
liable for the non-disclosure of a 
defect, which a trader from another 
branch of activity could not find it. 

Art. 39 poses the problem of 
notification. If there is a lack of 
conformity of the goods, the buyer 
must notify the seller within a 
reasonable time after he has discovered 
or ought to have discovered it. In this 
situation it is proper to ask what would 
constitute a breach of good faith.  In 
other words, a lack of conformity must 
be notified immediately not only after 
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art. 39, defectele trebuiau notificate 
vânzătorului într-o săptămână din 
momentul în care au fost constatate.  

Tribunalul din Reutlingen a respins 
cererea în daune a cumpărătorului, 
statuând că, în temeiul principiului de 
bună-credință, coroborat cu obligația ce 
îi incumbă cumpărătorului, conform 
art. 38, acesta trebuia să efectueze un 
așa-zis control la fața locului a 
mărfurilor, în momentul livrării [18]. În 
speță, obiectul contractului de vânzare-
cumpărare îl constituia șunca de Parma. 
Livrarea a avut loc în timpul 
sărbătorilor de iarnă, fapt pentru care 
cumpărătorul a examinat mărfurile abia 
după perioada de vacanță. Același 
tribunal, a respins o altă cerere în daune 
a cumpărătorului, motivând că, în acord 
cu buna-credință și cu prevederile 
Convenției, acesta era obligat cel puțin 
la un control vizual al mărfurilor. 
Având în vedere că mărfurile erau 
articole de îmbrăcăminte, defectele ar fi 
trebuit să fie evidente la o examinare 
vizuală, și, prin urmare, examinarea 
bunurilor la o săptămână din momentul 
livrării a fost considerată nerezonabilă. 
În orice caz, cumpărătorul nu este ţinut 
să efectueze un examen aprofundat al 
mărfurilor, care să îi permită să 
descopere toate defectele posibile. În 
general, numai neconformitatea 
evidentă este dezvăluită. Cumpărătorul 
va efectua controlul potrivit pregătirii 
sale profesionale şi mijloacelor de 
verificare de care dispune, aşa încât nu 
i se poate imputa nedescoperirea unui 
defect pe care un comerciant dintr-o 
altă ramură de activitate l-ar fi putut 
descoperi. 

În cazul art. 39 se ridică problema 
notificării. Dacă există o lipsă de 
conformitate a mărfurilor, atunci 
cumpărătorul trebuie să-l notifice pe 
vânzător într-un termen rezonabil, 
calculat din momentul în care 

it is discovered but also after it ought 
to have been discovered. It poses an 
obligation upon the buyer to 
expediently make sure that the goods 
correspond with the contractual 
provisions, therefore with his 
expectations. The seller must be able to 
rely on the good faith of the buyer in 
the situation when the buyer decides 
that the seller has performed or has 
failed to perform his contractual 
obligations. The German 
Bundesgerichtshof found that the 
important question in relation to 
conforming to art. 39 was the buyer's 
state of knowledge at the time of 
giving notice to the seller specifying 
the lack of conformity [19]. The 
problem was not the apparent defects, 
which are easily observed, but the 
latent ones. The difficulty was that the 
lack of conformity which the seller was 
given notice could have been the fault 
of the buyer through an error by his 
workforce. The Bundesgerichtshof 
allowed one month  for the buyer to 
make a decision as what to do next and 
for the initiation of necessary 
measures. It would be an exhibition of 
bad faith if buyers would be rushed 
into giving notice to the seller 
specifying the lack of conformity 
which given a little time could have 
been cleared up by an internal or 
external investigation. This decision 
has found the balance between the 
obligation to submit a timely complaint 
and the necessity to give a reasonable 
time to the buyer to prepare a reasoned 
complaint in line with the principle of 
good faith. However the 
Bundesgerichtshof in their statement 
used the term ,,regular period’’, which 
we believe gives rise to concern. 
Reasonable time is not a question of 
law but rather a question of fact. 
Allowing one month for the buyer, the 
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cumpărătorul a constatat defectele sau 
ar fi trebuit să le constate. În această 
situație, este firesc a ne întreba, ce ar 
constitui o încălcare a bunei-credințe? 
Cu alte cuvinte, lipsa de conformitate 
trebuie denunțată imediat după ce a fost 
descoperită, dar și după ce ar fi trebuit 
să fie descoperită. Cumpărătorului îi 
revine obligația de a se asigura în mod 
eficient că mărfurile corespund 
prevederilor contractuale, și prin 
urmare așteptărilor sale. Este necesar 
ca vânzătorul să se poată baza pe buna-
credință a cumpărătorului, atunci când 
acesta decide că vânzătorul, fie și-a 
executat obligațiile din contract, fie a 
săvârșit o contravenție la contract. 
Curtea Supremă de Justiție din 
Germania, a constatat că problema 
stringentă pe care o ridică art. 39, se 
referă la nivelul de cunoaștere al 
cumpărătorului în momentul în care 
denunță lipsa de conformitate [19]. 
Dacă defectele aparente sunt ușor de 
sesizat, problema apare în cazul 
defectelor latente. Dificultatea derivă 
din faptul că a fost denunțată o lipsă de 
conformitate, constatată cu eroare de 
personalul cumpărătorului. Curtea 
Supremă de Justiție din Germania a 
acordat cumpărătorului o lună, pentru a 
lua o decizie cu privire la măsurile 
necesare spre a fi remediată situația. 
Am putea cataloga drept rea-credință, 
atitudinea cumpărătorului de a denunța 
în mod pripit o lipsă de conformitate, 
care putea fi clarificată după o simplă 
examinare internă sau externă și dacă 
cumpărătorul ar fi avut puțin timp la 
dispoziție. Cele subliniate de Curtea 
Supremă echilibrează obligația 
cumpărătorului de a denunța lipsa de 
conformitate în termen și necesitatea de 
a se acorda cumpărătorului un termen 
rezonabil, în așa fel încât plângerea sa 
să fie motivată și în acord cu principiul 
bunei-credințe. Totuși, Curtea 

court has created a precedent of one 
month. In this situation is such a 
precedent in line with the principle of 
good faith? The answer would be a 
negative one because each case must 
be looked at on particular 
circumstances involved. The precedent 
we are talking goes beyond the 
provisions of the Convention, forcing 
the contracting parties. When defining 
reasonable time we should take into 
consideration the mandate of good 
faith in order achieve uniformity 
pursuant to art. 7 paragraph 1 from 
Convention. 

 
1.2.5. Seller's knowledge of lack of 

conformity 
 
According to art. 40 the seller is not 

entitled to rely on the provisions of art. 
38 and 39 if the lack of conformity 
relates to facts of which he knew or 
could not have been unaware and 
which he did not disclose to the buyer. 
By this provision, the Convention 
establishes an obligation of the seller to 
inform the buyer of the facts that could 
cause a lack of conformity. There 
should not be understand that the seller 
is bound to examine the goods similar 
to the duty embodied in art. 38. By 
adopting this provision, the 
Convention made application of the 
principle of observance of good faith in 
international trade (art. 7 paragraph 1) 
and of the principle nemo auditur 
propriam turpitudinem allegans.  

Beijing Light Automobile Co., Ltd v. 
Connell Limited Partnership (Beijing 
Metals)  is a leading case for the 
situation presented [20]. A lock plate 
broke four years after installation in a 
machine. Pursuant to art. 39 (2) the 
buyer loses the right to rely on a lack 
of conformity of goods after two years. 
From this perspective art. 40 is a safety 
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Supremă, făcând referire în decizia sa 
la termenul rezonabil, a folosit expresia 
„perioadă obișnuită”, ceea ce 
considerăm că aduce o serie de 
neclarități. Dacă o anumită perioadă de 
timp, este sau nu rezonabilă, reprezintă 
mai degrabă o problemă de fapt, decât 
una de drept. Prin acordarea acelui 
termen de o lună cumpărătorului, 
putem afirma că s-a creat un precedent, 
iar în această situație este respectat 
principiul bunei-credințe? Răspunsul ar 
fi unul negativ, întrucât fiecare caz în 
parte trebuie analizat conform 
circumstanțelor particulare pe care le 
implică. Precedentul de care vorbeam, 
nu face decât să forțeze părțile 
contractante, situându-se dincolo de 
dispozițiile Convenției. Stabilirea 
semnificației termenului rezonabil, 
trebuie făcută în așa fel încât, principiul 
bunei-credințe să fie respectat, și, în 
consecință, să fie făcut un pas înainte 
spre uniformitatea la care se referă art. 
7 alin. 1 din Convenție. 

 
1.2.5. Cazurile în care vânzătorul 

nu se poate prevala de neîndeplinirea 
de către cumpărător a obligațiilor 
sale legate de conformitatea mărfii 

 
Potrivit art. 40, vânzătorul nu poate 

să se prevaleze de dispozițiile art. 38 și 
art. 39, dacă lipsa de conformitate se 
referă la fapte pe care le cunoștea sau 
pe care nu putea să le ignore, și pe care 
nu le-a arătat cumpărătorului. Prin 
această prevedere, Convenția instituie o 
obligație a vânzătorului, de a-l informa 
pe cumpărător, în legătură cu faptele 
care ar putea provoca o lipsă de 
conformitate. Nu trebuie înțeles că în 
sarcina vânzătorului este stabilită o 
obligație de examinare a mărfii, 
similară celei prevăzute în art. 38. Prin 
adoptarea acestei reglementări, 
Convenția a făcut aplicarea regulii 

valve which allows the buyer to 
overcome art. 38 and 39 if the reason 
for his late discovery of non-
conformity is based on the seller 
exhibiting bad faith [21]. Stockholm 
Chamber of Commerce Arbitration 
noted that art. 40 is only to be applied 
in special circumstances. The court 
must be convinced that a fact of which 
the seller had knowledge of or ought to 
have had in its mind resulted in a loss 
to the buyer. Such conduct can be 
described as an awareness of bad faith 
[22]. 

 
1.2.6. Buyer’s loss of right to 

avoid the contract if the seller has 
delivered the goods 

 
In cases where the seller has 

delivered the goods, pursuant to art. 49 
(2), the buyer loses the right to declare 
the contract avoided unless he does so: 

- in respect of late delivery, within a 

reasonable time after he has become 

aware that delivery has been made; 

- in respect of any breach other than 

late delivery, within a reasonable time; 

a) after he knew or ought to have 

known of the breach; b) after the 

expiration of any additional period of 

time fixed by the buyer in accordance 

with paragraph (1) of art. 47, or after 

the seller has declared that he will not 

perform his obligations within such an 

additional period; or c) after the 

expiration of any additional period of 

time indicated by the seller in 

accordance with paragraph (2) of art. 

48, or after the buyer has declared that 

he will not accept performance.  

The text is symmetrical with 
paragraph 2 of art. 64. We will analyse 
the provision of paragraph 2 of art. 49 
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respectării principiului bunei-credințe 
în comerțul internațional (art. 7 alin. 1), 
precum și a principiului nemo auditur 
propriam turpitudinem allegans.  

Elocvent, în situația prezentată, este 
cazul Beijing Light Automobile Co., Ltd 
v. Connell Limited Partnership (Beijing 
Metals) [20]. O garnitură de frână a 
devenit nefuncționabilă, la patru ani de 
la instalare. Conform art. 39 alin. 2, 
cumpărătorul pierde dreptul de a se 
prevala de o lipsă de conformitate, dacă 
nu o denunță în doi ani. Din această 
perspectivă, art. 40 reprezintă o supapă 
de siguranță, care permite 
cumpărătorului să treacă peste 
prevederile art. 38 și 39, dacă motivul 
pentru descoperirea cu întârziere a 
defectului mărfii, se bazează pe faptul 
că vânzătorul nu a fost de bună-
credință [21]. Tribunalul arbitral din 
Stockholm a subliniat că art. 40 devine 
aplicabil doar în circumstanțe speciale. 
Instanța trebuie să aibă convingerea că 
vânzătorul cunoștea sau nu putea să 
ignore acele defecte, care l-au 
prejudiciat pe cumpărător. O asemenea 
conduită poate fi descrisă ca o 
conștientizare a relei-credințe [22]. 

 
1.2.6. Decăderea cumpărătorului 

din dreptul de a declara rezoluțiunea 
contractului dacă vânzătorul a 
predat mărfurile 

 
În situația în care vânzătorul a 

predat mărfurile, potrivit dispozițiilor 
art. 49 alin. 2, cumpărătorul este 
decăzut din dreptul de a rezolvi 
contractul, dacă nu a făcut-o:  

- în caz de predare tardivă, într-un 
termen rezonabil, calculat din 
momentul în care a știut că predarea a 
fost efectuată;  

- în cazul unei contravenții, alta 
decât predarea tardivă, într-un termen 
rezonabil: a) calculat din momentul în 

and what we will note will be 
applicable by analogy to paragraph 2 
of art. 64. 

The provision of art. 49 paragraph 2 
applies if the seller has performed his 
obligation to deliver the goods. Its 
purpose is to strengthen the 
exceptional character of the avoidance 
of the contract if the seller has 
delivered the goods, this meaning that 
he has performed his main obligation. 

The fact that the buyer loses the 
right to avoid the contract after 
delivery is made is an expression of 
good faith as otherwise it would allow 
the buyer to deliberately exploit a 
position of dominance over the other 
contracting party [23].Once goods are 
sent to the buyer, a seller is committed 
to expense and inconvenience, a 
position that easily can be exploited.  

The provision of art. 49 (2) balances 
the relation between the seller, who 
made a late delivery, and the buyer, 
who may declare the contract avoided 
within a reasonable time after he has 
become aware that delivery has been 
made. This provision is likely to 
preserve the buyer’s good faith. 

Art. 49 (2) poses the problem of 
understanding the meaning of 
reasonable time. Establishing 
reasonable time does not involve a set 
of general rules, but depends on the 
particular circumstances of each case. 
Audiencia de Barcelona ruled that a 
48-hour period was sufficient to avoid 
the contract after the buyer was 
notified of a late delivery [24]. The 
reasonableness of this period is 
assessed according to paragraph 3 of 
art. 8 of the Convention. 

Art. 49 allows the buyer to declare 
the contract avoided, however, if the 
seller has delivered the goods the buyer 
loses that right subject to basically two 
exceptions: 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 3. Issue 2/2014 - http://juridica.ugb.ro/ - 
Emanuela IFTIMIE 

= ISSN 2285-0171                                   ISSN-L=2285-0171 
549 

care a cunoscut sau trebuia să cunoască 
această contravenție;  b) după expirarea 
oricărui termen suplimentar acordat de 
cumpărător, în conformitate cu 
paragraful 1 al art. 47 sau după ce 
vânzătorul a declarat că nu-și va 
executa obligațiile în acest termen 
suplimentar; sau c) după expirarea 
oricărui termen suplimentar indicat de 
vânzător, în conformitate cu paragraful 
2 al art. 48 sau după ce cumpărătorul a 
declarat că nu va accepta executarea; 

Textul este simetric cu cel din art. 
64 alin. 2, analiza noastră îndreptându-
se spre prevederea din art. 49 alin. 2, 
urmând ca ceea ce vom expune să se 
aplice, prin analogie, conținutului art. 
64 alin. 2. 

Prevederea cuprinsă în art. 49 alin. 2 
devine aplicabilă, în ipoteza în care 
vânzătorul și-a executat obligația de 
predare a mărfurilor. Scopul său este de 
a întări caracterul de excepție al soluției 
rezoluțiunii contractului, în cazul în 
care vânzătorul și-a executat principala 
sa obligație, predarea mărfurilor. 

Faptul că, dreptul de a declara 
contractul rezolvit este pierdut de către 
cumpărător, în situația în care 
vânzătorul a predat mărfurile, este o 
expresie a principiului bunei-credințe, 
în caz contrar s-ar pemite 
cumpărătorului să exploateze, în mod 
deliberat, o poziție dominantă în raport 
cu cealaltă parte contractantă [23]. Din 
momentul în care mărfurile sunt trimise 
cumpărătorului, o serie de cheltuieli și 
inconveniente cad în sarcina 
vânzătorului, situație care cu ușurință 
poate fi exploatată. 

Dispoziția cuprinsă în art. 49 alin. 2 
asigură un echilibru între vânzător, care 
a predat marfa, deși tardiv, și 
cumpărător, pentru care termenul 
rezonabil pentru declararea rezoluțiunii 
începe să curgă din momentul subiectiv 
când a cunoscut faptul predării, ceea ce 

- in respect of late delivery, within a 

reasonable time after he has become 

aware that delivery has been made; 

- in respect of any breach other than 

late delivery, within a reasonable time; 

The exceptions mirror the view that 
late delivery when detected early can 
still be aborted in order to minimize 
the losses. Other breaches must be 
communicated within a reasonable 
time. The Bulgarian Chamber of 
Commerce and Industry in Arbitration 
Case 11/1995, 12 February 1998 
refused the application of provision of 
art. 49 (2). The buyer accepted the late 
delivery and, moreover, he sold 90% of 
the goods and therefore waived the 
right to protection under paragraph 2 of 
art. 49 [25]. 

 
2. Good Faith in UNIDROIT 

Principles 2010  
 
UNIDROIT Principles do not 

explicitly define the concept of good 
faith, but several articles embody the 
concept. The most remarkable is art. 
1.7, which states that each party must 
act in accordance with good faith and 
fair dealing in international trade. The 
parties may not exclude or limit this 
duty. Under UNIDROIT Principles no 
specific national good faith concept 
can be applied but only one which fits 
for international trade relations. Good 
faith is mandatory for the contracting 
parties. The parties do not have the 
possibility to exclude or to limit the 
duty to act in accordance with good 
faith. Therefore, unlike Vienna 
Convention, UNIDROIT Principles 
impose a general and positive duty of 
good faith on contracting parties. We 
cannot accept the view expressed in 
legal literature according to which the 
difference between art. 7 paragraph 1 
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este de natură a ocroti buna-credință a 
cumpărătorului. 

În contextul art. 49 alin. 2 se ridică 
problema de a vedea ce se înțelege prin 
termen rezonabil. Stabilirea termenului 
rezonabil, nu implică un set de reguli 
general valabile, ci va depinde de 
circumstanțele particulare fiecărui caz 
în parte. Curtea de Apel din Barcelona 
a statuat că, o perioadă de 48 ore este 
suficientă pentru a declara contractul 
rezolvit, având în vedere că se 
notificase cumpărătorului predarea 
tardivă [24]. Caracterul rezonabil al 
acestei durate se apreciază potrivit art. 
8 alin. 3 din Convenţie. 

Prin intermediul art. 49 se permite 
cumpărătorului să declare contractul 
rezolvit, dar, în situația în care 
vânzătorul a predat mărfurile, 
cumpărătorul pierde acest drept, sub 
rezerva, practic, a două excepții: 

- în caz de predare tardivă, într-un 
termen rezonabil, calculat din 
momentul în care a știut că predarea a 
fost efectuată; 

- în cazul unei contravenții, alta 
decât predarea tardivă, într-un termen 
rezonabil; 

Excepțiile, reflectă faptul că livrările 
întârziate, atunci când sunt detectate 
precoce, pot fi încă anulate, în acest fel 
fiind minimizate pierderile. Alte 
contravenții trebuie comunicate într-un 
termen rezonabil. Camera de Comerț și 
Industrie din Bulgaria, în cazul de 
arbitraj nr. 11/1996, în decizia din 12 
februarie 1998, a respins aplicarea 
dispoziției din art. 49 alin. 2. 
Cumpărătorul a acceptat predarea 
tardivă a mărfurilor, mai mult decât 
atât, a revândut marfa în proporție de 
90%, renunțând în felul acesta la 
dreptul conferit de art. 49 alin. 2 [25]. 
 
 
 

of Convention and art. 1.7 of Principles 
relates to the wording rather than the 
substantive content of the duty of good 
faith [26]. Thus, there are substantive 
differences and not fromal ones, the 
Convention being silent regarding the 
duty embodied in art. 1.7 of Principles. 

Art. 1.7 is frequently mentioned in 
the arbitration awards. In Anderson 
Consulting Business Unit Member 
Firms v. Arthur Anderson Business 
Unit Member Firms, et al.,  the arbitral 
tribunal used the Principles to 
supplement the legal rules applicable 
to the contract [27]. Although it was 
ascertained a conduct contrary to the 
principle of good faith inherent to 
international contracts, in the tribunal’s 
view, such conduct was insufficient to 
rise to the level of a fundamental 
breach of the contract. Although the 
arbitral decision has recognised the 
concept of good faith, the legal and 
practical effects of the concept have 
been reduced to nothing. On one hand 
the arbitral decision can be criticised, 
and, on the other hand, the Principles 
do not contain any provisions relating 
to what kind of sanctions will be 
applied when the duty of good faith is 
breached. 

While under the UNIDROIT 
Principles, good faith has an important 
role in every contractual phases, 
Vienna Convention refers to good faith 
in connection with the interpretation of 
the Convention and the contract. Art. 
2.1.15 addresses the good faith, which 
is the converse of good faith. Limited 
to the negotiations, art. 2.1.15 states 
that a party who negotiates or breaks 
off negotiations in bad faith is liable 
for the losses caused to the other party. 
Moreover, paragraph 3 of the same 
article defines bad faith, thus it is bad 
faith for a party to enter into or 
continue negotiations when intending 
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2. Buna-credință în principiile 

UNIDROIT din 2010 
 
Principiile UNIDROIT nu definesc, 

în mod expres, conceptul de bună-
credință, însă o serie de articole fac 
referire la buna-credință. Cel mai 
elocvent este art. 1.7, care statuează că 
fiecare parte trebuie să acționeze 
conform bunei-credințe și negocierii 
corecte în comerțul internațional, 
părțile neputând exclude sau limita 
această obligație. În contextul 
Principiilor UNIDROIT, buna-credință 
se apreciază după standardele 
comerțului internațional, prin urmare 
este exclusă orice incidență a dreptului 
național. Buna-credință este obligatorie 
pentru părțile contractante, acestea 
neavând posibilitatea să excludă sau să 
limiteze obligația de a acționa cu bună-
credință. Prin urmare, Principiile 
UNIDROIT, spre deosebire de 
Convenția de la Viena, impun părților 
contractante o obligație generală și 
pozitivă de bună-credință. Nu putem 
accepta opinia exprimată în literatura 
juridică, conform căreia, diferența 
dintre art. 7 alin. 1 din Convenție și art. 
1.7 din Principii, se referă la modul de 
redactare decât la conținutul de fond al 
obligației de bună-credință. Convenția 
de la Viena nu impune nicio obligație 
de bună-credință părților contractante, 
nici în art. 7 și nici în alte dispoziții ale 
Convenției nu găsim o astfel de referire 
[26]. Așadar, nu vorbim de diferențe 
formale, ci de diferențe de substanță, 
Convenția păstrând tăcerea în ceea ce 
privește obligația pe care o găsim în 
art. 1.7 din Principii. 

Prevederile art. 1.7 sunt frecvent 
menționate în sentințele arbitrale. În 
Anderson Consulting Business Unit 
Member Firms v. Arthur Anderson 
Business Unit Member Firms, et al., 

not to reach an agreement with the 
other party. Unlike art. 1.7, the relative 
specificity of art. 2.1.15 assists in 
giving some notice to contractors of 
what standards of conduct are excluded 
from the notion of good faith. 

Provisions related to good faith also 
can be found in art. 3.2.5, which 
describes the circumstances under 
which a contract can be avoided for 
fraudulent behavior. With respect to 
good faith, art. 3.2.5 provides that the 
significance of any non-disclosure will 
be judged according to reasonable 
commercial standards of fair dealing. 
As with art. 1.7, art. 3.2.5 is capable of 
myriad interpretations and thus this 
provision does not assist in 
determining a precise meaning. 

According to art. 3.2.2 a party may 
only avoid the contract for mistake if, 
when the contract was concluded, the 
mistake was of such importance that a 
reasonable person in the same situation 
as the party in error would only have 
concluded the contract on materially 
different terms or would not have 
concluded it at all if the true state of 
affairs had been known, and the other 
party made the same mistake, or 
caused the mistake, or knew or ought 
to have known of the mistake and it 
was contrary to reasonable commercial 
standards of good faith to leave the 
mistaken party in error. 

Moreover, art. 4.8 states that where 
the parties to a contract have not 
agreed with respect to a term which is 
important for a determination of their 
rights and duties, a term which is 
appropriate in the circumstances shall 
be supplied. In determining what is an 
appropriate term regard shall be had to 
good faith. Similarly, art. 5.1.2 
provides that a contractual obligation 
may be implied by considering good 
faith. 
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tribunalul arbitral a folosit Principiile 
pentru a suplimenta regulile aplicabile 
contractului dintre părți [27]. Cu toate 
că s-a constat o conduită contrară 
principiului bunei-credințe, inerent în 
contractele internaționale, în viziunea 
tribunalului arbitral o asemenea 
conduită nu se ridică la nivelul unei 
contravenții esențiale la contract. 
Putem afirma că sentința arbitrală, deși 
recunoaște conceptul de bună-credință, 
anulează, totuși, orice consecințe 
juridice ce derivă din aplicarea practică 
a acestuia. Sentința arbitrală este 
criticabilă în sine, dar Principiile, cu 
toate că impun părților contractante o 
obligație de bună-credință, nu conțin 
nicio o prevedere referitoare la 
sancțiunile ce trebuie aplicate atunci 
când este încălcată o astfel de obligație. 

Conform Principiilor UNIDROIT, 
buna-credință ocupă un loc important 
pe toată durata relației contractuale, în 
timp ce Convenția de la Viena face 
referire la buna-credință, în conexiune 
cu interpretarea Convenției și a 
contractului. Prin referire la reaua-
credință în negocieri, art. 2.1.15 aduce 
în discuție, în mod implicit, și 
conceptul de bună-credință. Limitându-
se la perioada negocierilor, art. 2.1.15 
dispune că o parte contractantă, care 
negociază sau întrerupe negocierile cu 
rea-credință, este răspunzătoare pentru 
pierderile cauzate celeilate părți. Mai 
mult decât atât, alin. 3 al articolului în 
discuție, oferă o imagine a ceea ce ar 
trebuie să se înțeleagă prin rea-credință. 
Astfel, este rea-credință din partea unei 
părți, să înceapă sau să continue 
negocierile, atunci când nu 
intenționează să ajungă la o înțelegere 
cu cealaltă parte. Spre deosebire de art. 
1.7, art. 2.1.15 definește în mod relativ 
conceptul de bună-credință, prin 
arătarea standardelor de conduită pe 
care noțiunea de bună-credință le 

 
3. Good Faith in Principles of 

European Contract Law 1999 
 
Regarded good faith in Principles of 

European Contract Law should be 
noted that it followed the line imposed 
by the UNIDROIT Principles. Thus, 
art. 1.201 states that each party must 
act in accordance with good faith and 
fair dealing. The parties may not 
exclude or limit this duty. It should be 
noted that the Principles of European 
Contract Law do not contain such 
details as the provision of art. 1.7 of 
UNIDROIT Principles. This can be 
explained through the fact that 
Principles of European Contract Law 
do not cover only commercial 
relations. Like UNIDROIT Principles, 
the duty of good faith, as it is 
embedded in Principles of European 
Contract Law, is mandatory on the 
contracting parties. 

In contrast to art. 7 (1) of 
Convention, art. 1.201 of Principles of 
European Contract Law imposes upon 
contracting parties a duty of good faith 
a in exercising their rights and 
performing their duties under the 
contract. Pursuant to art. 1.201, good 
faith is not only a basic principle, but 
also it is in the formation, performance 
and enforcement of the contract. The 
Convention neither contains any 
provisions that the individual contract 
has to obey the maxim of good faith 
nor refers to good faith effects on the 
parties' rights and obligations under the 
contract. 

Unlike the Vienna Convention, but 
in acordance with UNIDROIT 
Principles, Principles of European 
Contract Law provide stringent rules 
for pre-contractual negotiations. 
According to art. 2.301 paragraph 2 a 
party who has negotiated or broken off 
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exclude.  
Prevederi în legătură cu buna-

credință găsim și în art. 3.2.5, care 
descrie circumstanțele în care poate fi 
invocată nulitatea contractului în caz de 
dol. Referitor la buna-credință, art. 
3.2.5 dispune că, semnificația 
nedezvăluirii frauduloase a unor 
circumstanțe, trebuie interpretată în 
funcție de standardele loialității 
comerciale. Ca și art. 1.7, art. 3.2.5 este 
susceptibil de numeroase interpretări, 
prin umare, cel din urmă articol nu 
aduce nimic nou în determinarea 
precisă a semnificației conceptului de 
bună-credință.  

Conform art. 3.2.2, o parte poate 
invoca nulitatea contractului pentru 
eroare dacă, la momentul încheierii 
contractului, eroarea era de o asemenea 
importanță încât o persoană aflată în 
aceeași situație ar fi încheiat contractul 
doar în termeni complet diferiți sau nu 
l-ar fi încheiat deloc, dacă adevărata 
situație de fapt sau de drept ar fi fost 
cunoscută și dacă cealaltă parte a făcut 
aceeași eroare, ori s-a aflat la originea 
acelei erori, sau a cunoscut ori ar fi 
trebuit să cunoască existența erorii, 
acționând astfel împotriva principiilor 
bunei-credințe în materie comercială, 
prin lăsarea în eroare a 
cocontractantului.  

Mergând mai departe, art. 4.8 
prevede că pentru a determina ceea ce 
reprezintă o clauză asemănătoare, 
clauză care suplinește lipsa unei 
prevederi importante pentru conturarea 
drepturilor și obligațiilor părților 
contractante, asupra căreia acestea nu 
au convenit, trebuie avută în vedere, 
printre alți factori, și buna-credință. În 
mod similar, art. 5.1.2 prevede că în 
determinarea obligațiilor implicite 
trebuie avută în vedere buna-credință. 
 
 

negotiations contrary to good faith is 
liable for the losses caused to the other 
party. Paragraph 3 of the same article 
states that it is contrary to good faith 
for a party to enter into or continue 
negotiations with no real intention of 
reaching an agreement with the other 
party. 

The concept of good faith in 
Principles of European Contract Law 
manifests itself in the manner that the 
Principles of European Contract Law 
deals with issues of validity of the 
contract. Pursuant to art. 4.109 a party 
may avoid a contract if, at the time of 
the conclusion of the contract, the 
other contracting party had an unfair 
and excessive advantage. In this 
situation must be noted that the other 
party took unfair advantage of the 
former party's trust, economic distress 
or urgent needs, or the last one was 
improvident, inexperienced or lacking 
in bargaining skill. However, upon the 
request of the party entitled to 
avoidance, a court may if it is 
appropriate adapt the contract in order 
to bring it into accordance with what 
might have been agreed had the 
requirements of good faith been 
followed. It should be noted that such 
provisions cannot be found in Vienna 
Convention, since the Convention, 
according to art. 4, leaves untouched 
the issue of validity of the contract. 

 
Conclusions 
 
In international trade, the good faith 

emerges as a concept which 
inseparably combines both aspects of 
civil law systems and common law. A 
strict definition of concept of good 
faith is not needed. Simply by applying 
this concept, contracting parties should 
understand that their mission is to 
cooperate in order to streamline 
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3. Buna-credință în Principiile 

Dreptului European al Contractelor 
din 1999 

 
Referitor la buna-credință în 

Principiile Dreptului European al 
Contractelor, trebuie precizat că este 
urmată linia impusă de Principiile 
UNIDROIT. Astfel, art. 1.201 dispune 
că fiecare parte contractantă trebuie să 
acționeze conform bunei-credințe și 
loialității comerciale. Părțile nu pot 
exclude sau limita această obligație. 
Trebuie remarcat că, Principiile 
Dreptului European al Contractelor nu 
includ același nivel de detaliere, pe care 
îl conține art. 1.7 din Principiile 
UNIDROIT. Explicația rezidă în faptul 
că, Principiile Dreptului European al 
Contractelor nu sunt aplicabile exclusiv 
relațiilor comerciale. Asemenea 
Principiilor UNIDROIT, Principiile 
Dreptului European al Contractelor 
indică obligativitatea respectării bunei-
credințe de către părțile contractante. 

În contrast cu art. 7 alin. 1 din 
Convenție, art. 1.201 din Principiile 
Dreptului European al Contractelor, 
impune părților contractante să își 
exercite drepturile și să își 
îndeplinească obligațiile în acord cu 
buna-credință. Confom art. 1.201 buna-
credință nu este doar un principiu 
general, ci aceasta trebuie respectată pe 
parcursul formării și executării 
contractului. Convenția nu conține 
nicio prevedere care să impună părților 
contractante un maxim de bună-
credință, sau măcar să se refere la 
incidența bunei-credințe asupra 
drepturilor și obligațiilor ce derivă din 
contract. 

Spre deosebire de Convenția de la 
Viena, dar în acord cu dispozițiile 
Principiilor UNIDROIT, Principiile 
Dreptului European al Contractelor 

international sales contracts. Legal 
reality, however, takes us to another 
path. Even the United Nations 
Convention on contracts for the 
international sale of goods of 1980 
does not fill that vacuum created by the 
different perception of good faith in the 
common law or civil law systems. 
However, the scope of Convention was 
to adopt uniform rules which would 
govern contracts for the international 
sale of goods, would take into account 
the different social, economic and legal 
systems would contribute to the 
removal of legal barriers in 
international trade and promote the 
development of international trade. But 
uniformity does not automatically 
mean the establishment of uniform 
rules. uniformity is a goal dificulty to 
achieve, especially when a convention 
is in force in different countries, that 
certainly have social, economic, 
cultural systems completely different, 
and most significantly, have a different 
legal system. 

The United Nations Convention on 
contracts for the international sale of 
goods of 1980 does not solve all the 
polarities created around the concept of 
good faith and does not offer a 
compromise solution.  If we look at the 
legislative history of the Convention 
we will be tempted to believe that by 
its provisions, the Convention adds 
certainty in the application of the 
concept of good faith. Strictly 
analysing the text of Convention, the 
only article that expressly refers to 
good faith is art. 7 paragraph. 1 third 
part. This article refers to the 
interpretation in good faith of the 
Convention and not to the application 
of good faith in negotiation, conclusion 
and performance of the contract. The 
principle of good faith is mentioned in 
various articles of Convention, which 
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prevăd norme stricte în materia 
negocierilor precontractuale. Astfel, 
art. 2.301 alin. 2 dispune că o parte 
contractantă, care negociează sau 
întrerupe negocierile contrar bunei-
credințe, răspunde pentru pierderile 
cauzate celeilalte părți. Alin. 3 al 
aceluiași articol prevede că, este 
contrară bunei-credințe conduita acelei 
părți care începe sau continuă 
negocierile, atunci când nu 
intenționează să ajungă la o înțelegere 
cu cealaltă parte.  

Conceptul de bună-credință se 
manifestă, în cadrul Principiilor 
Dreptului European al Contractelor, în 
legătură cu validitatea contractului. 
Astfel, potrivit art. 4.109, o parte poate 
invoca nulitatea contractului, dacă la 
momentul încheierii contractului, 
cealaltă parte avea, în mod nejustificat, 
un avantaj excesiv. În această situație, 
trebuie avut în vedere faptul că, cealaltă 
parte a profitat în mod neloial de 
încrederea primei părți, de dezavantajul 
economic sau nevoile urgente ale 
acesteia, sau aceasta din urmă era 
neprevăzătoare, lipsită de experiență ori 
de capacități de negociere. Totuși, la 
cererea părții care poate invoca 
nulitatea, instanța de judecată poate 
adapta contractul pentru a îl pune în 
acord cu standardele bunei-credințe. 
Trebuie remarcat că astfel de prevederi 
nu sunt întâlnite în Convenția de la 
Viena, din moment ce validitatea 
contractului, potrivit art. 4, reprezintă o 
problemă ce excede domeniului de 
aplicare a acesteia. 

 
Concluzii 
 
În comerțul internațional, buna-

credință se conturează ca un concept ce 
îmbină, indisolubil, atât aspecte din 
sistemele de drept civil, dar și din 
common law. Nu este necesară o 

indirectly relate to good faith. 
In Vienna Convention good faith is 

neither a general principle, nor a 
general obligation, being more a 
specific obligation. If we were to 
consider good faith as a general 
obligation, it would mean that a 
positive duty is imposed on contracting 
parties in order to be observed in 
performance of the contract. The 
Convention does not contain any 
provisions relating to what kind of 
sanctions will be applied when good 
faith is breached. If a contracting party 
is not acting in good faith, but does not 
commit a fundamental breach of 
contract, art. 7 paragraph. 1 of the 
Convention does not allow courts to 
develop remedies or sanction for a 
given situation. We do not pretend to 
create a whole theory of liability for 
breach of good faith, but, at least, 
establishing some standards of 
conduct, with appropriate sanctions, 
will lead to a safer and more effective 
performance of international sales 
contract. 

However, good faith is, after all, a 
state of mind, and therefore concrete 
results can not be reached. Applying 
the concept of good faith requires a 
holistic approach. In an abstract way, 
good faith will never be fully outlined. 
It depends both on the interpretation 
and application of the concept of good 
faith by the courts or arbitration that 
good faith would have a positive role 
in contractual relations. 

Recognising good faith as a legal 
principle, as a duty to be observed in 
contractual relations, with the 
appropriate sanctions when such a duty 
is breached, will streamline contractual 
relations and, especially, will guarantee 
the security of any business 
relationship. 
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definiție riguroasă a conceptului de 
bună-credință. Pur și simplu, prin 
aplicarea acestui concept, părțile 
contractante ar trebui să înțeleagă că 
menirea lor este de a coopera, cu 
scopul eficientizării contractelor de 
vânzare internațională. Realitatea 
juridică, însă, ne poartă spre un alt 
registru. Nici măcar Convenția 
Națiunilor Unite asupra contractelor de 
vânzare internațională de mărfuri, din 
1980, nu umple acel vacuum creat de 
percepția diferită a bunei-credințe în 
common law, respectiv în sistemele de 
drept civil. Totuși, scopul Convenției l-
a reprezentat adoptarea de reguli 
uniforme, aplicabile contractelor de 
vânzare internaţională de mărfuri şi 
compatibile cu diferitele sisteme 
sociale, economice şi juridice, care să 
contribuie la eliminarea obstacolelor 
juridice în schimburile internaţionale şi 
la favorizarea dezvoltării comerţului 
internaţional. Însă, uniformitatea nu 
înseamnă în mod automat instituirea 
unor norme unitare. Uniformitatea este 
un obiectiv greu de atins, în special în 
situaţia în care o convenţie este în 
vigoare în diferite ţări, care cu 
siguranţă au un mediu social, economic 
şi cultural, complet diferit, şi cel mai 
semnificativ, au un sistem juridic 
diferit. 

Convenția Națiunilor Unite asupra 
contractelor de vânzare internațională 
de mărfuri din 1980, nu rezolvă toate 
acele polarități create în jurul 
conceptului de bună-credință și nu 
oferă o soluție de compromis. Dacă 
privim istoricul legislativ al Convenției, 
vom fi tentați să înclinăm în a crede că, 
prin dispozițiile sale, Convenția aduce 
un plus de certitudine în aplicarea 
uniformă a conceptului de bună-
credință. Analizând în mod strict 
textele Convenției, singurul articol care 
se referă în mod expres la buna-

This work was supported by the 
strategic grant POSDRU/159/1.5/S/ 
141699, Project ID 141699, co-financed 
by the European Social Fund within the 
Sectorial Operational Program Human 
Resourses Development 2007-2013. 
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judecătorești ori arbitrale, ca buna-
credință să rezoneze în mod pozitiv în 
relațiile contractuale. 

Consacrarea pe plan juridic a 
principiului bunei-credințe, a obligației 
de bună-credință în relațiile 
contractuale, și a sancțiunilor incidente 
în cazul încălcării unei asemenea 
obligații, va eficientiza relațiile 
contractuale și, mai ales, va garanta 
securitatea oricărei relații de afaceri. 
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Rezumat: Acest studiu îşi propune să 
trateze conceptul de „dezvoltare 
comunitară”, acest cumul de mecanisme ce 
au ca finalitate producerea bunăstării 
comunităţii, accentul căzând asupra rolului 
pe care servituţile civile şi cele urbanistice 
îl au în cadrul fenomenului. Reflecţia 
noastră se apleacă, în primul rând, asupra 
caracteristicilor servituţilor, aşa cum sunt 
acestea definite în Codul civil elveţian, 
studiul de caz, la care vom face referire, 
reprezentând oglindirea modului în care 
oraşele fac parte dintr-un proces de 
reînnoire continuă, proces ce le permite să 
supravieţuiască, în ciuda schimbării 
continue a activităţilor umane. Astfel, în 
mod inevitabil, comunitatea locală devine 
subiectul activ al rezolvării unei game largi 
de probleme colective, însuşi conceptul de 
dezvoltare comunitară referindu-se la 
crearea, refacerea, reabilitarea condiţiilor 
comunitare, care să facă posibilă 
bunăstarea colectivă dorită. Nu în ultimul 
rând, Noul Cod civil român trasează 
delimitarea între dreptul de servitute şi 
limitele juridice ale exercitării dreptului de 
proprietate. Din această perspectivă, 
reprezintă o adevărată provocare analiza 
tendinţelor sociale şi a reglementărilor 
juridice, privitoare la dreptul de 
proprietate şi servituţile reale din spaţiul 
european, uneori asemănătoare, alteori 
diferenţiindu-se în mod flagrant unele de 
altele. 
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Abstract: The purpose of our paper is 
to analyze the concept of “community 
development”, a plurality of mechanisms 
that aim to community welfare, and to 
focus on the role of civil and urban 
servitudes in this process. We shall focus 
on the servitudes’ characteristics, as they 
are emphasized in the Swiss Civil Code, 
the case study we shall mention being the 
reflection of the way entire cities seem to 
be in an incessant renewal process, which 
allows them to survive, despite the ever- 
changing nature of human activities. 
Inevitably, local community becomes an 
actor in this scene of solving large amount 
of collective problems, the concept of 
community development referring to the 
creation, recreation, rehabilitation of 
community conditions, that make possible 
collective welfare. Nevertheless, Romanian 
New Civil Code specifies the delimitation 
between servitude rights and legal limits 
for the exertion of property rights. From 
this point of view, we consider to be a real 
challenge the analysis of social tendencies 
and legal provisions regarding property 
rights and real servitudes, among legal 
systems of European countries, as they 
have both identical and different elements. 
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eco-cartier; servitute. 
 
 
Considerente introductive privind 

conceptul de comunitate şi 
semnificaţiile dezvoltării comunitare 

 
Formele societăţii umane sunt foarte 

variate, pentru că ele depind de 
aspectul relaţiilor omeneşti şi de natura 
lor. Astfel, se poate vorbi de forme 
economice, de societăţi cu economie 
autarhică sau de societăţi barbare şi 
civilizate, etc. Nu este mai puţin 
adevărat că aceste relaţii variază, se 
modifică şi se multiplică şi după 
numărul indivizilor care fac parte dintr-
o societate [1]. 

În sociologia contemporană, ideea 
de grup constituie o noţiune ce a 
început să îşi facă drum treptat, aceasta 
venind să explice modul de 
funcţionare, divizat, dar totuşi unitar, al 
societăţii civilizate [2]. Viaţa socială 
apare organizată, în mod concret, în 
grupe economice, a căror menire şi 
specialitate o constituie activitatea 
economică, în grupe religioase, 
întemeiate pe comunitatea de credinţă 
şi pe cult, în grupe politice, bazate pe 
unitatea de conducere şi pe 
suveranitate, în grupe ştiinţifice, etc. S-
ar putea spune astfel că fiecare individ, 
considerat aparte, este numai o formă 
concretizată a tendinţelor grupei 
principale căreia îi aparţine. Grupul 
poate suferi diferite schimbări 
interioare în compoziţia lui, dar forma 
şi esenţa lui rămân aceleaşi. 

Sociologul german Ferdinand 
Tὂnnies, cel care a împărţit grupele 
după structura lor interioară şi după 
gradul lor de evoluţie, a realizat cea 
mai reuşită analiză comparativă [3], 
între comunitate (Gemeinschaft) şi 
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Introductory considerations on 
the concept of „community” and the 
community development 

 
The aspects of human society are 

diversified, as they depend on the 
nature of human relationships. 
Therefore, we can talk about 
economical forms, societies with self-
sufficient economies, or barbaric and 
civilized societies etc. Nevertheless, 
these relations vary, modify and 
multiply concordantly with the number 
of individuals that form the society [1]. 

According to contemporary 
sociology, the “group” notion has 
gradually started to appear in order to 
explain the way our civilized society 
works, in a divided, but yet unitary 
manner [2]. Therefore, social life is 
being organized in economical groups, 
specialized in economical activities, in 
religious groups, grounded on an 
unitary faith, in political groups, 
grounded on a leading unity, in 
scientific groups etc. One should say 
that every individual, in a particular 
manner, represents only a materialized 
form of the tendencies of the main 
group that he belongs to. Although the 
group may suffer, in its composition, 
different inner changes, its form and 
essence remain the same. 

German sociologist Ferdinand 
Tὂnnies, who divided groups after their 
inner structure and their degree of 
evolution, achieved the most 
successful comparative analysis [3] 
regarding community  (Gemeinschaft) 
and society (Gesellschaft). 

Community is the group grounded 
on blood bonds, kindred, customs and 
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societate (Gesellschaft). 
Comunitatea este o grupare bazată 

pe legătura de sânge, pe rudenie, pe 
obiceiuri şi credinţe, pe când societatea 
este un complex de scopuri bazat pe 
interese, pe înţelegere raţională. Pentru 
Tὂnnies, comunitatea constituie o 
legătură organică între indivizi, 
societatea fiind ceva raţional şi nou. 
Sunt trei feluri de comunităţi, după 
Tὂnnies: cea de sânge, cea locală şi 
comunitatea spirituală. 

Comunitatea de sânge [4], de 
rudenie, este cea mai durabilă, pentru 
că, începând cu tipul de clan, ea 
continuă cu familia patriarhală mare, 
apoi cu familia paternală germană, şi îşi 
păstrează o mare parte din puterea ei 
asupra individului chiar în familia 
conjugală din zilele noastre. 
Comunitatea locală, reprezintă acel tip 
de comunitate ce nu se mai întemeiază 
pe descendenţa comună, ci pe 
apropierea spaţială a oamenilor. Nu 
este vorba de un contact spaţial 
momentan sau accidental, ci de unul 
durabil, deoarece numai în asemenea 
condiţii se creează obiceiuri şi reguli 
comune de viaţă. Satul este o astfel de 
comunitate tipică, în care legătura între 
oameni, pe lângă rudenie, este cea de 
spaţiu. 

În ceea ce priveşte comunităţile 
spirituale [5], acestea par să se fi 
dezvoltat mai mult în formele trecute 
ale societăţii, căci o dată cu evoluţia, 
comunitatea lasă impresia că dă înapoi 
încetul cu încetul, în locul solidarităţii 
necondiţionate a oamenilor dintr-un 
grup, apărând o solidaritate de interese, 
în care se vede destul de clar elementul 
individual. 

Generalizând, definiţia comunităţii 
[6] este aceea a unei formaţiuni sociale 
rezistente în timp, reunind un număr 
relativ restrâns de indivizi, cu temeiuri 
culturale şi status-uri sociale 

faith, and society is a compound made 
of different interests and rational 
agreement. For Tὂnnies, while 
community is an organic link among 
individuals, society is something 
rational and new. In his opinion, there 
are three types of communities: the 
blood bond, local and spiritual 
communities.  

Blood bonds [4] represent the most 
sustainable communities, as they start 
with tribes, continue with big 
patriarchal families, with German 
patriarchal families, and they have, 
even nowadays, a great power pressing 
upon particular individuals, family 
members.  Local community represents 
the type of community which is no 
more grounded on common 
descendant, but on humans’ proximity, 
vicinity. It is not about an accidental 
approach, but a sustainable one, 
because only in these circumstances 
common customs and rules of life are 
being created. The village is such a 
representative community, where the 
link among people, beside the blood 
bond, is represented by the space 
bonding.  

As regards spiritual communities 
[5], it seems that they developed in 
past forms of the society, because, 
once the evolution started, community 
seems to move back, bit by bit; 
therefore, instead of unconditional 
solidarity among individuals that form 
a group, appears a solidarity of 
interests where the individual element 
is seen pretty clear. 

Community is defined [6] as an 
enduring social structure, which 
includes a relatively small number of 
individuals with similar cultural 
grounds and social statuses, who live 
in a relatively big area and who enjoy 
viable relations of cooperation, which 
allows the exercise of efficient social 
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asemănătoare, care locuiesc pe o 
suprafaţă relativ extinsă şi între care 
există relaţii viabile de cooperare, 
reuşindu-se prin aceasta exercitarea 
unui control social eficient la nivelul 
grupului respectiv. 

Pornind de la ipoteza conform 
căreia, noţiunea de dezvoltare 
comunitară este echivalentă cu 
totalitatea mecanismelor de producere a 
bunăstării colective, aşa cum a fost 
fundamentat acest din urmă concept în 
cadrul societăţilor bazate pe economia 
de piaţă, se pune, în mod legitim, 
următoarea întrebare: reprezintă 
bunăstarea colectivă rezultatul unui 
efort individual sau, dimpotrivă, este 
produsul unor eforturi solidare? Dacă 
ne raliem la teza solidarităţii, acceptăm 
că astfel de eforturi, pentru a-şi 
demonstra eficienţa, ar trebui analizate 
la nivelul fiecărei comunităţi locale, 
comunitate restrânsă, sau, dimpotrivă, 
la nivel de societate? 

Inovaţia şi eficienţa strategiei de 
dezvoltare comunitară ţin de utilizarea 
unor resurse neexploatate: comunitatea 
şi efortul comunitar [7]. 

Potrivit studiilor sociologice [8] 
privitoare la rolul grupurilor 
comunitare, multe din nevoile specifice 
comunităţii pot fi satisfăcute prin 
resursele existente în acea comunitate 
(resurse din interior), grupul fiind astfel 
implicat într-o activitate de 
autosusţinere, de stabilire a anumitor 
servicii autonom viabile. 

Programele de dezvoltare 
comunitară au ca subiect schimbarea 
mentalităţii membrilor comunităţii, 
ridicarea capacităţii de a conştientiza, 
formarea abilităţilor tehnice, toate în 
scopul de a facilita prosperarea 
comunităţii.  
 
 
 

control in that group. 
Considering the assumption 

according to which the notion of 
community development is equivalent 
to the whole set of mechanisms 
employed to produce collective 
welfare, as this latter concept was 
grounded in market economy- based 
societies, one may rightfully ask 
oneself the following question: is 
collective welfare the result of an 
individual effort or, on the contrary, 
the product of joint efforts? If we were 
to adhere to the solidarity thesis, do we 
accept that, in order to prove their 
efficiency, such efforts should be 
analyzed at the level of local 
communities, narrow communities or, 
on the contrary, of the society? 

Community development strategy 
innovation and efficiency depend on 
the use of unexplored resources: 
community and community effort [7].  

According to sociological studies 
[8] regarding the role of community 
groups,  many needs (specific to 
community) could be satisfied with the 
help of existent resources in that 
community (inner resources), the 
group being implicated in a self- 
supporting activity of establishing of 
certain autonomous and viable 
services.  

The object of community 
development programs is community 
members’ mentality changing, 
awareness raising and technical skills 
training, with a view to enhancing 
community prosperity. 

 
1. Urban and civil servitudes in 

the Swiss Civil Code 
 
 Landed servitudes, provided by art 

730 from Swiss Civil Code [9], are real 
rights that permit the owner of 
dominant estate to use the servient one. 
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1. Servituţile urbane şi civile în 

reglementarea codului civil elveţian 
 
 Servituţile funciare, reglementate 

începând cu prevederile art. 730 din 
Codul civil elveţian [9],  sunt drepturi 
reale, ce permit proprietarului fondului 
dominant, să exploateze fondul aservit, 
putând fi astfel titularul unui drept de 
trecere.  

 Potrivit articolului menţionat, 
servitutea este o sarcină impusă unui 
imobil în favoarea altui imobil, care 
obligă pe proprietarul fondului aservit 
să permită anumite acte de utilizare, din 
partea proprietarului fondului 
dominant, sau să se abţină de la 
exercitarea anumitor drepturi inerente 
propriei proprietăţi [10]. 

 Avantajele conferite de servituţi 
pot fi de natură economică (precum 
dreptul de trecere) sau de natură 
estetică, dar trebuie să evidenţieze 
totodată un interes juridic, demn de 
protecţie. Spre exemplu, nu se va 
admite acea servitute, prin care vecinul 
este obligat să-şi vopsească în alb casa 
sa [11]. Pe de altă parte, însă, 
proprietarul fondului grevat se poate 
angaja să conserve caracterul de „vilă” 
al imobilului. Când se va construi un 
cartier de vile, graţie dispoziţiilor 
privind „poliţia” construcţiilor, se va 
atribui servituţii un caracter reciproc 
[12]. 

 Dreptul de servitute, ca drept real, 
este îndreptat nu numai contra 
proprietarului fondului aservit, ci şi 
contra oricui. Astfel, titularul servituţii 
poate să se opună actelor care ameninţă 
să încalce servitutea şi care sunt 
exercitate de către un locatar, un 
fermier sau un terţ oarecare [13]. 

 Ca tipuri de servituţi, acestea se 
împart în: cele al căror obiect îl 
constituie obligaţia de a tolera anumite 

According to this article, servitude is a 
charge imposed to an estate in favour 
of another, which oblige the owner of 
the servient one to permit some acts of 
use coming from the dominant 
ownership, or to abstain from certain 
rights that he’s entitled to [10]. 

 The advantages of servitudes can 
have an economic nature (right of 
passing) or an aesthetic nature, but 
have to highlight a legal interest. For 
example, it will not be acknowledged a 
servitude that will oblige the neighbor 
to paint his house in white [11]. On the 
other hand, the owner of the servient 
estate can oblige himself to protect the 
„villa” characteristic of the estate. 
When a quarter of villa is built, thanks 
to the provisions of construction 
„police”, the servitude will have a 
mutual nature [12]. Servitudes, as 
real rights, are opposable not only to 
the owner of the servient estate, but to 
every third party. That is why the 
owner of the servitude can make a 
stand against acts that threaten to 
violate the servitude and are exerted by 
a renter, farmer or some other third 
party [13]. 

 Servitudes divide in servitudes 
refering to the obligation of tolerating 
certain acts coming from the owner of 
dominant estate (servitutes quae in 
patiendo consistunt) or the obligation 
of abstaining from certain acts 
(servitutes quae in non faciendo 
consistunt). Affirmative servitudes are 
the servitudes of passing, rights upon 
mainstream, right to build. Negative 
ones are: servitudes of not exploiting a 
noisy activity, of not obstructing the 
neighbour’s view by building different 
constructions. 

 According to another 
classification, there are foncier 
(landed) servitudes (art 730- art 744 
Swiss Civil code) and personal 
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acte exercitate de către proprietarul 
fondului dominant (servitutes quae in 
patiendo consistunt) sau cele al căror 
obiect îl constituie obligaţia de a se 
abţine de la numite acte (servitutes 
quae in non faciendo consistunt). Din 
prima categorie, cea a servituţilor 
afirmative, fac parte servitutea de 
trecere, drepturile asupra cursurilor de 
apă, dreptul de a ridica o construcţie. 
Servituţi negative sunt: servitutea de a 
nu exploata o activitate zgomotoasă, de 
a nu împiedica vederea vecinului prin 
edificarea de construcţii. 

 Într-o altă clasificare, având drept 
criteriu titularul servituţii, acestea se 
clasifică în servituţi funciare (art. 730 - 
art. 744 din Codul civil elveţian) şi 
servituţi personale (art. 745 - art. 781 
din Codul civil elveţian). Dacă în cazul 
servituţii funciare, aceasta este 
instituită în favoarea fondului 
dominant, respectiv a tuturor 
proprietarilor succesivi ai acelui imobil, 
pe perioada de valabilitate a servituţii, 
servitutea personală este constituită în 
favoarea unei persoane private 
determinate, denumită „beneficiar”, şi 
nu a unui fond (dreptul de uzufruct, 
dreptul de abitaţie, de superficie) [14].  

 În funcţie de conţinut, servituţile 
sunt instituite în domeniul 
construcţiilor, canalizărilor, plantaţiilor, 
exploataţiilor industriale, pasajelor, 
amenajărilor de cartiere. 

 Din punct de vedere al modului 
prin care sunt instituite, se disting 
servituţi convenţionale (create de părţi, 
prin contract) şi servituţi legale, numite 
restricţii legale indirecte ale proprietăţii 
funciare, care se disting de celelalte 
servituţi, prin faptul că legea permite 
ca, în anumite condiţii, acestea să fie 
impuse proprietarului.  

 Servituţile legale, iau naştere prin 
înscriere în registrul funciar şi nu în 
mod direct, prin efectul legii; astfel de 

servitudes (art. 745- art. 781 Swiss 
Civil Code). The foncier servitude is 
constituted in favour of dominant 
estate, and the personal servitude in 
favour of one private person named 
„beneficiary” and not in favour of an 
estate (usufruct, habitation and 
superficies rights) [14].  

 After their content, servitudes are 
being instituted in different areas, like 
constructions, drainage, plantations, 
industrial exploitations, passages, 
urban districts. 

 There are also conventional 
servitudes (created by contract) and 
legal servitudes, in which case the law 
permits, in certain conditions, to be 
imposed to the owner. 

 Legal servitudes are being born by 
registering in lands register and not 
directly, through the law effect: „le 
passage nécessaire” (art. 694 Swiss 
Civil Code), „le fontaine nécessaire” 
(art. 710 Swiss Civil Code ).  

 Obligation of „doing”, of 
maintaining a certain thing, cannot be 
the object of a servitude [15], therefore 
the in faciendo servitudes are not 
equivalent to landed charges. 

 Anyway, an obligation of “doing” 
can be attached, as an accessory, to a 
servitude; that is the case when the 
owner of the servient estate engages to 
a positive action, such as the obligation 
to maintain the hydraulic pipe of the 
owner of the servitude [16]. Certain 
personal rights can very well be 
mistaken for landed servitudes. They 
cannot be the object of servitudes, but 
are pure personal obligations for the 
owner of servient estate. Vice versa, 
the establishment of servitudes is 
inadmissible in the situation when the 
obligation of doing a positive action is 
the main obligation, and the one of 
tolerating or abstaining from certain 
acts represents an accessory one. This 
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servituţi sunt „le passage necessaire” 
(art. 694 Cod civil), „le fontaine 
necessaire” (art. 710 Cod civil). 

 Se consideră totodată că obligaţia 
de a face, de a întreţine un anumit 
lucru, nu poate să facă obiectul unei 
servituţi (cum este cazul întreţinerii 
zidului comun) [15], astfel că 
servituţile in faciendo nu sunt 
echivalente cu „sarcinile (limitele) 
funciare”.  

 Cu toate acestea, o obligaţie de a 
face poate să fie ataşată, ca accesoriu, 
unei servituţi, ca în situaţia când, 
proprietarul fondului grevat se obligă la 
o prestaţie pozitivă, să stabilească sau 
să întreţină, de exemplu, conducta 
hidraulică a titularului servituţii [16]. 
Anumite drepturi personale pot fi 
confundate cu sarcinile funciare, fără a 
constitui prin ele însele astfel de 
sarcini. Ele nu constituie obiectul unei 
servituţi, dar apar ca obligaţii pur 
personale, ce incumbă proprietarului 
fondului grevat. Vice versa, 
constituirea unei servituţi este 
inadmisibilă, când obligaţia de a 
îndeplini o prestaţie pozitivă este 
obligaţia principală, iar cea de a tolera 
sau de a se abţine de la anumite acte 
apare ca accesorie, precum situaţia de a 
construi o conductă de racord pe fondul 
învecinat, pentru a utiliza curent 
electric. În acest caz, livrarea energiei 
electrice este principală, iar obligaţia de 
a tolera conducta este accesorie [17].  

 Potrivit prevederilor art. 730 alin 2 
din Codul civil elveţian, o obligaţie de 
a face nu poate fi ataşată decât ca un 
accesoriu al servituţii, aceasta existând 
doar dacă rezultă din înscrierea ei în 
registrul funciar. Presupunând că 
titularul servituţii, are dreptul de a 
pescui într-un curs artificial de apă (lac 
sau canal industrial), proprietarul 
fondului grevat nu este obligat să 
efectueze întreţinerea instalaţiilor, 

is the situation of building a connection 
pipe on the neighbouring estate for the 
purpose of using electricity. In this 
case, the energy release is the main 
obligation, and the obligation of 
tolerating the pipe is the accessory one 
[17].  

 According to art. 730 (2) from 
Swiss Civil Code, the in faciendo 
obligations can only be attached as an 
accessory to servitudes, being born 
once they are inscribed in the land 
register. Assuming the owner of the 
servitude is entitled to fish from an 
artificial stream (lake or industrial 
canal), the owner of the servient estate 
is not impelled to do the maintenance 
of the installations, except for the 
situation when he lost the interest for 
these installations [18].  

 If the latter one allowed the 
draining of the stream, he would have 
to indemnify the owner of the 
servitude, as it has been established by 
the Decision pronounced by the Berne 
Higher Court at 25th of June 1989 [19]. 
Court has interpreted the provisions of 
art. 736, second paragraph, from Swiss 
Civil Code [20]. Damages cannot be 
recovered when servitude ceases to 
exist as a consequence of the water 
stream adjustment. 

 According to legal provisions, 
servitude is being established for the 
necessity of the dominant estate, and 
not for the necessity of the owner of 
servitude. 

 An estate can be constituted in 
favour of many estates, being 
permitted the so called „mutual 
servitude” [21].  

 For example, when building a 
quarter, all the buildings have a mutual 
servitude that obliges the owners to 
preserve the „villa” nature, being 
forbidden to exert commercial 
activities among these estates 
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decât dacă acestea şi-au pierdut 
interesul pentru el [18].  

 Dacă acesta din urmă a lăsat să 
intervină secarea cursului de apă, 
atunci va trebui să plătească 
despăgubiri către titularul servituţii, 
conform Deciziei Curţii de Casaţie din 
Berna din 25 iunie 1899 [19], asupra 
interpretării prevederilor art. 736 alin 2 
din Codul civil [20]. Nu aceeaşi este 
situaţia când servitutea dispare în urma 
corectării cursului de apă, caz în care 
nu poate fi vorba de plata unor 
despăgubiri. 

 Potrivit prevederilor legale, 
servitutea este constituită pentru a servi 
necesităţii fondului dominant, şi nu 
titularului servituţii. 

 Un imobil poate fi grevat în 
favoarea mai multor fonduri, fiind 
permisă constituirea de servituţi 
reciproce [21]. De exemplu, cu ocazia 
construirii unui cartier, toate imobilele 
sunt grevate reciproc cu o servitute ce 
obligă pe proprietarii acestora să 
conserve caracterul de „vilă”, fiindu-le 
totodată interzis să desfăşoare activităţi 
comerciale în cadrul acestor imobile 
(„exploiter des industries”). La fel este 
şi situaţia mai multor proprietari, care 
îşi conferă reciproc dreptul de a utiliza 
un drum de exploatare. În toate aceste 
cazuri, servituţile sunt independente 
unele de altele, stingerea uneia 
neafectând existenţa celorlalte. 

 Potrivit prevederilor art. 731 din 
Codul civil elveţian, constituirea 
dreptului de servitute se realizează prin 
înscrierea sa în registrul funciar.  

 În anumite cantoane, inscripţia era 
facultativă, iar în altele, condiţia 
înscrierii nu era cerută decât pentru 
anumite categorii de servituţi, mai mult 
pentru cele neaparente. Motivul pentru 
care se proceda astfel, era întemeiat pe 
dificultatea de a fixa, într-o manieră 
completă, ansamblul servituţilor la 

(„exploiter des industries”). The same 
situation is the case of many owners 
who reciprocally constitute the right to 
use an exploitation road. In all of these 
cases, every servitude is being 
independent from the others, the 
extinction of one couldn’t affect the 
existence of the others.   

 According to art. 731 from Swiss 
Civil Code, servitudes are being 
established by their inscription in the 
lands register. 

 In certain cantons, the inscription 
was optional, but in others, the 
condition of registering the servitudes 
was requested only for certain 
servitudes, especially for the non- 
apparent ones. This procedure was 
grounded on the fact that it was very 
difficult to establish, in a complete 
manner, the totality of the existent 
servitudes at the moment of the 
constitution of registers and, in the 
same time, some servitudes had a 
relatively small importance. 

 Afterwards, Swiss Civil Code 
generalized the obligation of 
registering all servitudes in lands 
register. 

 In the view of Swiss doctrine, 
legal servitudes doesn’t represent 
authentic servitudes, being in fact just 
legal restrictions of the ownership [22]. 

 Furthermore, it is not allowed to 
constitute servitudes to burden or in 
favour of an immovable, that doesn’t 
belong to the constituent of the 
servitude. On the contrary, is being 
accepted the constitution of servitudes 
regarding the openings that will be 
established in future, such as the right 
of passage in favour of a building that 
is about to be constructed. 

 One should notice that servitudes 
cannot be affected by suspensive, 
resolutory or potestative conditions or 
by uncertain terms (the death of an 
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momentul stabilirii registrelor şi, 
totodată, importanţa relativ redusă a 
unora dintre aceste servituţi.  

 Cu toate acestea, Codul civil 
elveţian a generalizat obligaţia de a 
efectua înscrierea servituţilor în 
registrul funciar. 

 În opinia doctrinei elveţiene, 
servituţile legale nu constituie 
veritabile servituţi, ci restricţii legale 
ale dreptului de proprietate [22]. 

 De asemenea, nu se permite 
crearea unei servituţi  în favoarea sau în 
sarcina unui imobil ce nu aparţine 
constituantului încă. Dimpotrivă, 
constituirea este posibilă în vederea 
deschiderilor ce vor fi stabilite ulterior, 
precum dreptul de trecere în favoarea 
unei construcţii care urmează a fi 
edificată. 

 De remarcat este faptul că 
servituţile sunt guvernate de principiul 
potrivit căruia acestea nu pot fi afectate 
de o condiţie suspensivă, rezolutorie 
sau potestativă (care să depindă 
exclusiv de voinţa titularului fondului 
servant) sau de un termen incert 
(decesul unei persoane este considerat a 
fi un eveniment viitor cert) [23]. 

 Este important de precizat că, în 
cadrul specific Codului civil elveţian, 
nu se confundă condiţia ce afectează 
existenţa dreptului, cu cea care 
afectează exerciţiul său, aceasta din 
urmă fiind admisibilă [24]. Spre 
exemplu, servitutea de trecere nu poate 
să fie exercitată, dacă drumul obişnuit 
devine impracticabil din cauza 
intemperiilor [25]. În dreptul românesc, 
deosebirea dintre condiţie şi termen 
este aceea că, dacă termenul afectează 
exerciţiul dreptului şi obligaţiei, 
condiţia afectează însăşi existenţa lor. 

 În cazul exproprierii, se poate 
întâmpla ca o servitute stabilită asupra 
unui fond, să fie în favoarea unui 
canton sau a unei localităţi, cum este 

individual is considered to be a certain 
future event) [23]. 

 It is important to mention that, 
according to Swiss Civil Code, there is 
no equivalent value between conditions 
that affect the existence of rights and 
the ones that affect the rights’ exercise, 
as the latter ones are admissible [24]. 
For example, the servitude of passage 
cannot be exercised when the road 
becomes impassable because it has 
been weather- bitten [25]. According to 
Romanian law, while the condition 
affects the very existence of rights and 
obligations, the term affects their 
exercise. 

 In case of expropriation, it may 
occur that servitudes which burden an 
estate to be in favour of a canton or of 
a locality, such as the servitude of 
passage. 

 These servitudes cannot be 
mistaken with servitudes of public law, 
because in the latter case it is about the 
constitution of a legal restriction of 
ownership, restriction that is provided 
by Public law [26]. 

 The owner of two estates [27] can 
constitute a servitude that burdens one 
of the estates, in favour of the other, 
which also belongs to him [28]. 
Servitude right of the owner upon his 
own two estates was unknown before 
Civil Code from 1907.  

 The establishment of servitudes 
regarding the owner’s personal estates 
reveals important privileges, from at 
least two points of view [29]: 

 1. Firstly, the landholder can 
reserve a preferentially rank towards 
all subsequent real rights. For example, 
the owner of an estate that contains a 
water source assigns the right upon 
source to an alimentary industry, but, 
in the same time, he reserves for him 
the advantage of obtaining the delivery 
of a certain number of liters per 
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cazul unei servituţi de trecere.  
 Aceasta nu se confundă însă cu 

servitutea de drept public, în cazul 
căreia este vorba de constituirea unei 
restricţii legale a proprietăţii, restricţie 
prevăzută de dreptul public [26]. 

 Proprietarul a două fonduri [27] 
poate constitui o servitute care să 
greveze unul dintre fonduri, în favoarea 
celuilalt care, de asemenea, îi aparţine 
[28]. Dreptul de servitute al 
proprietarului asupra propriilor fonduri, 
era necunoscut în perioada anterioară 
Codului civil din 1907.  

 Constituirea unei servituţi cu 
privire la propriile fonduri, prezintă 
avantaje considerabile, din cel puţin 
două puncte de vedere [29]: 

 1. Pe de o parte, proprietarul îşi 
poate rezerva un rang preferenţial faţă 
de drepturile reale constituite ulterior. 
Spre exemplu, proprietarul unui fond 
unde se găseşte o sursă de apă, cedează 
dreptul asupra sursei unei întreprinderi 
de alimentaţie, dar doreşte să-şi 
rezerve, cu preferinţă, livrarea unui 
anumit număr de litri pe minut. Astfel, 
el va înscrie dreptul în favoarea 
fondului unde aceasta are fluxul, drept 
care va prima celui aparţinând 
întreprinderii. 

 2. În cazul parcelării unei suprafeţe 
considerabile de teren, instituţia 
prevăzută la art. 733 permite evitarea 
cheltuielilor şi a muncii suplimentare. 
Spre exemplu, un antreprenor 
parcelează fondurile sale şi grevează 
fiecare parcelă cu o servitute, cu un 
conţinut care permite doar construcţia 
de vile, conform reglementărilor în 
materie de construcţii. 

 În ceea ce priveşte efectele, înainte 
de înstrăinarea unuia dintre fonduri 
proprietarul nu îşi vede dreptul său 
supus niciunei restricţii. Astfel, în ciuda 
existenţei unei opoziţii de a construi, el 
va putea edifica acea construcţie. După 

minute. Therefore, he will enroll the 
right in favour of the estate where the 
flux exists and this right will take 
priority of the one belonging to 
industry. 

 2. In case of plotting a 
considerable piece of land, the 
institution provided by art. 733 allows 
the avoidance of supplementary cost 
and work. For example, an 
entrepreneur parcels out his own 
estates and institutes, for every plot, a 
servitude that only permits the 
edification of villas, according to legal 
provisions in this matter. 

 As for the effects, before the 
alienation of an estate, the owner’s 
right isn’t kept under any limitation. 
Therefore, despite any opposition to 
build, he can work for the edification 
of the building. After the alienation of 
one of the two estates, servitude is 
opposable to the anterior owner of the 
two estates, as if it has been existing 
since its establishment. Assuming the 
owner covers up a window, after he 
had established a servitude of view, the 
latter acquirer of the dominant estate 
might ask the building demolition. 

 
2. Case study. Concept of “eco-

quarters” 
 
 From an historical point of view, 

an eco- quarter appears to be an 
urbanistic experimental form, that has 
been established at the end of XX-th 
century, among  the countries from 
Northern and Central Europe, where 
the concept of „éco-villages” [30] 
developed, between the 1960’s and 
1970’s. Their aim was to bring to 
attention certain principles regarding 
the environment, social and economic 
life, principles regrouped in the content 
of “sustainable development” concept, 
between 1999 and 2000. Nowadays, 
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înstrăinarea unuia dintre fonduri, 
servitutea este opozabilă proprietarului 
anterior al celor două fonduri, ca şi 
când ar fi existat încă de la momentul 
constituirii sale. Presupunând că 
proprietarul acoperă o vedere, 
deschidere, după ce a stabilit anterior o 
servitute de vedere; dobânditorul 
ulterior al fondului dominant poate 
solicita ridicarea construcţiilor. 

 
2. Studiu de caz. Conceptul de 

eco-cartiere 
 
 Din punct de vedere istoric, un 

eco-cartier apare ca o formă de 
experimentare urbanistică, apărută la 
sfârşitul secolului al XX-lea în ţările 
din centrul şi nordul Europei, pornind 
de la conceptul de „éco-villages” [30], 
create în mai multe regiuni ale lumii 
între anii 1960-1970. Ambiţia acestor 
proiecte era de a realiza, concretizarea 
anumitor principii de mediu, sociale şi 
economice, principii regrupate, în 
perioada anilor 1999-2000, în noţiunea 
de „dezvoltare durabilă”. 

 Actualmente, se disting trei 
categorii de astfel de eco-cartiere [31]:  
„proto-cartiere”, diseminate, cu un 
puternic caracter militant; „cartiere 
prototip”, realizate între anii 1980-
1990, puţin numeroase, edificate mai 
mult în ţările din nordul Europei şi 
ţările germanice, cartiere devenite 
celebre (precum cele din Fribourg, 
Malmὂ, Helsinki, etc.); şi „cartierele 
tip”, edificate începând cu anii ’90 şi 
până în prezent, foarte numeroase, 
nederogând de la normele clasice 
privind realizarea lor. 

 Din punct de vedere ştiinţific, eco-
cartierul apare ca un spaţiu nou 
construit sau modificat al unui oraş, în 
centrul sau în proximitatea unui centru 
urban cu o populaţie densă, în 
perimetrul căruia se dezvoltă şi se 

there are three categories of eco- 
quarters [31]:  „proto-quarters”, 
characterized by a militant feature, 
„prototype quarters”, established 
between 1980’s and 1990’s, less 
numerous, established especially in 
countries from the Northern Europe 
and Germanic ones, quarters that have 
become famous (as the ones located in 
Fribourg, Malmὂ, Helsinki etc.) and 
„type quarters”, that have been 
established beginning with 1990’s and, 
more again, in present, very numerous.   

 From a scientific point of view, 
the eco- quarter is a new built up and 
modified space which belongs to a 
town, in the centre or the proximity of 
an urban centre with a dense 
population, where environmental, 
social and economic principles 
regarding sustainable development are 
applicable. Term of „eco-quarter” 
started being used in 2008, by 
MEEDDM (Le ministère de l'Ecologie, 
du Développement durable et de 
l'Energie) [32], in a project competition 
regarding the development of some 
urbanistic practices in France.  

 This type of quarters also forms 
the object of interest for the Lausanne 
administration; therefore, Ecoquartier 
Association offered, in May 2013, 
towards public consultation the project 
named „LES PLAINES-DU-LOUP. 
Plan directeur localisé en vue de la 
réalisation d’un écoquartier” [33].  

The project aims the establishment 
of many eco- quarters. Among these, 
one is aimed to be developed in the so-
called „Les Plaines-du-Loup” area. 
From an ecological point of view, there 
are three levels the project refers to: 
national, regional levels and the one 
that refers to „Les Plaines-du-Loup” 
area, a location that connects the whole 
town with the entire region by means 
of ample green areas. Project also aims 
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aplică principii de mediu, sociale şi 
economice de dezvoltare durabilă. 
Termenul de „eco-cartier” a început să 
fie utilizat începând cu anul 2008, 
când, în cadrul unui concurs de 
proiecte, având ca obiect dezvoltarea 
unor practici urbane durabile în Franţa, 
a fost folosit de MEEDDM (Le 
ministère de l'Ecologie, du 
Développement durable et de l'Energie) 
[32]. 

 Astfel de cartiere se urmăresc a fi 
realizate şi în Lausanne, motiv pentru 
care Asociaţia Ecoquartier a oferit, în 
mai 2013, spre consultare publică un 
proiect intitulat „LES PLAINES-DU-
LOUP. Plan directeur localisé en vue 
de la réalisation d’un écoquartier” [33].  

Se doreşte, astfel, edificarea mai 
multor eco-cartiere, dintre care unul 
urmează să fie dezvoltat în aşa-numita 
zonă „Les Plaines-du-Loup”. Din punct 
de vedere ecologic, sunt trei niveluri 
avute în vedere: nivelul naţional, 
regional şi cel al oraşului, poziţia „Les 
Plaines-du-Loup” fiind o poziţie cheie, 
ce conectează oraşul cu întreaga 
regiune, prin intermediul unor vaste 
spaţii verzi. De asemenea, proiectul se 
raportează totodată la obiectivul de a 
lupta contra dispersării necontrolate a 
activităţilor umane. 

 Asupra terenului ce afectează zona 
indicată mai sus, municipalitatea este 
titulara dreptului de proprietate.  

Pentru asigurarea continuităţii în 
deplasarea pietonilor şi a 
autoturismelor, demersuri funciare 
complementare vor trebui realizate şi în 
cartierele vecine, urmând a fi 
constituite servituţi publice în acestea 
din urmă. Modalitatea în care vor fi 
executate lucrările, va viza constituirea 
de către proprietar al unui drept de 
superficie, în favoarea constructorului 
care va edifica construcţiile şi va folosi 
terenul pe durata stabilită anterior cu 

to the objective of fighting against the 
uncontrolled dispersal of human 
activities.  

Town administration is the owner of 
property rights regarding the above 
mentioned area.  

In order to ensure the continuity of 
movement for cars and foot- passenger, 
public servitudes are going to be 
constituted regarding the neighboring 
quarters. Works are going to be 
executed in a manner that will ensure 
that the owner will constitute 
superficies rights in favour of the 
builders who will make edifications 
and will use the land for the entire 
period that has been anterior 
negociated with the owner.  

At the end of this period, the land 
owner will recover the right of using 
the land and the finalized buildings. 
Annual, the owner of superficies rights 
will have to pay the land owner a 
certain rent (annuity).  

 
3. Servitude rights versus legal 

limitation of property rights, 
according to Romanian New Civil 
Code 

  
In Romania, the premise for a real 

urban legislation has been created after 
December 1989, when democracy and 
free market have been enabled. Firstly, 
land and construction legal areas have 
been provided (1991) and then, 10 
years later, has been adopted the law 
regarding the urban planning  rules 
(Law no. 350/ 6-th of July 2001). 

Romanian Urban provisions are 
made of, most of them, by the 
adjustment (more or less successful) of 
different “pieces” [34] from other laws 
regarding connected legal areas.  

In Romania, an essential role for 
defining the concept of “urban 
renewal”, a concept very popular in the 
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proprietarul.  
La finele duratei, proprietarul îşi va 

recupera dreptul de folosinţă asupra 
terenului şi asupra clădirilor edificate. 
Anual, titularul dreptului de superficie 
va plăti proprietarului o rentă. 

 
3. Dreptul de servitute versus 

limitele juridice ale exercitării 
dreptului de proprietate, în 
reglementarea noului Cod civil 
român 

 
În România, abia după decembrie 

1989, când s-a trecut la democraţie şi la 
economia de piaţă, s-au creat premisele 
elaborării şi adoptării unei veritabile 
legislaţii de urbanism, fiind 
reglementate mai întâi materiile 
fondului funciar şi construcţiilor (1991) 
şi abia un deceniu mai târziu s-a 
adoptat o lege-cadru privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul 
(Legea nr. 350 din 6 iulie 2001). 

Legislaţia urbanismului din 
România este, în mare parte, constituită 
prin asamblarea cu mai mult sau mai 
puţin succes a unor „fragmente” [34] 
dislocate din alte legi-cadru, vizând 
major alte domenii conexe.  

În România, un rol esenţial în 
creionarea conceptului de „renovare 
urbană”, dezbătut în doctrină sau 
definit în legislaţia unor state europene, 
precum cele amintite mai sus, îl au 
servituţile de urbanism. 

Cu privire la posibilitatea grevării 
cu servituţi a domeniului public, au fost 
exprimate mai multe opinii.  

Pe de o parte, teza interdicţiei 
grevării cu servituţi, a fost promovată 
în lucrările de drept administrativ, 
inclusiv în Tratatul profesorului 
Antonie Iorgovan [35]. Negarea 
servituţilor nu avea însă un caracter 
absolut, pentru că se admitea 
posibilitatea de a fi stabilite cele care 

legislations of different European 
countries, is being reserved to urban 
servitudes. 

Regarding the possibility of 
imposing certain servitudes to public 
domain, certain opinions have been 
expressed. 

On one hand, it has been expressed 
the opinion that is forbidden for 
servitudes to charge the public domain. 
This opinion has been promoted in 
papers of Administrative law, 
including in the treaty of proffessor 
Antonie Iorgovan [35]. Denial of 
servitudes’ establishment wasn’t 
absolute, as it was being admitted the 
possibility of creating servitudes 
charging public domain, under the 
condition of their compatibility with 
the nature and destination of goods, 
like servitudes of view or servitudes 
regarding the leaking water upon a 
public street.  

We can observe the Romanian New 
Civil Code allows (under the 
compatibility condition) the institution 
of any kind of limits for public 
property, as they are provided for the 
private property. So are the former 
natural and legal servitudes provided 
by Civil Code of 1865. 

It is noteworthy that this principle is 
being extended to private goods from 
public domain, such as the ones 
belonging to cultural heritage [36].  It 
has been mentioned the interdiction of 
charging these kind of goods with 
servitudes, but it also has been noted 
that are admissible those servitudes 
compatible with the objectives for 
which goods entered the patrimony, as 
long as those servitudes have been 
legally constituted. 

Other authors of civil law, forces the 
legislator conception, saying that in 
reality, inalienability rule of the public 
domain works not as strong as in the 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 3. Issue 2/2014 - http://juridica.ugb.ro/ - 
Smărăndiţa-Elena CIUDIN-COLŢA 

= ISSN 2285-0171                                   ISSN-L=2285-0171 
574 

erau compatibile cu natura şi destinaţia 
bunurilor, precum servituţile de vedere 
sau de scurgere asupra unei străzi 
publice. 

Noul Cod civil permite (sub rezerva 
compatibilităţii), afectarea exercitării 
dreptului de proprietate publică, de 
orice limite recunoscute pentru dreptul 
de proprietate privată, în categoria 
acestora intrând fostele pseudo-servituţi 
naturale şi legale, reglementate de 
Codul civil din 1865.  

Este important de remarcat 
extinderea principiului analizat şi 
asupra bunurilor private din domeniul 
public, de genul bunurilor de 
patrimoniu cultural [36]. S-a arătat că 
interdicţia grevării cu servituţi operează 
şi pentru astfel de bunuri, în scopul de a 
se realiza o protecţie şi conservare 
adecvate, cu precizarea că sunt 
admisibile servituţile compatibile cu 
aceste obiective şi care au fost în mod 
valabil constituite. 

Alţi autori de drept civil, forţează 
concepţia legiuitorului, afirmând că, în 
realitate, regula inalienabilităţii 
domeniului public nu funcţionează la 
fel de puternic în cazul servituţilor. 
Astfel, deşi se recunoaşte că, de 
principiu, nu este interzisă doar 
înstrăinarea, ci şi dezmembrarea 
dreptului de proprietate publică, se 
admite validitatea acestei categorii 
aparte de „dezmembrăminte” 
(rezultând că ar fi, de fapt, şi unica 
situaţie de acest gen acceptată).  

Se apreciază că orice servitute 
compatibilă cu uzul sau interesul 
public, poate fi constituită asupra unor 
bunuri care, prin natura lor, sunt de 
folosinţă generală sau asupra bunurilor 
de interes public, de care colectivitatea 
profită în mod indirect (de genul 
şcolilor, spitalelor, muzeelor, ş.a.) [37]. 

După cum rezultă şi din lege, chiar 
dacă servituţile (în terminologia 

case of servitudes. Thus, although is 
recognizing that, in principle, is not 
only prohibited the alienation, but also 
and dismantling public property rights, 
is admitted the validity of this 
categories special of 
“dismemberments” (resulting that 
would, in fact, and the unique situation 
of this kind). 

It is noteworthy that every 
servitude, compatible with public use 
or interest, can be constituted upon 
goods that, by their nature, are of 
general use or upon goods of public 
interest that the collectivity gets the 
best of it, in an indirect manner 
(schools, hospitals, museums, etc.) 
[37]. 

As the law states, even if the 
servitudes (as generically defined by 
Law no. 213/1998 regarding public 
property) or legal limitations (that the 
New Civil Code refers to) were 
instituted before the goods entered 
public property and should there be a 
lack of aforementioned compatibility, 
they will automatically dissolve 
without the need for any such external 
decision. In practice, however, an 
administrative decision is needed to 
recognize the situation in fact, so that 
any uncertainty is eliminated. This 
decision can be contested in Court by 
the affected interested party (the 
beneficiary of the servitude). Based on 
this, the local administration is enabled 
to proceed and eliminate any and all 
installations, signage etc. that were the 
foundation of the servitude right. 

In the last commentary regarding 
the Romanian Constitution [38], 
debates related to the possibility of 
establishing real rights upon public 
property, especially servitudes, have a 
certain relativity, taking into 
consideration the fact that legal writers 
have interpreted the provisions from 
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generică a Legii nr. 213/1998 privind 
bunurile proprietate publică), sau 
limitele juridice (la care se referă Noul 
Cod civil),  s-au născut înainte de 
intrarea bunului în sfera domeniului 
public, în lipsa menţionatei 
compatibilităţi, ele se vor stinge 
automat, fără a mai fi nevoie teoretic de 
vreo decizie în acest sens. În practică 
însă, se impune emiterea unei decizii 
administrative, care să constate situaţia 
de fapt, pentru a nu se menţine o stare 
de incertitudine. Acest act administrativ 
va putea fi contestat la instanţa 
judecătorească, de către persoana 
interesată şi vătămată (beneficiarul 
servituţii). În baza sa, administraţia va 
putea trece şi la înlăturarea din oficiu a 
oricăror instalaţii, semne, etc., care au 
stat la baza exercitării dreptului de 
servitute. 

După cum se consemnează şi în 
ultimul comentariu al Constituţiei 
României [38], discuţiile legate de 
posibilitatea constituirii unor 
dezmembrăminte ale dreptului de 
proprietate publică, în special cele 
privind servituţile, au un oarecare grad 
de relativitate, din moment ce juriştii au 
interpretat dispoziţiile art. 13 din Legea 
nr. 213/1998 privind proprietatea 
publică [39], atât în sensul în care 
dezmembrarea este posibilă, cât şi în 
sens opus, prin încadrarea servituţilor, 
la care se referă textul amintit, în 
categoria „limitelor normale” de 
exercitare a dreptului de proprietate. 

La polul opus, se situează opinia 
care alege o interpretare restrictivă a 
dispoziţiilor constituţionale şi prin care 
se ajunge la concluzia că Legea nr 
213/1998, permitea doar instituirea 
unor limite normale ale dreptului de 
proprietate, nu şi a unor servituţi reale, 
stabilite prin fapta omului.  

Astfel, cât timp destinaţia care 
trebuie să fie în acord cu uzul sau 

art. 13 from Law no. 213/1998 [39] 
regarding public property in the 
direction of admitting real rights upon 
this type of property rights, and also, in 
the contrary acceptance, according to 
which servitudes that charge public 
property represent normal limits of 
exerting property rights. 

We must also note the opinion that 
refers to the fact that Law no. 213/1998 
permits only the constitution of some 
normal limits of property rights and not 
the institution of real servitudes, 
established by man’s act.  

Therefore, as long as the 
compatibility with the public use or 
interest is not affected by the third 
parties’ rights, there is no problem if 
we admit the establishment of these 
servitudes charging public property.  
But these cannot be the classical 
servitudes, as defined by the Civil 
Code from 1865 and by Law no. 
287/2009, because, in reality, public 
property rights cannot be 
dismembered. As such, there can be a 
genuine dismemberment, but, 
eventually, a special real right [40], 
derived from the public property right, 
or an simple limitation on the exercise 
of this right. 

It is noteworthy that Law no. 
351/2004 regarding gas legal regime 
refers to servitudes and rights that 
belong to the existing concessionaires 
in natural gas domain and that are 
exerted upon lands and other 
neighboring goods. These burdens are 
being instituted for the period of 
making rehabilitation, exploitation 
works and refer to the right of using 
lands, right of legal servitude, right of 
obtaining the suspension of certain 
activities that could affect goods or 
persons, right to access public utilities. 
Legal servitude is the one referring to 
underground or air passage on the 
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interesul public, nu este periclitată de 
unele drepturi atribuite terţilor, nu 
există o problemă în a admite 
instituirea de servituţi. Dar, nu poate fi 
vorba despre servituţi clasice, astfel 
cum au fost definite de Codul civil din 
1864 şi, recent, în Legea nr. 287/2009, 
pentru că, într-adevăr, dreptul de 
proprietate publică nu se poate 
dezmembra. Ca atare, nu poate fi vorba 
de un veritabil dezmembrământ, ci, 
eventual, un drept real special [40], 
derivat din cel de proprietate publică, 
sau o simplă limitare a exercitării 
acestui drept. 

În această ordine de idei, de 
remarcat este faptul că Legea gazelor 
nr. 351/2004, prevede o serie de 
servituţi şi drepturi de care se bucură 
concesionarii din sectorul gazelor 
naturale, în raport cu terenurile şi alte 
bunuri învecinate. Aceste sarcini, care 
apasă asupra fondurilor riverane, sunt 
instituie pe durata efectuării unor 
lucrări de reabilitare, exploatare, 
întreţinere, etc., a capacităţilor 
respective, şi constau în dreptul de uz 
al terenurilor, dreptul de servitute 
legală, dreptul de a obţine restrângerea 
sau încetarea unor activităţi care ar 
periclita bunuri şi persoane, dreptul de 
acces la utilităţi publice. Servitutea 
legală este de trecere subterană, de 
suprafaţă sau aeriană, pe terenurile 
învecinate, şi cuprinde dreptul la 
instalarea de reţele, conducte, linii, 
stâlpi şi alte echipamente aferente 
capacităţii, precum şi accesul la locul 
de amplasare a acestora, pentru 
intervenţii, întreţinere, reparaţii, revizii. 
Durata de existenţă a dreptului de uz şi 
a „servituţii legale” de trecere, este 
legată de existenţa capacităţilor 
(instalaţiilor) pe care le deservesc. 

Printre cele mai numeroase servituţi 
de utilitate publică, din perioada 
contemporană, sunt aşa-numitele 

neighboring lands and contains the 
right of installing networks, piping, 
lines and other equipment and also the 
access to the spot where the equipment 
is mandatory to be installed for 
interventions and repairs. The period 
the right of use and legal servitudes 
exist is strongly connected to the above 
mentioned equipment.  

Among the servitudes of public 
utility, “urban servitudes” have their 
important role [41]. 

Law no. 350/2001 regarding urban 
planning includes general provisions 
regarding urban servitudes, passing the 
role of their detailing to technical-
administrative regulations. The 
diversification of public services and 
proceedings had, inevitable, the effect 
of providing this kind of instruments in 
order to protect the public domain’s 
annexes.  

Nevertheless, the exertion of these 
special rights is not being let at the 
mercy of administration, in the most of 
the cases being necessary a convention 
with the owner of property rights or 
with the user of the private estate; in 
case of  disagreement, a court order is 
being needed. From this point of view, 
Romanian doctrine differs from the 
French one, in the latter one being 
many voices who appreciate that the 
way public servitudes are being 
stipulated in France, conducts to 
numerous  abuses,  dictated by the 
administrative authorities. 

It is noteworthy that in our 
legislative system, servitudes of public 
interest are exerted by compensating 
the particulars for damages they have 
to bear for the purpose of public 
interest. 
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„servituţi urbanistice” [41].  
Legea nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul, 
conţine doar dispoziţii generice 
referitoare la acestea, lăsând detalierea 
lor în sarcina diverselor regulamente 
tehnico-administrative. Diversificarea 
serviciilor şi a lucrărilor publice, a 
instalaţiilor şi reţelelor de utilitate 
publică, a dus inevitabil şi la 
necesitatea instituirii unor astfel de 
instrumente de protejare a 
dependinţelor domeniului public. 

Cu toate acestea, exercitarea acestor 
drepturi speciale, nu este lăsată la pura 
discreţie a administraţiei, în cele mai 
multe situaţii fiind cerută o convenţie 
încheiată cu proprietarul sau uzagerul 
fondului proprietate privată afectat, ori, 
în caz de dezacord, o hotărâre 
judecătorească. Din acest punct de 
vedere, doctrina românească se 
deosebeşte de cea franceză, unde sunt 
multe voci care apreciază că, modul de 
edictare a servituţilor de interes public, 
în Franţa, lasă deseori loc, în practică, 
la numeroase abuzuri din partea 
autorităţilor administrative. 

Totodată, de precizat este şi faptul 
că în sistemul nostru legislativ, 
exercitarea drepturilor despre care am 
făcut vorbire mai sus, se face, de 
regulă, contra cost şi presupune 
dezdăunarea particularilor pentru 
pagubele suferite. 

 
Concluzii 
 
Se poate remarca, din cele expuse, 

faptul că modalitatea de reglementare a 
drepturilor reale şi a limitelor dreptului 
de proprietate produce, automat, efecte 
şi în plan social, conceptul de 
„dezvoltare comunitară” având în 
centrul său rolul comunităţii locale, în 
crearea şi reabilitarea condiţiilor 
comunitare de trai. Fiind vorba de o 

 
Conclusions 
 
It is noteworthy that the way real 

rights and limits for property rights are 
being stipulated it produces effects, in 
an almost automatically manner, in the 
social area, the concept of community 
development having in its own core the 
role of local community. As a 
collective action, community 
development is aimed to contribute to 
the modernization of entire quarters, 
having the consequence of the 
rehabilitation of urban centers, an 
action that is situated in the middle of 
European states’ attention. From this 
point of view, redefining limits 
between public and private interest will 
depend on the way a balance is to be 
found between the two fundamental 
categories of interests. 
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Rezumat: Studiul de faţa şi-a propus să 
analizeze stadiul şi nivelul de aplicare, în 
România, a legislaţiei europene cu privire 
la discriminarea de gen în activităţile 
independente. Am încercat, totodată, să 
punem accent pe toate acele direcţii pe 
care România le are de parcurs în 
implementarea tuturor conceptelor şi 
definiţiilor cu privire la discriminarea de 
gen în activităţile independente. Astfel, 
concluzia, nu neaparat finală, cu privire la 
acest proces care va mai dura o bună 
perioadă de timp, este că o seamă de legi, 
în vigoare în România, vor trebui 
modificate şi corelate atât cu Directiva 
2010/41/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului, privind aplicarea principiului 
egalităţii de tratament între bărbaţii şi 
femeile care desfăşoară o activitate 
independentă şi de abrogare a Directivei 
86/613/CEE a Consiliului, cât şi între ele, 
cu scopul final ca România să fie în 
măsură să respecte în totalitate principiul 
egalităţii de tratament între bărbaţi şi 
femei în activităţile independente, ceea ce 
va presupune ca soţiile/soţii sau 
partenerele/partenerii de viaţă, care 
înfiinţează o întreprindere împreună, să fie 
trataţi în aceleaşi condiţii ca celelalte 
persoane. 
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activities. So, the conclusion, not 
necessarily the final one, regarding this 
process which shall last for a significant 
period of time is that some laws in force 
are to be changed and related according 
to both Directive 2010/41/EU, and 
between them with the final purpose that 
Romania would be able to totally respect 
the equality principle in treating the men 
and women in the independent activities, 
that shall provide that the spouses or the 
partners who establish together a 
company shall be treated under the same 
conditions as other persons.  
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Introducere 
 
Conform Dicţionarului explicativ al 

limbii române, prin discriminare se 
înţelege: „1. Deosebire, distingere 
efectuată între mai multe elemente. 2. 
Politică prin care un stat sau o categorie 
de cetăţeni ai unui stat sunt lipsiţi de 
anumite drepturi pe baza unor 
considerente neîntemeiate” [1]. 

Conform art. 4 alin. 2 din 
Constituţie, care consacră egalitatea 
între cetăţeni, „România este patria 
comună şi indivizibilă a tuturor 
cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, 
de naţionalitate, de origine etnică, de 
limbă, de religie, de sex, de opinie, de 
apartenenţă politică, de avere sau de 
origine socială”. 

 
1. Formele manifestărilor 

discriminatorii 
 
Principalele forme de discriminare 

prevăzute de Ordonanţa nr. 137 din 31 
august 2000 privind prevenirea şi 
sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare - republicată, sunt definite 
la art 2, alin (1), astfel: 

- prin discriminare se înţelege orice 
deosebire, excludere, restricţie sau 
preferinţă, pe bază de rasă, 
naţionalitate, etnie, limbă, religie, 
categorie socială, convingeri, sex, 
orientare sexuală, vârstă, handicap, 
boală cronică necontagioasă, infectare 
HIV, apartenenţă la o categorie 
defavorizată, precum şi orice alt 
criteriu, care are ca scop sau efect 
restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, 
folosinţei sau exercitării, în condiţii de 
egalitate, a drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale sau a 
drepturilor recunoscute de lege, în 
domeniul politic, economic, social şi 
cultural sau în orice alte domenii ale 

 
Introduction 
 
According to the Explanatory 

Dictionary of the Romanian 
Language, discrimination means: „1. 
Difference, distinction made between 
several elements. 2. Policy according 
to which a state or a category of 
citizens of that state is deprived of 
certain rights based on 
unsubstantiated considerations” [1]. 

According to art. 4, par. 2 of the 
Constitution, which consecrates the 
equality between citizens, “Romania 
is the common and indivisible 
homeland of all its citizens, 
irrespective of racial differences, 
nationality, ethnic origin, language, 
religion, gender, opinion, political 
affiliation, wealth and social origin”. 

 
1. The forms of the manifestation 

the discriminatory 
 
The main forms of discrimination 

provided in Regulation no. 137 from 
August 31, 2000 for the prevention 
and sanctioning of all forms of 
discrimination – republished, are 
defined in art. 2, par. (1), as follows: 

- discrimination means any 
distinction, exclusion, restriction or 
preference in respect of race, 
nationality, ethnicity, language, 
religion, social category, beliefs, 
gender, sexual orientation, age, 
handicap, chronic non-contagious 
disease, HIV infection, affiliation to 
an underprivileged category, as well 
as any other criterion the purpose or 
effect of which is the confinement, 
elimination of the acknowledgement, 
use or exercise, under equal 
conditions, of human rights and 
fundamental freedoms or of legally 
established rights, in the political, 
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vieţii publice. 
Formele prin care se realizează şi se 

manifestă discriminarea, modalităţile 
de eliminare a discriminării, 
sancţionarea comportamentului 
discriminatoriu etc., prevăzute la 
alineatele următoare ale aceluiaşi art. 2,  
sunt: 

- (2) Dispoziţia de a discrimina 
persoanele, pe oricare dintre temeiurile 
prevăzute la alin. (1) este considerată 
discriminare în înţelesul prezentei 
ordonanţe. 

- (3) Sunt discriminatorii, potrivit 
prezentei ordonanţe, prevederile, 
criteriile sau practicile aparent neutre, 
care dezavantajează anumite persoane, 
pe baza criteriilor prevăzute la alin. (1), 
faţă de alte persoane, în afara cazului în 
care aceste prevederi, criterii sau 
practici sunt justificate obiectiv de un 
scop legitim, iar metodele de atingere a 
acelui scop sunt adecvate şi necesare. 

- (4) Orice comportament activ ori 
pasiv care, prin efectele pe care le 
generează, favorizează sau 
defavorizează nejustificat ori supune 
unui tratament injust sau degradant o 
persoană, un grup de persoane sau o 
comunitate, faţă de alte persoane, 
grupuri de persoane sau comunităţi, 
atrage răspunderea contravenţională 
conform prezentei ordonanţe, dacă nu 
intră sub incidenţa legii penale. 

- (5) Constituie hărţuire şi se 
sancţionează contravenţional, orice 
comportament pe criteriu de rasă, 
naţionalitate, etnie, limbă, religie, 
categorie socială, convingeri, gen, 
orientare sexuală, apartenenţă la o 
categorie defavorizată, vârstă, 
handicap, statut de refugiat ori azilant 
sau orice alt criteriu, care duce la 
crearea unui cadru intimidant, ostil, 
degradant ori ofensiv. 

- (6) Orice deosebire, excludere, 
restricţie sau preferinţă bazată pe două 

economic, social or cultural area or in 
any other area of the public life.              

The form through which 
discrimination takes place and is 
manifested, the manner in which 
discrimination is eliminated, 
discriminatory behaviour is 
sanctioned, etc., specified in the 
following paragraphs of the same art. 
2, are: 

- (2) The disposition to 
discriminated people according to any 
of the grounds indicated in par. (1) is 
considered discrimination, in 
accordance with this regulation.   

- (3) According to this regulation, 
the apparently neutral  provisions, 
criteria or actions which are in the 
detriment of certain persons are 
discriminatory, except for the case in 
which these provisions, criteria or 
actions are objectively justified by a 
legitimate purpose and the methods 
used for reaching that purpose are 
appropriate and necessary.  

- (4) According to this regulation, 
any active or passive behaviour which 
by means of the effects it generates 
unjustifiably favours or disfavours a 
person, a group of persons or a 
community as compared to other 
persons, groups of persons or 
communities, constitutes a 
contravention if it does not fall under 
the penal law.   

- (5) Any behaviour based on race, 
nationality, ethnicity, language, 
religion, social category, beliefs, 
gender, sexual orientation, affiliation 
to an underprivileged category, age, 
handicap, refugee or asylee status or 
any other criteria leading to an 
intimidating, hostile, degrading or 
offensive environment constitutes a 
harassment and it is contraventionally 
sanctioned.    

- (6) Any differentiation, 
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sau mai multe criterii prevăzute la alin. 
(1) constituie circumstanţă agravantă la 
stabilirea răspunderii contravenţionale, 
dacă una sau mai multe dintre 
componentele acesteia nu intră sub 
incidenţa legii penale. 

- (7) Constituie victimizare şi se 
sancţionează contravenţional, conform 
prezentei ordonanţe, orice tratament 
advers, venit ca reacţie la o plângere 
sau acţiune în justiţie, cu privire la 
încălcarea principiului tratamentului 
egal şi al nediscriminării. 

- (8) Prevederile prezentei 
ordonanţe nu pot fi interpretate în 
sensul restrângerii dreptului la libera 
exprimare, a dreptului la opinie şi a 
dreptului la informaţie. 

- (9) Măsurile luate de autorităţile 
publice sau de persoanele juridice de 
drept privat, în favoarea unei persoane, 
unui grup de persoane sau a unei 
comunităţi, vizând asigurarea 
dezvoltării lor fireşti şi realizarea 
efectivă a egalităţii de şanse a acestora, 
în raport cu celelalte persoane, grupuri 
de persoane sau comunităţi, precum şi 
măsurile pozitive ce vizează protecţia 
grupurilor defavorizate, nu constituie 
discriminare în sensul prezentei 
ordonanţe. 

- (10) În înţelesul prezentei 
ordonanţe, eliminarea tuturor formelor 
de discriminare se realizează prin: 

a) prevenirea oricăror fapte de 
discriminare, prin instituirea unor 
măsuri speciale, inclusiv a unor acţiuni 
afirmative, în vederea protecţiei 
persoanelor defavorizate care nu se 
bucură de egalitatea şanselor; 

b) mediere, prin soluţionarea pe cale 
amiabilă a conflictelor apărute, în urma 
săvârşirii unor acte/fapte de 
discriminare; 

c) sancţionarea comportamentului 
discriminatoriu, prevăzut în dispoziţiile 
alin. (1)-(7); 

exclusion, restriction or preference 
based on two or several of the criteria 
indicated in par. (1) forms an 
aggravated circumstance when 
determining contraventional liability 
if one or several of its components do 
not fall under the penal law.  

- (7) According to this regulation, 
any adverse treatment, as a result of a 
complaint or lawsuit referring to the 
violation of the principle of equal 
treatment and non-discrimination, 
constitutes victimization and is 
contraventionally sanctioned.    

- (8) The provisions of this 
regulation cannot be interpreted as a 
limitation of the right to freedom of 
speech, the right to an opinion and the 
right to information. 

- (9) The measures taken by public 
authorities or by legal entities of 
private law in favour of one person, of 
a group of persons or of a community, 
for the purpose of ensuring their 
natural development and the actual 
achievement of their equality of 
chances in relationship to other 
persons, groups of persons or 
communities, as well as the positive 
measures targeting the protection of 
underprivileged groups do not 
constitute discrimination, according to 
this regulation. 

- (10) According to this regulation, 
the elimination of all forms of 
discrimination is achieved by: 

a) preventing any discriminatory 
actions, by instituting special 
measures, including affirmative 
actions for the purpose of protecting 
underprivileged persons who do not 
enjoy equality of chances; 

b) mediating, by amicably solving 
the conflicts arising after the 
perpetration of discriminatory 
actions/deeds; 

c) sanctioning the discriminatory 
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- (11) Comportamentul 
discriminatoriu prevăzut la alin. (1)-(7) 
atrage răspunderea civilă, 
contravenţională sau penală, după caz, 
în condiţiile legii [2]. 

 
De altfel, O.G. nr. 137/2000 

interzice toate formele de discriminare 
directă sau indirectă, bazate pe o 
varietate de criterii: rasă, naţionalitate, 
etnie, limbă, religie, categorie socială, 
convingeri, sex, vârstă, handicap, boală 
cronică necontagioasă, infectare HIV, 
apartenenţă la o categorie defavorizată, 
„precum şi orice alt criteriu care are ca 
scop sau ca efect restrângerea, 
înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau 
exercitării, în condiţii de egalitate, a 
drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale sau a drepturilor 
recunoscute de lege, în domeniul 
politic, economic, social şi cultural sau 
în orice alte domenii ale vieţii publice”. 
Din această formulare se deduce că 
orice alt criteriu (spre exemplu, 
înălţime, greutate, aspect fizic, etc.) 
utilizat cu un asemenea scop sau care 
produce un astfel de efect, reprezintă 
un criteriu discriminatoriu. 

 
2. Zonele de manifestare a 

discriminării 
 
Cu siguranţă, zonele în care 

discriminarea se poate manifesta sunt 
foarte diverse, dar în ceea ce ne 
priveşte dorim să abordăm acest 
fenomen din perspectiva raporturilor de 
muncă, în general şi în activităţile 
independente, în special. 

Prevederile art. 5 alin (1) din Codul 
muncii, statuează clar faptul că în 
cadrul relaţiilor de muncă, funcţionează 
principiul egalităţii de tratament faţă de 
toţi salariaţii şi angajatorii. De 
asemenea, conform alin (2) al art 5, 
orice discriminare directă sau indirectă 

behaviour specified in the provisions 
of par. (1) – (7). 

- (11) The discriminatory 
behaviour specified in par. (1)-(7) 
leads to civil, contraventional or penal 
liability, as appropriate, in compliance 
with the law [2].      

 
On the other hand, the Government 

Ordinance no. 137/2000 interdicts all 
forms of direct or indirect 
discrimination, based on a variety of 
criteria: race, nationality, ethnicity, 
language, religion, social category, 
beliefs, gender, age, handicap, chronic 
non-contagious disease, HIV 
infection, affiliation to an 
underprivileged category, “as well as 
any other criterion the purpose or 
effect of which is the confinement, 
elimination of the acknowledgement, 
use or exercise, under equal 
conditions, of human rights and 
fundamental freedoms or of legally 
established rights, in the political, 
economic, social or cultural area or in 
any other area of public life”. From 
this enunciation, one can infer that 
any other criterion (e.g. height, 
weight, physical aspect, etc.) used 
with such a purpose or which 
generates such an effect represents a 
discriminatory criterion.              

 
2. Areas of manifestation of 

discrimination 
 
Most certainly the areas in which 

discrimination can be displayed are 
very diverse, but in what we are 
concerned we wish to approach this 
phenomenon from the perspective of 
work relationships in general and self-
employment in particular. 

The provisions of art. 5, par. (1) of 
the Labour Code, clearly regulate that 
the principle of equality of treatment 
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faţă de un salariat, bazată pe criterii de 
sex, orientare sexuală, caracteristici 
genetice, vârstă, apartenenţă naţională, 
rasă, culoare, etnie, religie, opţiune 
politică, origine socială, handicap, 
situaţie sau responsabilitate familială, 
apartenenţă ori activitate sindicală, este 
interzisă.  

În alin (3) şi (4) ale art 5 se stabilesc 
următoarele: 

- Constituie discriminare directă, 
actele şi faptele de excludere, 
deosebire, restricţie sau preferinţă, 
întemeiate pe unul sau mai multe dintre 
criteriile prevăzute la alin. (2), care au 
ca scop sau ca efect neacordarea, 
restrângerea ori înlăturarea 
recunoaşterii, folosinţei sau exercitării 
drepturilor prevăzute în legislaţia 
muncii. 

- Constituie discriminare indirectă, 
actele şi faptele întemeiate, în mod 
aparent, pe alte criterii decât cele 
prevăzute la alin. (2), dar care produc 
efectele unei discriminări directe. 

La art. 6 se menţionează că, orice 
salariat care prestează o muncă, 
beneficiază de condiţii de muncă 
adecvate activităţii desfăşurate, de 
protecţie socială, de securitate şi 
sănătate în muncă, precum şi de 
respectarea demnităţii şi a conştiinţei 
sale, fără nicio discriminare. 

La art. 8, sunt reglementate două 
dintre principiile fundamentale ale 
raportului de muncă, şi anume: relaţiile 
de muncă se bazează pe principiul 
consensualităţii şi al bunei-credinţe 
[3]. 

 
Nu trebuie să omitem faptul că, în 

Legea nr. 202 din 19 aprilie 2002 
privind egalitatea de şanse şi de 
tratament între femei şi bărbaţi, la art. 
4, sunt menţionate definiţii ale 
diverselor forme de discriminare şi de 
hărţuire, astfel:  

for all employees and employers 
applies in respect of work relations. 
Also, according to par. (2) of art. 5, 
any direct or indirect discrimination 
of an employee, based on criteria 
referring to gender, sexual orientation, 
genetic features, age, national 
affiliation, race, colour, ethnicity, 
religion, political opinion, social 
origin, handicap, family status or 
responsibility, union affiliation or 
activity, is prohibited.     

In par. (3) and (4) of art. 5 the 
following aspects are determined: 

- The actions and deeds of 
exclusion, difference, restriction and 
preference, consistent with one or 
several criteria specified in par. (2), 
the purpose or effect of which is the 
non-awarding, limitation or 
elimination of the acknowledgement, 
use or exercise of the law provided by 
the labour legislation constitute direct 
discrimination. 

- The actions and deeds apparently 
consistent with other criteria than 
those specified in par. (2), but which 
generate the effects of a direct 
discrimination constitutes indirect 
discrimination. 

Art. 6 mentions that any employee 
that is carrying out a certain operation 
benefits from work conditions 
appropriate to the activity carried out, 
from social protection, safety and 
health conditions at the work place, as 
well as from the observance of his/her 
dignity and perception, without any 
discrimination.      

 In the art. 8 are brought under 
regulation two of the main principles 
of the work report, i.e.: the work 
relations are based on the 
consensuality principle and of the 
good faith [3]. 

 
We shall not avoid the fact that in 
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a) prin discriminare directă, se 
înţelege situaţia în care o persoană este 
tratată mai puţin favorabil, pe criterii de 
sex, decât este, a fost sau ar fi tratată 
altă persoană într-o situaţie 
comparabilă; 

b) prin discriminare indirectă, se 
înţelege situaţia în care o dispoziţie, un 
criteriu sau o practică, aparent neutră, 
ar dezavantaja în special persoanele de 
un anumit sex în raport cu persoanele 
de alt sex, cu excepţia cazului în care 
această dispoziţie, acest criteriu sau 
această practică este justificată obiectiv 
de un scop legitim, iar mijloacele de 
atingere a acestui scop sunt 
corespunzătoare şi necesare; 

c) prin hărţuire, se înţelege situaţia 
în care se manifestă un comportament 
nedorit, legat de sexul persoanei, având 
ca obiect sau ca efect lezarea demnităţii 
persoanei în cauză şi crearea unui 
mediu de intimidare, ostil, degradant, 
umilitor sau jignitor; 

d) prin hărţuire sexuală, se înţelege 
situaţia în care se manifestă un 
comportament nedorit cu conotaţie 
sexuală, exprimat fizic, verbal sau 
nonverbal, având ca obiect sau ca efect 
lezarea demnităţii unei persoane şi, în 
special, crearea unui mediu de 
intimidare, ostil, degradant, umilitor 
sau jignitor; 

e) prin acţiuni pozitive, se înţelege 
acele acţiuni speciale care sunt 
întreprinse temporar pentru a accelera 
realizarea în fapt a egalităţii de şanse 
între femei şi bărbaţi şi care nu sunt 
considerate acţiuni de discriminare; 

f) prin muncă de valoare egală, se 
înţelege activitatea remunerată care, în 
urma comparării, pe baza aceloraşi 
indicatori şi a aceloraşi unităţi de 
măsură, cu o altă activitate, reflectă 
folosirea unor cunoştinţe şi deprinderi 
profesionale similare sau egale şi 
depunerea unei cantităţi egale ori 

the Law no. 202 from 19th April 2002 
regarding the chances and treatment 
equality between women and men in 
the art. 4 are mentioned definitions of 
several discrimination and 
molestation forms in the following 
way:  

a) by direct discrimination we 
understand the situation where a 
person is treated less favorable based 
on gender criterion as is, was or 
would be treated other person in a 
comparable situation;  

b) by indirect discrimination we 
understand the situation where a 
disposition, criterion or a practice, 
apparently neutral, would put in 
disadvantage the persons of a certain 
gender in relation to the persons of 
other gender, excepting the case 
where this disposition, this criterion 
or this practice is objectively justified 
by a legal purpose and the methods in 
achieving that purpose are appropriate 
and necessary; 

c) by molestation is understood the 
situation where is manifested an 
unwished behavior regarding the sex 
of the person, having as object or as 
result the violation of the person’s 
dignity and creation of an 
intimidating, hostile, degrading, 
humiliating or insulting environment; 

d) by sexual molestation is 
understood the situation where is 
manifested an unwished behavior 
with sexual connotation, expressed 
physically, verbally or non-verbally 
having as object or as effect the 
violation of the person’s dignity and 
especially creating an intimidating, 
hostile, degrading, humiliating or 
insulting environment; 

e) by positive actions are 
understood those special actions 
which are temporarily undertaken in 
order to accelerate the realization in 
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similare de efort intelectual şi/sau fizic; 
g) prin discriminare bazată pe 

criteriul de sex, se înţelege 
discriminarea directă şi discriminarea 
indirectă, hărţuirea şi hărţuirea sexuală 
a unei persoane de către o altă 
persoană, la locul de muncă sau în alt 
loc în care aceasta îşi desfăşoară 
activitatea, precum şi orice tratament 
mai puţin favorabil, cauzat de 
respingerea unor astfel de 
comportamente, de către persoana 
respectivă ori de supunerea sa la 
acestea; 

h) prin discriminare multiplă, se 
înţelege orice faptă de discriminare, 
bazată pe două sau mai multe criterii de 
discriminare [4]; 

 
3. Prevenirea şi eliminarea 

comportamentelor şi practicilor 
discriminatorii 

 
Legiuitorul a introdus la art. 8 din 

Legea 202 şi o serie de prevederi, 
menite a preveni şi elimina orice fel de 
comportamente, definite drept 
discriminare bazată pe criteriul de sex, 
stabilind pentru angajator următoarele 
obligaţii: 

a) să asigure egalitatea de şanse şi 
de tratament între angajaţi, femei şi 
bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă de 
orice fel, inclusiv prin introducerea de 
dispoziţii pentru interzicerea 
discriminărilor bazate pe criteriul de 
sex, în regulamentele de organizare şi 
funcţionare şi în regulamentele interne 
ale unităţilor; 

b) să prevadă în regulamentele 
interne ale unităţilor sancţiuni 
disciplinare, în condiţiile prevăzute de 
lege, pentru angajaţii care încalcă 
demnitatea personală a altor angajaţi, 
prin crearea de medii degradante, de 
intimidare, de ostilitate, de umilire sau 
ofensatoare, prin acţiuni de 

fact of the equality between women 
and men and which are not considered 
discrimination actions; 

f) by work of equal value is 
understood the paid activity which 
based on comparison and on the same 
indicators and measurement units 
with another activity reflect the use of 
some professional knowledge and 
customs similar or equal and making 
the equal or similar intellectual and/or 
physical effort; 

g) by discrimination based on the 
gender criterion is understood the 
direct discrimination and the indirect 
discrimination, the molestation and 
the sexual molestation of a person by 
other person at the workplace or in 
other place where this person carries 
his/her activity and also any kind of 
behavior less favorable caused by 
rejecting this type of behaviors by that 
person or forcing the person to 
make/accept them; 

h) by multiple discrimination is 
understood any discrimination action 
based on two or more discrimination 
criterion [4]; 

 
3. Prevention and elimination of 

discriminatory behaviors and 
practices 

 
The lawmaker has introduced in 

the art. 8 of Law 202 a series of 
provisions which are meant to prevent 
and eliminate any kind of behaviors, 
defined as discrimination based on the 
gender criterion, establishing for the 
employer the following obligations: 

a) to assure the equality and 
treatment between employees, women 
and men within the work relations of 
any kind, including the introducing of 
dispositions regarding the prohibition 
of the discriminations based on the 
gender criterion in the organization 
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discriminare, astfel cum sunt definite la 
art. 4 lit. a) -e) şi la art. 11; 

c) să îi informeze permanent pe 
angajaţi, inclusiv prin afişare în locuri 
vizibile, asupra drepturilor pe care 
aceştia le au, în ceea ce priveşte 
respectarea egalităţii de şanse şi de 
tratament între femei şi bărbaţi în 
relaţiile de muncă; 

d) să informeze, imediat după ce a 
fost sesizat, autorităţile publice abilitate 
cu aplicarea şi controlul respectării 
legislaţiei privind egalitatea de şanse şi 
de tratament între femei şi bărbaţi. 

 
Legislaţia cu privire la înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea 
sindicatelor, prevede o serie de măsuri 
de protecţie a membrilor de sindicat, în 
general, şi a membrilor aleşi în 
organele de conducere a sindicatelor, în 
special. De asemenea, sunt interzise 
orice discriminări ale salariaţilor 
întemeiate pe apartenenţa şi activitatea 
sindicală în ceea ce priveşte: angajarea, 
repartiţia în muncă, formarea 
profesională, avansarea în profesie, 
salarizarea, măsurile disciplinare şi 
concedierea. Formularele de angajare 
nu trebuie să conţină probleme 
referitoare la afilierea sindicală, iar 
clauzele de neafilere sindicală incluse 
în contractele de muncă sunt nule. 
Pentru a justifica existenţa unei 
discriminări de natură sindicală, este 
suficient ca un salariat să probeze că nu 
a mai beneficiat de aceleaşi avantaje, ca 
ceilalţi salariaţi, din momentul în care a 
fost ales ca membru în organul de 
conducere a sindicatului sau a luat 
parte la anumite activităţi sindicale, 
dacă angajatorul nu poate dovedi că 
această situaţie se îmtemeiază pe 
motive obiective, fără legătură cu 
apartenenţa sau activitatea sindicală. 

 
La nivel instituţional, în baza Legii 

and functioning rules and in the intern 
rules of the units; 

b) to provide in the intern 
regulations of the units disciplinary 
sanctions under the conditions 
provided by law for the employers 
that violate the personal dignity of 
other employees by creating 
intimidating, hostile, degrading, 
humiliating or insulting environments, 
as they are defined in art. 4 let. a) - e) 
and in the art. 11; 

c) to permanently inform the 
employees, including by displaying in 
visible places on the rights they have 
regarding the respect of the chances 
and treatment equality between 
women and men in the work relations; 

d) to immediately inform after they 
have announced the public authorities 
responsible for the application and 
control of the law regarding the 
chances and treatment equality 
between women and men. 

 
The legislation regarding the 

establishing, organization and 
functioning of the labor unions 
provides a series of protection 
measurements of the labor union 
members generally talking and 
particularly of the members chosen in 
the leading bodies of the labor unions. 
At the same time, are forbidden all 
discriminations of the employees 
based on the union membership and 
activity regarding: the employment, 
work repartition, professional 
development and advance in 
profession, salary, disciplinary 
measures and layoff. The employment 
forms shall not contain problems 
regarding the union affiliation and the 
clauses of union non – membership 
included in the work agreements are 
null. In order to justify the existence 
of a union nature discrimination is 
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nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse 
şi de tratament între femei şi bărbaţi, s-
a înfiinţat şi a funcţionat Agenţia 
Naţională pentru Egalitatea de Şanse 
între Femei şi Bărbaţi (ANES), organ 
de specialitate al administraţiei publice 
centrale, cu personalitate juridică, în 
subordinea Ministerului Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei, a cărei 
principală atribuţie a fost 
implementarea principiului egalităţii de 
şanse între femei şi bărbaţi, în toate 
politicile şi programele naţionale. Prin 
OUG nr. 68/30 iunie 2010 privind 
unele măsuri de reorganizare a 
Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale, ANES a fost 
desfiinţată, iar prin Hotărârea nr. 
728/21 iulie 2010 pentru modificarea şi 
completarea HG nr. 11/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale, în structura 
organizatorică a ministerului s-a 
înfiinţat Direcţia Egalitate de Şanse 
între Femei şi Bărbaţi. 

Potrivit legii, Direcţia Egalitate de 
Şanse între Femei şi Bărbaţi are 
următoarele atribuţii: 

- elaborarea politicilor şi Planurilor 
Naţionale de Acţiune ale Guvernului, 
în domeniul egalităţii de şanse între 
femei şi bărbaţi şi coordonarea 
acestora; 

- primirea de reclamaţii/plângeri 
privind încălcarea principiului egalităţii 
de şanse şi de tratament între femei şi 
bărbaţi şi a sesizării faptelor de 
discriminare pe criteriul de sex, de la 
persoane fizice, persoane juridice, 
instituţii publice şi private, şi 
transmiterea lor către instituţiile 
competente, în vederea soluţionării şi 
aplicării sancţiunilor; 

- avizarea proiectelor de acte 
normative, iniţiate de celelate ministere 
şi de alte organe de specialitate ale 

enough for an employee to prove that 
he/she hasn’t benefited from the same 
advantages as the others employees 
from the moment he/she was chosen 
as member in the union leadership or 
attended some union activities, if the 
employer can’t prove that this 
situation is based on objective reasons 
without being related to the union 
membership or activity.  

 
At an institutional level, based on 

Law no. 202/2002 regarding the 
chances and treatment equality 
between women and men was 
established and has functioned the 
National Agency for Equality 
between Women and Men (ANES), 
specialized body of the central public 
administration with legal personality 
under the ferule of the Ministry of 
Labor, Solidarity and Family of which 
main attribution was the 
implementation of the equality 
principle between women and men in 
all the national politics and programs. 
By the Government Emergency 
Ordinance no. 68/30 June 2010 
regarding some reorganization 
measurements of the Ministry of 
Labor, Family and Social Protection, 
ANES was abolished and by the 
Decision no. 728/21st July 2010 for 
the changing and completion of the 
Government Decision no. 11/2009 
regarding the organization and 
functioning of the Ministry of Labor, 
Family and Social Protection in the 
organizational structure of the 
ministry was established the Direction 
of Equality between Women and 
Men.  

According to law, the Direction of 
Equality between Women and Men 
has the following attributions: 

- elaborating the national politics 
and plans regarding the government 
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administraţiei publice centrale, în 
vederea integrării şi respectării 
perspectivei de gen. 

 
La nivelul dreptului Uniunii 

Europene, principiul privind egalitatea 
de tratament între femei şi bărbaţi, este 
concretizat de o manieră directă şi 
punctuală, prin intermediul unui pachet 
juridic constituit din mai multe 
regulamente, directive, decizii, 
racordate şi articulate între ele şi care 
sunt menite să consolideze aplicarea 
acestuia, la diferite nivele, în acţiuni 
sau în domenii de activitate, 
contribuind, astfel, la asigurarea liberei 
circulaţii a serviciilor şi a persoanelor 
în spaţiul european. 

Din acest punct de vedere, relevantă 
din perspectiva subiectului abordat este 
Directiva 2010/41/UE a Parlamentului 
European şi a Consiliului, privind 
aplicarea principiului egalităţii de 
tratament între bărbaţii şi femeile care 
desfăşoară o activitate independentă şi 
de abrogare a Directivei 86/613/CEE a 
Consiliului, directivă care se alătură 
altor reglementări din domeniu, cum ar 
fi: Directiva 2004/113/CE a 
Consiliului, de aplicare a principiului 
egalităţii de tratament între femei şi 
bărbaţi privind accesul la bunuri şi 
servicii şi furnizarea de bunuri şi 
servicii, Directiva 2006/54/CE, privind 
punerea în aplicare a principiului 
egalităţii de şanse şi al egalităţii de 
tratament între bărbaţi şi femei în 
materie de încadrare în muncă şi de 
muncă (reformă) şi Directiva 79/7/CEE 
a Consiliului din 19 decembrie 1978, 
privind aplicarea treptată a principiului 
egalităţii de tratament între bărbaţi şi 
femei în domeniul securităţii sociale. 

Directiva 2010/41/UE, permite 
statelor membre ale Uniunii Europene 
să adopte măsuri de acţiune pozitivă, în 
ceea ce priveşte garantarea unei depline 

actions in the field of equality 
between women and men and their 
coordination; 

- registering the claims regarding 
the violation of the chances and 
treatment equality principle between 
women and men and getting wise to 
the discrimination facts based on the 
gender criterion from natural and 
legal persons, public and private 
institutions and sending them to the 
competent institutions in order to 
settle them and apply the sanctions; 

- asdvising the projects of 
normative documents initiated by the 
others ministries and other specialized 
bodies of the central public 
administration regarding the 
integration and respecting the gender 
perspective.  

 
At the level of EU Law, the 

principle regarding the treatment 
equality between women and men is 
materialized by a direct and punctual 
manner by a legal pack built up from 
more rules, directives, decisions 
connected and joint between them and 
which are meant to consolidate their 
application at different levels in 
actions or fields of activity 
contributing hereby to assuring the 
free circulation of the services and 
persons in the European space.  

From this point of view, it is 
relevant from the perspective of the 
treated issue, the European Union and 
Council Directive 2010/41/EU 
released by The European Parliament 
and Council, implementing the 
principle of equal treatment for men 
and women unfolding individual 
activity and repealing Council 
Directive 86/613/EEC, directive that 
supports other regulations of the area, 
such as: Council Directive 
2004/113/EC implementing the 
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egalităţi între bărbaţi şi femei în 
aspecte concrete privind viaţa 
profesională, cum ar fi promovarea 
creării de întreprinderi de către femei. 
În acest domeniu, principiul egalităţii 
de tratament între bărbaţi şi femei 
presupune ca soţiile/soţii sau 
partenerele/partenerii de viaţă, care 
înfiinţează o întreprindere împreună, să 
fie trataţi în aceleaşi condiţii ca 
celelalte persoane. In plus, directiva 
stabileşte că, în cazul în care există un 
sistem naţional de protecţie socială 
pentru lucrătorii independenţi, 
soţiile/soţii sau partenerele/partenerii 
de viaţă, care participă la activităţile 
unui lucrător independent, au dreptul la 
o protecţie socială în nume propriu [5]. 

 
Tot cu privire la subiectul pe care 

dorim să-l abordăm în studiul de faţă, 
autorităţile române, prin Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 83 din 4 decembrie 2012 
pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de 
şanse şi de tratament între femei şi 
bărbaţi, au avut în vedere şi 
transpunerea parţială a prevederilor 
specifice domeniului egalităţii de şanse, 
din Directiva 2010/41/UE a 
Parlamentului European şi Consiliului 
din 7 iulie 2010, privind  aplicarea 
principiului egalităţii de tratament între 
bărbaţii şi femeile care desfăşoară o 
activitate  independentă şi de abrogare 
a Directivei 86/613/CEE, precum şi ale 
Directivei 2006/54/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 5 iulie 
2006, privind punerea în aplicare a 
principiului egalităţii de şanse şi al 
egalităţii de tratament între bărbaţi şi 
femei în materie de încadrare în muncă 
şi de muncă (reformă), precum şi 
corelarea normelor interne cu cele 
comunitare. Partea română a avut în 
vedere, de asemenea, la momentul 
emiterii acestui act normativ, şi faptul 

principle of equal treatment for men 
and women concerning access to 
goods and services and provision of 
goods and services, Council Directive 
2006/54/EC implementing the 
principle of equal chances and equal 
treatment for men and women 
concerning work integration and work 
(reform) and Council Directive 
79/7/EEC of 19 December 1978 
gradually implementing the principle 
of equal treatment for men and 
women in the area of social 
protection. 

Union Directive allows the 
Member States of the European Union 
to take positive measures concerning 
the guarantee of complete equality for 
men and women in concrete aspects 
of professional life, such as promotion 
of enterprises founded by women. 
Equal treatment principle for men and 
women supposes that in this area 
wives/husbands or spouses and their 
partners founding an enterprise 
together are to be treated under the 
same circumstances as the other 
persons. Additionally, the Union 
Directive defines that in case of a 
national social protection system for 
self-employed workers, 
wives/husbands or spouses and 
partners engaged in an activity in a 
self-employed capacity have the right 
to own social protection [5]. 

 
Considering also the issue that is to 

be treated in the present research, it 
was taken into consideration by the 
authorities of Romania, by the 
application of Emergency Ruling Nr. 
83 of 4 December 2012, for 
modification and completion of Law 
Nr. 202/2002 concerning equality of 
chances and equal treatment for men 
and women, also the partial 
transposition of specific provisions in 
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că, Comisia Europeană a comunicat 
autorităţilor din România scrisoarea C 
(2012) 6700/23 final de punere în 
întârziere, în cauza 2012/0399, prin 
care atrage atenţia asupra neîndeplinirii 
de către România a obligaţiei de stat 
membru UE, de comunicare a 
măsurilor naţionale de transpunere, 
având termen 05.08.2012, a Directivei 
2010/41/UE privind aplicarea 
principiului egalităţii de tratament între 
bărbaţii şi femeile care desfăşoară o 
activitate independentă şi de abrogare a 
Directivei 86/613/CEE. Prin întârzierea 
adoptării acestui act normativ, se 
ajungea la declanşarea angajarii 
răspunderii României, pentru 
încălcarea obligaţiilor de a transpune 
Directiva 2010/41/UE, şi putea avea 
drept consecinţe plata unei sume 
forfetare, cât şi a unor penalităţi cu titlu 
cominatoriu. 

Principalele modificări aduse prin 
acest act normativ se referă la: 

- integrarea în textul legii 202 din 
2002, a unor prevederi ale Directivei 
2010/41/UE a Parlamentului European 
şi Consiliului din 7 iulie 2010 privind 
aplicarea principiului egalităţii de 
tratament între bărbaţii şi femeile care 
desfăşoară o activitate independentă şi 
de abrogare a Directivei 86/613/CEE; 

- actualizarea cuantumului 
amenzilor contravenţionale, în cazul 
încălcării prevederilor legii; 

- actualizarea unor denumiri de 
instituţii, ca urmare a noilor prevederi 
legislative; 

- abrogarea şi modificarea unor 
texte de lege, după cum urmează: - 
abrogarea art. 12, cuprinsul acestuia 
fiind preluat de art. 8 al Proiectului; - 
abrogarea alin. 3 al art. 9, cuprinsul 
acestuia fiind preluat de art. 6 alin. 1 al 
Proiectului; - abrogarea art. 34 şi 35, 
cuprinsul acestora fiind preluat de art. 
16 şi 18 ale Proiectului; - abrogarea 

the area of chance equality of Union 
and Council Directive 2010/41/EU 
concerning implementing principle of 
equal treatment for men and women 
engaged in an activity in a self-
employed capacity and repealing 
Council Directive 86/613/EEC as well 
as Union and Council Directive of 
The European Parliament and Council 
of 5 July 2006 concerning 
implementing the principle of equal 
chances and equal treatment for men 
and women concerning work 
integration and work (reform), as well 
as correlating interior norms to the 
community ones. Romanian side also 
took into consideration, by publishing 
of this normative document, the fact 
that European Commission delivered 
to the authorities of Romania the 
letter C (2012) 6700/23 final 
concerning delaying cause 2012/0399 
drawing attention to non-performance 
by Romania of Member State 
obligation of communication of 
national transposition measures 
deadline 05 of August 2012, as well 
as Union Directive 2010/41/EU 
implementing principle of equal 
treatment for men and women 
engaged in an activity in a self-
employed capacity and repealing 
Council Directive 86/613/EEC. The 
delay of the implementing of this 
normative document  Romania started 
to be amenable to law for breaking 
commitments of transposition Union 
Directive 2010/41/EU and resulted in 
a lump sum as well as in periodic 
penalty payments.  

The major modifications brought 
by this normative act document are, as 
follows: 

- integration into law text 202 of 
2002 referring to some previsions of 
Union Directive 2010/41/EU of 
European Parliament and Council of 7 
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literelor a), b) şi d) ale art. 49, ca 
urmare a abrogării Directivei 
Consiliului nr. 76/207/CEE, Directivei 
75/117/CEE şi a Directivei 97/80/CE 
prin Directiva 2006/54/CE, precum şi 
abrogarea literei f) al aceluiaşi articol 
ca urmare a abrogării Directivei 
86/613/CEE prin Directiva 
Parlamentului European şi al 
Consiliului nr. 2010/41/UE; 

Prin modificarea şi completarea 
Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de 
şanse şi de tratament între femei şi 
bărbaţi, actul normativ cadru în 
domeniu se aplică şi asupra unei noi 
categorii de beneficiari de drepturi de 
protecţie socială, respectiv cea a 
soţiilor/soţilor colaboratori ai 
lucrătorilor independenţi, în 
conformitate cu prevederile Directivei 
2010/41/UE a Parlamentului European 
şi Consiliului din 7 iulie 2010 privind 
aplicarea principiului egalităţii de 
tratament între bărbaţii şi femeile care 
desfăşoară o activitate independentă şi 
de abrogare a Directivei 86/613/CEE. 
De asemenea, actul normativ cadru va 
avea un caracter coerent şi unitar, care 
să conducă la creşterea accesibilăţii 
tuturor cetăţenilor la prevederile 
acestuia şi a gradului în care aceştia îşi 
pot apăra mai bine drepturile de care 
beneficiază, în cazul în care sunt supuşi 
unui act de discriminare pe criteriu de 
sex. 

 
Ca urmare a obligaţiei transpunerii 

prevederilor Directivei 2010/41/UE a 
Parlamentului European şi Consiliului 
din 7 iulie 2010 privind aplicarea 
principiului egalităţii de tratament între 
bărbaţii şi femeile care desfăşoară o 
activitate independentă şi de abrogare a 
Directivei 86/613/CEE, prin care se 
defineşte o nouă categorie de 
beneficiari de drepturi de protecţie 
socială, respectiv soţia/soţul 

July 2010 concerning the application 
of principle of equal treatment for 
men and women engaged in an 
activity in a self-employed capacity 
and repealing Council Directive 
86/613/EEC; 

- actualization of infringement 
penalty payment ratio in case of law 
prevision violation;   

- actualization of institution names 
as a result of the new legislative 
previsions; 

- repealing and modification of law 
texts, as follows: - repealing art. 12, 
its content being overtaken by art. 8 
of the Project; - repealing (3) of art. 9, 
its content being overtaken by art. 6 
(1) of the Project; - repealing art. 34 
and 35, its content being overtaken by 
art. 16 and 18 of the Project; - 
repealing (a) (b) and (d) of art. 49, as 
a consequence of repealing Council 
Directive 76/207/EEC, Council 
Directive 75/117/EEC and Council 
Directive 97/80/EC by Council 
Directive 2006/54/EC, as well as 
repealing (f) of the same article as a 
result of repealing Council Directive 
86/613/EEC by Union and Council 
Directive 2010/41/EU; 

By modification and completion of 
Law 202/2002 concerning equality of 
chances and equal treatment for men 
and women, the normative document 
framework in the area is applied also 
for a new category of social 
protection law beneficiary, namely 
spouses engaged in self-employment 
collaborations, in conformity with the 
previsions of Union Directive 
2010/41/EU of 7 July 2010 
implementing principle of equal 
treatment for men and women 
engaged in an activity in a self-
employed capacity and repealing 
Council Directive 86/613/EEC. The 
normative document framework will 
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colaborator al lucrătorului independent, 
o serie de acte normative vor trebui 
modificate, după cum urmează: 

- Legea nr. 76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă; 

- Legea 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii; 

- Ordinul nr. 233/2006 pentru 
aprobarea modelului unic al 
certificatului de concediu medical şi a 
instrucţiunilor privind utilizarea şi 
modul de completare a certificatelor; 

- OUG nr. 158/2005 privind 
concediile şi indemnizaţiile de asigurări 
sociale de sănătate; 

- Ordinul nr. 60/2006 pentru 
aprobarea Normelor de aplicare a 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr. 158/2005 privind concediile şi 
indemnizaţiile de asigurări sociale de 
sănătate; 

 
În urma unei evaluări preliminare a 

măsurilor prevăzute de actul european 
mai sus menţionat, Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale a iniţiat o 
consultare a tuturor instituţiilor 
implicate în domeniul vizat de 
dispoziţiile directivei (ANOFM, CNPP, 
MS, CNAS, MJ, CNCD, MECMA, 
MFP). În cadrul discuţiilor din 
reuniunile care au avut loc în grupul de 
lucru coordonat de MAE, în perioada 
noiembrie 2011 - august 2012, a reieşit 
necesitatea includerii în legislaţia de 
transpunere a directivei, a definiţiei 
soţiei/soţului colaborator al lucrătorului 
independent. De aceea, având în vedere 
că o astfel de categorie de beneficiari 
nu este definită în legislaţia naţională în 
vigoare, şi în raport de faptul că 
activitatea desfăşurată de această nouă 
categorie este în directă legătură cu 
activitatea lucrătorului independent, 
respectiv a persoanei fizice autorizate, 
în cazul sistemului juridic naţional, 

be having a coherent and unified 
character as well, in order to 
contribute to accessibility increase of 
all the citizens towards its previsions 
and of defense grade concerning 
personal rights in the case of 
discrimination based on sex. 

 
As a result of transposition 

obligation for previsions of Union 
Directive 2010/41/EU of 7 July 2010 
implementing principle of equal 
treatment for men and women 
engaged in an activity in a self-
employed capacity and repealing 
Council Directive 86/613/EEC, 
defining a new category of social 
protection beneficiary, namely 
spouses engaged in self-employment 
collaboration, a serial of normative 
documents are to be modified, as 
follows:  

- Law 76/2002 concerning 
protection system for unemployed and 
stimulation of employment;  

- Law 95/2006 concerning reform 
in health area; 

- Regulation 233/2006 concerning 
acknowledgment of the unique sick 
leave Certificate and of instructions 
concerning the usage and fill in of 
certificates; 

- EGR 158/2005 concerning 
holidays and social health insurance 
allowances; 

- Regulation 60/2006 concerning 
acknowledgment of application 
Norms of Emergency Regulation 
158/2005 concerning holidays and 
social health insurance allowances; 

 
As a result of a preliminary 

evaluation provided by the European 
document mentioned above, The 
Ministry of Employment, Family and 
Social Protection initiated 
consultation of the involved 
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instituţie reglementată de OUG nr. 
44/2008 privind desfăşurarea 
activităţilor economice de către 
persoanele fizice autorizate, 
întreprinderile individuale şi 
întreprinderile familiale, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
a rezultat necesitatea modificării OUG 
nr. 44/2008, în sensul includerii între 
termenii şi experesiile definite de 
ordonanţă, a soţiei/soţului colaborator 
al lucrătorului indepenedent, respectiv 
al persoanei fizice autorizate. 
Ministerul Economiei, Comerţului şi 
Mediului de Afaceri s-a angajat cu un 
calendar bine stabilit, să opereze 
modificările necesare în OUG nr. 
44/2008, astfel încât să poată fi operate 
modificările necesare şi în actualul 
proiect de modificare şi completare a 
Legii 202/2002. 

În acest sens, în luna octombrie 
2013, Guvernul României a iniţiat un 
nou proiect de lege pentru modificarea 
şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 44/2008 privind 
desfăşurarea activităţilor economice de 
către persoanele fizice autorizate, 
intreprinderile individuale şi 
intreprinderile familiale. Proiectul de 
act normativ vizează, printre altele, 
introducerea unei noi categorii de 
beneficiari ai sistemului de prestaţii 
sociale, respectiv soţia/soţul 
lucrătorilor independenţi, ca urmare a 
transpunerii art. 2 din Directiva 
2010/41/UE a Parlamentului European 
şi a Consiliului din 7 iulie 2010 privind 
aplicarea principiului egalităţii de 
tratament între bărbaţii şi femeile care 
desfăşoară activitate independenţă şi de 
abrogare a Directivei 86/613/CEE a 
Consiliului, publicată în JOUE L 180 
din 15 iulie 2010. 

Având în vedere, că o astfel de 
categorie de beneficiari nu este definită 
în legislaţia naţională în vigoare, şi în 

institutions in the area aimed by the 
dispositions of the directive (National 
Agency for Employment, National 
Institute on Retirement, Ministry of 
Health, Health Insurance Fund, 
Ministry of Justice, National Council 
for Combating Discrimination, 
Ministry of Economy and Commerce, 
Ministry of Public Finance). On 
behalf of workgroup assemble 
discussions coordinated by European 
Ministry of Foreign Affairs in the 
period between 2011 – August 2012, 
turned up the necessity of including 
the term of collaborating spouse of 
self-employed worker into the 
transposition of Directive. This 
resulted - regarding that there is none 
of such a beneficiary category  
included in national operational 
legislation and reported to the fact 
that the activity engaged by this new 
category is directly related to the 
activity of the self-employed worker, 
namely of the authorized individual in 
the case of national legislation 
system, institution regulated by EGR 
44/2008 concerning unfolding of 
economic activities by authorized 
individuals, individual and family 
enterprises, with subsequent 
modifications and completions – the 
necessity of 44/2008 EGR 
modification, referring to the 
introduction of the terms 
‘collaborating spouse of the 
individual worker, namely of 
authorized individual among the other 
terms defined by the emergency 
regulation. Ministry of Economy and 
Commerce committed according to a 
well prepared schedule to undertake 
necessary modifications of EGR 
44/2008, so that the actual 
modification and completion project 
of Law 202/2002 could be modified 
as well.    
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raport de faptul că activitatea 
desfăşurată de această nouă categorie 
este în directă legătură cu activitatea 
lucrătorului independent, respectiv a 
titularului intreprinderii 
individuale/persoanei fizice autorizate 
în cadrul sistemului juridic naţional, 
instituţii reglementate în Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 
privind desfăşurarea activităţilor 
economice de către persoanele fizice 
autorizate, întreprinderile individuale şi 
întreprinderile familiale, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
s-a concluzionat că este necesar să se 
modifice Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 44/2008, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
în sensul includerii între termenii şi 
expresiile definite de ordonanţă a 
soţiei/soţului colaborator a/al 
lucrătorului independent, respectiv a/al 
titularului întreprinderii 
individuale/persoanei fizice autorizate. 

Potrivit prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
intreprinderea individuală este 
„întreprinderea economică, fără 
personalitate juridică, organizată de un 
întreprinzător persoană fizică”, în timp 
ce persoana fizică autorizată (PFA) este 
acea „persoană fizică autorizată să 
desfăşoare orice formă de activitate 
economică permisă de lege, folosind în 
principal forţa sa de muncă”, iar la art. 
2 lit. b) din Directiva 2010/41/UE 
lucrătorii independenţi sunt definiţi ca 
fiind „acele persoane care exercită o 
activitate pe cont propriu,  în condiţiile 
prevăzute de dreptul intern”. 

 
Concluzii 
 
Având în vedere că, şi prin 

transpunerea parţială a prevederilor 
specifice domeniului egalităţii de şanse 

On this issue, in October 2013, The 
Government of Romania initiated a 
new law project on modification and 
completion of Emergency Regulation 
44/2008 concerning unfolding of 
economic activities by authorized 
individuals, individual and family 
enterprises. The normative document 
project aims, among the others, the 
introduction of a new category of 
beneficiary in the social services 
system, namely spouses of individual 
workers, as a result of transposition 
art. 2 of Union Directive 2010/41/EU 
of 7 July 2010 implementing principle 
of equal treatment for men and 
women engaged in an activity in a 
self-employed capacity and repealing 
Council Directive 86/613/EEC, 
published in the Official Diary of EU, 
serial L, nr. 180 of 15 July 2010. 

Regarding that there is none of 
such a beneficiary category  included 
in national operational legislation and 
reported to the fact that the activity 
engaged by this new category is 
directly related to the activity of the 
self-employed worker, namely of the 
authorized individual in the case of 
national legislation system, institution 
regulated by EGR 44/2008 
concerning unfolding of economic 
activities by authorized individuals, 
individual and family enterprises, 
with subsequent modifications and 
completions, resulted the necessity of 
EGR 44/2008 modification, with the 
necessity of 44/2008 EGR 
modification with subsequent 
modifications and completions, 
referring to the introduction of the 
terms ‘collaborating spouse of the 
individual worker, namely of 
authorized individual’ among the 
other terms defined by the emergency 
regulation. 

According to previsions of EGR 
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din Directiva 2010/41/UE a 
Parlamentului European şi Consiliului 
din 7 iulie 2010 privind  aplicarea 
principiului egalităţii de tratament între 
bărbaţii şi femeile care desfăşoară o 
activitate  independentă şi de abrogare 
a Directivei 86/613/CEE, prin cele 
două acte normative menţionate - 
Ordonanţă de Urgenţă nr. 83 din 4 
decembrie 2012 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 202/2002 privind 
egalitatea de şanse şi de tratament 
între femei şi bărbaţi, aprobată prin 
Legea 115/24.04.2013 publicatã în 
M.O. 240/25.04.2013 şi Proiectul de 
lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.44/2008 privind desfăşurarea 
activităţilor economice de către 
persoanele fizice autorizate, 
intreprinderile individuale şi 
intreprinderile familiale, care a fost 
dezbătut de Senat în luna octombrie 
a.c. - România, ca stat mebru al 
Uniunii Europene, demonstrează că şi-a 
asumat şi se implică responsabil în 
modificarea întregului cadru general 
care tratează acest subiect, putem 
concluziona că discriminarea, în 
multiplele şi variatele sale forme, se 
află în atenţia autorităţilor care doresc 
să găsească toate modalităţile de 
eliminarea a unui astfel de 
comportament.   
 
Recunoaștere: Această lucrare a fost 
prezentată la Conferința internațională a 
Nediscriminării și Egalității de Șanse - 
NEDES 2013, ediția a VII-a, 21 
noiembrie 2013, București. 
 

Referințe 
 

[1] A se vedea, DEX, ediţia a II-a, Editura 
Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1998, 
p. 307. 

[2] Republicată în temeiul art. IV din Legea 
nr. 324/2006 pentru modificarea şi 

44/2008, with subsequent 
modifications and completions, an 
individual enterprise refers to 
‘economic enterprise, without any 
legal entity, organized by an 
individual enterpriser’, while 
authorized individual (AI) is ‘the 
individual authorized for any kind of 
economic activity approved by law, 
using basically own work-force’, but 
according to art.2 (b) of Union 
Directive 2010/41/EU individual 
workers are defined as being ‘persons 
unfolding an activity in a self-
employed capacity, under 
circumstances prevised by inner law.’  

 
Conclusions 
 
Taking into consideration that 

Romania, as State Member of the 
European Union – even by the partial 
transposition of the previsions 
characteristic to the area of chance 
equality defined by European 
Parliament and Council Directive 
2010/41/EU of 7 June 2010 
implementing principle of equal 
treatment for men and women 
engaged in an activity in a self-
employed capacity and repealing 
Council Directive 86/613/EEC - 
proves, by the two normative 
documents mentioned above 
(Emergency Ruling Nr. 83 of 4 
December 2012, for modification and 
completion of Law Nr. 202/2002 
concerning equality of chances and 
equal treatment for men and women, 
approved by Law 115/24 April 2013, 
published in G.240/25 April 2013 and 
Law Project for modification and 
completion of Emergency Government 
Regulation 44/2008 concerning 
unfolding of economic activities by 
authorized individuals, individual and 
family enterprises, discussed by the 
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completarea Ordonanţei Guvernului nr. 
137/2000 privind prevenirea şi 
sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 626 
din 20 iulie 2006, dându-se textelor o 
nouă numerotare. Ordonanţa 
Guvernului nr. 137/2000 a fost 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 431 din 2 
septembrie 2000 şi a fost aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 
48/2002, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 69 din 31 
ianuarie 2002. 

[3] Republicată în temeiul art. V din Legea 
nr. 40/2011 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 53/2003 - Codul 
muncii, publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 225 din 31 
martie 2011, dându-se textelor o nouă 
numerotare. Legea nr. 53/2003 - Codul 
muncii a fost publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 
5 februarie 2003. 

[4] Republicată în temeiul art. II din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
83/2012 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 202/2002 privind 
egalitatea de şanse şi de tratament între 
femei şi bărbaţi, publicată Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 839 
din 13 decembrie 2012, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 
115/2013, publicată Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 240 din 25 
aprilie 2013, dându-se textelor o nouă 
numerotare. 

[5] Directiva 2010/41/UE a Parlamentului 
European şi Consiliului din 7 iulie 2010 
privind aplicarea principiului egalităţii 
de tratament între bărbaţii şi femeile 
care desfăşoară o activitate 
independentă şi de abrogare a Directivei 
86/613/CEE, publicatăîn Jurnalul 
Oficial al UE, seria L, nr. 180 din 
15.07.2010. 

 
 

 
 

Upper House in October hoc anno), 
that had taken and takes the 
responsibility for the modification of 
the whole general framework treating 
this issue. As a conclusion, 
discrimination is followed with 
attention by the authorities, in its 
multiple and various forms, in order 
to find every elimination possibility 
of this attitude. 
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