
George Bacovia University, Bacau, Romania 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Acta Universitatis George Bacovia. Juridica 

 

 
 

 

 

 

 

 Volume 4. Issue 1/2015 
 

= ISSN 2285-0171 

ISSN-L=2285-0171 
 

 

 

 
This journal is indexed in: 

SCIPIO - Scientific Publishing Information Online, C.E.E.O.L. (Central and Eastern 

European Online Library), ProQuest and EBSCO 

 
 
 
 
 
 

 

George Bacovia University Publishing House, Bacau, Romania 
 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 4. Issue 1/2015 - http://juridica.ugb.ro/ - 

 

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

 

Acta Universitatis George Bacovia. Juridica 
______________________________________________________ 

Editor in Chief, Ioan Ciochină-Barbu Ph.D., George Bacovia University from Bacau, Romania  

_________________________________________________________________________________ 

Executive editors 

Nelu Niţă Ph.D. – Deputy Editor, George Bacovia University from Bacau, Romania, nelu.nita@ugb.ro 

Ştefan Eugen Prună Ph.D., Alexandru Ioan Cuza Police Academy, Bucharest, Romania, stefanpruna@yahoo.com 
Cezar Marius Pantea Ph.D., Alexandru Ioan Cuza Police Academy, Bucharest, Romania, mariuspantea2@yahoo.com 

Alexandru Amititeloaie Ph.D., George Bacovia University from Bacau, Romania, amititeloaie@yahoo.com 

Mihaela Tomiţă Ph.D., West University of Timisoara, Romania, mihaela.tomita@socio.uvt.ro 
Ion Rusu Ph.D., George Bacovia University from Bacau, Romania, av.ionrusu@yahoo.com 

Marius Ciprian Bogea Ph.D, George Bacovia University from Bacau, Romania, bg_cip@yahoo.com 

Editorial Board 

David Annoussamy Ph.D., Président de la Société de droit comparé de Pondichéry, India 

Rainer Arnold Ph.D., University of Regensburg, Germany 

Vlad Barbu Ph.D., Alexandru Ioan Cuza Police Academy, Bucharest, Romania 

Corneliu Bîrsan Ph.D., University of Bucharest, Romania 

Ştefan Belecciu Ph.D., Ştefan cel Mare Police Academy, Moldova 
Alexandru Boroi Ph.D., Alexandru Ioan Cuza Police Academy, Bucharest, Romania 

Ionel Bostan Ph.D., Ştefan cel Mare University in Suceava, Romania 

Nicoleta Elena Buzatu, Ph.D., Dimitrie Cantemir Christian University in Bucharest, Romania 
Giovanna Capilli Ph.D., Sapienza University, Italy 

Aurealia Lucia Beatrice Colombi Ciacchi Ph.D., University of Groningen, Nederland 

Florin Ciutacu Ph.D., Dimitrie Cantemir Christian University in Bucharest, Romania 
Seán Patrick Donlan Ph.D., Irish Society of Comparative Law, Ireland 

Lucilla Gatt Ph.D., Private Law and Comparative Law University of Naples Suor Orsola Benincasa, Italy 

Mirosław Granat Pd.D, Cardinal Stafan Wyszyńsky University in Warsaw, Poland 
József Hajdú Ph.D., University of Szeged, Hungary 

Tănase Joiţa Ph.D., Spiru Haret University in Braşov, Romania 

Ioan Macovei Pd.D., Alexandru Ioan Cuza University in Iasi, Romania 
Gabriel Moens Ph. D., Murdoch University, Australia 

Victor Moraru Ph.D., University of Academy of Science of Moldova, Moldova 

Ştefan Munteanu Ph.D., George Bacovia University from Bacau, Romania 
Cristinel Ioan Murzea Ph.D., Transilvania University of Braşov, Romania 

Vasilica Negruţ Ph.D., Danubius University in Galaţi, Romania 

Tatiana Puiu Ph.D., George Bacovia University from Bacau, Romania 
Grigore Rusu Ph.D., Moldova State University, Moldova 

Stancu Şerb Ph.D., Alexandru Ioan Cuza Police Academy, Bucharest, Romania 

Răzvan Teodorescu Academician Professor Ph.D., Member of the Romanian Academy, Romania 
Tudorel Toader Ph.D., Alexandru Ioan Cuza University in Iasi, Romania 

Alexandru Ţiclea Ph.D., Ecological University in Bucharest, Romania 

Verginia Vedinaş Ph.D., University of Bucharest, Romania 
Genoveva Vrabie Ph.D., Mihail Kogălniceanu University in Iasi, Romania 

 

General Technical Secretary 

Adrian Lupaşcu Ph.D. student  in law, George Bacovia University from Bacau, Romania, adrian.lupascu@ugb.ro 

 

Technical Board 

Mihai Florin Căprioară Ph.D., George Bacovia University from Bacau, Romania, mihai.caprioara@ugb.ro 

Laurenţiu Novac-Diaconu George Bacovia University from Bacau, Romania, laurentiu.novac@ugb.ro 

Nicoleta Botez Ph.D. student, George Bacovia University from Bacau, Romania, nicoleta.botez@ugb.ro, Translator 
Mihaela Mastacan Ph.D. student, George Bacovia University from Bacau, Romania, mihaela.mastacan@ugb.ro, 

Cover Designer and Webmaster 

Publisher: George Bacovia University, 96 Pictor Aman street, 600164, Bacau, Romania Copyright© George Bacovia 
Printing House, Bacau, Romania 

 

  

mailto:amititeloaie@yahoo.com
mailto:laurentiu.novac@ugb.ro
mailto:nicoleta.botez@ugb.ro
mailto:luiza.sandu@ugb.ro


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 4. Issue 1/2015 - http://juridica.ugb.ro/ - 

 

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

 

 

CUPRINS 
 

 

CONTENTS 

Pag. 

 

 

  

DOCTRINE DOCTRINES  

   
Robert Alexy şi critica Filosofiei 

Pozitiviste a Dreptului 

Ştefan MUNTEANU 

Robert Alexy and the critique of 

Law Positivist Philosophy 
7 

   

DREPT EUROPEAN ŞI 

INTERNAŢIONAL 

EUROPEAN AND 

INTERNATIONAL LAW 

 

   
Sancțiuni Internaționale. Studiu 

de Caz 

International Sanctions. Case 

study 
29 

Cristian JURA 

Denis BURUIAN 

  

   
Protecţia refugiaţilor potrivit 

reglementărilor internaţionale 

Ramona-Gabriela PARASCHIV  

Protection of Refugees according 

to international regulations 
63 

   

Reglementări internaţionale 

privind circulaţia transfrontalieră  

a deşeurilor toxice 

International regulations on the 

trans-boundary movement of 

hazardous waste 

77 

Daniel-Ştefan PARASCHIV   

   

Cooperarea internaţională și 

asistenţa juridică în materie 

penală. Ordinul de confiscare 

International cooperation and 

legal assistance in criminal 

matters. The confiscation order 

91 

Ioan ARON   

   

DREPT PUBLIC PUBLIC LAW  
   
Instituţia judecătorului de 

drepturi şi libertăţi 

Nicoleta MOROZAN 

The institution of the judge of 

rights and freedoms 
101 

  
Considerații critice ale unor 

dispoziții referitoare la măsurile 

preventive 

Marius Ciprian BOGEA  

Critics of some provisions 

concerning preventive measures 
127 

   



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 4. Issue 1/2015 - http://juridica.ugb.ro/ - 

 

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

 

Conţinutul constitutiv al 

infracţiunii de falsificare sau 

modificare. Ştergerea sau 

modificarea marcajelor de pe 

armele letale. Legea penală mai 

favorabilă 

The constitutive contents of the 

crime of forgery or alteration.  

Deletion or modification of the 

markings on lethal weapons. The 

more favorable Criminal Law 

141 

Ion RUSU  

   
Conţinutul constitutiv al 

infracţiunii de împiedicare sau 

îngreunare a circulaţiei pe 

drumurile publice în dreptul 

romȃn 

Minodora-Ioana RUSU 

The constitutive contents of the 

offense of hindering or obstructing 

traffic on public roads according 

to the Romanian Law 

151 

  

DREPT PRIVAT PRIVATE LAW  

   
Unele consideraţii privind stagiul 

ca modalitate de acces pe piaţa 

muncii a absolvenţilor instituţiilor 

de învăţământ superior 

Some considerations on internship 

as a means of access to the labor 

market of the graduates of higher 

education institutions 

163 

Tatiana PUIU  

Ioan CIOCHINĂ-BARBU 

 

   
Considerații referitoare la unele 

incidente în desfășurarea  

procesului civil 

Gheorghe DURAC 
Andreea Luminița CĂRPUȘOR 

Considerations on particular 

incidents during Civil Law Cases 
209 

   
Gestiunea de afaceri în noul Cod 

civil 

The Management of Business in 

the New Civil Code 
227 

Ionel BOSTAN 

Adrian STOICA 
  

   
Contractul de depozit în Codul 

Civil Român, DCFR și legislațiile 

europene 

Deposit contracts in Romanian 

Civil Code, DCFR and European 

legislations 

241 

Anemari OPRIȚOIU   
   
Unele aspecte privind cesiunea 

Contractului de leasing 

Aspects regarding the Assignment 

of Lease Contracts 
259 

Diana DEACONU-DASCĂLU   
   

  



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 4. Issue 1/2015 - http://juridica.ugb.ro/ - 

 

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

 

   

Analiza prevederilor Noului 

Cod Civil privind îmbogăţirea 

fără justă cauză   

Analysis of the New Civil Code 

provisions on the unjust 

enrichment 

273 

Adrian STOICA   

Ionel BOSTAN   

   

Ordinul de protecţie - mijloc 

eficient de combatere a 

violenţei în familie 

Protection order - effective 

means to combat family 

violence 

283 

Maricica VĂLEANU   

Adrian LUPAȘCU   

   

   

   

   



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 4. Issue 1/2015 - http://juridica.ugb.ro/ - 

 

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

 

 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 4. Issue 1/2015 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Ștefan MUNTEANU 

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

7 

 

Robert Alexy şi critica Filosofiei 

Pozitiviste a Dreptului 
 

 

Dr. Ştefan MUNTEANU 

Universitatea George Bacovia,  

Bacău, România 
stefan.munteanu@ugb.ro 

 

 
Rezumat: Lucrarea intenţionează să 

contureze contribuţia cercetătorului 

german, Robert Alexy, referitoare la critica 

filosofiei pozitiviste a dreptului. Atenţia 

mea se îndreaptă către curajul lui Alexy de 

a re-începe o dezbatere asupra unei 

problematici aparent comune, precum 

conceptul de drept comparat cu morala. 

Concluzia autorului, pe care eu o accept în 

totalitate, este că, în interiorul disputei 

teoriilor pozitiviste, ar trebui să învingă 

teoriile non-pozitiviste care susţin teza 

existenţei unei conexiuni a elementelor 

morale în definirea conceptului de drept. 

 

Cuvinte cheie: conceptul de drept; conceptul 

și validitatea dreptului; filosofia dreptului; 

filosofia pozitivistă a dreptului. 

 

 

Introducere 

 

În anul 2008, la Editura „Paralela 

45”, a apărut lucrarea „Conceptul şi 

validitatea dreptului”, semnată de 

profesorul german Robert Alexy (n. 

1945), de la Universitatea din Kiel, 

într-o traducere asigurată de Adriana 

Cînţa. O carte care, la capătul lecturii, 

îmi provoacă nemulţumiri în legătură 

cu starea actuală a filosofiei dreptului 

în cultura română. Vreau să spun că, în 

strădania noastră de a ne ridica la 

standardele momentului în domeniu, 

trebuie să ne grăbim. Aceasta este 

raţiunea care mă îndreptăţeşte să încerc 

o valorizare a acestei lucrări. 

 

Robert Alexy and the critique 

of Law Positivist Philosophy 
 

 

Ştefan MUNTEANU, Ph.D 

„George Bacovia” University, 

Bacau, Romania 
stefan.munteanu@ugb.ro 

 

 
Abstract: The Paper aims to shape the 

contribution of the German researcher, Robert 

Alexy, to the critics of the positivist philosophy 

of law. I have in my attention the Alexy's 

courage to restart a debate on an apparently 

common matter, as the law concept, by 

comparing it to the moral. The author's 

conclusion, which I totally accept, is that, inside 

the dispute with the positive theories, there 

should win the non-positive theories which 

sustain the thesis of the existence of a 

connection of the moral elements in defining the 

law concept 

 

 

Keywords: law concept; law concept and 

validity; law philosophy; law positivist 

philosophy. 

 

 

Introduction 

 

In 2008, “Paralela 45” Publishing 

house issued the book “Law Concept and 

Validity" signed by the German professor 

Robert Alexy (born in 1945) from Kiel 

University, a translation by Adriana Cînţa. 

It is a book that left me a certain degree of 

dissatisfaction concerning the current state 

of law philosophy in the Romanian 

culture. What I mean to say is that we 

should make quicker progress in our 

attempt to rise up to the present standards 

in the field. This is the reason behind my 

trying to value the above mentioned paper. 

The book, a beautiful logic work with a 

high density of ideas, comprises four 
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Cartea, o frumoasă construcţie 

logică, de mare densitate ideatică, 

cuprinde patru capitole, care pot fi 

asemuite cu treptele unui demers 

consistent de definire a conceptului de 

drept. Meritul acestui demers este dat, 

printre altele, de curajul şi de expertiza 

autorului în filosofia dreptului. Am în 

vedere curajul de a repune în dezbatere 

o chestiune aparent banală, precum 

conceptul de drept. În ce priveşte 

expertiza gânditorului german, aceasta 

poate fi descoperită doar prin lectura 

textului. 

 

1. Problema filosofiei pozitiviste a 

dreptului 

 

Primul capitol, intitulat „Problema 

filosofiei pozitiviste a dreptului”, 

debutează cu reamintirea firească a 

faptului că miezul disputei privind 

conceptul de drept îl constituie modul 

de soluţionare a raportului dintre drept 

şi morală. „Problema principală în 

disputa în jurul conceptului de drept o 

constituie raportul dintre drept şi 

morală”
i
. Ideea este că, chiar şi după 

două milenii şi jumătate, această 

chestiune rămâne o provocare de mare 

actualitate, în jurul căreia, astăzi, - 

crede Robert Alexy - se dă lupta între 

doctrina pozitivistă şi cea non-

pozitivistă. „Toate teoriile pozitiviste 

susţin teza separaţiei, conform căreia 

conceptul de drept trebuie astfel definit 

încât el să nu includă elemente morale. 

Teza separaţiei presupune că nu există 

nici un raport conceptual necesar între 

drept şi morală, între ceea ce dreptul 

dispune şi ceea ce dreptatea pretinde, 

sau între drept, aşa cum este el şi, 

respectiv, aşa cum ar trebui să fie”
ii
. 

Pentru a exemplifica, Alexy face 

trimitere la doctrina pozitivistă 

elaborată de Hans Kelsen. Potrivit 

acestei doctrine, conceptul dreptului 

chapters that can be compares with the 

stages of a consistent attempt to define the 

Law concept I do appreciate the courage to 

restart a debate about an apparently 

common issue, such as the Law concept. 

As for the expertise of the German thinker, 

it can only be revealed by actually reading 

the text. 

 

1. Problem of the positivist 

philosophy of law 

 

The first chapter called 'The Issue of 

Law Philosophy", starts with the natural 

reminder of the fact that the core of the 

dispute regarding the law concept is the 

way to solve the relationship between law 

and moral. 'The main issue in the dispute 

on the law concept is the relationship 

between law and moral”
1
. The idea is that, 

even after two and a half millennia, this 

issue remains a current challenge, around 

which, nowadays - in Robert Alexy's 

opinion - there is a fight between the 

positivist and the non-positivist doctrine. 

"All positivist theories support the 

separation thesis, according to which the 

law concept should be defined in such a 

way as to include moral elements. The 

separation thesis assumes that there is no 

conceptual relationship needed between 

law and moral, between what law dictates 

and justice pretends, or between law as it is 

and law as it should be”
2
. To exemplify, 

Alexy makes reference to the positivist 

doctrine of Hans Kelsen. According to this 

doctrine, the law concept can only be 

defined based on two elements, namely 

only through the interpretation of the 

legality of the norm and its social 

efficiency. In other words, according to the 

exigencies of the positivist doctrine, the 

validity of a juridical norm does not 

depend on its content From here we can 

deduct that the different variants of this 

doctrine are explained by the existence of 

more ways to combine the results of the 
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poate fi definit doar pe baza a două 

elemente, respectiv doar prin 

interpretarea legităţii normei şi a 

eficienţei ei sociale. Altfel spus, 

conform exigenţelor doctrinei 

pozitiviste, valabilitatea unei norme 

juridice nu depinde de conţinutul ei. De 

unde rezultă că diferitele variante ale 

acestei doctrine se explică prin 

existenţa mai multor tipuri de 

combinare a rezultatelor interpretării 

celor două elemente definitorii. 

În opoziţie cu teoriile pozitiviste, 

destul de influente în secolul trecut, 

teoriile non-pozitiviste susţin teza 

conexiunii elementelor de morală în 

definirea conceptului de drept. Aceasta 

nu înseamnă că neopozitiviştii nu ţin 

seama de elementele legităţii autoritate, 

ori de cele legate de eficienţa socială. 

Ceea ce diferenţiază, sub aspect 

esenţial, non-pozitivismul de 

pozitivism este „concepţia conform 

căreia conceptul de drept trebuie să fie 

astfel definit încât, pe lângă 

caracteristicile ce se opresc la nivel 

factual, să includă şi elemente 

morale”
iii
. De reţinut şi faptul că 

existenţa mai multor variante de non-

pozitivism se explică tot pe baza 

diferenţelor de interpretare a 

elementelor definitorii şi de combinare 

a acestor interpretări. 

Meritul lui Robert Alexy constă în 

insistenţa cu care subliniază necesitatea 

definirii corecte a conceptului de drept, 

pentru înţelegerea a ceea ce este 

dreptul. Pentru că, dincolo de aparenta 

uşurinţă cu care juriştii practicieni îşi 

reprezintă dreptul, în situaţii obişnuite, 

atunci când apar cazuri neobişnuite, 

clarificările teoretice asupra 

conceptului de drept devin absolut 

necesare. Iată convingerea gânditorului 

german: „Diferitele concepţii cu privire 

la ceea ce este dreptul nu trebuie să 

conducă în mod necesar la rezultate 

interpretation of the two defining elements. 

Opposed to the positivist theories, that 

were quite influential in the previous 

century, the non-positivist ones support the 

thesis of the connection of moral elements 

in defining the concept of law. This does 

not mean that the neo-positivists do not 

take the elements of authority law or that 

connected to social efficiency into 

consideration. What essentially 

differentiates the non-positivism from 

positivism is the 'View according to which 

the law concept has to be defined in such a 

way so that, besides the characteristic that 

stop at the level of the facts, it should also 

include moral elements”
3
. We should also 

note the fact that the existence of more 

non-positivism variants is also explained 

based on the differences of interpretation 

of the defining elements and the 

combination of these interpretations. 

Robert Alexy's merit stands in the 

insistence with which he underlines the 

need to correctly define the law concept, in 

order to understand what law is. Because, 

beyond the apparent ease with which 

practitioner understand law, under 

common circumstances, when there occur 

unusual cases, the theoretical explanations 

of the law concept become absolutely 

necessary. Here is what the German 

thinker believes: "The different concepts 

regarding what law is should not 

necessarily lead to different results, but 

they do not exclude this possibility”
4
. 

 

2. Problems in the definition of 

concept law 

 

Identifying this difficulty, the author 

analyzes its effects starting with the second 

chapter of the work, suggestively named 

“The Law Concept”. He thinks that, in 

order to correctly define the law concept, 

three elements have to be connected, 

namely authoritarian lawfulness, social 

efficiency and content correctness. 
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diferite, însă nici nu exclud această 

posibilitate”
iv
. 

 

2. Probleme în definirea 

conceptului de drept 

 

Constatând această dificultate, 

autorul îi analizează efectele, începând 

cu cel de-al doilea capitol al lucrării, 

intitulat sugestiv „Conceptul de drept”. 

El consideră că, pentru definirea 

corectă a conceptului de drept, trebuie 

să fie puse în legătură trei elemente, 

respectiv: legitatea autoritară, eficienţa 

socială şi corectitudinea conţinutului. 

„În funcţie de modul în care se 

estimează semnificaţia relativă a 

acestor elemente, se constituie diferite 

concepte ale dreptului. Cine nu atribuie 

nici o semnificaţie legităţii autoritare şi 

eficienţei sociale, oprindu-se exclusiv 

asupra corectitudinii conţinutului, 

obţine un concept pur al dreptului, al 

dreptului natural sau al dreptului 

raţiunii. Dacă eliminăm corectitudinea 

conţinutului şi ne oprim doar asupra 

legităţii autoritare şi/sau asupra 

eficienţei sociale, obţinem un concept 

pur pozitivist al dreptului. Între aceste 

extreme sunt posibile multiple forme 

intermediare”
v
. 

Sunt identificate două grupe 

principale de variante ale 

pozitivismului legal, care au fost 

formulate prin combinarea şi 

interpretarea diferită a celor două 

elemente definitorii ale conceptului de 

drept, respectiv „eficienţa socială” şi 

„legitate autoritară”. 

În prima grupă sunt incluse 

conceptele dreptului orientate 

predominant spre eficienţă, unde 

domină perspectiva observatorului, în 

particular cea a avocatului. Asemenea 

definiţii sunt reperate în teoriile 

sociologice şi realiste asupra dreptului. 

Dar şi în cadrul acestei grupe pot fi 

“Depending on the way in which the 

relative significance of these elements is 

estimated, we have different concepts of 

law. Those who don't attribute any 

significance to authoritarian legality and 

social efficiency, stopping exclusively at 

content correctness, get a pure concept of 

law, of natural law or of reason law. If we 

eliminate, content correctness and stop at 

authoritarian legality and / or social 

efficiency we get a purely positivist 

concept of law. Between these extremes 

there are multiple intermediary forms 

possible”
5
. 

Two main groups of legal positivism 

are identified; these have been formulated 

through the different combination and 

interpretation of two defining elements of 

the law concept, namely “social 

efficiency” and “authoritarian legality”. 

In the first the law concepts mainly 

oriented towards efficiency are entered, 

where the observer's perspective 

dominates, in particular, that of the lawyer. 

These types of definitions are found in the 

sociologic and realistic theories on law. 

And within this group there are two 

definitions of the right concept that can be 

differentiated, depending on their focus 

either on the exterior or the interior aspect 

of the juridical norm. “The exterior aspect 

of a norm is the regulation of its abidance 

and/or the sanctioning of its 

infringement”
6
. To exemplify, Robert 

Alexy make reference to both the 

sociological approach from the definition 

on law made by Max Weber and Theodor 

Geiger, as well to the perspective of the 

pragmatic instrumentalism represented by 

Oliver Wendell Holmes. The idea is that 

such definitions of law oriented towards 

efficiency, which target the exterior aspect, 

seem to come to ease the lawyer's mission. 

“The interior aspect of a norm is the 

motivation of its abidance and/or its 

appliance. What counts are the mental 

dispositions”
7
. In this case also, that of the 
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distinse două categorii de definiţii ale 

conceptului de drept, în funcţie de 

preocuparea lor asupra aspectului 

exterior ori al celui interior al normei 

juridice. „Aspectul exterior al unei 

norme constă în regularitatea 

respectării ei şi/sau în sancţionarea 

nerespectării ei”
vi
. Pentru 

exemplificare, Robert Alexy face 

trimitere atât la abordarea sociologică 

din definiţiile asupra dreptului oferite 

de Max Weber şi Theodor Geiger, cât 

şi la perspectiva instrumentalismului 

pragmatic reprezentat de Oliver 

Wendell Holmes. Ideea este că 

asemenea definiţii ale dreptului, 

orientate spre eficienţă, care vizează 

aspectul exterior, vin parcă să uşureze 

misiunea avocatului. „Aspectul interior 

al unei norme constă în motivaţia 

respectării şi/sau aplicării ei. Ceea ce 

contează sunt dispoziţiile psihice”
vii

. Şi 

în acest caz, al definiţiilor orientate 

spre eficienţă, dar care vizează aspectul 

interior, exemplificarea este făcută cu 

referire la contribuţiile a doi gânditori, 

respectiv la Ernst Rudolf Bierling şi la 

Niklas Luhmann. 

În cea de-a doua grupă sunt cuprinse 

conceptele primar normative ale 

dreptului, cele din paleta teoriei 

analitice a dreptului, unde praxisul 

juridic este raportat la exigenţele 

logicii. „Conceptele primar normative 

ale dreptului se găsesc de obicei în 

domeniul teoriei analitice a dreptului, 

deci în centrul teoriilor despre drept 

care vizează în primul rând analiza 

logică sau conceptuală a praxisului 

juridic”
viii

. De această dată primordială 

nu mai este perspectiva observatorului, 

ci cea a participantului, respectiv a 

judecătorului. Argumentarea continuă 

cu evidenţierea caracteristicilor 

concepţiei lui John Austin, unde 

constată că sunt combinate elementele 

normativităţii cu cele ale eficienţei. O 

definitions oriented towards efficiency that 

target the interior aspect, the 

exemplification is made with reference to 

the contributions of two thinkers, namely 

Ernst Rudolf Bierling and Niklas 

Luhmann. 

In the second group we have the 

primary normative concepts of law, that 

from the analytical theory of law, where 

legal praxis is reported to the exigencies of 

logic. “The primary normative concepts of 

law are usually found in the field of 

analytical law theory that is in the centre of 

the law theories that mainly focus on the 

logical and conceptual analysis or legal 

praxis”
8
. This time, the observer's 

perspective is no longer primordial, that of 

the participant, namely the judge is. The 

argumentation continues with the 

highlighting of John Austin's ideas, 

according to which the elements of norms 

are combined with that of efficiency. An 

observation that recommends going to the 

ideas developed by Hans Kelsen and 

Herbert Hart, the main representatives of 

normative positivism from the XX 

century. If in Kelsen's opinion, law, 

understood as normative coercive order is 

based on an assumed basic norm, that is 

neutral from the content's point of view, 

with Hart, law is understood as a system of 

norms, based on a knowledge and 

recognition rule, with a strong social 

character. In other words, even if Kelsen's 

„basic norm” and Hart's “knowledge and 

recognition rule” fulfil the same function, 

they are different from one another since 

they have a statute of a different nature. 

The intercession of this chapter 

continues with a critique of positivist law 

concepts. The starting point is the common 

thesis of different positivist explanations, 

which is the thesis of the separation 

between law and moral. The first 

observation made by Robert Alexy, 

starting from some decisions of the 

German Federal Constitutional Court, is 
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constatare care recomandă trecerea 

către concepţiile dezvoltate de către 

Hans Kelsen şi Herbert Hart, principalii 

reprezentanţi ai pozitivismului 

normativist din secolul al XX-lea. Dacă 

în viziunea lui Kelsen dreptul, înţeles 

ca ordine coercitivă normativă, se 

întemeiază pe o presupusă normă de 

bază, neutră din punct de vedere al 

conţinutului, la Hart dreptul este înţeles 

ca un sistem de norme, întemeiat pe o 

regulă de cunoaştere şi recunoaştere, cu 

pronunţat caracter social. Altfel spus, 

deşi „norma de bază” a lui Kelsen şi 

„regula de cunoaştere şi recunoaştere” 

a lui Hart îndeplinesc aceeaşi funcţie, 

ele se deosebesc prin faptul că au un 

statut de altă natură. 

Demersul acestui capitol continuă 

cu o critică a conceptelor pozitiviste ale 

dreptului. Punctul de plecare îl 

constituie teza comună diferitelor 

explicaţii pozitiviste, adică teza 

separaţiei dintre drept şi morală. Prima 

observaţie făcută de Robert Alexy, 

pornind de la unele Decizii ale Curţii 

Constituţionale Federale a Germaniei, 

este aceea că nu este certă 

corectitudinea acestei teze. Aceasta 

înseamnă că nu poate fi acceptată 

încercarea pozitivistă de definire a 

conceptului de drept prin interpretarea 

elementelor de eficienţă şi a celor 

privind legitatea. Nefiind certă teza 

separaţiei, rezultă obligaţia de a fi luată 

în calcul şi teza conexiunii dintre drept 

şi morală. 

Argumentele aduse în sprijinul 

uneia sau alteia dintre cele două teze (a 

separaţiei ori a conexiunii dintre drept 

şi morală) sunt împărţite de Robert 

Alexy în două grupe, respectiv 

argumente analitice şi argumente 

normative. Argumentele analitice 

trebuie să satisfacă exigenţele unei 

necesităţi conceptuale privind raportul 

dintre drept şi morală, iar argumentele 

that that the correctness of this thesis is not 

certain. This means that the positivist 

attempt to define the law concept through 

the interpretation of efficiency elements 

and legality cannot be accepted. Since the 

separation thesis is no longer certain, we 

are bound to consider the thesis of the 

connection between law and moral. 

The arguments brought to support one 

or the other of the two theses (that of the 

separation or the connection between law 

and moral) are divided by Robert Alexy in 

two groups, namely analytical and 

normative arguments. The analytical 

arguments must satisfy the exigencies of a 

conceptual need regarding a normative 

necessity, which is just a necessity in a 

larger sense. In the analytical field, the 

positivists, asserting that the definition of 

law should be made through the exclusion 

of moral elements, claim that there is no 

conceptual relationship needed between 

law and moral. Non-positivists, on the 

other hand, asserting that in the definition 

of law moral elements should be included, 

are free to either support the existence of a 

needed conceptual relationship between 

right and moral, or to avoid the assertion 

regarding the existence of such a 

relationship altogether. It is understood 

that, if the non-positivists manage to prove 

the existence of the conceptual relationship 

between law and moral, they will win the 

dispute against the positivists. And if they 

don't, they are still left with the chance of 

appealing to normative arguments, in order 

to substantiate the thesis that in defining 

the law concept, moral elements can also 

be included. In short, the idea is the 

following: „The separation or connexion 

thesis is based on a normative argument, 

when it is ascertained that, in order to reach 

a certain purpose or in order to abide by a 

certain norm, it is necessary to exclude or 

include moral element in the law concept. 

The connections or separations thus 

justified can be called «normatively - 
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normative trebuie să satisfacă 

exigenţele unei necesităţi normative, 

care este doar o necesitate în sens mai 

larg. În plan analitic, pozitiviştii, 

afirmând că definirea dreptului trebuie 

făcută prin excluderea elementelor 

morale, susţin că nu există nici un 

raport conceptual necesar între drept şi 

morală. Non-pozitiviştii, dimpotrivă, 

afirmând că în definirea dreptului 

trebuie incluse şi elemente morale, sunt 

liberi fie să susţină existenţa unui 

raport conceptual necesar între drept şi 

morală, fie să evite afirmaţia privind 

existenţa acestui raport. Se subînţelege 

că, dacă non-pozitiviştii reuşesc să 

demonstreze existenţa raportului 

conceptual între drept şi morală, câştigă 

disputa cu pozitiviştii. Iar dacă nu 

reuşesc le rămâne şansa apelului la 

argumente normative, pentru a-şi 

fundamenta teza că în definirea 

conceptului de drept pot fi incluse 

elemente morale. Pe scurt, ideea este 

următoarea: „Teza separaţiei sau a 

conexiunii se sprijină pe un argument 

normativ, când se susţine că, pentru 

atingerea unui anumit scop sau pentru 

respectarea unei anumite norme, este 

necesară excluderea sau includerea 

elementelor morale în conceptul 

dreptului. Conexiunile sau separările 

justificate astfel pot fi numite 

«normativ-necesare»”
ix
. 

Rămâne însă deschisă problema 

dacă disputa în jurul conceptului de 

drept poate fi justificată doar pe baza 

argumentelor normative, ori trebuie 

insistat mai departe şi cu argumente 

analitice. Cu atât mai mult cu cât 

dezbaterile recente au impus şi teza 

potrivit căreia „un raport între drept şi 

morală nu este nici conceptual 

imposibil, nici conceptual necesar”
x
. În 

această situaţie, Robert Alexy 

consideră că prima parte a acestei teze 

este corectă, iar cea de-a doua parte a 

necessary»”
9
. 

But the problem whether the dispute 

around whether the law concept can be 

justified only based on normative 

arguments, or whether analytical 

arguments should also be included, 

remains open. Even more so, since recent 

debates have imposed the thesis according 

to which “a relationship between law and 

moral is neither conceptually impossible, 

nor conceptually necessary”
10

. In this 

situation, Robert Alexy considers that the 

first part of this thesis is correct, and the 

second part, namely the affirmation that 

there is no needed conceptual relationship 

between law and moral is debatable. 

Moreover, Robert Alexy undertakes to 

prove that such a relationship exists, in 

order to show that the affirmation 

according to which the dispute around the 

law concept involves a decision that can 

only be justified based on normative 

arguments, is false. The hypothesis of the 

German thinker, that he tries to proves, 

sounds as follows: “first of all, there is a 

conceptual relationship needed between 

law and moral, and second of all, there are 

normative arguments for the inclusion of 

moral elements in the law concept, which, 

on one side reinforce the power of the 

needed conceptual relationship, and on the 

other side, go beyond it. In short, between 

law and moral, there are conceptual and 

normative relationships needed.”
11

. 

In order to prove his hypothesis, Robert 

Alexy suggests a conceptual frame 

composed of five distinctions, namely 1) 

between valid law concepts (that include 

the value concept) and invalid (that do not 

include the value concept); 2) between the 

legal system as a system of norms (the 

exterior aspect of the system) and the legal 

system as a system of procedures (the 

interior aspect); 3) between the perspective 

of the observer (of the external point of 

view) and the perspective of the participant 

(the internal point of view, the judge); 4) 
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tezei, respectiv afirmaţia că nu există 

un raport conceptual necesar între drept 

şi morală, este discutabilă. Mai mult, 

Robert Alexy îşi propune să 

demonstreze că un asemenea raport 

există, pentru a arăta că este falsă 

afirmaţia potrivit căreia disputa în jurul 

conceptului de drept implică o decizie 

care poate fi justificată doar pe baza 

argumentelor normative. Ipoteza 

gânditorului german, pe care încerca să 

o demonstreze, suna astfel: „în primul 

rând, există un raport conceptual 

necesar între drept şi morală, şi în al 

doilea rând, există argumente 

normative pentru includerea 

elementelor morale în conceptul 

dreptului, argumente care, pe de o 

parte, întăresc forţa raportului 

conceptual necesar, iar pe de altă parte, 

ies în afara acestuia. Pe scurt, între 

drept şi morală există atât raporturi 

conceptuale, cât şi normativ 

necesare”
xi
. 

Pentru a-şi demonstra ipoteza, 

Robert Alexy propune un cadru 

conceptual constituit din cinci 

distincţii, respectiv: 1) între concepte 

ale dreptului valide (care includ 

conceptul de valoare) şi nevalide (care 

nu includ conceptul de valoare); 2) 

între sistemul legal ca un sistem de 

norme (aspectul exterior al sistemului) 

şi sistemul legal ca un sistem de 

proceduri (aspectul interior); 3) între 

perspectiva observatorului (a punctului 

de vedere extern) şi perspectiva 

participantului (a punctului de vedere 

intern: judecătorul); 4) între două 

moduri diferite de raportare a dreptului 

la morală, respectiv între modul 

„clasificator” şi modul „calificator”; 5) 

între raporturi conceptual necesare şi 

raporturi normativ necesare. 

Apreciind valenţele acestui cadru 

conceptual, Robert Alexy arată că el 

„scoate în evidenţă faptul că tezei 

between two different ways to report law 

to moral, namely the “classificatory” way 

and the “qualificative” way; 5) between 

conceptually necessary relationships and 

normally necessary relationships. 

Assessing the valences of this 

conceptual framework, Robert Alexy 

shows mat he „underlines the fact mat the 

thesis supporting the existence of a needed 

relationship between law and moral can 

receive different significations. In this 

conceptual framework, there are 32 

possible combinations of the components 

of the five distinctions. In each 

combination, we can formulate both the 

thesis of the existence of a needed 

relationship, and that of its non-existence. 

So, in total, there are 64 theses. Without a 

doubt, between these 64 theses there is a 

number of implication relationships, so we 

could say that the truth or falseness of one 

thesis implies the truth or falseness of 

another. Moreover it is possible, from a 

conceptual point of view, that certain 

combinations are impossible. Still, this 

does not change the basic belief, that the 

dispute around the needed relationships 

between law and moral are supported by 

many different affirmations.”
12

. 

With a lot of insight, Robert Alexy 

explains this inefficiency of the dispute, by 

the fact that, in most cases, these are 

parallel talks, to which the participants 

support theses of different natures. This is 

why he suggests a simplification of the 

debate around the concept of law to 

include that of validity. For this reason, at 

the dichotomy regarding the separation or 

connection between law and moral, he 

looks for an answer only from the 

perspective of the observer (the external 

point of view) and that of the participant ( 

the internal point of view) thus, the other 

dichotomies become subordinate to this 

intention. 

From the perspective of the observer, 

the question is whether the infringement, 
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existenţei unui raport necesar între 

drept şi morală îi pot fi conferite 

diferite semnificaţii. În acest cadru 

conceptual sunt posibile 32 de 

combinaţii ale componentelor celor 

cinci distincţii. În fiecare combinaţie se 

poate formula atât teza existenţei unui 

raport necesar, cât şi teza non-

existenţei acestuia. Deci, în total, se 

constituie 64 de teze. Fără îndoială că 

între aceste 64 de teze există un număr 

de relaţii de implicaţii, astfel încât se 

poate spune că adevărul sau falsitatea 

unei teze atrage după sine adevărul sau 

falsitatea alteia. În plus, este posibil ca 

din punct de vedere conceptual, câteva 

combinaţii să fie imposibile. Totuşi, 

aceasta nu schimbă cu nimic 

convingerea de bază cum că în disputa 

în jurul relaţiilor necesare între drept şi 

morală sunt susţinute o multitudine de 

afirmaţii diferite”
xii

. 

Cu multă perspicacitate, Robert 

Alexy explică această ineficientă a 

disputei prin faptul că, de cele mai 

multe ori, este vorba de nişte discursuri 

paralele, la care participanţii susţin teze 

de naturi diferite. De aceea, cu multă 

îndreptăţire, propune o simplificare a 

dezbaterii în jurul conceptului de drept, 

care să-1 includă pe cel de validitate. 

Pentru aceasta, la dihotomia privind 

separaţia ori conexiunea dintre drept şi 

morală, caută răspuns doar din 

perspectiva observatorului (punctul de 

vedere extern) şi din perspectiva 

participantului (punctul de vedere 

intern). Astfel că celelalte dihotomii 

devin subordonate acestei intenţii. 

În perspectiva observatorului, se 

pune problema dacă încălcarea, printr-o 

normă, a unui criteriu moral anulează 

doar legalitatea normei respective, ori 

anulează legalitatea întregului sistem 

din care face parte acea normă. Altfel 

spus, Robert Alexy îşi propune să 

observe ce se întâmplă cu norma, ori cu 

through a norm, of a moral criterion annuls 

only the legality of that given norm, or it 

annuls the legality of the whole system that 

norm belongs to. With other words, Robert 

Alexy undertakes to observe what happens 

to the norm or the system the norm 

belongs to, when there's a certain degree of 

injustice. To do this, he makes a distinction 

between the individual norms of a legal 

system and the legal system as a whole 

and invokes the so called “injustice 

argument", also referred to as “the tyranny 

argument”. With the injustice argument, 

we understand that „it is actually the thesis 

of the connection centred on a classifying 

relation”
13

. When it refers to individual 

norms, he takes into consideration the 

injustice argument formulated by another 

German thinker, Gustav Radbruch (1878 - 

1949) and concludes that “Radbruch's 

connection thesis, from the perspective of 

an observer, cannot be founded on a 

needed conceptual relationship between 

law and moral”
14

. Moreover, checking to 

see if there is conceptually needed 

relationship between a law system taken as 

a whole and moral, also from the 

observer's perspective, Alexy first makes 

the distinction between two types of moral 

requirements, namely formal and material 

requirements, then between factual and 

conceptual relationships, and then he 

underlines two types of social orders (the 

social order without any sense and the 

social order based on robbery) which, for 

conceptual reasons, are not legal systems. 

As opposed to these, the master's order 

can be conceptually accepted as a legal 

system since it imposes on all its 

subordinated a claim to correctness. All 

these clarifications help the author draw 

the conclusion that from the observer's 

point of view the positivist thesis of the 

separation between law and moral is 

essentially correct, not only for individual 

norms but also for legal systems. This 

thesis “reaches a limit only in the extreme 
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sistemul din care aceasta face parte, 

atunci când se încalcă un anumit grad 

de nedreptate. Pentru aceasta face 

distincţia între normele individuale ale 

unui sistem legal şi sistemul legal ca 

întreg şi evocă aşa-numitul „argument 

al nedreptăţii”, denumit şi „argumentul 

tiraniei”. Prin argumentul nedreptăţii 

înţelege că „este de fapt teza conexiunii 

centrată pe un raport clasificator”
xiii

. 

Când se referă la normele individuale, 

el ia în vizor argumentul nedreptăţii 

formulat de un alt gânditor german, 

respectiv Gustav Radbruch (1878 - 

1949) şi conchide că „teza conexiunii a 

lui Radbruch, din perspectiva unui 

observator, nu poate fi fundamentată pe 

un raport conceptual necesar între drept 

şi morală”
xiv

. Mai departe, urmărind 

dacă există o relaţie conceptual 

necesară între un sistem de drept luat ca 

întreg şi morală, tot din perspectiva 

observatorului, Alexy face distincţia, 

mai întâi, între două tipuri de cerinţe 

morale, respectiv cerinţe formale şi 

cerinţe materiale, apoi între raporturi 

factuale şi raporturi conceptuale, după 

care evidenţiază două tipuri de ordine 

socială (ordinea socială lipsită de sens 

şi ordinea socială bazată pe jaf) care, 

din motive conceptuale, nu constituie 

sisteme legale. Spre deosebire de 

acestea, ordinea stăpânului, poate fi 

acceptată conceptual ca sistem legal, 

întrucât impune tuturor subordonaţilor 

o pretenţie la corectitudine. Toate 

aceste clarificări îl ajută pe autor să 

conchidă că, din perspectiva 

observatorului, teza pozitivistă a 

separaţiei între drept şi morală este în 

esenţă corectă, atât în cazul normelor 

individuale, cât şi în cazul sistemelor 

legale. Această teză „atinge o limită 

doar în cazul extrem şi improbabil al 

unui sistem de norme care nu ridică 

nici măcar o pretenţie la 

corectitudine”
xv

. 

and improbable case of a system of norms 

that raises absolutely no claim of 

correctness”
15

. 

From the perspective of the participant, 

for example a judge, the thesis of the 

separation between law and moral is 

improper. In such a perspective, Robert 

Alexy thinks, the correct assertion is that of 

the connection of the two fields. In order to 

support this idea he employs three 

arguments, namely the correctness 

argument, the injustice argument and the 

principles argument. 

The correctness argument, considered 

by the author to be the basis of the other 

two documents says that “not only the 

legal individual norms, but also the legal 

systems as a whole, necessary raise a claim 

to correctness”
16

. Otherwise, such a system 

is not a legal one. We notice that, 

depending on this criterion, the individual 

legal acts and legal systems can be 

classified as being either legal or illegal. 

But the correctness criteria should not be 

reduced just to its classifying role, but it 

should be used further to value its 

qualification role, in the case of the legal 

systems that raise the correctness claim, 

but do not fulfil it. This means that these 

systems are erroneous from a legal point of 

view. To make himself understood, Robert 

Alexy comes with examples to 

demonstrate that the participants to a legal 

system necessarily raise a claim to 

correctness. And the measure to which this 

claim has moral implications proves the 

needed conceptual relationship between 

law and moral. But, despite all these, the 

thesis of the connection between law and 

moral becomes more vulnerable. This 

happens only because a positivist can insist 

on a separation thesis even if he accepts the 

correctness argument. To this purpose a 

positivist has two strategies. The first one 

is to show that the unfulfilment of the 

correctness claim does not necessarily lead 

to the loss of the legal character - since the 
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În perspectiva participantului, de 

exemplu un judecător, teza separaţiei 

dreptului de morală este inadecvată. 

Intr-o asemenea perspectivă, crede 

Robert Alexy, susţinerea corectă este 

cea a conexiunii celor două domenii. 

Pentru a-şi susţine poziţia angajează 

trei argumente, respectiv argumentul 

corectitudinii, argumentul nedreptăţii şi 

argumentul principiilor. 

Argumentul corectitudinii, 

considerat de autor ca fiind baza 

celorlalte două argumente, spune că 

„atât normele legale individuale şi 

deciziile legale individuale, cât şi 

sistemele legale ca întreg ridică, în mod 

necesar, o pretenţie la corectitudine”
xvi

. 

În caz contrar, un asemenea sistem nu 

este legal. Observăm că, în funcţie de 

acest criteriu, actele juridice 

individuale şi sistemele juridice pot fi 

clasificate ca fiind legale ori ilegale. 

Dar criteriul corectitudinii nu trebuie 

redus doar la rolul său clasificator, ci 

trebuie folosit mai departe, pentru a-i 

valorifica rolul calificator, în cazul 

sistemelor juridice care ridică pretenţia 

de corectitudine, dar nu o satisfac. Ceea 

ce înseamnă că asemenea sisteme sunt 

eronate din punct de vedere juridic. 

Pentru a se face înţeles, Robert Alexy 

vine cu exemple prin care 

demonstrează că participanţii la un 

sistem legal ridică în mod necesar 

pretenţia la corectitudine. Iar măsura în 

care această pretenţie are implicaţii 

morale demonstrează raportul 

conceptual necesar între drept şi 

morală. Însă, cu toate acestea, teza 

conexiunii dreptului cu morala rămâne 

tot vulnerabilă. Aceasta deoarece un 

pozitivist poate insista asupra tezei 

separaţiei, chiar dacă acceptă 

argumentul corectitudinii. În acest 

scop, pozitivistul are la îndemână două 

strategii. Prima, prin care să arate că 

nesatisfacerea pretenţiei la 

separation thesis only refers to the 

classifying relation, and the correctness 

claim would better set a qualifying 

relation. The second focuses on the 

possibility to assert that the correctness 

claim has no moral implications and thus it 

does not lead to a needed conceptual 

relationship between law and moral. In this 

case, Robert Alexy notes: “The first 

objection of the positivist focuses on the 

injustice argument, the second on the 

principles argument”
17

. 

The injustice argument is applicable 

either to the individual norms, or to the 

legal systems taken as a whole. In case of 

individual norms, according to this 

argument, “it is said that the individual 

norms of a legal system, lose their lawful 

character, by crossing a certain level of 

injustice”
18

. Now, Radbruch's argument 

that has previously been rejected from the 

observer’s point of view is analyzed from 

the participant's point of view. To his 

purpose there are eight perspectives 

formulated in the dispute around 

Radbruch's assertion, these are the 

linguistic perspective, the clarity, 

efficiency, legal safety, relativism, 

democracy, dispensability and impartiality. 

The result is the following: „Reported to 

individual norms, the injustice argument in 

its weak version, as formulated by 

Radbruch, finds stronger reasons to talk in 

his favour than the objections against it. All 

the objections could be eliminated sot that 

power equality has resulted. Moreover, 

reasons have been given in favour of the 

injustice argument”
19

. Further on, the 

analysis aims to find out to what extent the 

injustice argument is also applicable for the 

legal systems taken as a whole. The debate 

is held around the affirmation of the 

German thinker Martin Kriele (n. 1931), 

who says that “the moral duty is to do 

justice, supposing that, in general, justice 

also takes morality into consideration”
20

. 

Two interpretations are considered, 
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corectitudine nu conduce încă la 

pierderea caracterului legal, întrucât 

teza separaţiei vizează raportul 

clasificator, iar pretenţia la 

corectitudine ar stabili cel mai bine un 

raport calificator. A doua, vizează 

posibilitatea susţinerii că pretenţia la 

corectitudine nu are implicaţii morale 

şi, deci, nu conduce la un raport 

conceptual necesar între drept şi 

morală. În această situaţie, Robert 

Alexy notează: „Prima obiecţie a 

pozitivistului are în vedere argumentul 

nedreptăţii; a doua argumentul 

principiilor”
xvii

. 

Argumentul nedreptăţii, este 

aplicabil fie normelor individuale, fie 

sistemelor legale, luate ca întreg. În 

cazul normelor individuale, potrivit 

acestui argument „se spune că normele 

individuale ale unui sistem legal, prin 

depăşirea unui anumit prag al 

nedreptăţii, îşi pierd caracterul 

legitim”
xviii

. Acum, argumentul lui 

Radbruch, anterior respins din punctul 

de vedere al observatorului, este 

analizat din punctul de vedere al 

participantului la exerciţiul aplicării 

dreptului. Sunt evidenţiate în acest sens 

opt perspective formulate în disputa 

purtată în jurul susţinerii lui Radbruch, 

respectiv: perspectiva lingvistică, cea a 

clarităţii, a eficacităţii, a siguranţei 

legale, a relativismului, a democraţiei, 

a dispensabilităţii şi cea a 

imparţialităţii. Rezultatul este 

următorul: „Raportat la normele 

individuale, argumentul nedreptăţii în 

versiune slabă, aşa cum este formulat 

de Radbruch, îşi găseşte motive mai 

puternice care să vorbească în favoarea 

lui decât obiecţiile împotriva lui. Toate 

obiecţiile au putut fi eliminate astfel 

încât a rezultat cel puţin o egalitate de 

forţe. În plus, au fost date motive în 

favoarea argumentului nedreptăţii”
xix

. 

Mai departe, analiza urmăreşte să afle 

namely the thesis of the “expansion”, 

(according to which “the lack of the 

lawfulness character of the content of the 

fundamental norms of a legal system, leads 

to the lick of the lawfulness character of all 

norms typical for the system, expanding - 

to this purpose - over them”
21

 and the legal 

system „collapse” thesis (that sees the 

system as a whole, “assuming that it 

collapses as a law system if more 

individual norms, in particular the ones 

important for the system lose their lawful 

character”
22

). Robert Alexy's conclusion is 

that “applying the injustice argument to a 

legal system taken as a whole does not 

lead to results that go beyond the 

consequences of applying it to the 

individual norms”
23

. 

The principles argument, that which is 

based on the distinction between rules and 

principles, refers to a particular situation, 

that where the law is unjustly to the 

extreme. This distinction underlines - in 

Robert Alexy's opinion - the needed 

relationship between law and moral based 

on three thesis, namely the thesis of 

incorporation (that says mat „each legal 

system developed to the minimum 

mandatory contains principles”), the moral 

thesis (that says that „there is a needed 

relationship between law and a common 

moral”) and the correctness thesis (that 

considers a “need relationship between law 

and a just moral”). The gain is the 

following: „the needed relationship that 

can be based on these three thesis is first of 

all of a conceptual nature, second of all it is 

a qualifying relationship, not a classifying 

one - as the case of the injustice argument, 

and third of all, it exists only for the 

participant to a legal system, not for an 

observer as well”
24

. The idea is that the 

correctness claim entails the ideal 

dimension of law. 
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în ce măsură argumentul nedreptăţii 

este aplicabil şi sistemelor de drept, 

luate ca întreg. Dezbaterea este purtată 

în jurul susţinerii gânditorului german 

Martin Kriele (n. 1931), care susţine că 

„datoria morală este de a săvârşi 

dreptatea, presupunând că, în general, 

dreptatea ia în calcul moralitatea”
xx

. 

Sunt avute în vedere două interpretări, 

respectiv teza „extinderii” (potrivit 

căreia „lipsa caracterului de drept al 

conţinutului normelor fundamentale ale 

unui sistem de drept atrage după sine 

lipsa caracterului de drept al tuturor 

normelor tipice sistemului, extinzându-

se, în acest sens, asupra lor”
xxi

 şi teza 

„colapsului” sistemului de drept (care 

priveşte sistemul ca întreg), „asumând 

că acesta se prăbuşeşte ca sistem de 

drept dacă multe norme individuale, în 

particular cele importante pentru 

sistem, îşi pierd caracterul de drept”
xxii

. 

Concluzia lui Robert Alexy este că 

„aplicarea argumentului nedreptăţii la 

un sistem de drept luat ca întreg nu 

conduce la rezultate ce trec dincolo de 

consecinţele aplicării sale la normele 

individuale”
xxiii

. 

Argumentul principiilor, cel care are 

la bază distincţia dintre reguli şi 

principii, se referă la o situaţie de 

excepţie, cea în care legea este 

nedreaptă la extrem. Această distincţie 

reliefează - crede Robert Alexy - 

raportul necesar între drept şi morală, 

pe baza a trei teze, respectiv: teza 

încorporării (care spune că „fiecare 

sistem de drept minim dezvoltat 

conţine în mod necesar principii”), teza 

morală (care spune că „există un raport 

necesar între drept şi o morală 

oarecare”) şi teza corectitudinii (care 

are în vedere „un raport necesar între 

drept şi o morală justă”). Câştigul este 

următorul: „Raportul necesar ce se 

poate întemeia cu ajutorul acestor trei 

teze este în primul rând de natură 

 

3. Problems concerning the validity 

of law 

 

The third chapter of the book, called 

“The validity of Law” is structured in two 

parts that are well organized for the 

clarification of the issue. 

In the first, smaller part of this chapter, 

called “Validity Concepts”, the author 

underlines the defining elements of the law 

concepts from the sociological, ethical and 

juridical perspective. The reasoning is the 

following: „for the three elements of the 

law concept, social efficiency, content 

correctness and authoritarian lawfulness, 

there are three corresponding validity 

concepts: the sociologic, ethic and juridical 

ones”
25

. 

Regarding the sociologic concept of 

law validity it is understood that its object 

is social validity. From Robert Alexy's 

statement we find out that a legal norm “is 

valid from a social point of view if it is 

abided, or if its infringement is 

sanctioned”
26

. But such an affirmation is 

based on ambiguous notions such as 

“abidance” and “sanctioning” of the legal 

norm. As a consequence, this concept 

accepts a large number of interpretations, 

systematically discussed within law 

sociology. More attention has to be paid to 

the statements concerning empirical 

aspects of the legal norm's social 

efficiency. “Regarding this issue, three 

perspectives will suffice. The first one is 

mat social validity is a matter that has to do 

with measure. The second is that it can be 

known based on two criteria, that of 

abidance and sanctioning of non-abidance. 

The third perspective is that sanctioning 

the non-abidance of the basic norms 

involves physical constraints, which in 

evolved legal systems is a task reserved for 

the state”
27

. 

The ethic concept of juridical norm 

validity has as object moral validity. Using 
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conceptuală, iar în al doilea rând, este 

un raport calificator, şi nu unul 

clasificator - aşa cum este cazul 

argumentului nedreptăţii -, şi în al 

treilea rând, el există doar pentru 

participantul la un sistem de drept, şi 

nu pentru un observator”
xxiv

. Ideea este 

că pretenţia la corectitudine reclamă 

dimensiunea ideală a dreptului. 

 

3. Probleme privind validitatea 

dreptului 

 

Cel de-al treilea capitol al cărţii, 

intitulat „Validitatea dreptului”, este 

structurat în două părţi, bine organizate 

pentru clarificarea problematicii. 

În prima parte a acestui capitol, 

denumită „Concepte ale validităţii”, cu 

dimensiuni restrânse, sunt reliefate 

elementele definitorii ale conceptului 

de drept, din perspectivă sociologică, 

etică şi juridică. Raţionamentul este 

următorul: „Celor trei elemente ale 

conceptului de drept, eficienţă socială, 

corectitudinea conţinutului şi legitate 

autoritară, le corespund trei concepte 

de validitate: cel sociologic, etic şi 

juridic”
xxv

. 

Cât priveşte conceptul sociologic de 

validitate a dreptului, se subînţelege, 

are ca obiect validitatea socială. Din 

formularea lui Robert Alexy aflăm că o 

normă juridică „este validă din punct 

de vedere social dacă ea fie este 

respectată, fie nerespectarea ei este 

sancţionată”
xxvi

. Insă un asemenea 

enunţ se bazează pe noţiuni ambigue, 

precum cele de „respectare” şi 

„sancţionare” a normei juridice. Drept 

consecinţă, acest concept admite o 

multitudine de interpretări, discutate 

sistematic în cadrul sociologiei 

dreptului. Precizările trebuie făcute cu 

şi mai mare atenţie în legătură cu 

aspectele empirice ale eficacităţii 

sociale a normei juridice. „În această 

Robert Alexy's words, we find out that “a 

norm is valid from the moral point of view 

if it allows a moral justification”
28

. The 

ethical validity concept is important since it 

lays at the base of the natural law and 

rational law theories. “The validity of a 

natural law norm of that of a rational law is 

not based on its social efficiency, or on its 

authoritarian lawfulness, but on the 

correctness of its content, justified from a 

moral perspective”
29

. 

As opposed to the sociological and 

ethical concept, the legal validity concept 

has a more complex structure since it also 

employs, besides the own component of 

this concept, namely the internal 

component, an external one. In this 

restricted sense, the juridical concept of 

legal norms' validity is based only on 

specific characteristics, namely those 

characteristics that build the internal 

conceptual structure. In a broader sense, 

though, this concept also employs the 

external structure resulted its relationship 

with the other two validity concepts. Thus 

the legal validity concept, though its object 

is legal validity, should also include 

elements of social validity, and even more, 

in some thinkers' opinion it should also 

include elements of moral validity. 

Because - says Robert Alexy - “if a norm 

system or a norm has no social validity, 

that is it does not have a minimum social 

efficiency, then this norm system or norm 

is not valid from a legal point of view”
30

. 

The merit of the thinker comes from the 

observation that, in positivist perspective, 

the legal validity concept includes only 

elements of social validity. And when 

besides these, it also includes elements of 

moral validity, we get a non-positivist 

perspective. “If it includes only elements 

of moral validity, we talk about a non-

positivist concept of the legal validity”
31

. 

This does not mean - according to Alexy - 

that a legal validity concept in a stricter 

sense cannot be formulated, contrary to the 
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privinţă sunt suficiente trei perspective. 

Prima constă în aceea că validitatea 

socială este o chestiune ce ţine de 

măsură. A doua o constituie faptul că 

ea poate fi cunoscută pe baza a două 

criterii, cel al respectării şi cel al 

sancţionării nerespectării. A treia 

perspectivă este că sancţionarea 

nerespectării normelor de bază 

presupune exercitarea constrângerii 

fizice, care, în sistemele de drept 

evoluate, reprezintă o sarcină rezervată 

statului”
xxvii

. 

Conceptul etic de validitate a 

normei juridice are ca obiect validitatea 

morală. Folosind cuvintele lui Robert 

Alexy, aflăm că „o normă este validă 

din punct de vedere moral dacă admite 

justificare morală”
xxviii

. Conceptul etic 

de validitate este important întrucât se 

situează la baza teoriilor dreptului 

natural şi ale dreptului raţional. 

„Validitatea unei norme de drept 

natural sau a uneia de drept raţional nu 

se bazează nici pe eficienţa sa socială, 

nici pe legitatea ei autoritară, ci doar pe 

corectitudinea conţinutului ei, justificat 

din perspectivă morală”
xxix

. 

Spre deosebire de conceptul 

sociologic şi de conceptul etic, 

conceptul juridic de validitate are o 

structură mult mai complexă, întrucât 

angajează, pe lângă componenta 

proprie acestui concept, respectiv 

componenta internă, o componentă 

externă. În sens restrâns, conceptul 

juridic de validitate a normelor de 

drept, se bazează doar pe 

caracteristicile specifice, respectiv 

acele caracteristici care alcătuiesc 

structura conceptuală internă. În sens 

larg însă, acest concept angajează şi 

structura externă, rezultată din 

raporturile lui cu celelalte două 

concepte ale validităţii. Aşadar, 

conceptul juridic de validitate, deşi are 

ca obiect validitatea juridică, trebuie să 

social and moral validity concepts. Such a 

validity concept in a stricter sense is 

obtained when it is issued and applied 

according to legal order. In other words, 

the juridical validity concept, in a stricter 

sense, raises an internal issue (the apparent 

circularity of the definition of juridical 

validity) and an external one (the 

determination of the relationship of the 

juridical validity concept with the social 

validity concept accepted by positivists and 

the relationships with the moral validity 

concept, accepted by the non-positivists). 

The second part of this chapter, called 

“Validity Collision” tries to solve the 

problem of the relationship of the juridical 

validity concept, taken in a stricter sense, 

with the other two validity concepts. The 

collisions are followed distinctly, first with 

regard to norm systems, then with regard 

to individual norms. 

Regarding the relationship between 

juridical validity and social validity, with 

reference to a norm system, the problem of 

the validity of a norm system taken as a 

whole is raised when there are legal 

systems with incompatible norms 

competing against each other (revolution, 

civil war, rebellions). For the theory of 

paradigm change of the legal system it is 

important that various possibilities 

regarding the validity of legal systems 

during political conflict are correctly 

analyzed. Alexy talks about three 

possibilities: a) no legal system in 

competition is valid, as a system, since it is 

not socially efficient; b) only at the end of 

the competition will it be clear which 

system is valid, because it will be the 

winning system; c) the old system remains 

valid, despite the feet mat it is no longer 

socially efficient, until the new system is 

put into place. Faced with these 

possibilities, the German thinker concludes 

“A norm system mat cannot impose itself 

on other systems like the ones mentioned 

above are usually not socially efficient”
32

. 
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includă şi elemente ale valabilităţii 

sociale, ba chiar, în viziunea unei 

anumite categorii de gânditori, trebuie 

să includă şi elemente ale validităţii 

morale. Pentru că - spune Robert Alexy 

- „dacă un sistem de norme sau o 

normă nu au deloc validitate socială, 

respectiv nu prezintă nici măcar un 

minimum de eficienţă socială, atunci 

acest sistem de norme sau această 

normă nu sunt valide din punct de 

vedere juridic”
xxx

. Meritul gânditorului 

rezultă din observaţia că, în perspectivă 

pozitivistă conceptul de validitate 

juridică include doar elemente ale 

validităţii sociale. Iar atunci când, pe 

lângă acestea, include şi elemente ale 

validităţii morale vorbim de o 

perspectivă non-pozitivistă. „Dacă 

include doar elemente ale validităţii 

sociale, este vorba de un concept 

pozitivist al validităţii juridice. Dacă 

include şi elemente ale validităţii 

morale, vorbim despre un concept non-

pozitivist al validităţii juridice”
xxxi

. 

Aceasta nu înseamnă - crede Alexy - că 

nu poate fi formulat un concept de 

validitate juridică în sens restrâns, 

contrar conceptelor de validitate socială 

şi de validitate morală. Un asemenea 

concept de validitate juridică, în sens 

restrâns, se obţine atunci când este emis 

şi intră în vigoare conform ordinii de 

drept. Altfel spus, conceptul juridic de 

validitate, în sens restrâns, ridică o 

problemă internă (aparenta circularitate 

a definiţiei validităţii juridice) şi una 

externă (determinarea raporturilor 

conceptului juridic de validitate cu 

conceptul de validitate socială, acceptat 

de pozitivişti, şi de raporturile cu 

conceptul de validitate morală, acceptat 

de non-pozitivişti). 

Partea a doua al acestui capitol, 

intitulată „Coliziuni ale validităţii”, 

încearcă să rezolve tocmai problema 

raporturilor conceptului juridic de 

As opposed to the case of legal systems, in 

the case of individual norms, social 

efficiency is not a condition of legal 

validity. The worst case is that when the 

individual norms lose their social 

efficiency, it is no longer taken into 

consideration. 

The analysis of the collision between 

legal validity and moral validity follows to 

complete the ideas already mentioned 

here, regarding this issue. In case of a legal 

system taken as a whole, the relationship 

between legal and moral validity is 

somewhat asymmetrical in comparison to 

the relationship between legal and social 

validity. “This asymmetry is given by the 

fact mat the legal validity of a legal system 

taken as a whole depends more on social 

than on moral validity”
33

. In other words, a 

socially inefficient legal system collapses 

while one that cannot be morally justified 

can exist. In case of individual norms, the 

relationship between legal and moral 

validity focuses on an extreme case, that is 

that the legal validity of a norm involves, 

on a theoretical level, a minimum moral 

justification; in practice though, the extent 

to which this requirement is fulfilled is 

hard to estimate. This means that the 

“minimum moral justification” 

requirement should not be reported to the 

individual norm, but to the juridical 

validity of the individual norm. Taking 

these aspects into consideration, Alexy 

concludes that “with respect to the 

individual norms, the role that the social 

and moral validity play has the same 

structure within juridical validity concept. 

These aspects refer to a limit case. It is the 

expression of the fact mat authoritarian law 

within a socially efficient legal system is 

the dominant criteria of the validity of 

individual norms. This conclusion is 

confirmed on a daily basis by juridical 

practice”
34

. 

Another subtitle of the second part of 

the book is “Basic Norm” aimed at 
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validitate, luat în sens restrâns, cu 

celelalte două concepte de validitate. 

Coliziunile sunt urmărite în mod 

distinct, mai întâi cu privire la 

sistemele de norme, apoi cu privire la 

normele individuale. 

În ce priveşte raportul dintre 

validitatea juridică şi validitatea 

socială, cu referire la un sistem de 

norme, problema validităţii unui sistem 

de norme, luat ca întreg, se pune în 

situaţia în care concurează sisteme 

juridice cu norme incompatibile 

(revoluţie, război civil, secesiune). 

Pentru teoria schimbării de paradigmă a 

sistemului de drept este important să fie 

evaluată corect paleta posibilităţilor 

privind validitatea pe timpul 

conflictului politic dintre sistemele 

juridice. Alexy vorbeşte de trei 

posibilităţi: a) nici un sistem juridic 

aflat în competiţie nu este valid, ca 

sistem, întrucât nu este eficient social; 

b) se va şti doar la sfârşitul competiţiei 

care este sistemul valid, întrucât acesta 

va învinge; c) vechiul sistem rămâne 

valid, chiar dacă nu mai este eficient 

social, până se impune, ca fiind 

eficient, noul sistem. În faţa acestor 

posibilităţi, gânditorul german 

conchide: „Un sistem de norme care nu 

reuşeşte să se impună în faţa altor 

sisteme de genul celor numite mai sus 

nu este în general eficient social”
xxxii

. 

Spre deosebire de cazul sistemelor de 

drept, în cazul normelor individuale, 

eficienţa socială nu este condiţie a 

validităţii juridice. În cel mai rău caz, 

când norma individuală îşi pierde 

eficienţa socială cade în desuetudine. 

Urmează analiza coliziunii între 

validitatea juridică şi validitatea 

morală, în completarea ideilor 

subliniate deja până aici, cu referire la 

această chestiune. În cazul unui sistem 

de drept, luat ca întreg, relaţia între 

validitatea juridică şi validitatea morală 

approaching other issues of the “juridical 

validity” concept, appreciated in a 

restricted sense, namely from which the 

social elements and that regarding content 

correctness are eliminated. These problems 

have been group on two categories namely 

existent problems (underlined by 

following the collisions of validity) and 

internal problems (that stem from the 

circularity of the juridical validity 

definition. For this purpose, Alexy uses the 

phrase “basic norm”. Here is the argument
 

„the basic norm is the most important in 

solving the circularity of the legal validity 

concept in a restricted sense. The multiple 

possibilities of differentiation make the 

distinction between the three basic norms 

categories possible: analytical, normative 

and empirical. The most important variant 

of the basic analytical norm we find with 

Hans Kelsen, the normative with Kant and 

the empirical with Hart”
35

. 

In Kelsen's opinion, the theory of the 

basic analytical norm is followed under 

the aspect of its statute, tasks and 

characteristics. At the end of the 

undertaking Alexy concludes: 

“synthesizing, with regard to Kelsen's 

basic norm theory, we can determine the 

following. He is right when he says that a 

basic norm must be assumed if we want to 

go to the conclusion that something is 

applicable and efficient to the 

ascertainment that something has a 

juridical value or is mandatory from a legal 

point of view. This basic norm should not 

have the content of Kelsen's basic norm. 

Thus, it may include moral elements that 

take the argument of injustice into 

consideration. Kelsen is also right when he 

says that, while on one hand we have to 

suppose that a basic norm is necessary if 

we want to interpret law as a normative 

order, on the other hand, we can give up 

this interpretation. Because of this, the 

basic norm has only a weak transcendental 

character. Last but not least, Kelsen is right 
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are ceva asimetric faţă de relaţia între 

validitatea juridică şi validitatea 

socială. „Această asimetrie constă în 

faptul că validitatea juridică a unui 

sistem de drept luat ca întreg depinde 

mai mult de validitatea socială decât de 

cea morală”
xxxiii

. Altfel spus, un sistem 

de drept ineficient social se prăbuşeşte, 

pe când unul care nu poate fi justificat 

moral îşi poate menţine existenţa. În 

cazul normelor individuale, relaţia 

validităţii juridice cu validitatea morală 

vizează un caz limită, în sensul că 

valabilitatea juridică a unei norme 

presupune, la nivel teoretic, să aibă şi 

un minim de justificare morală; practic 

însă, măsura în care cerinţa este 

satisfăcută, este greu de apreciat. 

Aceasta înseamnă că cerinţa „minimum 

de justificare morală” nu trebuie 

raportată la norma individuală, ci la 

validitatea juridică a normei 

individuale. Ţinând cont de aceste 

aspecte, Alexy conchide că „în privinţa 

normelor individuale, rolul pe care 

validitatea socială şi cea morală îl joacă 

are aceeaşi structură în cadrul 

conceptului de validitate juridică. 

Ambele aspecte vizează un caz limită. 

Aceasta este expresia faptului că 

legitatea autoritară în cadrul unui 

sistem de drept eficient social 

reprezintă criteriul dominant al 

validităţii normelor individuale. 

Această concluzie este confirmată în 

fiecare zi de practica juridică”
xxxiv

. 

Un alt subtitlu al celei de-a doua 

părţi a cărţii se intitulează „Norma de 

bază”, menit să abordeze şi alte 

probleme ale conceptului de „validitate 

juridică”, apreciat în sens restrâns, 

adică din care sunt eliminate 

elementele de eficienţă socială şi cele 

privind corectitudinea conţinutului. 

Aceste probleme au fost grupate în 

două categorii, respectiv probleme 

externe (puse în evidenţă prin 

when he says that the basic norm is simply 

a thought norm. Yet he is not right when 

he ascertains that the basic norm is not 

capable to ground. It needs grounding. 

And this leads to the problem of a basic 

normative norm”
36

. 

As opposed to Kelsen, who thinks that 

the basic norm is simply an 

epistemological premise, according to 

Kant's opinion, the basic law is a natural 

law. In Kant's vision the basic norm 

precedes the positive laws and justifies its 

value. “According to Kant, a natural law is 

a law that, even without an external law, 

can be recognized as mandatory that is it 

can be recognized a priori through 

reason. Thus, the basic Kantian norm is a 

norm of rational law, or- as it is called in 

the old terminology - of natural law, so that 

the validity of the positive law is set by the 

rational or natural law. Such a justification 

leads to the opposite of the morally neutral 

character law has according to Kelsen. It 

leads to a moral duty to conform to law”
37

. 

Another alternative to Kelsen's basic 

norm, besides Kant's is Hart's basic norm. 

The latter does not name his norm a basic 

norm, but a knowledge rule. Between 

Kelsen and Hart's view there are 

coincidences and differences as well. “The 

most important difference is that both the 

question regarding the existence of a «rule 

of recognition» (rule of cognition), and the 

one regarding its content, which are 

empirical questions”
38

. The idea is that 

Hart deducts the existence of a recognition 

rule from its acceptance, present in legal 

practice. Moreover, he states that such a 

recognition rule can be laid at the basis of 

all legal rules. In this case, Alexy 

concludes: “To accept a rule that finds its 

expression in the common practice means 

to pass from the fact that practice exists to 

the conclusion that people should act 

according to this practice. The advantage 

of this theory of Kelsen's basic norm is that 

this passing from is to should (the passing 
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urmărirea coliziunilor validităţii) şi 

probleme interne (care decurg din 

circularitatea definiţiei validităţii 

juridice. În acest scop, Alexy se 

foloseşte de sintagma „norma de bază”. 

Iată argumentul: „Norma de bază este 

cel mai important în rezolvarea 

circularităţii conţinută în conceptul de 

validitate juridică în sens restrâns. 

Multiplele posibilităţi ale diferenţierii 

fac posibilă distincţia între trei categorii 

de norme de bază: analitice, normative 

şi empirice. Cea mai importantă 

variantă a normei de bază analitice o 

întâlnim la Hans Kelsen, a celei 

normative, la Kant, şi a celei empirice, 

la Hart”
xxxv

. 

În viziunea concepţiei lui Kelsen, 

teoria normei de bază analitică, este 

urmărită sub aspectul statutului, 

sarcinilor şi caracteristicilor sale. La 

capătul demersului, Alexy conchide: 

„Sintetizând, cu privire la teoria normei 

de bază a lui Kelsen, constatăm 

următoarele. El are dreptate când spune 

că o normă de bază trebuie presupusă 

dacă se doreşte trecerea, de la 

constatarea că ceva este în vigoare şi 

eficient, la constatarea că ceva are 

valoare juridică sau este obligatoriu din 

punct de vedere legal. Această normă 

de bază nu trebuie să aibă însă 

conţinutul normei de bază a lui Kelsen. 

Astfel, ea poate include elemente 

morale care iau în calcul argumentul 

nedreptăţii. Kelsen are de asemenea 

dreptate când spune că, în timp ce pe de 

o parte, trebuie să presupunem în mod 

necesar o normă de bază, dacă vrem să 

interpretăm dreptul ca ordine 

normativă, pe de altă parte, putem 

renunţa la această interpretare. Din 

această cauză, norma de bază are doar 

un caracter transcendental slab. În 

sfârşit, Kelsen are dreptate când spune 

că norma de bază este o simplă normă 

gândită. Dimpotrivă, el nu are dreptate 

from Sein to Solleri) does not hide behind 

concepts such as the acceptance and 

existence of a practice, but comes to light, 

becoming a problem”
39

. 

 

4. The legal definition of the right 

after Robert Alexy 

 

In the last chapter of the work, called 

“Definition'”, Robert Alexy synthesizes 

the entire undertaking of the book, giving 

the following legal definition of law, that is 

a definition from the participant's 

perspective: “Law is a system of norms 

which (1) raises a correctness claim, (2) 

comprises all norms generally belonging to 

a socially efficient Constitution, which are 

not extremely unfair and the total of the 

applicable norms according to this 

Constitution, that prove a minimum social 

efficiency or present a potential for social 

efficiency and are not extremely unfair, 

and, last but not least, (3) to which the 

normative principles and arguments that 

the law application procedure is / or has to 

be based in order to satisfy the correctness 

claim”
40

. It is a definition in which the law 

concept defined also includes the concept 

of validity and to the three parts of the 

definition the three arguments correspond, 

namely the correctness argument, the 

injustice argument and the principle 

argument. 

 

Conclusions 

 

In conclusion, Robert Alexy's 

investigation is exemplary, under more 

aspects. It is exemplary mainly under the 

aspect of the ideas, since his doctrine 

pleads in favour of the thesis of the 

connection of the moral elements in 

defining the law concept. It is then again 

exemplary, as logical discourse, well 

informed bibliographically and coherently 

built. This is why it would bring me great 

pleasure to see such a work on law 
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când pretinde că norma de bază nu este 

capabilă de întemeiere. Din contră, ea 

necesită întemeiere. Iar aceasta 

conduce la problema unei norme de 

bază normative”
xxxvi

. 

Spre deosebire de Kelsen, care 

considera că norma de bază reprezintă 

doar o simplă premisă epistemologică, 

potrivit concepţiei lui Kant legea de 

bază este o lege naturală. În viziunea 

lui Kant norma de bază precede legile 

pozitive şi le justifică valoarea. „După 

Kant, o lege naturală este o lege care, 

chiar şi fără o legislaţie externă, poate 

fi recunoscută ca obligatorie, adică 

poate fi recunoscută apriori, prin 

raţiune. Prin urmare, norma de bază 

kantiană este o normă a dreptului 

raţiunii sau - aşa cum se numeşte ea în 

vechea terminologie - a dreptului 

naturii, astfel încât validitatea dreptului 

pozitiv este stabilită de dreptul raţional 

sau de cel natural. O astfel de 

justificare conduce la opusul 

caracterului indiferent moral pe care îl 

are dreptul în concepţia lui Kelsen. Ea 

conduce la o datorie morală de a se 

supune dreptului”
xxxvii

. 

O altă alternativă la norma de bază a 

lui Kelsen, pe lângă ce kantiană, o 

reprezintă norma de bază a lui Hart. 

Acesta din urmă nu-şi numeşte norma 

sa ca fiind normă de bază, ci ca fiind 

regulă de cunoaştere. Între concepţia 

lui Kelsen şi cea a lui Hart există unele 

coincidenţe, dar există şi diferenţe. 

„Diferenţa cea mai importantă este că 

atât întrebarea cu privire la existenţa 

unei «rule of recognition» (regulă de 

cunoaştere), cât şi cu privire la 

conţinutul ei sunt întrebări 

empirice”
xxxviii

. Ideea este că Hart 

deduce existenţa unei reguli de 

cunoaştere din acceptanţa sa, prezentă 

în practica juridică. Mai departe el 

susţine că o asemenea regulă de 

cunoaştere poate fi pusă ca fundament 

philosophy appear in Romanian culture as 

well. 
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al tuturor celorlalte reguli legale. În 

această situaţie, Alexy conchide: „A 

accepta o regulă care-şi găseşte 

expresia în practica comună înseamnă, 

a trece de la faptul că practica există, la 

concluzia că este indicat să ne 

comportăm conform acestei practici. 

Avantajul teoriei normei de bază a lui 

Kelsen este că această trecere de la este 

la trebuie (trecerea de la Sein la Sollen) 

nu se ascunde în spatele conceptelor 

precum acceptanţă şi existenţă a unei 

practici, ci iese la lumină, devenind o 

problemă”
xxxix

. 

 

4. Definiția juridică a dreptului, 

după Robert Alexy 

 

În ultimul capitol al lucrării, intitulat 

„Definiţia”, Robert Alexy îşi 

sintetizează întregul demers al cărţii, 

oferind următoarea definiţie juridică a 

dreptului, adică o definiţie din 

perspectiva participantului: „Dreptul 

este un sistem de norme care (1) ridică 

o pretenţie la corectitudine, (2) constă 

atât în totalitatea normelor ce aparţin în 

general unei Constituţii eficiente social 

şi care nu sunt extrem nedrepte, cât şi 

în totalitatea normelor în vigoare 

conform acestei Constituţii care 

dovedesc un minimum de eficienţă 

socială sau prezintă şansă la eficienţă 

socială şi nu sunt extrem nedrepte, şi, 

în sfârşit, (3) căruia îi aparţin 

principiile şi argumentele normative pe 

care se bazează procedura aplicării 

dreptului şi/sau trebuie să se bazeze, 

pentru a satisface pretenţia la 

corectitudine”
xl
. Este o definiţie în care 

conceptul definit al dreptului conţine şi 

conceptul validităţii, iar celor trei părţi 

ale definiţiei le corespund cele trei 

argumente, respectiv argumentul 

corectitudinii, argumentul nedreptăţii şi 

argumentul principiilor. 
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Concluzii 

 

În concluzie, investigaţia lui Robert 

Alexy este exemplară, sub mai multe 

aspecte. Este exemplară, mai întâi, sub 

aspect ideatic, întrucât doctrina sa 

pledează în favoarea tezei conexiunii 

elementelor de morală în definirea 

conceptului de drept. Este exemplară, 

apoi, ca discurs logic, bine informat 

bibliografic şi coerent construit. De 

aceea aş fi tare bucuros să constat că 

apare şi în cultura română o asemenea 

lucrare de filozofie a dreptului. 
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Rezumat: Sancțiunile internaționale 

reprezintă un instrument important care 

asigură democrația, libertatea și 

securitatea comunității internaționale, 

precum și a fiecărui individ în parte. 

Utilizate tot mai frecvent, în ultimul timp, 

sancțiunile internaționale s-au modificat cu 

scopul de evita, pe cât posibil, efectele 

colaterale, și de a avea un impact mai 

eficient asupra statelor vinovate. În acest 

sens, ele urmăresc izolarea statului vinovat 

prin blocarea fondurilor și resurselor 

economice, restricții comerciale, restricții 

privind operațiuni cu produse și tehnologii 

cu dublă utilizare și cu produse militare, 

restricții de călătorie, restricții de 

transport și comunicații, sancțiuni 

diplomatice sau în domeniile tehnico-

științific, cultural ori sportiv. Recent, 

Rusiei i-au fost impuse o serie de sancțiuni, 

atât de către organizații internaționale cât 

și de către state, individual, cu scopul de a 

o izola și de a o determina să nu mai 

submineze sau amenințe integritatea 

teritorială, suveranitatea și independența 

Ucrainei. Aceste sancțiuni au afectat grav 

economia Rusiei, și sperăm că vor 

determina Rusia să pună capăt acțiunilor 

care au determinat impunerea acestor 

sancțiuni.  
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Abstract: The international sanctions 

represent an important instrument which 

provides democracy, freedom and security 

to the international community, as well as 

to every individual. Used more frequently 

lately, the international sanctions have 

changed with a view to avoid, as much as 

possible, the collateral effects, and to have 

a more effective impact on the guilty states. 

In this respect, their intention is to isolate 

the guilty state by blocking the economic 

funds and resources, by commercial 

restrictions, restrictions related to 

operations with products and technologies 

of double use and military products, trip 

restrictions, restrictions of transport and 

communication, diplomatic sanctions or in 

the technical-scientific, cultural or sport 

fields. Recently, Russia has been imposed a 

range of sanctions, both by international 

organisations, and by states, individually, 

with a view to isolate and determine to no 

longer impair or threaten the territorial 

integrity, suzerainty and independence of 

Ukraine. Such sanctions have seriously 

affected the economy of Russia and we 

hope that they will convince Russia to put 

an end to the actions that have determined 

the enforcement of such sanctions.  
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Cuvinte cheie: sancțiuni internaționale; 

Rusia; UE; SUA. 

 

 

Introducere 

 

Situațiile în care diferendele 

internaționale nu se pot soluționa prin 

mijloace pașnice sunt destul de dese. 

În aceste împrejurări, există 

posibilitatea ca statele și organizațiile 

internaționale să utilizeze sancțiunile 

internaționale, care reprezintă o formă 

specială de răspundere, pentru 

comiterea de către un stat de acte sau 

fapte ilicite, împotriva altui stat sau 

încălcarea normelor de drept 

internațional. Practic, sunt un 

instrument intermediar, între negocieri 

și acțiune coercitivă, important pentru 

menținerea păcii și securității 

internaționale. Ele se adoptă cu scopul 

de a determina statul împotriva căruia 

sunt luate, să pună capăt acțiunilor care 

au determinat impunerea acestor 

sancțiuni. Altfel spus, sancțiunile 

internaționale urmăresc restabilirea 

ordinii normative internaționale, 

încălcată prin conduita unor state. 

Având în vedere că statele au 

obligația de a soluționa exclusiv pe 

cale pașnică diferendele dintre ele, 

precum și faptul că este interzisă 

recurgerea la forță [1], sancțiunile 

internaționale trebuie să respecte 

anumite condiții. Practic, statele nu pot 

aplica sancțiuni decât în cazuri cu totul 

speciale: 

- când diferendul nu a putut fi 

rezolvat pe cale pașnică; 

- este interzisă aplicarea 

sancțiunilor cu folosirea forței armate; 

- sancțiunile cu folosirea forței 

armate pot fi aplicate numai de 

Consiliul de Securitate, afară de cazul 

prevăzut de Articolul 51 din Carta 

 

Keywords: international sanctions; 

Russia; EU; USA. 

 

 

Introduction 
 

The situations when the 

international disputes cannot be solved 

by peaceful means are rather frequent. 

Under such circumstances, there is the 

possibility that the states and 

international organisations use 

international sanctions, which 

represent a special form of state 

liability for committing illicit deeds or 

acts against other state or the breach of 

norms of international law. Practically, 

these are an intermediary instrument, 

between negotiations and coercive 

action, important for the maintenance 

of international peace and security. 

These are adopted with a view to 

determine the state against which 

these are taken to put an end to the 

actions that have determined the 

enforcement of such sanctions. In 

other words, the international 

sanctions follow to re-establish 

international normative order, 

breached by the conduct of some 

states. 

Considering the fact that states have 

the obligation to settle disputes among 

them by peaceful means, as well as the 

fact that force is forbidden [1], the 

international sanctions must observe 

certain conditions. Practically, the 

states cannot enforce sanctions, but in 

completely special cases: 

- when the dispute cannot be settled 

peacefully; 

- it is forbidden the enforcement of 

sanctions using armed force; 

- the sanctions using armed force 

may be enforced only by the Security 

Council, besides the case stipulated by 
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ONU, al autoapărării individuale sau 

colective împotriva unui atac armat, 

când statele au ele dreptul de a recurge 

la forța armată, în condițiile specificate 

în articolul menționat. 

Astfel, se urmărește ca sancțiunile 

internaționale să fie proporționale cu 

scopul urmărit și ținând cont de 

nevoile de bază ale celor sancționați. 

 

I. Sistemul de Sancțiuni 

Internaționale 

 

Sancțiunile internaționale pot fi 

definite ca fiind „restricții și obligații 

în legătură cu guvernele unor state, cu 

entități nestatale sau persoane fizice ori 

juridice, adoptate de Consiliul de 

Securitate al ONU, de Uniunea 

Europeană, de alte organizații 

internaționale sau prin decizii 

unilaterale ale statelor, în scopul 

menținerii păcii și securității 

internaționale, prevenirii și combaterii 

terorismului, asigurării respectării 

drepturilor și libertăților fundamentale, 

dezvoltării și consolidării democrației 

și statului de drept și îndeplinirii altor 

scopuri, în conformitate cu obiectivele 

comunității internaționale și cu dreptul 

internațional [2]. 

Aceste sancțiuni au un mod unitar 

de concepere, elaborare și aplicare, 

ceea ce ne demonstrează existența unui 

sitem de sancțiuni internaționale. Acest 

sistem, are în componența sa sancțiuni 

internaționale de mai multe tipuri, 

împărțite în mai multe categorii, după 

diferite criterii. După natura lor, 

sancțiunile de drept internațional sunt: 

sancțiuni fără folosirea forței armate 

și sancțiuni cu folosirea forței armate. 

Prima  categorie de sancțiuni este 

prevăzută în Articolul 41 din Carta 

ONU, și „pot să cuprindă întreruperea 

totală sau parțială a relațiilor 

Article 51 of UN Charter, of 

individual or collective self-defence 

against an armed attack, when states 

are entitled to use armed force, under 

the conditions stated in the prior 

article. 

Thus, the objective is that 

international sanctions are 

proportional to the followed purpose, 

considering the basic needs of those 

sanctioned. 

 

I. System of International 

Sanctions 

 

The international sanctions may be 

defined as „restrictions and obligations 

related to the governments of some 

states, with non-state entities or 

natural or legal persons, adopted by 

the UN Security Council, by the 

European Union, by other 

international organisations or by 

unilateral decisions of states, with a 

view to maintain peace and 

international security, prevention and 

combating terrorism, providing 

observance of fundamental rights and 

liberties, development and 

consolidation of democracy and state 

of law and achieving other goals, in 

conformity to the objectives of 

international community and 

international law [2]. 

Such sanctions have a unitary 

manner of being conceived, elaborated 

and enforced, which proves us the 

existence of a system of international 

sanctions. This system includes 

international sanctions of several 

kinds, divided in several categories, 

based on different criteria. Depending 

on their nature, the sanctions of 

international law are: sanctions 

without the use of armed force and 

sanctions with the use of armed force. 
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economice și a comunicațiilor 

feroviare, maritime, aeriene, poștale, 

telegrafice, prin radio și a altor 

mijloace de comunicație, precum și 

ruperea relațiilor diplomatice”. Aceste 

sancțiuni fără folosirea forței armate, 

trebuie să fie utilizate în mod 

excepțional, și numai după epuizarea 

căilor pașnice de soluționare a 

diferendelor [3]. A doua categorie este 

prevăzută în Articolul 42 din Carta 

ONU, care permite utilizarea forței „în 

cazul în care Consiliul de Securitate va 

socoti că măsurile prevăzute la 

Articolul 41 nu ar fi adecvate ori s-au 

dovedit a nu fi adecvate. Această 

acțiune poate cuprinde demonstrații, 

măsuri de blocadă și alte operațiuni 

executate de forțe aeriene, maritime 

sau terestre ale membrilor Națiunilor 

Unite”. 

 

I.1. Sancțiunile Internaționale 

fără Folosirea Forței Armate 

 

Această categorie se compune din: 

sancțiuni cu caracter de retorsiune și 

represalii. 

Retorsiunea constă în măsurile 

luate de către un stat, în vederea 

constrângerii altui stat să pună capăt 

actelor sale neprietenești, contrare 

uzanțelor internaționale [4]. Prin 

urmare, actele inamicale la care se 

răspunde nu sunt încălcări ale dreptului 

internațional public, ci doar ale 

curtoaziei internaționale, precum unele 

acte legislative, judecătorești sau 

administrative, care afectează bunele 

relații dintre state sau cetățenii acestora 

[5]. Retorsiunea poate consta în acte 

neamicale, dar nu ilicite, cum ar fi: 

reducerea importurilor de la statul care 

a comis acte neprietenești, sporirea 

taxelor vamale, nerecunoașterea 

actelor sale, neacordarea unui ajutor de 

The first category of sanctions is 

stipulated in Article 41 of the UN 

Charter and ”may include complete or 

partial interruption of economic 

relations and of rail, sea, air, postal, 

telegraphic, radio, and other means of 

communication, and the severance of 

diplomatic relations”. Such sanctions 

without the use of armed force must 

be exceptionally used and only 

pursuant to exhausting the peaceful 

ways of settling disputes [3]. The 

second category is stipulated in Article 

42 of the UN Charter, which allows 

the use of force ”should the Security 

Council consider that measures 

provided for in Article 41 would be 

inadequate or have proved to be 

inadequate, it may take such action by 

air, sea, or land forces as may be 

necessary to maintain or restore 

international peace and security. Such 

action may include demonstrations, 

blockade and other operations by air, 

sea or land forces of Members of the 

United Nations”. 

 

I.1. International Sanctions 

without Using Armed Force 

 

This category includes sanctions of 

retort and reprisals. 

Retort consists in measures taken 

by a state with a view to force other 

state to put an end to its unfriendly 

acts contrary to international practices 

[4]. Consequently, the inimical acts to 

which one answers are not breaches of 

public international law, but only of 

international courtesy, as well as some 

legislative, court or administrative acts 

which impair the good relations 

between states or its citizens [5]. 

Retort may consist in inimical but not 

illicit acts, such as: reduction of 

imports by the state that committed 
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natură financiară, expulzarea 

resortisanților acelui stat, interzicerea 

accesului în porturi a cetățenilor și 

navelor aceluiași stat, ca și recurgerea 

la diferite măsuri prohibitive privind 

comerțul internațional [6]. 

Represaliile sunt acte de 

constrângere adoptate de un stat, prin 

derogare de la normele dreptului 

internațional, împotriva altui stat, în 

scopul de a-l constrânge să reintre în 

legalitate și să-i repare prejudiciul 

cauzat [7]. Ele pot avea caracter 

politic, juridic și economic, și nu pot 

avea un caracter militar, întrucât ar 

încălca prevederile menționate în 

Articolul 2, alineat 4 din Carta ONU, 

care prevede că „Toți membrii ONU se 

vor abține, în relațiile lor 

internaționale, de a recurge la 

amenințarea cu forța sau la folosirea ei, 

fie împotriva integrității teritoriale ori 

independenței politice a vreunui stat, 

în orice alt mod incompatibil cu 

scopurile Națiunilor Unite”. 

Represaliile pot fi luate numai dacă 

sunt întrunite următoarele condiții: 

- să existe un delict internațional 

săvârșit de un stat împotriva altuia; 

- s-a solicitat anterior repararea 

daunei, dar fără rezultate; 

- represaliile să fie îndreptate numai 

împotriva statului care a săvârșit actul 

ilicit; 

- represaliile să fie proporționale cu 

actele împotriva cărora sunt îndreptate; 

- represaliile să fie utilizate fără 

folosirea forței armate sau a 

amenințării cu forța. Chiar și în timp 

de război sunt interzise represaliile cu 

folosirea forței armate; 

Printre măsurile tipice de represalii 

se numără: expulzarea cetățenilor 

statului vinovat sau sechestrarea 

bunurilor acestora, suspendarea 

tratatelor, întreruperea comunicațiilor, 

unfriendly acts, increase of custom 

taxes, not acknowledging its deeds, 

not providing a financial aid, 

expulsion of nationals of such state, 

restriction of the access in ports of 

citizens and of the vessels of the state 

sanctioned, as well as resorting to 

different prohibitive measures related 

to international trade [6]. 

Reprisals are coercive acts adopted 

by a state, by derogation from the 

norms of international law, against 

another state, with a view to compel it 

to re-enter in legality and to repair the 

prejudice caused [7]. They may have a 

political, legal and economic nature 

and cannot have a military nature, 

since they may breach the disposals 

mentioned in Article 2, paragraph 4 of 

UN Charter, which stipulates that „All 

UN members will refrain, in their 

international relations, to use threat by 

force against territorial integrity or 

political independence of a state, in 

any other manner incompatible to the 

scopes of United Nations”. 

Reprisals may be taken only if the 

following conditions are met: 

- there is an international delict 

committed by a state against other; 

- it was previously required the 

reparation of the damage, but without 

results; 

- the reprisals are directed only 

towards the state that committed the 

illicit act; 

- the reprisals are proportional to 

the acts against which they are 

directed; 

- the reprisals to be used without 

the use of armed force or threat by 

force. Even during war, the reprisals 

by armed force are forbidden. 

Among the typical measures of 

reprisals we state: expulsion of the 

citizens of the guilty state or seizing 
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etc., iar ca forme speciale de represalii 

menționăm: embargoul, boicotul, 

blocada maritimă pașnică și ruperea 

relațiilor diplomatice. O parte a acestor 

măsuri pot fi luate individual de către 

state, dar și în colectiv pe baza 

deciziilor Consiliului de Securitate. 

Embargoul reprezintă o formă 

particulară a represaliilor, și constă în 

acțiunea cu caracter preventiv prin care 

unui stat care încalcă grav dreptul 

internațional, i se interzic importurile 

și exporturile, intrarea sau ieșirea 

navelor comerciale din porturile, 

aeroporturile sau din marea sa 

teritorială, ori chiar reținerea bunurilor 

acestuia, până la încetarea acțiunilor 

ilegale și repararea prejudiciilor [8]. 

Această sancțiune poate fi dispusă și 

asupra altor bunuri ale statului 

considerat vinovat ori ale cetățenilor 

acestuia, fiind considerată ca o măsură 

care se ia asupra proprietății. Precizăm 

că nu sunt supuse embargoului 

bunurile necesare supraviețuirii 

populației, ajutoarele umanitare, 

precum și medicamentele. 

Boicotul este o formă particulară a 

represaliilor, și constă în acțiuni de 

constrângere a unui stat care încalcă 

grav dreptul internațional, mai ales 

când pune în pericol pacea și 

securitatea internațională. Aceste 

acțiuni pot consta în întreruperea 

relațiilor comerciale între state, ca și 

întreruperea comunicațiilor feroviare, 

maritime, poștale, telegrafice, prin 

radio sau alte asemenea mijloace, 

pentru a pune capăt unei încălcări a 

normelor de drept internațional. 

Această sancțiune se aplică, în general, 

de către Consiliul de Securitate sau 

Adunarea Generală a ONU, prin 

rezoluție, împotriva statelor care comit 

acte de amenințare a păcii, de violare a 

ei, ori de agresiune. Statele pot să 

their goods, suspension of treaties, 

suspending the communications etc., 

and as special forms of reprisals we 

mention: embargo, boycott, peaceful 

maritime blockade and breaking 

diplomatic relations. Some of these 

measures may be taken individually 

by states, as well as collectively based 

on the decisions of the Security 

Council. 

Embargo represents a particular 

form of reprisals and consists in the 

preventive action by which a state 

which breaches seriously the 

international law is forbidden the 

imports and exports, the entry and exit 

of commercial vessels from ports, 

airports or from its territorial sea, or 

even seizing its goods, until the 

suspension of illegal actions and 

reparation of damages [8]. 

This sanction may be applied as 

well to other goods of the state 

considered on fault or its citizens, 

being deemed a measure applied to 

property. We state that the embargo 

does not apply to the goods necessary 

for the surviving of population, 

humanitarian aids, as well as 

medicines. 

Boycott is a particular form of 

reprisals and consists in actions of 

compelling a state that is seriously 

breaching the international law, 

mainly when endangers the 

international peace and security. Such 

actions may consist in the breaking of 

commercial relations between states, 

and interruption of rail, maritime, post, 

telegraphic, radio communications or 

other similar means, to put an end to a 

breach of the norms of international 

law. 

This sanction is generally applied 

by the UN Security Council or the UN 

General Assembly, by resolution, 
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recurgă, individual, la boicot numai ca 

mijloc de represalii. 

Ruperea relațiilor diplomatice este 

o formă particulară a represaliilor, ce 

reprezintă un act unilateral al statului, 

prin care decide rechemarea misiunii 

sale diplomatice și cere celuilalt stat 

să-și recheme misiunea sa diplomatică, 

reprezentarea reciprocă a acestor state 

putând fi realizată în continuare prin 

intermediul unui terț, stat sau 

organizație internațională [10]. 

Această sancțiune este prevăzută și de 

Carta ONU, ca măsură de constrângere 

împotriva unui stat care amenință sau 

încalcă pacea, săvârșind acte de 

agresiune. 

 

I.2. Sancțiuni Internaționale care 

implică Folosirea Forței Armate 

 

Carta ONU admite două excepții de 

la principiul interzicerii recursului la 

forță: Articolul 51 recunoaște statelor 

membre „dreptul inerent la autoapărare 

individuală sau colectivă”, iar în 

Capitolul VII se acordă Consiliului de 

Securitate prerogativa de a autoriza, în 

anumite condiții, recursul la forță 

pentru menținerea păcii și securității 

internaționale. Astfel, în cazul în care 

Consiliul de Securitate va socoti că 

sancțiunile fără folosirea forței armate 

nu sunt adecvate, ori că s-au dovedit a 

nu fi adecvate, poate întreprinde, cu 

forțe aeriene, navale sau terestre, orice 

acțiune pe care o consideră necesară 

pentru menținerea păcii sau securității 

internaționale. 

Printre aceste sancțiuni se numără 

demonstrații de forță, măsuri de 

blocadă și alte operațiuni executate cu 

forțe aeriene, maritime sau terestre ale 

membrilor ONU. 

Demonstrațiile de forță reprezintă 

manifestări de forță care nu au ajuns la 

against the states that commit acts of 

threat of peace, of breach of it, or 

aggression. 

The states may, individually, use 

boycott only as means of reprisals. 

The breaking of diplomatic 

relations is a particular form of 

reprisals which represents a unilateral 

act of state, by which it is decided the 

recall of its diplomatic mission and 

asks the other state to recall its 

diplomatic mission, the mutual 

representation of such states being 

performed further on by a third party, 

state or international organisation [10]. 

This sanction is stipulated as well by 

UN Charter, as a coercive measure 

against a state which threats or 

breaches the peace committing acts of 

aggression. 

 

I.2. International Sanctions 

involving the Use of Armed Force 

 

The UN Charter admits two 

exceptions from the principle of 

forbidding the use of force: Article 51 

acknowledges to member states ”the 

inherent right to individual or 

collective self-defence”, and by 

Chapter VII it is awarded to the 

Security Council the prerogative to 

authorise, under certain conditions, the 

force for maintaining international 

peace and security. Thus, if the 

Security Council considers that the 

sanctions without the use of armed 

force are inadequate or proved to be 

inadequate, it may undertake, by air, 

sea or land forces, any action deemed 

necessary for maintaining 

international peace and security. 

Among such sanctions we mention 

the force demonstrations, measures of 

blockade and other operations 

performed by air, sea or land forces of 
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acte de violență, destinate să facă 

presiune asupra unui stat. 

Demonstrațiile de forță sunt 

considerate acte de amenințare la 

adresa unui stat și constau în 

desfășurarea de efective militare, 

mișcări de trupe, dislocarea și 

staționarea în zonă a unor forțe 

militare terestre, aeriene și/sau navale 

ori alte asemenea manifestări, ale unui 

sau mai multor state, pentru a impune 

o anumită conduită considerată ca 

legală sau pentru înlăturarea unor 

măsuri luate anterior prin care au fos 

lezate interesele altui stat. 

Această sancțiune poate fi luată, în 

mod legal, numai de către Consiliul de 

Securitate, în conformitate cu Articolul 

42 și în condițiile Capitolului VII din 

Carta ONU [11]. 

Blocada este o sancțiune care 

urmărește să pună presiune asupra unui 

stat interzicându-i, la nevoie prin 

folosirea forței, orice comunicare și 

orice schimb economic cu exteriorul, 

blocându-i toate mijloacele aeriene sau 

maritime, care părăsesc sau au ca 

destinație unul din porturile sau 

țărmurile acestuia. Această sancțiune 

poate fi luată, în mod legal, numai de 

către Consiliul de Securitate, în 

conformitate cu Articolul 42 și în 

condițiile Capitolului VII din Carta 

ONU. Consiliul de Securitate poate 

recurge la instituirea unei blocade 

colective, folosind forțele navale ale 

statelor membre, în cadrul acțiunilor 

menite să asigure menținerea sau 

restabilirea păcii [12]. 

 

II. Sancțiuni Internaționale 

aplicate Rusiei în legătură cu 

evenimentele din Crimeea și Estul 

Ucrainei 

 

Sancțiunile internaționale, în 

the UN Members. 

The force demonstrations represent 

force manifestations without acts of 

violence, meant to put pressure on a 

state. The force demonstrations are 

acts of threat against a state and 

consist in development of military 

strengths, movements of troupes, 

dislocation and staying in the area of 

terrestrial, air and/or naval military 

forces or other similar manifestations 

of one or several states in order to 

impose a certain conduct deemed legal 

or to remove measures previously 

taken by which the interests of other 

state have been impaired. 

This sanction may be taken legally 

only by the Security Council, 

according to Article 42 and under the 

conditions of Chapter VII of the UN 

Charter [11]. 

Blockade is a sanction meant to put 

pressure on a state forbidding it, by 

force if needed, any communication 

and any economic exchange with 

exterior, blocking all air or maritime 

means, which leave or have as 

destination one of the ports or its 

banks. This sanction may be applied, 

legally, only by the Security Council, 

in compliance with Article 42 and 

under the conditions of Chapter VII of 

the UN Charter. The Security Council 

may turn to the institution of a 

collective blockade, using naval forces 

of member states, in the actions meant 

to provide maintenance or restoration 

of peace [12]. 

 

II. International Sanctions 

applied to Russia related to the 

events from Crimea and the East of 

Ukraine 

 

The international sanctions related 

to the events from Crimea and the East 
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legătură cu evenimentele din Crimeea 

și estul Ucrainei, constau în măsuri 

politice și economice restrictive 

aplicate Rusiei și unei serii de persoane 

și organizații rusești și ucrainene care, 

după părerea organizațiilor 

internaționale și a unor state, au fost 

implicate în destabilizarea situației din 

Ucraina. 

Inițiatorul aplicării de sancțiuni 

pentru izolarea internațională a Rusiei a 

fost guvernul SUA, la care s-a alăturat, 

UE, G7, alte organizații internaționale 

și, individual, alte câteva state. 

Aceste sancțiuni au fost aplicate 

începând cu luna martie 2014, atunci 

când, în ciuda avertismentelor, Rusia a 

recunoscut rezultatele referendumului 

din Crimeea și a susținut declarația 

unilaterală de independență a 

Republicii Crimeea [13], acceptând 

aderarea Crimeei ca parte a Rusiei. 

Ulterior sancțiunile aplicate Rusiei 

au fost extinse și înăsprite din cauza 

deteriorării situației în estul Ucrainei. 

Cei care au aplicat aceste sancțiuni au 

acuzat Rusia de acțiuni menite să 

afecteze integritatea teritorială, precum 

și suveranitatea Ucrainei. 

Următoarea rundă de sancțiuni a 

fost asociată cu accidentul Boeing 777 

în regiunea Donețk, din data de 17 iulie 

2014, cauzat, în opinia liderilor unui 

număr de state, de insurgenții susținuți 

de Rusia. 

 

II.1. Sancțiuni aplicate Rusiei de 

către Organizațiile Internaționale 

 

Organizația pentru Cooperare și 

Dezvoltare Economică (OECD): 

- la data de 12 martie 2014, prin 

decizia Consiliului OECD a suspendat 

procesul de admitere a Rusiei ca stat 

membru în organizație și a anunțat 

întărirea cooperării cu Ucraina.  

of Ukraine consist in restrictive 

political and economic measures 

applied to Russia and a range of 

individuals and Russian and Ukrainian 

organisations which, in the opinion of 

international organisations and some 

states, were involved in destabilisation 

of the situation from Ukraine. 

The initiator of enforcing sanctions 

for international isolation of Russia 

was the US Government, joined by the 

EU, G7, other international 

organisations and, individually, other 

few states. 

Such sanctions have been applied 

since March 2014, when, despite the 

warnings, Russia acknowledged the 

results of referendum from Crimea and 

sustained the unilateral declaration of 

independence of Crimea Republic [13], 

accepting the adhesion of Crimea as 

part of Russia. 

Subsequently, the sanctions applied 

to Russia were extended and 

roughened due to the worsening of 

situation in the East of Ukraine. Those 

who applied such sanctions accused 

Russia of actions meant to impair the 

territorial integrity, and suzerainty of 

Ukraine. 

The following round of sanctions 

was associated to the accident Boeing 

777 in the region of Donețk dated 17 

July 2014, caused, in the opinion of 

leaders to a number of states, by 

insurgents supported by Russia. 

 

II.1. Sanctions applied to Russia 

by the International Organisations 

 

Organization for Economic 

Cooperation and Development 

(OECD): 

- on the date of 12 March 2014, by 

decision of OECD Council it was 

suspended the process of admission of 
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Organizația Tratatului Atlanticului 

de Nord (NATO): 

- pe 6 martie 2014 a suspendat 

întânirile militare și civile cu Rusia, 

refuzând și planificarea misiunilor 

militare comune; 

- pe 17 martie a suspendat 

cooperarea practică cu Rusia și a 

exclus-o din procesul de lichidare a 

armelor chimice siriene; 

- pe 1 aprilie a suspendat toate 

formele de cooperare cu Rusia, 

exceptând discuțiile la nivel de 

ambasador și cele de grad mai înalt; 

- pe 5 aprilie Adunarea 

Parlamentară a NATO și-a încetat 

colaborarea cu Adunarea Federală a 

Rusiei; 

- pe 7 aprilie a închis accesul la 

sediul său tuturor membrilor misiunii 

rusești de pe lângă NATO, cu excepția 

ambasadorului, adjunctului acestuia și a 

doi asistenți; 

- pe 30 mai a retras calitatea de 

membru asociat al parlamentului rus în 

Adunarea Parlamentară a NATO; 

- pe 7 august, secretarul general al 

NATO, Anders Fogh Rasmussen, în 

timpul vizitei sale la Kiev, a declarat că 

NATO a încetat orice fel de cooperare 

cu Federația Rusă. 

Uniunea Europeană (UE): 

- pe 17 martie 2014, printr-o decizie 

a Consiliului European, UE a introdus 

sancțiuni împotriva a 21 de politicieni 

și funcționari ruși și din Crimeea, în 

special: interzicerea de a intra pe 

teritoriul Uniunii Europene sau de 

trecere, precum și înghețarea „tuturor 

fondurilor și resurselor economice care 

aparțin, sunt deținute sau controlate de 

aceste persoane”; 

- pe 20 martie a anulat summitul 

UE-Rusia, programat pentru luna iunie 

a aceluiași an; 

- pe 21 martie „din cauza agravării 

Russia as member state in the 

organisation and it was announced the 

consolidation of cooperation with 

Ukraine.  

North Atlantic Treaty Organisation 

(NATO): 

- on 6 March 2014, it suspended the 

military and civil meetings with 

Russia, refusing as well the planning of 

common military missions; 

- on 17 March, it suspended the 

practical cooperation with Russia and 

excluded it from the process of 

liquidation of Syrian chemical 

weapons; 

- on 1 April, it suspended all forms 

of cooperation with Russia, excepting 

the discussions on the level of 

ambassador and those of higher 

degree; 

- on 5 April, the Parliamentarian 

Meeting of NATO ceased the 

collaboration with the Federal Meeting 

of Russia; 

- on 7 April, it closed the access to 

its seat to all members of Russian 

mission attached to NATO, except for 

the ambassador, its deputy and two 

assistants; 

- on 30 May, it withdrew the 

capacity of associate member of 

Russian parliament in the 

Parliamentary Meeting of NATO; 

- on 7 august, the general secretary 

of NATO, Anders Fogh Rasmussen, 

during his visit to Kiev, declared that 

NATO ceased any kind of 

collaboration with the Russian 

Federation. 

European Union (EU): 

- on 17 March 2014, by decision of 

European Council, the EU introduced 

sanctions against 21 Russian and 

Crimean politicians and officials, 

mainly: restriction to entry or pass 

through the territory of European 
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situației” a inclus pe lista de sancțiuni 

alți 12 funcționari de  stat și lideri 

militari din Rusia și Crimeea, precum și 

pe directorul general al agenției 

internaționale de presă „Russia Today” 

–  Dmitri Kiselev; 

- pe 25 martie a interzis tuturor 

ambasadelor sale din Rusia să acorde 

orice tip de viză cetățenilor din 

Crimeea; 

- pe 17 aprilie Parlamentul 

European a adoptat o rezoluție cu 

caracter consultativ, în care a cerut să 

se renunțe la construcția gazoductului 

„SouthStream”; 

- pe 28 aprilie a decis să extindă 

lista de sancțiuni, cu încă 15 persoane; 

- pe 12 mai a mai extins lista de 

sancțiuni cu alte 13 persoane și a 

aplicat sancțiuni împotriva companiilor 

„Chernomorneftegaz” și „Feodosia”. 

De asemenea, a anunțat sancțiuni 

împotriva companiilor din Crimeea 

confiscate Ucrainei și a invitat toate 

statele membre ale ONU să adopte 

măsuri economice, comerciale și 

financiare împotriva Rusiei, ca urmare 

a acțiunilor din Crimeea și Sevastopol; 

- pe 14 mai a refuzat să participe la 

conferința „Dialogul privind Energia 

Rusia–UE: aspecte cu privire la gaz” 

care a avut loc la Bruxelles; 

- pe 11 iulie a extins lista de 

sancțiuni cu alte 11 persoane; 

- pe 18 iulie Banca Europeană de 

Investiții (BEI), la recomandarea 

Consiliului European, a oprit finanțarea 

noilor proiecte în Rusia; 

- pe 26 iulie a extins lista de 

sancțiuni cu alte 15 persoane și 18 

organizații. 9 dintre aceste organizații 

(„Republica Populară Luhansk”, 

„Republica Populară Donețk”, „Statul 

Federal Novorussia”, „Uniunea 

Internațională a Organizațiilor Publice 

„Marea Armată de pe Don”, 

Union, as well as freezing „all funds 

and economic resources which belong, 

are held and controlled by such 

individuals”; 

- on 20 March, it annulled the EU-

Russia summit, scheduled for July the 

same year; 

- on 21 March „due to worsening 

the situation” it included on the list of 

sanctions other 12 state officials and 

military leaders from Russia and 

Crimea, as well as the general manager 

of the international press agency 

„Russia Today” –  Dmitri Kiselev; 

- on 25 March, all its embassies 

from Russia were forbidden to award 

any kind of visa to the citizens from 

Crimea; 

- on 17 April, the European 

Parliament adopted a consultative 

resolution, by which it was asked to 

waive the construction of gas conduct 

„SouthStream”; 

- on 28 April, it decided to extend 

the list of sanctions by another 15 

individuals; 

- on 12 May, it continued to extend 

the list of sanctions by another 13 

individuals and applied sanctions 

against the companies 

„Chernomorneftegaz” and „Feodosia”. 

Also, it announced sanctions against 

companies from Crimea seized to 

Ukraine and invited all UN member 

states to adopt economic, commercial 

and financial measures against Russia, 

pursuant to the actions from Crimea 

and Sevastopol; 

- on 14 May, it refused to participate 

to the conference „Dialogue on 

Russia–EU Energy: issues related to 

gas” organised in Brussels; 

- on 11 July, it extended the list of 

sanctions by another 11 individuals; 

- on 18 July, the European 

Investment Bank (EIB), on 
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organizația radicală paramilitară 

„Sobol”, „Garda Luhansk”, „Armata 

Sud-Est”, „Armata populară de 

voluntari din Donbass”, batalionul 

„Vostok”) fiind acuzate de fapte care 

au adus atingere suveranității, 

integrității teritoriale și independenței 

Ucrainei. Celelalte 9 fiind companii din 

Crimee, care și-au schimbat 

proprietatea după declarația unilaterală 

de independență a Crimeei; 

- pe 30 iulie a impus sancțiuni 

împotriva altor 8 persoane, precum și 

împotriva „Băncii Naționale 

Comerciale din Rusia”, Concernului 

„Almaz-Antey” și companiei aeriane 

„Dobrolet”. De asemenea, a impus 

sancțiuni comerciale și de investiții 

împotriva Crimeei și Sevastopolului. 

Astfel, au fost aplicate interdicții 

privind investițiile în sectoarele de 

infrastructură, transport, 

telecomunicații și energie, precum și de 

petrol, gaze și alte resurse minerale. A 

fost interzisă livrarea de echipament 

pentru aceste sectoare, precum și 

furnizarea de servicii financiare și 

asigurări. A fost interzisă achiziționarea 

a mai mult de 250 de SKU-uri (stock-

keeping unit), inclusiv minerale utile și 

hidrocarburi, iar instituțiilor financiare 

europene le-a fost interzis să dea 

credite sau să achiziționeze părți din 

proietele afectate de sancțiunile 

sectoriale; 

- pe 31 iulie a impus sancțiuni 

împotriva mai multor bănci, cum ar fi: 

„Sberbank”, „VTB Bank”, 

„Gazprombank”, „Vnesheconombank 

(VEB)” și „Banca Agricolă Rusă”. De 

asemenea, a introdus un embargo 

privind importul și exportul de arme și 

altele asemenea în Rusia, precum  și o 

interdicție la exportul de produse și 

tehnologii cu dublă utilizare, sancțiune 

care nu a afectat exporturile de produse 

recommendation of European Council, 

stopped the financing of new projects 

in Russia; 

- on 26 July, it extended the list of 

sanctions by another 15 individuals 

and 18 organisations. Nine of these 

organisations („Luhansk People 

Republic”, „ Donețk People Republic”, 

„ Federal State Novorussia”, „ 

International Union of Public 

Organisation „Big Army on Don”, 

radical paramilitary organisation 

„Sobol”, „ Luhansk Squad”, „South-

East Army”, „People army of 

volunteers from Donbass”, „Vostok” 

regiment) were accused of acts 

impairing the suzerainty, territorial 

integrity and independence of Ukraine. 

The other nine were companies from 

Crimea, that changed property 

pursuant to the unilateral declaration of 

independence of Crimea; 

- on 30 July it imposed sanctions 

against other 8 individuals, as well as 

against the “Commercial National 

Bank of Russia”, „Almaz-Antey” 

Concern and air company „Dobrolet”. 

It imposed as well commercial and 

investment sanctions against Crimea 

and Sevastopol. Thus, interdictions 

were applied related to the investments 

in infrastructure, transportation, 

telecommunication and energy, as well 

as oil, gases and other mineral sources. 

It was restricted the supply of 

equipment for such sectors, as well as 

the supply of financial and insurance 

services. It was forbidden the 

procurement of more than 250 SKUs 

(stock-keeping-unit), including useful 

minerals and hydrocarbons, and the 

European financial institutions were 

forbidden to provide loans or to 

procure parts of projects affected by 

sectorial sanctions; 

- on 31 July it imposed sanctions 
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și tehnologii cu dublă utilizare, inclusiv 

pentru sectorul aeronautic și pentru 

industria spațială, destinate utilizărilor 

nemilitare sau utilizatorilor finali 

nemilitari. A impus exportatorilor 

obținerea unei autorizații prealabile din 

partea autorităților competente din 

statele membre privind exportul 

anumitor tipuri de echipamente 

energetice (de putere) și tehnologie în 

Rusia, și a impus o interdicție privind 

transferurile de echipamente high-tech 

în Rusia pentru exploatarea petrolului 

și a gazelor de șist; 

- pe 12 septembrie a introdus o nouă 

serie de sancțiuni: a interzis 

refinanțarea datoriei a trei companii 

energetice din Rusia – „Rosneft”, 

„Transneft”, „Gazprom Neft”; a 

înăsprit restricțiile privind serviciile de 

creditare și de investiții pentru 

„Sberbank”, „VTB Bank”, 

„Gazprombank”, „Vnesheconombank 

(VEB)” și „Banca Agricolă Rusă”, 

interzicând acordarea de credite acestor 

bănci pe o perioadă mai mare de 30 de 

zile, precum și achiziționarea și 

vânzarea de noi obligațiuni, acțiuni și 

instrumente financiare similare cu o 

scadență mai mare de 30 de zile. A 

interzis refinanțarea datoriilor pentru 

cele trei mari concerne de apărare – 

„Uralvagonzavod”, „Oboronprom”, 

„United Aircraft Corporation”. A inclus 

în lista de sancțiuni 9 concerne de 

apărare rusești – Concernul „Sirius”, 

„Stankoinstrument”, „Himkompozit”, 

Concernul „Kalașnikov”, fabrica de 

arme de la Tula, „Rostec”,  Holdingul 

„Complexe de precizie”, Concernul 

„Almaz-Antey” și Holdingul „Basalt”, 

precum și alte 24 de persoane; 

- pe 29 noiembrie a introdus pe lista  

de sancțiuni încă 30 de persoane 

precum și organizațiile: „Republica 

Donețk”, „Lumea Luhansk", „Free 

against several banks, such as: 

„Sberbank”, „VTB Bank”, 

„Gazprombank”, „Vnesheconombank 

(VEB)” and „Russian Agricultural 

Bank”. Also, it introduced an embargo 

related to the import and export of 

weapons and other similar in Russia, as 

well as an interdiction on the export of 

double use products and technologies, 

sanction that did not impair the export 

of double use products and 

technologies, including for aeronautic 

sector and space industry, meant for 

non-military uses or non-military final 

users. It imposed the exporters to 

acquire a prior authorization from the 

competent authorities of member states 

related to the export of certain kinds of 

energetic equipments (of power) and 

ethnology in Russia and applied an 

interdiction on transfer of high-tech 

equipments in Russia for exploitation 

of oil and schist gases; 

- on 12 September, it introduced a 

new range of sanctions: it interdicted 

the refinancing of the debt of three 

energetic companies from Russia – 

„Rosneft”, „Transneft”, „Gazprom 

Neft”; it tightened up the restrictions 

related to credit duties and investments 

for „Sberbank”, „VTB Bank”, 

„Gazprombank”, „Vnesheconombank 

(VEB)” and „Russian Agricultural 

Bank”, forbidding the granting of loans 

to such banks for a period longer than 

30 days, as well as the procurement 

and sale of new bonds, shares and 

similar financial tools with a due date 

longer than 30 days. It restricted the 

financing of the debts of the two big 

defence concerns – „Uralvagonzavod”, 

„Oboronprom”, „United Aircraft 

Corporation”. It included in the list of 

sanctions 9 Russian defence concerns – 

„Sirius” Concern, „Stankoinstrument”, 

„Himkompozit”, „Kalașnikov” 
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Donbass”, „Uniunea Poporului” și 

„Uniunea Economică Luhansk”; 

- pe 4 decembrie a clarificat modul 

de redactare a sancțiunilor referitoare la 

producția de petrol, îndreptate 

împotriva Rusiei. Potrivit acestei 

clarificări restricțiile enumerate se 

aplică nu numai cu privire 

echipamentul de pe teritoriului rusesc, 

dar și pentru zona sa economică 

exclusivă precum și platforma 

continentală; 

- pe 20 decembrie UE a interzis 

investiții în Crimeea și Sevastopol: 

companiile europene și cele care au 

sediul în Uniunea Europeană le-a fost 

interzis să achiziționeze bunuri 

imobiliare și întreprinderi în Crimeea, 

companii financiare din Crimeea, 

furnizarea de servicii turistice în 

Crimeea (exceptând intrarea navelor 

turistice în porturile din Crimeea în 

situații de urgență). 

De asemenea, a impus o interdicție 

privind furnizarea în Crimeea 

aproximativ a 200 de SKU-uri, în mod 

special, tehnologie cu privire la 

sectoarele energetice, de transport, 

telecomunicații, precum și explorarea și 

producția de gaze, petrol și resurse 

minerale, precum și metale prețioase – 

aur, argint și platină, și produse semi-

finite din acestea. 

În plus, a interzis acordarea de 

asistență tehnică și servicii de 

construcții și inginerești cu privire la 

infrastructura Crimeei. 

Consiliul Europei: 

- pe 25 mai a anulat toate activitățile 

planificate în Rusia; 

- pe 10 aprilie a privat delegația rusă 

de dreptul la vot și a interzis membrilor 

delegației rusești să ocupe poziții de 

conducere în Adunarea Parlamentară a 

Consiliului Europei, în plus a interzis 

reprezentanților ruși dreptul de a 

Concern, weapon factory from Tula, 

„Rostec”,  „Complexe de precizie” 

Holding, „Almaz-Antey” Concern and 

„Basalt” Holding, as well as other 24 

individuals; 

- on 29 November, it entered on the 

list of sanctions another 30 individuals 

as well as organisations: „ Donețk 

Republic”, „World of Luhansk", „Free 

Donbass”, „People Union” and „ 

Economic Union Luhansk”; 

- on 4 December it cleared up the 

drafting of the sanctions related to the 

oil production, against  Russia. 

According to such clarifications, the 

restrictions enumerated are applied not 

only related to the equipment on the 

Russian territory, as well as for its 

exclusive economic area as well as the 

continental platform; 

- on 20 December, the EU restricted 

the investments in Crimea and 

Sevastopol: the European companies 

and those with the seat in the European 

Union were forbidden to procure real 

estate goods and enterprises in Crimea, 

financial companies from Crimea, 

supply of touristic services in Crimea 

(except for the entry of touristic vessels 

in the ports from Crimea in emergency 

situations). 

Also, it imposed an interdiction 

related to supply in Crimea of around 

200 SKUs, mainly related to energy, 

transport, telecommunication, as well 

as the exploration and production of 

gas, oil and mineral resources, as well 

as precious metals – gold, silver and 

platinum, and semi-finished products 

obtained from them. 

In addition, it restricted the 

awarding of technical support and 

construction and engineering services 

related to infrastructure of Crimea. 

Council of Europe: 

- on 25 May, it suspended all 
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participa la misiunile de observare a 

Adunării Parlamentare a Consiliului 

Europei, până la sfârșitul anului 2014. 

Organizația Europeană pentru 

Siguranța Navigației Aeriene 

(EUROCONTROL): 

- pe 2 aprilie a interzis transportul 

aerian în Crimeea; 

- pe 4 aprilie a interzis zborurile în 

spațiul aerian al Crimeei. 

Grupul celor Opt (G8): 

- pe 18 martie a anulat summit-ul 

„Grupul celor Opt”, care urma să aibă 

loc în luna iunie la Soci; 

- pe 25 martie a suspendat 

participarea Rusiei la G8. 

Grupul de Acțiune Financiară 

Internațională pentru Combaterea 

Spălării Banilor: 

- pe 6 mai a refuzat să mai țină 

reuniunea plenară programată la 

Moscova, în ciuda faptului că Rusia, în 

prima jumătate a anului 2014 a deținut 

Președinția organizației; 

- pe 8 mai a decis să nu organizeze o 

sesiune plenară comună a Grupului 

Eurasia pentru Combaterea spălării 

banilor și finanțării terorismului. 

Banca Europeană pentru 

Reconstrucție și Dezvoltare: 

-  a înghețat luarea deciziilor privind 

noi proiecte în Rusia. 

North American Aerospace Defense 

Command (NORAD): 

- pe 12 septembrie a anulat 

exercițiile militare comune cu Rusia 

„Vigilant Eagle”, care urmau să aibă 

loc în largul coastei din Alaska.  

 

II.2. Sancțiuni Individuale ale 

statelor aplicate Rusiei 
 

Australia: 

- pe 4 martie 2014 a anulat o serie 

de vizite guvernamentale în Rusia; 

- pe 19 martie a înghețat activele și 

activities planned in Russia; 

- on 10 April, it withdrew to 

Russian delegation the voting right and 

forbade the members of Russian 

delegation to occupy managing 

positions in the Parliamentary Meeting 

of the Council of Europe; in addition, it 

suspended to the Russian 

representatives the right to participate 

to the missions of observance of the 

Parliamentary Meeting of the Council 

of Europe, until the end of the year 

2014. 

European Organisation for the 

Safety of Air Navigation 

(EUROCONTROL): 

- on 2 April, it restricted the air 

transport in Crimea; 

- on 4 April, it restricted the flight in 

the air space of Crimea. 

Group of eight (G8): 

- on 18 March, it cancelled the G8 

summit to be organised in July at Soci; 

- on 25 March, it suspended the 

participation of Russia to G8. 

Financial Action Task Force on 

Money Laundering: 

- on 6 May, refused to organise the 

plenary reunion scheduled in Moscow, 

despite the fact that Russia, during the 

first half of the year 2014, held the 

Presidency of the organization; 

- on 8 May, decided not to organise 

a common plenary session of Eurasia 

Group for Combating Money 

Laundering and financing terrorism. 

European Bank for Reconstruction 

and Development: 

-  froze the process of taking 

decisions related to new projects in 

Russia. 

North American Aerospace Defence 

Command (NORAD): 

- on 12 September it cancelled the 

common military exercises with Russia 

„Vigilant Eagle”, to be organised in the 
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a interzis accesul pe teritoriul său a 8 

cetățeni ruși și 4 cetățeni ucraineni, 

„care joacă un rol important în 

amenințarea Rusiei cu privire la 

suveranitatea și integritatea teritorială a 

Ucrainei”; 

- pe 21 mai extins lista sa de 

sancțiuni până la 38 de persoane din 

Rusia și Ucraina, precum și 11 societăți 

comerciale; 

- pe 1 septembrie a interzis livrarea 

în Rusia de arme, materiale și 

echipamente pentru sectorul petrolier și 

gaze, accesul băncilor de stat din Rusia 

pe piața de capital australian, investiții 

în Crimeea, sau comerțul cu Crimeea; 

- pe 2 septembrie extins lista de 

sancțiuni până la 63 de persoane fizice 

și 21 de companii și organizații. 

Marea Britanie: 

- pe 13 martie 2014 a suspendat 

cooperarea militară cu Rusia, a oprit 

furnizarea de echipamente militare în 

Rusia și a anulat exercițiile militare 

comune planificate; 

- pe 15 mai a refuzat să participe la 

a 14-a reuniune ministerială a 

Forumului Internațional pentru Energie 

din Moscova; 

- pe 13 iulie a exclus Rusia din lista 

țărilor care au permisiunea de a 

achiziționa produse aviatice britanice și 

a refuzat să elibereze vize pentru 

membrii delegației din Rusia, care ar fi 

trebuit să reprezinte Rusia la salonul 

aviatic „Farnborough”; 

- pe 21 iulie a suspendat toate 

licențele privind livrarea de arme, 

componente de arme și produse cu 

dublă utilizare în Rusia și a anulat toate 

vizitele la nivel înalt, vizitele 

specialiștilor militari și comandanți, 

vizitele delegațiilor de investiții și 

economice și a înghețat orice cooperare 

militară cu Rusia; 

- pe 28 iulie a refuzat să sprijine 

off-shore of Alaska.  

 

II.2. Individual Sanctions of 

States applied to Russia 
 

Australia: 

- on 4 March 2014 it cancelled a 

range of governmental visits in Russia; 

- on 19 March, it froze the assets 

and restricted the access on its territory 

of 8 Russian citizens and 4 Ukrainian 

citizens, „playing an important role in 

the threat of Russia related to 

suzerainty and territorial integrity of 

Ukraine”; 

- on 21 May it extended the list of 

sanctions up to 38 individuals from 

Russia and Ukraine, as well as 11 

companies; 

- on 1 September, it restricted the 

delivery in Russia of weapons, 

materials and equipments for oil and 

gas sector, access of state banks from 

Russia on Australian capital market, 

investments in Crimea or trade in 

Crimea; 

- on 2 September it extended the list 

of sanctions up to 63 natural persons 

and 21 companies and organisations. 

Great Britain: 

- on 13 March 2014 it suspended the 

military collaboration with Russia, 

stopped the supply of military 

equipments in Russia and cancelled the 

common military exercises planned; 

- on 15 May refused to participate to 

the 14 ministerial reunion of the 

International Forum of Energy from 

Moscow; 

- on 13 July, it excluded Russia 

from the list of the countries authorised 

to procure British aviation products 

and refused to issue visa for the 

members of Russia delegation, that 

should have represented Russia at the 

aviation saloon „Farnborough”; 
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proiectul cultural „Anul Culturii Ruse”, 

de la evenimente fiind retrași toți 

miniștrii și oficialii britanici. 

Germania: 

- pe 19 martie a suspendat 

executarea contractului militar cu Rusia 

în valoare de 120 de milioane de euro; 

- pe 21 martie a întrerupt exportul  

în Rusia de produse din domeniul 

apărării; 

- pe 19 aprilie a refuzat să participe 

la consultările anuale 

interguvernamentale ruso-germane în 

cadrul „Dialogului Petersburg”; 

- pe 24 aprilie a oprit exportul de 

produse militare în Rusia; 

- pe 28 mai a refuzat corveta Flotei 

Baltice a Federației Ruse „Boikiy” 

pentru a participa la festivalul maritim 

tradițional „Kiel Week”; 

- pe 4 august a retras companiei 

„Rheinmetall” permisiunea de a 

construi un centru de antrenament 

militar pentru soldații ruși în localitatea 

Mulino. 

Israel: 

- pe 6 august  a interzis furnizarea 

de tehnologie militară și drone în 

Rusia. 

Islanda: 

- pe 11 aprilie  s-a alăturat 

sancțiunilor UE din data de17 și 21 

martie; 

- pe 26 mai s-a alăturat sancțiunilor 

UE din data de 28 aprilie și 12 mai; 

- pe 15 octombrie s-a alăturat 

sancțiunilor UE, care a fost introduse 

pe data de 12, 26, 30 și 31 iulie  

precum și sancțiunilor introduse pe 12 

septembrie. 

Canada: 

- pe 5 martie a oprit cooperarea 

militară cu Rusia; 

- pe 7 martie a expulzat de pe 

teritoriul său toți militarii ruși; 

- pe 17 martie interzis intrarea în 

- on 21 July, it suspended all 

licenses related to the delivery of 

weapons, parts of weapons and double 

use products in Russia and cancelled 

all visits on high level, the visits of 

military specialists and commanders, 

the visits of investment and economic 

delegations and froze any military 

collaboration with Russia; 

- on 28 July, it refused to support 

the cultural project „Year of Russian 

Culture”, from the events being 

withdrawn all  British ministers and 

officials. 

Germany: 

- on 19 March 2014 it suspended the 

execution of military contract with 

Russia in quantum of 120 million 

euros; 

- on 21 March, it suspended the 

export in Russia of products in the 

field of defence; 

- on 19 April, it refused to 

participate to Russian-German annual 

intergovernmental consultations in the 

„ Petersburg Dialogue”; 

- on 24 April, it stopped the export 

of military products in Russia; 

- on 28 May, it refused the corvette 

of Baltic Fleet of Russian Federation 

„Boikiy” to participate to the 

traditional maritime festival „Kiel 

Week”; 

- on 4 august, it withdrew to the 

company „Rheinmetall” the 

authorisation to build a centre of 

military training for Russian soldiers in 

the locality Mulino. 

Israel: 

- on 6 august 2014 it restricted the 

supply of military technology and 

drone in Russia. 

Island: 

- on 11 April 2014 it joined the EU 

sanctions dated 17 and 21 March; 

- on 26 May, it joined the EU 
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țară și a înghețat activele a 7 

funcționari ruși și 3 funcționari din 

Crimeea; 

- pe 22 martie a impus sancțiuni 

împotriva „Rossiya Bank” și a mai 

adăugat pe lista sa de sancțiuni alți 14 

oficiali ruși; 

- pe 8 aprilie a expulzat din țară 

adjunctul atașatului militar al 

Ambasadei Rusiei; 

- pe 13 aprilie a impus sancțiuni 

împotriva președintelui Comisiei 

Electorale din Sevastopol – Valery 

Medvedev, președintelui comisiei 

electorale din Crimeea – Mihail 

Malyshev și împotriva companiei 

„Chernomorneftegaz”; 

- pe 16 aprilie, în calitate de stat 

care deținea președinția Consiliului 

Arctic, a refuzat să participe la 

sesiunile de lucru, care au avut loc la 

Moscova; 

- pe 26 aprilie a refuzat să lanseze 

microsatelitul „M3Msat” pentru care 

era necesară folosirea unei rachete 

rusești de pe cosmodromul Baikonur; 

- pe 28 aprilie a impus sancțiuni 

economice suplimentare împotriva a 9 

oficiali ruși, precum și băncilor 

„Expobank” și 

„ROSENERGOBANK”; 

- pe 4 mai a extins lista de sancțiuni 

pentru 16 bănci și societăți comerciale 

rusești; 

- pe 13 mai a impus sancțiuni 

împotriva altor 6 oficiali ruși și 6 lideri 

ai grupurilor separatiste din estul 

Ucrainei; 

- pe 15 mai, provincia canadiană 

Alberta, a refuzat să participe la 

Congresul Mondial al Petrolului de la 

Moscova; 

- pe 21 mai, a extins lista de 

sancțiuni cu alți 11 cetățeni ruși și 

ucraineni; 

- pe 14 iunie extins lista de sancțiuni 

sanctions dated 28 April and 12 May; 

- on 15 October, it joined the EU 

sanctions entered on 12, 26, 30 and 31 

July  as well as the sanctions entered 

on 12 September. 

Canada: 

- on 5 March 2014 it stopped the 

military collaboration in Russia; 

- on 7 March it expelled from its 

territory all Russian militaries; 

- on 17 March it restricted the entry 

in the country and froze the assets of 7 

Russian officials and 3 officials from 

Crimea; 

- on 22 March, it imposed sanctions 

against „Rossiya Bank” and added on 

its list of sanctions other 14 Russian 

officials; 

- on 8 April it expelled from the 

country the deputy of military attaché 

of Russian Embassy; 

- on 13 April it imposed sanctions 

against the president of Electoral 

Commission of Sevastopol – Valery 

Medvedev, president of electoral 

commission from Crimea – Mihail 

Malyshev and against the company 

„Chernomorneftegaz”; 

- on 16 April, as state holding the 

presidency of Arctic Council, it refused 

to participate to the work sessions, in 

Moscow; 

- on 26 April, it refused to launch 

the micro satellite „M3Msat” for which 

it was necessary the use of a Russian 

rocket from Baikonur cosmodrome; 

- on 28 April it imposed additional 

economic sanctions against 9 Russian 

officials, as well as „Expobank” and 

„ROSENERGOBANK” banks; 

- on 4 May, it extended list of 

sanctions for 16 Russian  banks and 

companies; 

- on 13 May it imposed sanctions 

against other 6 Russian officials and 6 

leaders of separatist groups in the east 
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cu 14 membri ai mișcărilor separatiste 

din sud-estul Ucrainei; 

- pe 25 iulie a extins lista de 

sancțiuni cu 190 de companii rusești, 

printre care „Gazprombank”, 

„Vnesheconombank”, „Novatek”, 

Concernul „Kalașnikov” și „Almaz-

Antey”, refuzând să sprijine proiectele 

Băncii Mondiale în Rusia; 

- pe 6 august extins lista de 

sancțiuni, pentru a fi mai apropiată cu 

listele de sancțiuni ale Statelor Unite și 

UE, cu alți 19 cetățeni din Rusia și 

Urcaina, precum și cu 22 de organizații 

și companii, inclusiv: „VTB Bank”, 

„Banca Moscovei”, „Banca Agricolă 

Rusă”, companiile  care dețin instalații 

portuare comerciale în Kerch și 

Sevastopol, producătorii de vin din 

Crimeea „Lumea Nouă” și 

„Massandra”, „Statul Federal 

Novorossia” și alte grupuri armate care 

operează în estul Ucrainei; 

- pe 16 septembrie a introdus 

sancțiuni împotriva altor organizații și 

concerne, precum și conducerii militare 

rusești: miniștrilor adjuncți ai apărării a 

Federației Ruse – Dmitri Bulgakov și 

Yuri Sadovenko, primului șef adjunct 

al Statului Major General al Forțelor 

Armate ale Federației Ruse – Nikolai 

Bogdanov, comandantului Forțelor 

Terestre ale Forțelor Armate ale 

Federației Ruse – Oleg Salyukov; 

- pe 19 decembrie a introdus pe lista 

cu sancțiuni alți 20 de cetățeni ruși și 

ucraineni, și a anunțat, de asemenea, 

introducerea de noi restricții privind 

exportul de tehnologie utilizată în 

Rusia pentru explorarea petrolului și 

industria minieră, precum și noi 

sancțiuni în sectorul financiar. 

Letonia: 

- pe 20 martie  a suspendat 

cooperarea militară cu Rusia; 

- pe 8 aprilie întrerupt emisia 

of Ukraine; 

- on 15 May, the Canadian province 

Alberta refused to participate to the 

World Congress of Oil of Moscow; 

- on 21 May, it extended the list of 

sanctions by other 11 Russian and 

Ukrainian citizens; 

- on 14 June it extended the list of 

sanctions by 14 members of separatist 

movements in the south-east of 

Ukraine; 

- on 25 July it extended the list of 

sanctions by 190 Russian companies, 

among which „Gazprombank”, 

„Vnesheconombank”, „Novatek”, 

Concernul „Kalașnikov” and „Almaz-

Antey”, refusing to support the projects 

of World Bank of Russia; 

- on 6 august it extended the list of 

sanctions, to become closed to the lists 

of sanctions of United States and EU, 

by another 19 citizens from Russia and 

Ukraine, as well as 22 organisation and 

companies, including: „VTB Bank”, 

„Bank of Moscow”, „ Russian 

Agricultural Bank”, companies holding 

commercial port installation in Kerch 

and Sevastopol, manufacturers of wine 

from Crimea „New World” and 

„Massandra”, „ Federal State 

Novorossia” and other armed groups 

operating in the east of Ukraine; 

- on 16 September it entered 

sanctions against other organisations 

and concerns, as well as Russian 

military heading: deputy ministers of 

defence of Russian Federation – Dmitri 

Bulgakov and Yuri Sadovenko, first 

deputy head of General Major State of 

Armed Forces of Russian Federation – 

Nikolai Bogdanov, commander of 

Terrestrial Forces of Armed Forces of 

Russian Federation – Oleg Salyukov; 

- on 19 December it entered on the 

list of sanctions other 20 Russian and 

Ukrainian citizens and announced, as 
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postului TV „Rossia”; 

- pe 11 iulie a interzis intrarea pe 

teritoriul său a 16 cetățeni ruși; 

- pe 21 iulie a interzis intrarea pe 

teritoriul său mai multor actori și 

cântăreți care „prin acțiunile lor 

contribuie la subminarea integrității 

teritoriale și suveranității Ucrainei”. 

Moldova: 

- pe 21 martie  s-a alăturat 

sancțiunilor UE aplicate Rusiei pe 17 

martie; 

- pe 4 iulie a interzis emisia pe 

teritoriul său a postului de televiziune 

„Rossia-24”, și a amendat posturile de 

televiziune „RTR-Moldova” și 

„RenTV-Moldova”; 

- pe 7 octombrie a amendat posturil 

de televiziune „Prime”, „RTR-

Moldova”, „RenTV-Moldova” și 

„TV7”, și a interzis difuzarea de 

publicitate postului de televiziune 

„RenTV-Moldova” pentru o perioadă 

de 72 de ore. 

Olanda: 

- pe 11 aprilie a suspendat 

cooperarea militară cu Rusia. 

Norvegia: 

- pe 18 martie a suspendat 

participarea la negocierea unei zone de 

liber schimb între Asociația Europeană 

a Liberului Schimb și Uniunea Vamală 

Rusia, Belarus și Kazahstan; 

- pe 25 martie a suspendat 

cooperarea militară cu Rusia până la 

sfârșitul lunii mai 2014; 

- pe 11 aprilie s-a alăturat 

sancțiunilor UE, care au fost introduse 

pe 17 și 21 martie; 

- pe 26 mai s-a alăturat sancțiunilor 

UE, care au fost introduse pe 28 aprilie 

și 12 mai; 

- pe 28 mai a suspendat cooperarea 

cu Rusia în domeniul militar până la 

sfârșitul anului 2014; 

- pe 11 august s-a alăturat 

well, the entering of new restrictions 

related to the export of technology 

used in Russia for exploration of oil 

and mine industry, as well as new 

sanctions in the financial field. 

Latvia: 

- on 20 March 2014 it suspended the 

military collaboration with Russia; 

- on 8 April it suspended the 

broadcasting of TV channel „Rossia”; 

- on 11 July it restricted the entry on 

its territory of 16 Russian citizens; 

- on 21 July, it restricted the entry 

on its territory of several actors and 

singers who „by their action, they 

contribute to impairing the territorial 

integrity and suzerainty of Ukraine”. 

Moldova: 

- on 21 March 2014 it joined the EU 

sanctions applied to Russia on 17 

March; 

- on 4 July it suspended the 

broadcasting on its territory of the 

television channel „Rossia-24” and 

sanctioned the television channels 

„RTR-Moldova” and „RenTV-

Moldova”; 

- on 7 October it sanctioned the 

television channels „Prime”, „RTR-

Moldova”, „RenTV-Moldova” and 

„TV7” and restricted the advertising on 

the television channel „RenTV-

Moldova” for a period of 72 hours. 

Netherlands: 

- on 11 April 2014 it suspended the 

military collaboration with Russia. 

Norway: 

- on 18 March 2014 it suspended the 

participation to negotiation of an area 

of free exchange between European 

Association of Free Exchange and 

Customs Union of Russia, Belarus and 

Kazakhstan; 

- on 25 March, it suspended the 

military collaboration with Russia until 

the end of May 2014; 
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sancțiunilor UE, care au fost introduse 

pe 12, 26, 30 și 31 iulie; 

- pe 10 octombrie s-a alăturat 

sancțiunilor UE, care au fost introduse 

pe 12 septembrie; 

- pe 21 noiembrie a anunțat 

suspendarea tuturor contactelor politice 

cu Rusia, precum și retragerea 

experților militari care au lucrat în 

Rusia privind măsurile de consolidare a 

încrederii și a anulat exercițiile comune 

planificate; 

- pe 12 decembrie a suspendat 

cooperarea cu Rusia în domeniul 

militar până la sfârșitul lui 2015. 

Noua Zeelandă: 

- pe 3 martie a suspendat negocierile 

cu Uniunea Vamală Rusia, Belarus și 

Kazahstan pentru a stabili o zonă de 

liber schimb; 

- pe 23 martie a introdus sancțiuni 

împotriva celor „considerați 

responsabili de alipirea Crimeei la 

Rusia”, interzicând accesul acestora pe 

teritoriul său. 

Polonia: 

- pe 26 martie a anulat „Forumul 

regiunilor” cu Rusia; 

- pe 3 aprilie „Poczta Polska” a 

încetat livrarea de scrisori și colete 

destinate populației din Crimeea; 

- pe 24 iulie a anulat toate 

activitățile „Anului Polonez în Rusia”, 

planificat pentru 2015. 

SUA: 

- pe 4 martie 2014 a înghețat 

investițiile și cooperarea militară cu 

Rusia, de asemenea au fost anulate 

negocierile bilaterale și planificarea de 

conferințe; 

- pe 17 martie, președintele 

american Barack Obama a anunțat 

semnarea decretului (executive order), 

care introducea sancțiuni împotriva 

unui număr de funcționari ruși sub 

forma de înghețare a conturilor 

- on 11 April it joined the EU 

sanctions entered on 17 and 21 March; 

- on 26 May it joined the EU 

sanctions entered on 28 April and 12 

May; 

- on 28 May it suspended the 

collaboration with Russia in the 

military field until the end of the year 

2014; 

- on 11 august it joined the EU 

sanctions entered on 12, 26, 30 and 31 

July; 

- on 10 October it joined the EU 

sanctions entered on 12 September; 

- on 21 November it announced the 

suspension of all political contacts with 

Russia, as well as the withdrawal of 

military experts working in Russia 

related to the measures of 

consolidation of trust and cancelled the 

common exercises planned; 

- on 12 December it suspended the 

collaboration with Russia in the 

military field up to the end of 2015. 

New Zeeland: 

- on 3 March 2014 it suspended the 

negotiations with the Customs Union 

of Russia, Belarus and Kazakhstan in 

order to determine an area of free 

exchange; 

- on 23 March it introduced 

sanctions against those „deemed 

responsible for annexation of Crimea 

to Russia”, forbidding their access on 

its territory. 

Poland: 

- on 26 March 2014 it cancelled the 

„Forum of regions” with Russia; 

- on 3 April „Poczta Polska” it 

stopped the delivery of letters and 

packs for the population of Crimea; 

- on 24 July it cancelled all activities 

of the „Polish Year in Russia”, planned 

for 2015. 

USA: 

- on 4 March 2014 they froze all 
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bancare, confiscarea bunurilor și 

refuzul de a acorda vize. Acești 

funcționari sunt: Elena B. Mizulina – 

Președintele Comitetului Dumei de Stat 

pentru familie, femei și copii; L. E. 

Slutsky – Președintele Comitetului 

Dumei de Stat pentru Comunitatea 

Statelor Independente; A. A. Klishas – 

Președintele Consiliului Federației 

pentru Reglementări Constituționale; 

V. Matvienko – Președintele 

Consiliului Federației Ruse; D. O. 

Rogozin – viceprim-ministru al 

Federației Ruse; V. Y. Surkov – 

asistent al președintelui Federației 

Ruse; S.Y. Glazyev - Consilier al 

Președintelui rus; 

- pe 20 martie SUA a extins lista de 

oficiali de rang înalt din Rusia 

sancționați, impunând sancțiuni și 

împotriva „Rossiya Banck”, precum și 

unor oameni de afaceri ruși importanți, 

apropiația ai președintelui Vladimir 

Putin – G.N. Timchenko, frații A.R. și 

B.R. Rothenberg, V. Kovalchuk; 

- pe 27 martie a suspendat 

cooperarea cu Rusia în lupta împotriva 

drogurilor, și a suspendat licențele 

companiilor americane pentru exportul 

în Rusia de „produse potențial 

periculoase”; 

- pe 28 martie a încetat acordarea de 

licențe pentru exportul în Rusia de 

bunuri și servicii care servesc apărării; 

- pe 30 martie a încetat să 

funcționeze Comisia prezidențială ruso-

americană; 

- pe 2 aprilie suspendat o serie de 

proiecte cu Rusia în cadrul Comisiei 

Prezidențiale bilaterale, precum și 

unele protiecte de cooperare între 

agențiile de aplicare a legii, iar 

finanțarea acestor proiecte a fost 

redirecționată către Ucraina; 

- pe 3 aprilie suspendat consultările 

cu Rusia privind apărarea antirachetă, 

investments and military collaboration 

with Russia; also, the bilateral 

negotiations and planning of 

conferences were cancelled; 

- on 17 March, the American 

president Barack Obama announced 

the signing of executive order, entering 

sanctions against several Russian 

officials in the form of freezing bank 

accounts, seizure of goods and refusal 

to issue visa. These officials are: Elena 

B. Mizulina – president of the 

Committee of State Duma for family, 

women and children; L. E. Slutsky – 

president of the Committee of State 

Duma for the Community of 

Independent States; A. A. Klishas – 

president of the Council of Federation 

for Constitutional Ruling; V. 

Matvienko – president of the Council 

of Russian Federation; D. O. Rogozin 

– viceprime-minister of Russian 

Federation; V. Y. Surkov – assistant of 

the president of Russian Federation; 

S.Y. Glazyev – advisor of Russian 

president; 

- on 20 March, USA extended the 

list of officials of high rank in Russia 

sanctioned, imposing sanctions against 

„Rossiya Banck”, as well as against 

some important Russian businessmen, 

close to the president of Vladimir Putin 

– G.N. Timchenko, the brothers A.R. 

and B.R. Rothenberg, V. Kovalchuk; 

- on 27 March, they suspended the 

collaboration with Russia in the fight 

against drugs and suspended the 

licenses of American companies for 

the export in Russia of „potentially 

dangerous products”; 

- on 28 March, they stopped to issue 

licenses for the export to Russia of 

goods and services for defence; 

- on 30 March it was stopped the 

operation of Russian-American 

presidential Commission; 
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și a suspenda cooperarea în sectorul 

spațial, cu excepția proiectului „Stația 

Spațială Internațională”  și o serie de 

proiecte în domeniul energiei nucleare 

pașnice; 

- pe 7 aprilie a încetat cooperarea cu 

Rusia în cadrul programului „Nunn-

Lugar”, și a interzis accesul cetățenilor 

ruși la obiectivele Ministerului 

Energiei, inclusiv „Brookhaven 

National Laboratory” și „Fermilab”; 

- pe 11 aprilie a impus sancțiuni 

împotriva a 7 reprezentanți de rang 

înalt din Crimeea și companiei 

„Chernomorneftegaz”; 

- pe 28 aprilie a aplicat sancțiuni 

împotriva a 7 oficiali guvernamentali ai 

Federației Ruse și 17 companii rusești. 

De asemenea, a interzis vânzarea către 

Rusia de tehnologie high-tech, care 

poate spori capacitatea de luptă a 

armatei ruse și a anulat licențele 

eliberate anterior pentru livrarea lor; 

- în luna mai, a fost introdus în 

Senatul SUA proiectul de lege „Cu 

privire la prevenirea agresiunii ruse”, 

care propunea în plus față de alocarea 

de fonduri anuale și furnizare de arme 

americane către Ucraina, precum și 

impunerea de sancțiuni pentru 

„Sberbank”, „VTB Bank”, 

„Vnesheconombank”, „Gazprombank”, 

„Gazprom”, „Novatek”, „Rosneft” și 

„Rosoboronexport”; 

- pe 7 mai a exclux Rusia din 

programul de tranzacționare, care 

permitea țărilor cu economii în tranziție 

scutiri de taxe vamale cu privire la 

importul în Statele Unite ale Americii, 

pentru anumite tipuri de mărfuri; 

- pe 18 iunie a înăsprit regimul de 

export pentru cinci companii din Rusia; 

- pe 21 iunie, a impus sancțiuni 

împotriva a 7 lideri separatiști și 

oficiali ruși; 

- pe 16 iulie au prezentat primele 

- on 2 April they suspended a range 

of projects with Russia within the 

bilateral presidential commission, as 

well as some projects of cooperation 

between the agencies of enforcement 

of law, and the financing of such 

projects was redirected towards 

Ukraine; 

- on 3 April the consultations with 

Russia related to anti-rocket defence 

were suspended as well as the 

cooperation in the space sector, except 

for the project of „ International Space 

Station” and a range of projects in the 

field of peaceful nuclear energy; 

- on 7 April they ceased the 

collaboration with Russia in the 

program „Nunn-Lugar” and they 

restricted the access of Russian citizens 

to the objectives of the Ministry of 

Energy, including „Brookhaven 

National Laboratory” and „Fermilab”; 

- on 11 April, they imposed 

sanctions against 7 representatives of 

high rank from Crimea and the 

company „Chernomorneftegaz”; 

- on 28 April they applied sanctions 

against 7 governmental officials of 

Russian Federation and 17 Russian 

companies. Also, it was forbidden the 

sale to Russia of high-tech technology, 

which may increase the fight capacity 

of Russian army and cancelled the 

licenses previously issued for the 

supply thereof; 

- in May, the law project ”on 

prevention of Russian aggression” 

entered the US Senate, which proposed 

in addition to assigning annual funds 

the supply of American weapons to 

Ukraine, as well as the imposing of 

sanctions for „Sberbank”, „VTB 

Bank”, „Vnesheconombank”, 

„Gazprombank”, „Gazprom”, 

„Novatek”, „Rosneft” and 

„Rosoboronexport”; 
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sancțiuni pe sectoare-cheie ale 

economiei ruse. Au fost sancționate: 

„Rosneft”, compania de gaz 

„Novatek”, băncile de stat 

„Vnesheconombank” și 

„Gazprombank”, precum și 

întreprinderile industrial militare:  

Concernul „Almaz-Antey”, „Izhmash”, 

Concernul „Kalașnikov”, „Bazalt”, 

„Uralvagonzavod”. De asemenea, au 

fost aplicate sancțiuni împotriva mai 

multor politicieni și militari ruși, 

precum și reprezentanți ai forțelor anti-

guvernamentale din Ucraina; 

- pe 25 iulie a refuzat să sprijine 

proiectele Băncii Mondiale în Rusia; 

- pe 29 iulie a impus sancțiuni 

împotriva băncilor: „Banca Moscovei”, 

„VTB Bank” și „Banca Agricolă 

Rusă”, iar cetățenilor americani și 

companiilor americane le-a fost interzis 

să cumpere titluri de creanță ale acestor 

bănci sau entități afiliate. De asemenea, 

a introdus sancțiuni împotriva „United 

Shipbuilding Corporation a Federației 

Ruse”; 

- pe 6 august a interzis livrarea de 

echipament în Rusia pentru minerit 

subteran (peste 152 metri), explorarea 

platformei arctice și a rezervelor de 

petrol și gaze de șist, furnizarea de 

tehnologii de bază non-tradiționale de 

producție a energiei: platforme de foraj, 

componente pentru foraj orizontal, 

utilaje submarine, echipamente marine 

capabile să funcționeze în condiții 

arctice, software pentru fracturarea 

hidraulică, vehicule subacvatice 

operate de la distanță, pompe de înaltă 

presiune, și a introdus verificarea 

obligatorie a destinației finale a 

tehnologiilor de bază non-tradiționale 

de producție a energiei, cu posibilitatea 

de a refuza acordarea licențelor; 

- pe 12 septembrie a impus noi 

sancțiuni împotriva corporațiilor: 

- on 7 May, they excluded Russia 

from the trading program, that allowed 

the countries with economies in 

transition exemptions of customs fee 

related to the import in United States 

of America, for certain kinds of goods; 

- on 18 June, they toughened the 

export for five companies from Russia; 

- on 21 June, they imposed 

sanctions against 7 separatist leaders 

and Russian officials; 

- on 16 July, they presented the first 

sanctions on key sectors of Russian 

economy. The following were 

sanctioned: „Rosneft”, the gas 

company „Novatek”, the state banks 

„Vnesheconombank” and 

„Gazprombank”, as well as the military 

industrial enterprises: the concern 

„Almaz-Antey”, „Izhmash”, the 

concern „Kalașnikov”, „Bazalt”, 

„Uralvagonzavod”. Also, sanctions 

were applied to several Russian 

politicians and militaries, as well as 

representatives of anti-governmental 

forces from Ukraine; 

- on 25 July they refused to support 

the projects of World Bank of Russia; 

- on 29 July, they imposed sanctions 

against the banks: „Bank of Moscow”, 

„VTB Bank” and „Russian 

Agricultural Bank”, and the American 

citizens and American companies were 

forbidden to buy debt titles of such 

banks or affiliated entities. Also, 

sanctions were entered against „United 

Shipbuilding Corporation of Russian 

Federation”; 

- on 6 August they restricted the 

delivery of equipment to Russia for 

underground mining (over 152 metres), 

the exploration of arctic platform and 

of the reserves of oil and schist gas, 

supply of basic non-traditional 

technologies of production of energy: 

drilling platforms, horizontal drilling 
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„Gazprom”, „Lukoil”, „Transneft”, 

„Gazprom Neft”, „Surgutneftegas”, 

„Novatek”, „Rosneft”. Aceste sancțiuni 

au afectat mai mult de 90% din sectorul 

petrolier rusesc și aproape toată 

producția de gaze din Rusia. 

 Corporațiilor „Gazprom Neft” și 

„Transneft”, de asemenea le-a fost 

interzis să se împrumute și să introducă 

tiluri de valoare pe piața americană 

pentru mai mult de 90 de zile. Au 

impus noi sancțiuni împotriva băncilor: 

„Sberbank”, „Banca Moscovei”, 

„Gazprombank”, „Banca Agricolă 

Rusă”, „Vnesheconombank”, „VTB 

Bank”. Cetățenilor americani și 

companiilor americane le-a fost interzis 

să cumpere obligațiuni ale băncilor 

enumarete mai sus cu scadențe mai 

mari de 30 de zile, precum și să le ofere 

credite. De asemenea, a impus noi 

sancțiuni întreprinderilor industrial-

militare, cum ar fi: „Rostec”, „Almaz-

Antey”; 

- pe 19 decembrie a impus noi 

sancțiuni împotriva a 17 persoane din 

Rusia și Crimeea, precum și sancțiuni 

separate Crimeei. 

Ucraina: 

- pe 11 martie a întrerupt, pe 

teritoriul său, emisia posturilor de 

televiziune rusești: „Vesti”, „Rusia 24”, 

„Primul canal. Network World”, „RTR 

Planeta” și „NTV Mir”; 

- pe 29 martie a înghețat furnizarea 

de arme și echipamente militare în 

Rusia; 

- pe 7 aprilie a redus termenul de 

ședere legală pe teritoriul său pentru 

cetățenii ruși până la 90 de zile; 

- pe 11 aprilie s-a alăturat 

sancțiunilor UE, care a fost introduse 

pe 17 și 21 martie, și a interzis la mai 

mult de 100 de funcționari ruși care au 

susținut anexarea Crimeei la Rusia 

accesul pe teritoriul său; 

components, submarine devices, 

marine equipments able to operate 

under arctic conditions, software for 

hydraulic fracturing, subaquatic 

vehicles remote operated, high 

pressure pumps and they entered 

obligatory verification of final 

destination of non-traditional basic 

technologies of energy production, 

with the possibility to refuse the issue 

of licenses; 

- on 12 September they imposed 

new sanctions against the corporation : 

„Gazprom”, „Lukoil”, „Transneft”, 

„Gazprom Neft”, „Surgutneftegas”, 

„Novatek”, „Rosneft”. Such sanctions 

impaired more than 90% of Russian oil 

sector and almost the entire gas 

production in Russia. The corporations 

„Gazprom Neft” and „Transneft”, were 

also forbidden to borrow and enter 

value titles on the American market for 

more than 90 days. They imposed new 

sanctions against the banks: 

„Sberbank”, „Bank of Moscow”, 

„Gazprombank”, „Russian Agricultural 

Bank”, „Vnesheconombank”, „VTB 

Bank”. The American citizens and 

American companies were forbidden to 

buy bonds of the banks enumerated 

above with due dates longer than 30 

days, and to provide loans to them. 

They imposed new sanctions as well to 

industrial-military enterprises, such as: 

„Rostec”, „Almaz-Antey”; 

- on 19 December, they imposed 

new sanctions against 17 individuals 

from Russia and Crimea, as well as 

separate sanctions to Crimea. 

Ukraine: 

- on 11 March 2014 it suspended, on 

its territory, the broadcasting of 

Russian television channels: „News”, 

„Russia 24”, „First Channel. Network 

World”, „RTR Planet” and „NTV 

Mir”; 
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- pe 17 aprilie și-a consolidat în mod 

semnificativ controlul la frontieră 

pentru cei care veneau din Rusia și 

Crimeea. Astfel, a fost restricționată 

intrarea pentru cetățenii Federației 

Ruse, masculi cu vârsta între 16-60 de 

ani, care călătoresc singuri, exceptând 

călătoriile către rude, înmormântare, 

deținerea unei invitații originale sau 

deținerea unei autorizații din partea 

Serviciului Frontierei de Stat; a fost 

restricționată intrarea pentru cetățenii 

ucraineni masculi cu vârsta între 16-60 

de ani, cu permisul de ședere din 

Crimeea, care călătoresc singuri, 

exceptând călătoriile către rude, 

spitalizare, înmormântare, deținerea 

unui bilet pentru avioanele care 

urmează să părăsească teritoriul 

Ucrainei sau tichete de călătorie pentru 

alte state; verificarea femeilor cu vârsta 

cuprinsă între 20-35 ani înregistrate în 

Crimeea. Aceste restricții de circulație 

nu se aplică rușilor și ucrainenilor din 

Crimeea care au venit cu familiile lor, 

care au în componența sa copii. 

De asemenea, Curtea 

Constituțională a Ucrainei a încetat 

cooperarea cu Curtea Constituțională a 

Federației Ruse; 

- pe 13 mai a blocat fluxul de apă pe 

peninsula Crimeea, prin Canalul de 

Nord al Crimeei; 

- pe 16 mai a reziliat toate 

contractele cu centralele electrice 

bazate pe surse regenerabile de energie 

din peninsula Crimeea; 

- pe 16 iunie a întrerupt cooperarea 

cu Rusia în domeniul militar; 

- pe 4 iulie a închis în mod oficial 

porturile din Crimeea; 

- pe 28 iulie a obligat Comisia de 

experți pentru distribuția și proiecția de 

filme să verifice toate filmele făcute în 

Federația Rusă dacă respectă legislația 

ucraineană. Drept urmare, au fost 

- on 29 March, it froze the delivery 

of military weapons and equipments in 

Russia; 

- on 7 April it reduced the term of 

legal seating on its territory of Russian 

citizens up to 90 days; 

- on 11 April it joined the EU 

sanctions entered on 17 and 21 March 

and restricted the access on its territory 

of more than 100 Russian officials, that 

supported the annexation of Crimea to 

Russia; 

- on 17 April it consolidated 

significantly the border control for 

those coming from Russia and Crimea. 

Thus, it was restricted the entry for the 

citizens of Russian Federation, men 

aged between 16-60 years, travelling 

alone, except for trips to relatives, 

funeral, based on an original invitation 

or an authorisation issued by the State 

Border Service; it was restricted the 

entry of male Ukrainian citizens aged 

between 16-60 years, with the 

residence permit from Crimea, 

travelling alone, except for trips to 

relatives, hospitalisation, funeral, 

holding a ticket for the planes leaving 

Ukraine or trip tickets for other states; 

verification of women aged between 

20-35 years registered in Crimea. Such 

restrictions of circulation are not 

applied to Russians and Ukrainians 

from Crimea coming with their 

families, with children. 

Also, the Constitutional Court of 

Ukraine stopped the cooperation with 

the Constitutional Court of Russian 

Federation;  

- on 13 May it blocked the water 

flow on Crimea peninsula, by North 

Channel of Crimea; 

- on 16 May, it terminated all 

contracts with electric stations based 

on renewable energy sources from 

Crimea peninsula; 
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refuzate câteva filme, printre care 

filmul rus „Garda Albă”; 

- pe 14 august a introdus pentru 

companiile aeriene „Transaero” și 

„Aeroflot” un regim special de 

executare a zborurilor tranzit prin 

spațiul său aerian. Avioane acestor 

companii pot traversa spațiul aerian al 

Ucrainei numai dacă au obținut 

permisiunea de la Ministerul 

Transporturilor a Ucrainei separat 

pentru fiecare zbor; 

- pe 20 august a interzis emisia 

posturilor TV rusești: „Primul canal. 

Network World”, „RTR-Planeta”, 

„Rusia-24”, „NTV Mir ”, „TV Center”, 

„Rusia-1”,  „NTV ”, „TNT”, 

„Petersburg 5”, „Star”, „REN TV”, 

„Life News”, „Russia Today”,  RBC-

TV”; 

- pe 26 august a refuzat să 

coopereze cu Rusia în construcția celei 

de-a treia și a patra unitate de la 

centrala nucleară Khmelnitsky; 

- pe 4 septembrie a interzis emisia 

postului TV „Istoria”; 

- pe 11 septembrie a interzis accesul 

pe teritoriul său a 35 de angajați ai 

mass-mediei din Rusia pentru perioade 

de la 3 la 5 ani; 

- pe 16 septembrie și 30 septembrie 

interzis difuzarea la televizor, precum 

și vânzarea mai multor filme rusești; 

- pe 15 octombrie s-a alăturat 

sancțiunilor UE, care a fost introduse 

pe 28 aprilie, 12 mai, 12, 26, 30 și 31 

iulie, precum și cele introduse pe 12 

septembrie. În plus, a renunțat la postul 

de televiziune rusesc  „365 zile TV” și 

postul de televiziune din Belarus – 

„Belarus 24”; 

- pe 28 octombrie a interzis intrarea 

pe teritoriul său pentru 14 personalități 

culturale ruse; 

- pe 6 noiembrie a interzis 

operațiunile de credit și de depozit în 

- on 16 June it suspended the 

cooperation with Russia in the military 

field; 

- on 4 July it closed officially the 

ports from Crimea; 

- on 28 July it compelled the 

Commission of experts for the 

distribution and projections of movies 

to check all movies made in Russian 

Federation, if they observe the 

Ukrainian legislation. Therefore, few 

movies were rejected, among which 

the Russian movie „White Squad”; 

- on 14 August it entered for the air 

companies „Transaero” and „Aeroflot” 

a special regime of execution of transit 

flights by its air space. The planes of 

such companies may cross the air 

space of Ukraine only if they obtained 

the approval of the Ministry of 

Transport of Ukraine, separated for 

every flight; 

- on 20 August it restricted the 

broadcasting of Russian TV: „First 

Channel. Network World”, „RTR-

Planet”, „Rusia-24”, „NTV Mir ”, „TV 

Centre”, „Russia-1”,  „NTV ”, „TNT”, 

„Petersburg 5”, „Star”, „REN TV”, 

„Life News”, „Russia Today”,  RBC-

TV”; 

- on 26 August it refused to 

collaborate with Russia in the 

construction of the third and fourth unit 

from the nuclear station Khmelnitsky; 

- on 4 September it restricted the 

broadcasting of „History” TV channel; 

- on 11 September it restricted the 

access on its territory of 35 employees 

of mass-media from Russia for periods 

of 3 - 5 years; 

- on 16 September and 30 

September it restricted the 

broadcasting of television, as well as 

the sale of several Russian companies; 

- on 15 October it joined the EU 

sanctions entered on 28 April, 12 May, 
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ruble rusești pe teritoriul său 

continental și deplasarea peste frontiera 

cu Crimeea de numerar în ruble rusești 

în sumă echivalentă cu mai mult de 10 

mii de grivne și a interzis rezidenților 

să investească în Crimeea; 

- pe 17 decembrie a impus sancțiuni 

pentru companiile aeriene rusești în 

valoare totală de aproximativ 300 de 

milioane de grivne pentru punerea în 

aplicare de zboruri în Crimeea. 

Franța: 

- pe 22 martie a suspendat, în cea 

mai mare parte, cooperarea militară cu 

Rusia, inclusiv schimbul de vizite și 

exerciții comune; 

- pe 3 septembrie a suspenda 

livrarea către Rusia a primului 

portelicopter din clasa „Mistral”, din 

cele două comandate aterior – nava 

„Vladivostok”. 

Elveția: 

- pe 19 martie a oprit procesul de 

creare a unei zone de liber schimb cu 

Uniunea Vamală Rusia, Belarus și 

Kazahstan: 

- pe 26 martie a luat act de 

sancțiunile aplicate Rusiei de UE și 

Statele Unite ale Americii, și a decis să 

ia toate măsurile necesare pentru ca 

teritoriul elvețian să nu fie folosit 

pentru ca cei împotriva cărora au fost 

aplicate aceste sancțiuni să se sutragă 

de la ele. De asemenea, a confirmat 

faptul că restricțiile impuse Rusiei 

privind circulația pe teritoriul  UE se 

aplică și pe teritoriul său, în 

conformitate cu Acordul Schengen; 

- pe 27 martie a înghețat cooperarea 

militară cu Rusia; 

- pe 2 aprilie impus restricții asupra 

tranzacțiilor financiare pentru 33 de 

funcționari din Rusia, pentru care 

Uniunea Europeană a aplicat sancțiuni 

mai înainte; 

- pe 3 mai extins lista sa de 

12, 26, 30 and 31 July, as well as those 

introduced on 12 September. In 

addition, it waived the Russian 

television channel „365 days TV” and 

the television channel from Belarus – 

„Belarus 24”; 

- on 28 October it restricted the 

entry on its territory of 14 Russian 

cultural personalities; 

- on 6 November it restricted the 

credit and deposit operations in 

Russian roubles on its continental 

territory and crossing the border with 

Crimea with cash in Russian roubles in 

equivalent amount exceeding 10 

thousands grivne and forbade the 

residents to invest in Crimea; 

- on 17 December, it imposed 

sanctions for Russian air companies 

with an overall value of around 300 

million grivne, for enforcement of 

flights in Crimea. 

France: 

- on 22 March 2014 suspended, to 

the greatest extent, the military 

collaboration with Russia, including 

the exchange of visits and common 

exercises; 

- on 3 September it suspended the 

delivery to Russia of the first port 

helicopter from the class „Mistral”, our 

of the two previously ordered – vessel 

„Vladivostok”. 

Switzerland: 

- on 19 March 2014 it stopped the 

process of creating an area of free 

exchange with the Customs Union of 

Russia, Belarus and Kazakhstan: 

- on 26 March it took notice of the 

sanctions applied to Russia by EU and 

the United States of America and 

decided to take all measures necessary 

for the Swiss territory is not used for 

those to whom such sanctions are 

enforced withdraw from it. It 

confirmed as well the fact that the 
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sancțiuni pentru alte 15 de persoane, 

dintre care 10 cetățeni ai Rusiei și 5 

reprezentanți din Ucraina de sud-est. 

Împotriva acestor persoane au fost 

aplicate restricții asupra tranzacțiilor 

financiare, precum și interzicerea 

accesului pe teritoriul său; 

- pe 19 mai a extins lista de 

sancțiuni cu 13 persoane, inclusiv 7 

cetățeni ai Rusiei și 6 cetățeni ai 

Ucrainei; 

- pe 5 august a exstins lista de 

sancțiuni cu 26 de persoane și 10 

organizații și companii; 

- pe 12 august a refuzat să participe 

la șoul aviatic „AIR14 Payerne” al 

reprezentanților ruși; 

- pe 13 august a luat act de noile 

sancțiuni sectoriale aplicate de UE și a 

decis să completeze sancțiunile deja în 

vigoare, astfel încât teritoriul elvețian 

să nu fie folosit pentru a evita 

sancțiunile. De asemenea, a extins lista 

cu produse militare a căror furnizare 

către Rusia este interzisă; 

- pe 27 august a inclus pe lista de 

sancțiuni alte 11 persoane, precum și 

băncile rusești: „Sberbank”,  „VTB 

Bank”, „Gazprombank”, 

„Vnesheconombank” și „Banca 

Agricolă Rusă”. A impus o interdicție 

privind importul și exportul anumitor 

mărfuri cheie, care sunt utilizate în 

producția de petrol și gaze, o interdicție 

asupra importurilor de materiale 

militare din Rusia și exportul de 

echipamente pentru industria de petrol, 

precum și restricții privind investițiile 

în Crimeea și Sevastopol; 

- pe 12 noiembrie a adoptat măsuri 

suplimentare pentru a preveni eludarea 

sancțiunilor internaționale și a mai 

adăugat alte 24 persoane fizice și 

juridice pe lista de sancțiuni, iar 

intermediarilor financiari le-a interzis 

să semneze noi acorduri cu aceste 

restrictions imposed to Russia on the 

circulation of EU territory are applied 

on its territory as well, in conformity to 

Schengen Agreeement; 

- on 27 March, it froze the military 

collaboration with Russia; 

- on 2 April it imposed restrictions 

on financial transactions for 33 

officials from Russia, for whom the 

European Union previously applied 

sanctions; 

- on 3 May it extended its list of 

sanctions for another 15 individuals, 

out of which 10 citizens of Russia and 

5 representatives from south-east 

Ukraine. Such individuals were applied 

restrictions to financial transactions, as 

well as the forbidding of access on its 

territory; 

- on 19 May it extended the list of 

sanctions with 13 individuals, 

including 7 citizens of Russia and 6 

citizens of Ukraine; 

- on 5 August it extended the list of 

sanctions with 26 individuals and 10 

organisations and companies; 

- on 12 August it refused to 

participate to aviation show „AIR14 

Payerne” of Russian representatives; 

- on 13 August it took notice of the 

new sectorial sanctions applied by EU 

and decided to complete the sanctions 

already in force, so the Swiss territory 

to be used to avoid sanctions. It 

extended as well the list of military 

products the supply of which to Russia 

is forbidden; 

- on 27 August it included on the list 

of sanctions other 11 individuals, and 

Russian banks: „Sberbank”,  „VTB 

Bank”, „Gazprombank”, 

„Vnesheconombank” and „Russian 

Agricultural Bank”. It has imposed an 

interdiction on import and export of 

certain key goods, used in the oil and 

gas production, an interdiction on the 
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persoane, iar acordurile deja existente 

trebuiesc obligatoriu notificate 

autorităților elvețiene; 

- pe 16 decembrie a extins lista de 

sancțiuni cu alte 13 persoane și 5 

organizații: „Republica Donetsk”, 

„Lumea Luhansk”, „Donbass Free”, 

„Uniunea Poporului” și „Uniunea 

Economică Luhansk”. 

Suedia: 

- pe 9 aprilie a oprit cooperarea 

militară cu Rusia. 

Muntenegru: 

- pe 11 aprilie s-a alăturat 

sancțiunilor UE, care au fost introduse 

pe 17 și 21 martie; 

- pe 26 mai s-a alăturat sancțiunilor 

UE, care au fost introduse la 28 aprilie 

și 12 mai; 

- pe 15 octombrie s-a alăturat 

sancțiunilor UE, care au fost introdus 

pe 12, 26, 30, 31 iulie și 12 septembrie. 

Cehia: 

- pe 2 aprilie  „Česká pošta” a 

încetat livrarea de scrisori și colete 

destinate populației din Crimeea; 

- pe 14 septembrie a anunțat oficial 

încetarea contactelor cu Rusia la 

nivelul membrilor guvernului și 

limitarea contactelor la nivelul 

adjuncților lor. 

Japonia: 

- pe 18 martie a pus capăt 

negocierilor privind liberalizarea 

regimului de vize pentru cetățenii din 

Rusia și a suspendat discuțiile privind 

semnarea tratatelor de investiții, celor 

de preîntâmpinare a activităților 

militare periculoase și cooperarea în 

domeniul astronautic cu Rusia; 

- pe 29 aprilie a anulat și a oprit 

eliberarea de vize pentru 23 de angajați 

ai structurilor de stat ale Rusiei; 

- pe 10 mai a întrerupt consultările 

cu Rusia cu privire la insulele în litigiu; 

- pe 5 august a impus sancțiuni 

import of military materials from 

Russia and export of equipments for oil 

industry, as well as restrictions on 

investments in Crimea and Sevastopol; 

- on 12 November it adopted 

additional measures in order to prevent 

the elusion of international sanctions 

and added another 24 natural and legal 

persons on the list of sanctions, and the 

financial intermediaries were forbidden 

to sign new agreements with such 

individuals, whereas the already 

existent agreements must obligatorily 

be notified to Swiss authorities; 

- on 16 December it extended the 

list of sanctions by another 13 

individuals and 5 organisations: „ 

Donetsk Republic”, „World of 

Luhansk”, „Donbass Free”, „Union of 

People” and „ Economic Union of 

Luhansk”. 

Sweden: 

- on 9 April 2014 it stopped the 

military collaboration with Russia. 

Montenegro: 

- on 11 April 2014 it joined the EU 

sanctions entered on 17 and 21 March; 

- on 26 May it joined the EU 

sanctions entered on 28 April and 12 

May; 

- on 15 October it joined the EU 

sanctions entered on 12, 26, 30, 31 July 

and 12 September. 

Czech: 

- on 2 April 2014 „Česká pošta” 

stopped the delivery of letters and 

packs for the population of Crimea; 

- on 14 September it announced 

officially the termination of contracts 

with Russia on the level of the 

government members and the 

restriction of contacts on the level of 

their deputies. 

Japan: 

- on 18 March 2014 it stopped the 

negotiations on liberalisation of visa 
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suplimentare împotriva a 40 de 

persoane fizice și companiilor din 

Crimeea „Chernomorneftegaz” și 

„Feodosia”; 

- pe 24 septembrie a impus sancțiuni 

împotriva băncilor rusești: „Sberbank”, 

„Gazprombank”, „Vnesheconombank” 

și „Banca Agricolă Rusă”, „VTB 

Bank”. Acestor bănci le-a fost interzis 

să emită titluri de valoare în Japonia. 

De asemenea, a crescut numărul de 

controale pentru a preveni livrările de 

arme în Rusia; 

- pe 9 decembrie a introdus în lista 

de sancțiuni alte 26 de persoane și 14 

organizații care „sunt direct legate de 

anexarea Crimeei și destabilizarea 

estului Ucrainei”. Bunurile persoanelor 

și organizațiilor menționate în lista de 

sancțiuni vor fi înghețate în cazul în 

care vor fi depistate pe teritoriul 

Japonie, fiindu-le interzis și accesul pe 

teritoriul Japoniei.  

 

Concluzii 

 

De regulă, normele dreptului 

internațional sunt respecate de 

bunăvoie și numai în caz de necesitate 

prin constrângere, sancționând în mod 

individual sau colectiv, ori prin 

intermediul organizațiilor 

internaționale, statul care a încălcat 

normele dreptului internațional. 

Practic, sancțiunile internaționale sunt 

mijlocul prin care se urmărește 

restabilirea ordinii normative 

internaționale, încălcată prin conduita 

unor state. Ele au drept scop de a 

determina statul autor al înălcării să-și 

modifice conduita. 

Sancțiunilie internaționale pot fi cu 

folosirea sau fără folosirea forțelor 

armate, iar acestea din urmă pot fi de 

mai multe tipuri: 

- sancțiuni economice: embargoul 

regime for the citizens from Russia and 

suspended the discussions related to 

signing the treaties of investment, 

those of preventing the dangerous 

military activities and cooperation in 

astronautic field with Russia; 

- on 29 April it annulled and 

stopped the issue of visa for 23 

employees of state structures of 

Russia; 

- on 10 May it suspended the 

consultations with Russia related to the 

islands in dispute; 

- on 5 August it imposed additional 

sanctions against 40 natural persons 

and companies from Crimea 

„Chernomorneftegaz” and „Feodosia”; 

- on 24 September it imposed 

sanctions against Russian banks: 

„Sberbank”, „Gazprombank”, 

„Vnesheconombank”, „Russian 

Agricultural Bank” and „VTB Bank”. 

These banks were forbidden to issue 

securities in Japan. Also, it was 

increased the number of controls to 

prevent the deliveries of weapons in 

Russia;  

- on 9 December it entered in the list 

of sanctions other 26 individuals and 

14 organisations which „are directly 

related to the annexation of Crimea and 

destabilisation of the East of Ukraine”. 

The goods of the individuals and 

organisations mentioned in the list of 

sanctions will be frozen if discovered 

on the territory of Japan, being 

restricted as well the access on the 

territory of Japan.  

 

Conclusions 

 

Usually, the norms of international 

law are voluntarily observed and only 

on need by coercion, sanctioning, 

individually or collectively or by 

international organisation, the state 
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parțial sau total, acesta din urmă 

presupune întreruperea completă a 

exporturilor, importurilor, tranzacțiilor 

financiare și călătoriilor; înghețarea 

activelor financiare, care presupune 

blocarea sau înghețarea activelor 

financiare ale unui stat străin, în 

special ale depozitelor bancare; 

controlul importurilor, controlul 

exporturilor, încetarea cooperării 

tehnice; 

- sancțiuni privind circulația: 

interdicția de călătorie pe teritoriul său 

pentru anumite persoane sau grupuri 

din statul vizat de sancțiuni; interdicția 

privind circulația tuturor tipurilor de 

transport (mai ales cel aerian); 

- sancțiuni diplomatice: retragerea 

totală sau parțială a membrilor 

misiunilor diplomatice din statul vizat 

de sancțiuni, anularea vizelor 

diplomatice; 

- sancțiuni sportive și culturale: 

interzicerea de participare la 

evenimente sportive a persoanelor sau 

grupurilor de persoane care reprezintă 

statul vizat de sancțiuni, încetarea 

cooperărilor științifice, tehnice și 

culturale,  dacă sunt în prezența 

persoanelor sau grupuri de persoane 

care reprezintă statul vizat de 

sancțiuni; 

- sancțiuni procedurale: 

suspendarea sau pierderea dreptului de 

vot, privarea de dreptul la reprezentare 

în organele alese ale unei organizații 

internaționale, respingerea sau 

excluderea dintr-o organizație 

internațională. 

Subliniem că aceste sancțiuni 

internaționale, fără folosirea forței 

armate, trebuie să fie utilizate în mod 

excepțional și numai după epuizarea 

căilor pașnice de soluționare a 

diferendelor. 

În ce privește Rusia, aceasta a fost 

that breached the norms of 

international law. Practically, the 

international sanctions are the means 

used to restore the normative 

international order, breached pursuant 

to the conduct of some states. Their 

objective is to determine the state 

committing the breach to change 

conduct. 

The international sanctions may use 

or may not use armed forces, and the 

latter may be of several kinds: 

- economic sanctions: partial or 

total embargo, the latter entails 

complete interruption of exports, 

imports, financial transactions and 

trips; freezing of financial assets, 

entailing the blocking and freeze of 

financial assets of a foreign state, 

mainly of bank deposits; control of 

imports; control of exports; 

termination of technical cooperation; 

- sanctions on circulation: 

interdiction of travelling on its 

territory for certain individuals or 

groups from the state subject to 

sanction; the interdiction on 

circulation of all kinds of transport 

(mainly air transport); 

- diplomatic sanctions: total or 

partial withdrawal of the members of 

diplomatic missions of the state 

subject to sanctions; cancellation of 

diplomatic visa; 

- sports and cultural sanctions: 

restriction of participation to sport 

events of individuals or groups 

representing the state subject to 

sanction; termination of scientific, 

technical and cultural collaboration, if 

organised in the presence of 

individuals or groups representing the 

state subject to sanction; 

- procedural sanctions: suspension 

or loss of voting right; depriving from 

right of representation in the selected 
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sancționată în 2014 de comunitatea 

internațională din cauza acțiunilor care 

au subminat sau amenințat integritatea 

teritorială, suveranitatea și 

independența Ucrainei. Urmare a 

acestor sancțiuni internaționale, 

economia Rusiei a fost grav afectată, 

iar moneda națională, rubla, a atins un 

minim istoric. Practic, Rusia a intrat în 

recesiune fiind afectate doate 

domeniile: industrial, economic, IT-

bisiness, turism, cinema etc. Rămâne 

de văzut dacă aceste urmări ale 

sancțiunilor internaționale aplicate vor 

determina Rusia să-și îndrepte 

comportamentul și să înceteze 

încălcarea dreptului internațional, sau 

dacă va fi necesară o nouă rundă de 

sancțiuni intrnaționale mult mai aspre. 
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sanction without the use of armed 

force must be exceptionally used and 

only pursuant to exhausting the 

peaceful means of settling the 

disputes. 

As for Russia, it was sanctioned in 

2014 by the international community 

due to the actions that impaired or 

threatened the territorial integrity, 

suzerainty and independence of 

Ukraine. Pursuant to such 

international sanctions, the economy 

of Russia was seriously affected, and 

the national currency, the rouble, 

reached a historical minimum. 

Practically, Russia entered in 

recession all fields being affected: 

industrial, economic, IT-business, 

tourism, cinema etc. It shall be seen if 

such consequences of international 

sanctions applied will determine 

Russia to amend the conduct and to 

terminate the breach of international 

law, or if it is necessary a new round 

of international sanctions much 

tougher. 
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Rezumat: Refugiaţii sunt străini care 

au obţinut azil, recunoscându-li-se statutul 

de refugiat, ceilalţi străini beneficiari de 

protecţie subsidiară neîndeplinind 

condiţiile legale pentru a li se acorda 

această calitate. Potrivit reglementărilor 

cuprinse în Convenţia din 1951 privind 

statutul refugiaţilor, statele contractante 

vor aplica dispoziţiile privind drepturile şi 

obligaţiile cuprinse în aceasta tuturor 

refugiaţilor, fără discriminare în ce 

priveşte rasa, religia sau ţara de origine. 
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Introducere 

 

Refugiaţii sunt străini, dar reprezintă 

o categorie aparte a acestora, astfel că 

statutul lor şi regimul juridic sunt 

reglementate de alte legi decât cele care 

stabilesc statutul străinilor în general.  

În plan internaţional, normele 

referitoare la situaţia refugiaţilor sunt 

cuprinse în Convenţia din 1951 şi în 

Protocolul din 1967 privind statutul 

refugiaţilor, iar la nivel european în 

Convenţia europeană a drepturilor 

omului (în special la articolul 3, care 
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Introduction 

 

Refugees are foreigners, but there 

is a special category of them, so that 

their status and legal regime are 

governed by other laws than those 

which determine the status of 

foreigners in general. 

Internationally, the rules relating to 

the situation of refugees are 

contained in the 1951 Convention 

and the 1967 Protocol relating to the 

Status of Refugees, and at European 

level in the European Convention on 
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interzice strămutarea, expulzarea sau 

extrădarea persoanelor spre ţări în care 

există un risc important de a fi supuse 

pedepsei cu moartea, torturii sau altor 

tratamente ori pedepse inumane sau 

degradante) şi în Carta drepturilor 

fundamentale în Uniunea Europeană 

(în special articolele 18 şi 19 privind 

dreptul de azil şi, respectiv, protecţia în 

caz de strămutare, expulzare sau 

extrădare), la care se adaugă o serie de 

acte normative de drept derivat al 

Uniunii, de regulă directive, care vin în 

completarea cadrului juridic stabilit 

prin instrumentele arătate. 

Situaţia precară a refugiaţilor şi 

protecţia care li se acordă nu pot fi 

înţelese fără a se recurge la standardele 

conţinute în reglementările privind 

dreptul internaţional umanitar, 

deoarece aceştia reprezintă categoria de 

persoane prin intermediul cărora se fac 

mai vizibile încălcările aduse 

drepturilor omului [1]. 

Responsabilitatea principală a 

respectării, protejării şi asigurării 

exercitării drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului se află în 

sarcina organelor specializate ale 

statelor, în articolul 2 alin. 1 al Pactului 

internaţional cu privire la drepturile 

civile şi politice, prevăzându-se că 

statele semnatare se angajează să 

respecte şi să garanteze tuturor 

indivizilor care se găsesc pe teritoriul 

lor şi ţin de competenţa lor, drepturile 

civile şi politice recunoscute în 

respectivul instrument, fără nici o 

deosebire, în special de rasă, culoare, 

sex, limbă, religie, opinie politică sau 

orice altă opinie, origine naţională sau 

socială, avere, naştere, fiind interzisă 

de altfel orice astfel de deosebire 

întemeiată pe orice altă împrejurare.  

În situaţia în care cetăţeanul ori 

rezidentul este nevoit să-şi părăsească 

ţara, întrucât i se încalcă drepturile, 

Human Rights (in particular in 

Article 3, which prohibits the 

removal, expulsion or extradition of 

persons to countries where there is a 

serious risk of being subjected to the 

death penalty, torture or other 

inhuman or degrading treatment or 

punishment) and in the Charter of 

Fundamental Rights of the European 

Union (in particular Articles 18 and 

19 on asylum and respectively 

protection in the event of removal, 

expulsion or extradition), plus a 

number of secondary legislation of 

the Union, usually Directives, which 

complement the legal framework 

established by the instruments 

shown. 

The precarious situation of 

refugees and the protection granted 

to them cannot be understood 

without recourse to the standards 

contained in the rules on the 

international humanitarian law, as 

they are the class of persons through 

which are visible violations to the 

human rights [1]. 

The primary responsibility to 

respect, protect and ensure the 

exercise of human rights and 

fundamental freedoms lies with the 

specialized bodies of the states, in 

Article 2, para. 1 of the International 

Covenant on Civil and Political 

Rights, providing that the signatory 

states undertake to respect and to 

ensure to all individuals within their 

territory and within their 

competence, civil and political 

rights recognized in that instrument, 

without discrimination, such as race, 

color, sex, language, religion, 

political or other opinion, national 

or social origin, property, birth, 

being also prohibited any such 

distinction based on any other 

circumstance. 
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responsabilitatea primară a protecţiei 

revine statului de primire a refugiatului, 

potrivit obligaţiilor asumate în temeiul 

Convenţiei din 1951 şi a instrumentelor 

juridice regionale complementare. 

 

1. Forme de protecţie a 

refugiaţilor rezultate din 

reglementări internaţionale 

 

Protecţia refugiaţilor a început încă 

din Antichitate, dar începuturile 

organizării acesteia la nivel universal se 

datorează Comitetului Internaţional al 

Crucii Roşii, sistemul fiind dezvoltat 

ulterior de Liga Naţiunilor [2]. 

De-a lungul istoriei omenirii, pentru 

anumite categorii de populaţie, 

deplasările în alte ţări au fost legate de 

rolul lor social sau profesional, ori au 

reprezentat consecinţa conflictelor 

militare, persecuţiilor religioase şi 

politice, problemelor economice şi altor 

necesităţi sau pericole. 

Ajutorul necesar celor care se 

refugiau din faţa persecuţiilor a avut la 

bază iniţial din raţiuni umanitare, iar 

apoi politice, considerându-se multă 

vreme că protecţia acestora este 

apanajul normelor eclesiastice [3]. 

În secolul al XX-lea fenomenul a 

înregistrat o amploare fără precedent, 

ceea ce a dus la formarea dreptului 

internaţional al refugiaţilor, creaţie a 

dreptului internaţional public 

contemporan.  

Anterior adoptării Convenţiei 

privind statutul refugiaţilor, din 1951, 

procedurile internaţionale în materie au 

fost puse la punct de Liga Naţiunilor, 

realizându-se şi unele acorduri 

internaţionale referitoare la acest 

domeniu, astfel că situaţiile ivite în 

practică nu lăsau loc la prea multe 

interpretări.  

Felul în care erau trataţi cetăţenii în 

trecut era privit ca o chestiune de 

If the citizen or resident is forced 

to leave the country, as his rights are 

infringed, primary responsibility of 

protection lies with the state of 

refugee reception, according to their 

obligations under the 1951 

Convention and complementary 

regional legal instruments. 

 

1. Forms of protection of 

refugees resulting from 

international regulations 

 

Protection of Refugees began in 

antiquity, but the beginnings of its 

universally organization is due to 

the International Committee of the 

Red Cross, the system being further 

developed by the League of Nations 

[2]. 

Throughout human history for 

certain categories of population 

movements in other countries have 

been linked to their social or 

professional role, or have 

represented the consequence of 

military conflicts, religious and 

political persecution, economic 

problems and other needs or danger. 

Help of those who need refuge from 

persecution was initially based on 

humanitarian reasons, and then 

political, being considered for a long 

time that their protection is the 

prerogative of ecclesiastical rules 

[3]. 

In the twentieth century 

phenomenon has registered an 

unprecedented scale, which led to 

the formation of international 

refugee law, creation of 

contemporary public international 

law. 

Prior to adoption of the 

Convention on the Status of 

Refugees of 1951, international 

procedures were developed by the 
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competenţă suverană a statului în cauză 

[4], imixtiunile comunităţii internaţio-

nale în această problemă fiind de 

neconceput.  

În situaţia în care însă drepturile 

unei persoane străine erau nesocotite 

şi/sau negate de către statul pe teritoriul 

căruia se afla, statul de origine putea 

interveni acordând protecţie 

diplomatică sau consulară. 

Normele juridice internaţionale 

ulterioare celui de-Al Doilea Război 

Mondial, privind situaţia refugiaţilor la 

nivel mondial, materializate în primul 

rând prin crearea Înaltului Comisariat 

al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi şi 

adoptarea Convenţiei din 1951, au 

determinat evoluţia ideii de protecţie 

internaţională de la protecţia 

diplomatică şi consulară, la noţiunea 

mult mai generoasă de instrument 

destinat protecţiei drepturilor omului. 

Odată cu întărirea acestui sistem, 

individul a ajuns să fie recunoscut ca 

posesor al atributului de a-şi exercita 

drepturile [5], iar eşecul sau 

imposibilitatea ţării de origine de a-şi 

îndeplini obligaţia privind asigurarea 

respectării drepturilor omului a devenit 

o chestiune de interes internaţional, dar 

şi obiect de intervenţie umanitară. 

Principala obligaţie a unui stat este 

să stabilească şi să menţină ordinea în 

interiorul frontierelor sale, fără a 

discrimina în vreun fel persoanele 

aflate sub jurisdicţia sa, dar cum statele 

nu pot exista în afara comunităţii 

internaţionale şi acesteia îi revine 

aceeaşi obligaţie, atunci când se 

impune.  

Începând cu a doua jumătate a 

secolului al XX-lea procedurile 

internaţionale privind protecţia 

refugiaţilor a cunoscut o dezvoltare 

deosebită, în cadrul unui sistem creat şi 

supravegheat de O.N.U. în strânsă 

corelaţie cu recunoaşterea şi garantarea 

League of Nations, achieving some 

international agreements in this area 

so that the situations arising in 

practice left no room for too many 

interpretations. 

The way people were treated in 

the past was regarded as a matter of 

sovereign jurisdiction of that State 

[4], the international community's 

interference in this matter is 

unthinkable. 

If the rights of foreigners were 

ignored and/or denied by the State 

in which he was, the home state 

could intervene, granting diplomatic 

or consular protection. 

Subsequent international legal 

norms of the Second World War on 

the refugee situation worldwide, 

primarily evidenced by the creation 

of the United Nations High 

Commissioner for Refugees and the 

adoption of the Convention of 1951, 

led to the evolution of the idea of 

international protection from 

diplomatic and consular protection, 

to the more generous notion of 

instrument for the protection of 

human rights. 

With the strengthening of this 

system, the individual has come to 

be recognized as possessing the 

power to exercise his rights [5] and 

the failure or inability of the country 

of origin to fulfill its obligation to 

ensure respect for human rights has 

become a matter of international 

interest and humanitarian 

intervention object. 

The main duty of a State is to 

establish and maintain order within 

its borders, without discriminating 

in any way persons under its 

jurisdiction, but as states cannot 

exist outside the international 

community and this also bears the 

same obligation, when required. 
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drepturilor omului. Astfel, în articolul 

14 din  Declaraţia universală a 

drepturilor omului (adoptată de 

Organizaţia Naţiunilor Unite la 10 

decembrie 1948) se arată că orice 

persoană are „dreptul de a căuta azil şi 

de a beneficia de azil în alte ţări, în caz 

de persecuţie”. 

Convenţia privind statutul 

refugiaţilor, adoptată la 28 iulie 1951, 

reglementează posibilitatea acordării 

statutului de refugiat persoanelor care 

au părăsit, datorită persecuţiei ţara de 

origine, stabilind totodată regimul 

juridic aplicabil acestora în statul de 

refugiu.  

Potrivit art. 1 lit. A alin. 2 din 

Convenţie, refugiat este persoana care 

din cauza unor temeri justificate de a fi 

persecutată datorită rasei, religiei, 

naţionalităţii, apartenenţei la un anumit 

grup social sau opiniilor sale politice, 

se află în afara ţării a cărei cetăţenie o 

are şi care nu poate sau, datorită 

temerii, nu doreşte protecţia acestei 

ţări; ori care, neavând nici o cetăţenie şi 

găsindu-se în afara ţării în care avea 

reşedinţa obişnuită ca urmare a unor 

astfel de evenimente, nu poate sau, 

datorită respectivei temeri, nu doreşte 

să se reîntoarcă. 

Dispoziţiile Convenţiei privind 

refugiaţii nu vor fi aplicabile 

persoanelor care nu pot fi încadrate în 

această categorie, deoarece ar exista 

motive serioase să se creadă că:  

- au comis o crimă contra păcii, o 

crimă de război sau o crimă contra 

umanităţii, în sensul instrumentelor 

internaţionale referitoare la aceste 

crime;  

- au comis o crimă gravă de drept 

comun în afara ţării de primire, înainte 

de a fi admise în aceasta ca refugiaţi;  

- s-au făcut vinovate de acţiuni 

contrare scopurilor şi principiilor 

Naţiunilor Unite (art. 1 lit. E din 

Since the second half of the 

twentieth century international 

refugee protection procedures 

experienced a great development 

under a system created and 

supervised by the UN closely 

correlated with recognition and 

guarantee of human rights. Thus, 

Article 14 of the Universal 

Declaration of Human Rights 

(adopted by the United Nations on 

10 December 1948) states that 

everyone has “the right to seek and 

to enjoy in other countries asylum in 

case of persecution”. 

Refugee Convention, adopted on 

28 July 1951, governs the granting 

of refugee status to persons who had 

left home because of persecution, 

while establishing the legal regime 

applicable to them in the State of 

refuge. 

According to art. 1 letter A para. 

2 of the Convention, a refugee is a 

person who due to well-founded fear 

of being persecuted for reasons of 

race, religion, nationality, 

membership of a particular social 

group or political opinion, is outside 

the country of his nationality and is 

unable or due to fear, does not want 

protection of that country; or who, 

not having a nationality and being 

outside the country of his former 

habitual residence as a result of such 

events, is unable or, due to such 

fear, does not want to return. 

The provisions of the Refugee 

Convention will not apply to 

persons who cannot be classified in 

this category because there are 

reasonable grounds to believe that: 

- they committed a crime against 

peace, a war crime or a crime 

against humanity, as defined by 

international instruments relating to 

these crimes; 
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Convenţie); 

Aşa cum sunt formulate, dispoziţiile 

Convenţiei din 1951, interpretate ad 

literam, nu acoperă unele categorii 

importante de persoane care îşi 

părăsesc ţara şi care constituie, în 

ultima vreme, cele mai numeroase 

grupuri ce poartă denumirea generică 

de „refugiaţi”. Astfel nu ar intra sub 

incidenţa Convenţiei şi Protocolului 

care asigură refugiaţilor protecţie şi 

asistenţă, persoanele ce sunt 

considerate că reprezintă „refugiaţii 

economici” şi nici acelea ajunse în 

această situaţie în urma unor conflicte 

armate internaţionale sau interne. 

În doctrină a fost exprimată opinia 

conform căreia sfera motivelor părăsirii 

ţării de origine ar fi mai largă, 

referindu-se la situaţii ca: opresiune, 

persecuţie, ameninţarea vieţii sau 

libertăţii, sărăcie chinuitoare, război 

sau lupte civile, dezastre naturale 

(cutremure, inundaţii, secetă, foamete) 

etc., ceea ce ar duce la concluzia că 

sunt incluse în categoria de refugiaţi şi 

persoanele care au fost silite să-şi 

părăsească ţara din cauza unor conflicte 

armate, rămânând pe teritoriul altui 

stat, fără să fi pierdut sau renunţat la 

cetăţenia statului de origine [5]. 

De altfel, de-a lungul timpului, 

Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite 

pentru Refugiaţi a utilizat diverşi 

termeni pentru a se referi la persoanele 

în nevoie de protecţie internaţională 

care nu sunt acoperite de definiţia din 

Convenţie („persoane deplasate intern 

sau extern” sau „persoane de interes”), 

dar în ultimul timp, a utilizat termenul 

de „refugiat”, în sens larg, incluzând şi 

persoanele aflate în afara ţării de 

origine, întrucât au nevoie de protecţie 

internaţională datorită unei ameninţări 

serioase asupra vieţii, libertăţii şi 

securităţii lor în ţara de origine, ca 

rezultat al persecuţiei sau al unei 

- they committed a serious non-

political crime outside the country 

of refuge prior to their admission to 

that country as refugees; 

- they have been guilty of acts 

contrary to the purposes and 

principles of the United Nations (art. 

1 letter E of the Convention); 

As formulated, the provisions of 

the 1951 Convention, interpreted 

literally, do not cover some 

important categories of people who 

leave their country and which, 

lately, are the most numerous 

groups that generically are called 

“refugees”. Thus, would not fall 

under the Convention and the 

Protocol that provides protection 

and assistance to refugees, people 

who are considered to represent 

“economic refugees” nor those 

reached in this situation following 

international or internal armed 

conflicts. 

The doctrine was expressed the 

view according to which the 

grounds for leaving the country of 

origin are broader, referring to 

situations like: oppression, 

persecution, threatening life or 

liberty, excruciating poverty, war or 

civil strife, natural disasters 

(earthquakes, floods, drought, 

famine) etc., which would lead to 

the conclusion that they are included 

in the category of refugees and 

persons who have been forced to 

leave their country because of armed 

conflict, remaining on the territory 

of another State without losing or 

renouncing to the  citizenship of 

origin [5]. 

Moreover, over time, the United 

Nations High Commissioner for 

Refugees has used different terms to 

refer to people in need of 

international protection that are not 
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violenţe, dezordini sociale, 

generalizate. 

În cuprinsul Convenţiei nu se 

menţionează însă termenul de „azil”, ca 

formă de protecţie a străinilor, 

considerându-se că reglementarea 

acestei instituţii trebuie să fie lăsată în 

competenţa exclusivă a statelor.  

În mod tradiţional, azilul era 

considerat dreptul la refugiu al 

solicitantului din alt stat decât cel în 

care rezida în mod iniţial, însă cu 

timpul acest termen a ajuns să fie din 

ce în ce mai mult interpretat ca 

reprezentând o prerogativă a statelor de 

a acorda protecţie exilaţilor şi 

refugiaţilor, aspect confirmat şi de 

Curtea Internaţională de Justiţie [7]. 

Acordarea azilului teritorial 

reprezintă un drept suveran al statului 

privind intrarea şi stabilirea pe teritoriul 

său a unor persoane de altă cetăţenie, 

care sunt supuse în ţara de origine unor 

persecuţii pentru activităţi politice, 

religioase, ştiinţifice etc., considerate 

(în statul de origine) contrare ordinii 

sale de drept [8].  

Dreptul de a acorda sau de a refuza 

acordarea azilului teritorial este o 

manifestare a suveranităţii statului 

solicitat, însă după acordare, statul 

trebuie să se comporte - faţă de străinul 

căruia i-a recunoscut acest statut - 

conform cu principiile generale de 

drept internaţional, cât şi cu convenţiile 

internaţionale referitoare la drepturile 

străinilor, la care este parte [8]. 

Alături de azilul teritorial există şi 

azilul diplomatic, care este practicat din 

motive umanitare, ca un drept de 

refugiu temporar, acordat unor 

persoane urmărite pentru cauze 

politice, întrucât viaţa lor poate fi în 

pericol; iniţial, având o bază cutumiară, 

această formă de azil a fost stipulată în 

unele convenţii încheiate între state 

latino-americane. 

covered by the definition of the 

Convention (“internally or 

externally displaced persons” or 

”persons of interest”), but lately, it 

used the term “refugee” in the broad 

sense, including people outside the 

country of origin, since they need 

international protection because of 

serious threats to life, freedom and 

security in country of origin, as a 

result of persecution or violence, 

social, generalized disorder. 

Throughout the Convention it is 

not mention the term “asylum” as a 

form of protection for foreigners, 

considering that regulation of this 

institution should be left to the 

exclusive jurisdiction of the states. 

Traditionally, asylum was 

considered the applicant's right to 

refuge in a State other than that in 

which he originally reside, but with 

time this term has become 

increasingly more interpreted as the 

prerogative of states to provide 

protection to exiles and refugees, as 

also confirmed by the International 

Court of Justice [6]. 

Territorial asylum is a sovereign 

right of the State on entry and 

establishment on its territory of 

other nationalities who are subject 

to persecution in their home country 

for political, religious, scientific 

activities, etc., considered (in home 

state) against law [7]. 

The right to grant or refuse to 

grant territorial asylum is a 

manifestation of the requested State 

sovereignty, but after award, the 

state must act – to whom admitted 

this status – according to the general 

principles of international law and 

conventions on international rights 

of foreigners to which it is part [8]. 

Along with territorial asylum 

there is diplomatic asylum, which is 
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Azilul diplomatic este definit ca un 

drept de a acorda protecţie în localurile 

ambasadelor sau oficiilor consulare 

dintr-un stat, unor cetăţeni ai statului 

respectiv, urmăriţi de autorităţi sau a 

căror viaţă este în pericol datorită unor 

evenimente interne [10]. 

Potrivit articolului 18 al Cartei 

Uniunii Europene, dreptul la azil 

conţine următoarele elemente:  

- protecţia refugiaţilor împotriva 

returnării, inclusiv nerespingerea la 

frontieră;  

- accesul refugiaţilor pe teritorii în 

scopul includerii în procese echitabile 

şi efective de determinare a statutului şi 

a nevoilor de protecţie internaţională; 

- evaluarea solicitării de azil în 

cadrul unor procese echitabile şi 

eficace (cu asistenţă din partea unor 

interpreţi calificaţi şi reprezentanţi bine 

pregătiţi ai autorităţilor responsabile, 

cât şi cu acces la reprezentare legală şi 

la organizaţii care pot oferi informaţii 

şi sprijin), precum şi o cale de atac 

efectivă (cu asistenţă juridică gratuită 

adecvată) în statul care îi primeşte pe 

refugiaţi;  

- accesul refugiaţilor la UNHCR 

(sau la organizaţiile partenere ale 

acestuia); 

- tratament în conformitate cu 

condiţiile adecvate de primire;  

- acordarea statutului de refugiat sau 

a statutului de protecţie subsidiară 

atunci când criteriile sunt îndeplinite;  

- asigurarea exercitării de către 

refugiaţi a drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale; 

 

2. Obligaţiile refugiaţilor faţă de 

statul primitor 

 

Obligaţiile refugiaţilor faţă de statul 

primitor sunt similare cu cele ale 

oricărui străin [11]. În conformitate cu 

art. 2 din Convenţia adoptată în anul 

practiced on humanitarian grounds 

as a temporary refuge right, granted 

to persons wanted for political 

reasons, as their lives may be in 

danger; initially, with a customary 

basis, this form of asylum was 

stipulated in some agreements 

between Latin American countries. 

Diplomatic Asylum is defined as 

a right to grant protection in 

embassies or consular offices 

premises in a state of citizens of the 

State, followed by the authorities or 

whose life is in danger due to 

internal events [9]. 

Under Article 18 of the EU 

Charter, the right to asylum includes 

the following: 

- protection against refoulement 

of refugees, including not rejecting 

them at the border; 

- access of refugee to territories 

for inclusion in fair and effective 

processes for determining the status 

and needs of international 

protection; 

-
 

evaluation of the request for 

asylum in fair and effective trials 

(with the assistance of qualified 

interpreters and well trained 

representatives of responsible 

authorities and access to legal 

representation and to organizations 

who can provide information and 

support) and effective review (with 

adequate legal aid) in the state that 

receives the refugees; 

- access of refugees to UNHCR 

(or its partner organizations); 

- treatment under appropriate 

reception conditions; 

- refugee status or subsidiary 

protection status when the criteria 

are met; 

- ensure the exercise by the 

refugees of rights and fundamental 

freedoms; 
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1951, refugiaţii au obligaţia de a se 

conforma legilor, regulamentelor şi 

măsurilor pentru menţinerea ordinii 

publice din statul pe teritoriul căruia s-

au refugiat, iar acesta urmează să le 

acorde un statut încadrat în linii 

generale de următorii parametri: 

- statutul personal al refugiatului va 

fi cârmuit de legea statului unde îşi are 

domiciliul sau, dacă nu are domiciliu, 

de legea statului unde îşi are reşedinţa 

(art. 12); 

- egalitatea dintre refugiaţi şi străini, 

în ce priveşte dobândirea de bunuri 

mobile şi imobile (art. 13); 

- protecţia dreptului de autor, a 

proprietăţii industriale, a invenţiilor, 

desenelor, modelelor, mărcilor de 

fabrică, acordată în mod egal în raport 

cu cetăţenii statului de reşedinţă (art. 

14); 

- accesul la instanţele judecătoreşti 

pe teritoriul tuturor statelor-părţi la 

Convenţie, refugiaţii beneficiind de 

acelaşi tratament ca orice cetăţean, 

inclusiv asistenţă juridică şi scutire de 

cautio judicatum solvi (suma de bani pe 

care străinii, în calitate de reclamanţi 

într-un proces, conform legilor unor 

state, trebuiau să o depună ca garanţie, 

pentru cazul în care acţiunea le-ar fi 

fost respinsă, fiind obligaţi la cheltuieli 

de judecată şi la alte daune) - art. 16; 

- un statut egal cu cetăţenii statului 

pe teritoriul căruia se află refugiaţii şi 

în ce priveşte: exercitarea unor profesii 

remunerate, dreptul la o locuinţă, la 

învăţământul primar, la asistenţă 

publică, aplicarea legislaţiei muncii şi a 

asigurărilor sociale, asistenţă 

administrativă (art. 17), libertatea de 

circulaţie (art. 26), libertatea de a 

practica religia aleasă şi de a decide cu 

privire la instruirea religioasă a 

propriilor copii (art. 4) ş.a. 

De altfel, există puţine dispoziţii 

care prevăd restricţii ori un tratament 

 

2. Obligations of refugees to the 

receiving state 

 

Obligations of refugees to the 

receiving state are similar to those 

of any foreigner [10]. In accordance 

with art. 2 of the Convention 

adopted in 1951, refugees are 

required to comply with laws, 

regulations and measures to 

maintain public order of the State in 

which they took refuge and this will 

give them a statute broadly 

classified by the following 

parameters: 

- the personal status of a refugee 

shall be governed by the law of its 

domicile state or, if he has no 

domicile, by the law of the State 

where he resides (art. 12); 

- equality between refugees and 

foreigners in the acquisition of 

movable and immovable property 

(art. 13); 

- protection of copyright, 

industrial property, inventions, 

designs, models, trademarks, 

granted equally in relation to 

citizens of the state of residence 

(art. 14); 

- access to courts across all States 

Parties to the Convention, refugees 

benefit from the same treatment as 

any citizen, including legal 

assistance and exemption of cautio 

judicatum solvi (amount of money 

that foreigners, as plaintiffs in a 

lawsuit, according to laws of some 

states were required to submit as 

collateral in case the action would 

have been rejected, being forced to 

court costs and other damages) – art. 

16; 

- an equal status with nationals of 

the State on whose territory the 

refugees are and regarding: the 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 4. Issue 1/2015 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Ramona-Gabriela PARASCHIV 

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

72 

diferit faţă de cetăţenii statului în care 

s-au refugiat în ce priveşte exercitarea 

drepturilor. Spre exemplu, potrivit art. 

36 şi art. 37 din Constituţia României, 

dreptul de a alege şi de a fi ales este 

rezervat doar cetăţenilor. 

Unul dintre cele mai importante 

drepturi de care se bucură refugiaţii se 

referă la nereturnarea acestora (non-

refoulement). În doctrină, acest 

principiu este considerat de unii autori 

ca având valoarea unei norme 

cutumiare, constituind o obligaţie 

generală, opozabilă tuturor statelor, 

deci inclusiv şi celor care nu au semnat 

Convenţia din 1951. 

Principiul nereturnării nu se aplică 

persoanelor cărora nu li se poate acorda 

statutul de refugiat, pe motivul că sunt 

considerate un pericol faţă de siguranţa 

statului sau au fost condamnate printr-o 

hotărâre definitivă pentru săvârşirea 

unei infracţiuni grave şi prezintă 

pericol pentru comunitate ori există 

serioase indicii că au comis crime 

împotriva păcii, de război sau contra 

umanităţii. Excluderea de la aplicarea 

principiului nereturnării vizează şi pe 

cei vinovaţi de acţiuni ce contravin 

ţelurilor şi principiilor Organizaţiei 

Naţiunilor Unite (arătate în Preambulul 

şi în art. 1 şi 2 ale Cartei Naţiunilor 

Unite), cât şi persoanele care au comis 

delicte grave de drept comun  în afara 

ţării de provenienţă, înainte de 

obţinerea dreptului de şedere, întemeiat 

pe statutul de refugiat [13]. 

Persoanele care nu îndeplinesc 

cerinţele definiţiei refugiaţilor, 

formulată în Convenţia adoptată în anul 

1951, dar au, în mod evident, nevoie de 

asistenţă din partea comunităţii 

internaţionale pot să beneficieze din 

partea statului în care s-a retras, de 

protecţie subsidiară, aceasta fiind 

reglementată ca o alternativă la 

acordarea statutului de refugiat.  

pursuit of professions paid, the right 

to housing, primary education, 

public assistance, enforcement of 

labor law and social security, 

administrative assistance (art. 17), 

freedom of movement (art. 26), 

freedom to practice religion chosen 

and decide on the religious 

education of their children (art. 4) 

etc. 

Moreover, there are few 

provisions with restrictions or 

different treatment compared to the 

nationals of the State in which they 

took refuge in the exercise of rights. 

For example, according to art. 36 

and art. 37 of the Constitution of 

Romania, the right to vote and to be 

elected is restricted to citizens. 

One of the most important rights 

enjoyed by refugees relates to their 

non-refoulement. In literature, this 

principle is considered by some 

authors as having a value of 

customary rules constituting a 

general obligation, enforceable 

against all states, thus including 

those who have not signed the 1951 

Convention [11]. 

The principle of non-refoulement 

does not apply to persons who 

cannot be granted refugee status 

because they are considered a threat 

to state security or have been 

convicted by a final judgment for 

committing a serious crime and are 

a danger to the community or there 

are serious indications that they 

have committed crimes against 

peace, war or against humanity. 

Exclusion from the principle of non-

refoulement aims also those guilty 

of actions contrary to the aims and 

principles of the United Nations 

(shown in the Preamble and Art. 1 

and 2 of the UN Charter) and those 

who have committed serious crimes 
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Protecţia subsidiară este recunoscută 

astfel unui resortisant al unei ţări terţe 

sau unui apatrid care nu poate fi 

considerat refugiat, dar în privinţa 

căruia există motive serioase şi 

întemeiate de a crede că, în situaţia în 

care ar fi trimis în ţara sa de origine 

(sau, în cazul unui apatrid, în ţara în 

care avea reşedinţa obişnuită) ar fi 

supus unor riscuri grave, cum ar fi: 

pedeapsa cu moartea, tortura, 

tratamente sau pedepse inumane, 

pericole grave la adresa vieţii, ca 

urmare a violenţei generalizate din ţara 

respectivă în caz de conflict armat 

intern sau internaţional, etc. 

 

Concluzii 

 

Deşi se referă la mai multe drepturi 

fundamentale ale omului, azilul 

reprezintă un drept de sine stătător, 

acordat de un alt stat decât cel de 

provenienţă, persoanelor care îşi 

părăsesc ţara pentru a-şi asigura 

perspectiva continuării vieţii la adăpost 

de orice risc, în siguranţă şi securitate 

personală. 

De peste 60 de ani de când este în 

vigoare, Convenţia din 1951 a fost 

suficient de flexibilă pentru a permite 

protecţia internaţională a numeroase 

categorii de persoane forţate să-şi 

părăsească ţara. Dar, ca orice 

reglementare şi acest instrument are 

propriile limite, astfel că, în ciuda 

interpretării extinctive a definiţiei din 

Convenţie, există unele diferenţieri 

între refugiaţii recunoscuţi conform 

acesteia şi marea masă a imigranţilor 

care au nevoie de protecţie 

internaţională. Spre exemplu, o parte a 

persoanelor care îşi părăsesc ţara de 

origine în urma unui război civil ori 

altor forme de conflict armat sau 

violenţă generalizată s-ar afla în afara 

cadrului definiţiei din Convenţie, deşi 

of common law outside the country 

of origin before obtaining the right 

of residence, based on refugee status 

[12]. 

Individuals who do not meet the 

definition of refugee, formulated in 

the Convention adopted in 1951, but 

they obviously need assistance from 

the international community can 

benefit from the state in which they 

refuge subsidiary protection, which 

is regulated as a alternative to 

refugee status. 

Subsidiary protection is 

recognized as a third-country 

national or a stateless person who 

does not qualify as a refugee but in 

respect of whom there are 

substantial grounds to believe that, 

if he would be sent to his country of 

origin (or, being a stateless person, 

the country of former habitual 

residence) would be subject to 

serious risks, such as the death 

penalty, torture, inhuman treatment 

or punishment, serious danger to life 

due to indiscriminate violence in 

that country in case of international 

or internal armed conflict etc. 

 

Conclusions 

 

Although it covers several 

fundamental human rights, asylum 

is an independently right, granted by 

a State other than that of origin, to 

people who leave their country to 

secure a going-life protected from 

any risk, with safety and personal 

security. 

For over 60 years since it is in 

force, the 1951 Convention was 

sufficiently flexible to allow 

international protection of various 

categories of people forced to leave 

the country. But like any regulatory 

instrument this has its own limits 
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nu beneficiază de protecţia ţării de 

origine. Chiar dacă unele din aceste 

persoane pot obţine totuşi statutul de 

refugiat pe considerentul că se tem şi 

de persecuţia generată de motivele 

enumerate în Convenţie, altele nu pot 

obţine acest statut, ci doar să 

beneficieze de protecţie subsidiară, 

deoarece fug numai din cauza efectelor 

războiului şi a dezordinii sociale care îl 

însoţeşte, incluzând dispariţia 

locuinţelor şi mijloacelor de trai - 

situaţii care nu implică, în mod necesar, 

„temerea de persecuţie”. 
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Rezumat: Societatea de consum a adus, 

pe lângă binefacerile sale, multiple 

probleme, printre care şi cele decurgând 

din înmulţirea deşeurilor, cu efectele 

negative asupra mediului, datorită 

dezvoltării permanente a tuturor 

activităţilor economico-sociale care le 

generează. Existenţa unor norme naţionale 

diferite, de la stat la stat, care nu împiedică 

libera circulaţie a deşeurilor nocive, mai 

ales în ţările mai puţin dezvoltate, cât şi 

neimpunerea de sarcini stricte tuturor 

întreprinderilor ce produc reziduuri toxice, 

creează distorsiuni şi inegalităţi în ce 

priveşte condiţiile de mediu oferite 

propriilor locuitori, fiind afectat într-o 

oarecare măsură şi echilibrul ecologic 

general ori în anumite zone ale Terrei, 

ceea ce necesită adoptarea de reglementări 

internaţionale care să limiteze efectele 

dăunătoare transfrontaliere ale deşeurilor. 

 

Cuvinte cheie: deşeuri toxice; circulaţie 

transfrontalieră; reglementări; răspundere. 

 

 

 

Introducere 

 

Poluarea prin producerea de deşeuri 

este practic inevitabilă, având în vedere 

faptul că orice activitate generează 

resturi neutilizabile, iar cantitatea 

acestora se amplifică permanent din 
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Abstract: Consumer society has 

made, in addition to its benefits, many 

problems, including those resulting from 

the multiplication of waste, with 

environmental impacts due to continuous 

development of all socio-economic 

activities they generate. The existence of 

different national rules from state to 

state, that do not impede the free 

movement of hazardous waste, especially 

in less developed countries and not 

imposing strict specifications of all 

enterprises that produce toxic waste, 

creates distortions and inequities in the 

environmental conditions offered to their 

inhabitants, the general ecological 

balance being affected also to a certain 

extent and or in certain areas of the 

Earth, which requires the adoption of 

international regulations that limit the 

harmful effects of trans-boundary waste. 

 

Keywords: toxic waste; trans-

boundary movement; regulations; 

liability. 

 

 

Introduction 

 

Pollution by waste production is 

virtually inevitable, given that any 

activity generates unused leftovers 

and their quantity is increasing 

continuously due to increasing needs 

of society progress [1]. 
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cauza sporirii nevoilor de progres ale 

societăţii 0.  

Dezvoltarea industrială nu a dus în 

paralel la o dezvoltare pe măsură a 

tehnicilor de gestionare a deşeurilor 

rezultate, însă adoptarea treptată a unui 

cadru normativ în domeniu a 

determinat apariţia unei importante 

pieţe specifice, în jurul căreia coexistă 

o serie de interese economice.  

În trecut gestionarea acestora nu 

reprezenta o preocupare pentru 

producători, însă, în prezent, conform 

legislaţiei de mediu producătorii de 

deşeuri, precum şi agenţii economici 

specializaţi în valorificarea sau 

eliminarea deşeurilor sunt obligaţi să 

asigure gospodărirea acestora într-un 

mod raţional din punct de vedere 

ecologic, ceea ce a generat apariţia 

unor companii de administrare a 

deşeurilor şi a unei pieţe în care acestea 

încetează a mai fi produse inutilizabile, 

devenind obiect al tranzacţiilor 

comerciale 0. 

Decalajele calitative între condiţiile 

de viaţă şi de muncă ale cetăţenilor din 

diferite ţări au luat naştere prin 

aplicarea de politici economice 

deosebite, ceea ce antrenează disparităţi 

privind nivelul de trai, dar şi în 

domeniul menţinerii unor condiţii de 

mediu care să asigure sănătatea 

locuitorilor. 

În ultimele decenii dificultatea 

statelor cu o economie puternică de a 

găsi locuri de depozitare, reciclare sau 

neutralizare a deşeurilor determină 

adoptarea de către acestea a unor soluţii 

facile, care să implice costuri cât mai 

mici. Astfel, numeroase companii 

producătoare de deşeuri periculoase din 

statele dezvoltate observând costurile 

ridicate necesare pentru  gestionarea 

acestor deşeuri în teritoriile naţionale, 

cât şi înăsprirea legislaţiei interne de 

mediu, au ales soluţia exportului 

Industrial development has led in 

parallel to development of techniques 

for waste management, but the 

gradual adoption of a regulatory 

framework in the field gave rise to an 

important specific market, around 

which a number of economic 

interests coexist. 

In the past their management was 

not a concern for producers, 

however, currently under 

environmental legislation waste 

producers and traders specialized in 

waste recovery or disposal must 

ensure their management in an 

environmentally sound manner which 

has generated the appearance of some 

waste management companies and of 

a market in which they cease to be 

unusable products, becoming the 

object of commercial transactions 

[2]. 

Qualitative gaps between living 

and working conditions of people in 

different countries arose by applying 

special economic policies, which 

involves disparities on the standard 

of living, but also the maintenance of 

environmental conditions to ensure 

the health of residents. 

In recent decades, difficulty of 

countries with strong economies of 

finding places for storage, recycling 

or neutralization of waste causes 

adoption by them of easy solutions 

involving the lowest costs. Thus, 

many companies producing 

hazardous waste from developed 

countries noting the high costs 

required to manage these wastes in 

national territories and tightening of 

national environmental, have chosen 

the solution to export hazardous 

waste, which resulted in the 

emergence of many brokers in the 

field, exporting in less developed 

countries, thus avoiding much higher 
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deşeurilor periculoase, ceea ce a 

determinat apariţia a numeroşi brokeri 

în domeniu, care exportă în ţări mai 

puţin dezvoltate, evitându-se astfel 

costurile mult mai mari, cu impact 

direct asupra afacerilor firmelor 

respective, cât şi ale producătorilor. 

 

1. Regimul juridic privind circulaţia 

transfrontalieră a deşeurilor 

 

Primele norme referitoare la 

mişcările transfrontiere de deşeuri 

periculoase au fost incluse în unele 

instrumente internaţionale care, aveau 

ca obiect principal de reglementare 

aspecte privind securitatea efectuării 

transporturilor, însă cuprindeau şi 

măsuri referitoare la mişcarea 

transfrontieră a produselor periculoase 

0, cum ar fi Regulamentul internaţional 

privind transportul mărfurilor 

periculoase pe căile ferate (din 1924) 

sau Convenţia pentru prevenirea 

poluării de către nave (din 1973). 

 La sfârşitul anilor ’80 s-a simţit 

nevoia stabilirii unui cadru juridic 

adecvat, ca urmare a înmulţirii 

cazurilor de trimitere a deşeurilor 

toxice din ţările industrializate către 

ţările în curs de dezvoltare care a 

scandalizat comunitatea internaţională 

(spre exemplu, opt mii de butoaie cu 

deşeuri chimice au fost aruncate pe 

plaja Koko din Nigeria, după ce navele 

care le transportau navigau din port în 

port încercând să scape de încărcătura 

de deşeuri periculoase, situaţie apărută 

pe prima pagină a ziarelor). 

În acest sens a fost adoptată 

Convenţia de la Basel (la 22 martie 

1989, sub egida „Programul Naţiunilor 

Unite pentru Mediu”, intrată în vigoare 

la 5 mai 1992) privind controlul 

transportului peste frontiere al 

deşeurilor periculoase şi al eliminării 

acestora, care urmăreşte reducerea 

costs, with direct impact on their 

respective businesses and producers. 

  

1. Legal regime on trans-

boundary movement of waste 

 

The first rules on trans-boundary 

movements of hazardous wastes were 

included in some international 

instruments which had as main 

regulatory object issues on transport 

security, but also included measures 

regarding trans-boundary movement 

of hazardous products [3], such as the 

Regulation concerning the 

International Carriage of Dangerous 

Goods by Rail (1924) and the 

Convention for the Prevention of 

Pollution from Ships (1973). 

In the late 80s was felt the need to 

establish a legal framework as a 

result of the multiplication of cases 

of delivery of toxic waste from 

industrialized countries to developing 

countries has scandalized the 

international community (for 

example, eight thousand drums of 

chemical waste were dumped in 

Koko Beach, Nigeria, after the 

vessels carrying them were sailing 

from port to port trying to offload 

their cargoes of hazardous waste, 

situation occurring on the headlines). 

In this sense, the Basel Convention 

was adopted (on 22 March 1989 

under the title “United Nations 

Environment Programme”, which 

entered into force on 5 May 1992) on 

the Control of Trans-boundary 

Movements of Hazardous Wastes and 

their Disposal, which aims to reduce 

such operations not only on 

hazardous waste, but also to other 

categories of waste. 

According to the Convention each 

State Party shall take the necessary 

measures for the production of 
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unor asemenea operaţiuni nu numai cu 

privire la deşeurile periculoase, ci şi 

pentru alte categorii de deşeuri. 

Potrivit Convenţiei fiecare stat-parte 

va trebui să adopte măsurile necesare 

pentru ca producerea de deşeuri 

periculoase sau alte reziduuri să fie 

redusă la minimum, iar punerea în 

funcţiune a unor instalaţii adecvate de 

eliminare a efectelor poluante să se 

realizeze, în măsura posibilă, în 

interiorul ţării. Totodată, statele părţi la 

convenţie trebuie să se asigure că 

persoanele implicate în administrarea 

deşeurilor periculoase vor lua măsurile 

necesare pentru a preveni creşterea 

poluării ce ar rezulta din gospodărirea 

lor, iar dacă poluarea are totuşi loc, să 

reducă la minimum consecinţele 

dăunătoare pentru sănătatea omului şi 

mediul înconjurător.  

Referitor la transportul peste 

frontiere a deşeurilor periculoase şi 

altor reziduuri, în Convenţie se arată că 

acesta trebuie să fie redus la un 

minimum compatibil cu gestionarea 

eficace, conform metodelor ecologic 

raţionale, şi să fie efectuat astfel încât 

sănătatea omului şi mediul înconjurător 

să fie protejate împotriva efectelor 

nocive ce ar putea rezulta. De 

asemenea, nu se admite exportul de 

deşeuri periculoase sau de alte 

reziduuri către state sau grupuri de state 

care aparţin unor organizaţii de 

integrare economică şi/sau politică (în 

special ţări în curs de dezvoltare), ori 

care interzic prin legislaţia lor orice 

import de asemenea substanţe. 

Totodată, se arată că vor fi prevenite 

importurile de deşeuri periculoase sau 

de alte reziduuri, dacă există motivul să 

se creadă că acestea nu vor fi 

gospodărite conform unor metode 

ecologice raţionale (art. 4, pct. 2 al 

Convenţiei de la Basel). 

În principiu, potrivit reglementărilor 

hazardous wastes or other wastes to 

be minimized, and commissioning of 

adequate facilities for the disposal of 

polluting effects to be achieved, as 

far as possible within country. 

However, States Parties shall ensure 

that persons involved in the 

management of hazardous waste shall 

take the necessary measures to 

prevent increased pollution that 

would result from their management, 

and if pollution is nevertheless, to 

minimize the harmful consequences 

for human health and environment. 

With respect to trans-boundary 

movements of hazardous wastes and 

other wastes, the Convention states 

that it must be reduced to the 

minimum compatible with effective 

management, according to 

environmentally sound methods, and 

be conducted so that human health 

and the environment are protected 

against harm that might result. Also, 

do not allow the export of hazardous 

wastes or other wastes to countries or 

groups of countries belonging to 

economic and/or political integration 

organizations (especially developing 

countries), or prohibiting by their 

legislation the import of such 

substances. Moreover, it shows that 

will be prevented imports of 

hazardous wastes or other wastes, if 

there is reason to believe that they 

will not be managed in accordance 

with environmentally sound methods 

(art. 4, pt. 2 of the Basel 

Convention). 

In principle, according to the 

regulations contained in Basel 

Convention, Trans-boundary 

Movements may be authorized only 

if the following situations occur: 

- the exporting State does not have 

the technical capacity and the 

necessary facilities for the disposal of 
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cuprinse în Convenţia de la Basel, 

transportul peste frontiera poate să fie 

autorizat numai dacă există una din 

următoarele situaţii: 

- statul exportator nu are capacitatea 

tehnică şi instalaţiile necesare pentru 

eliminarea deşeurilor respective într-o 

manieră eficientă şi raţională din punct 

de vedere ecologic;  

- deşeurile sunt solicitate ca materii 

prime pentru reciclare sau recuperare în 

industria statelor importatoare;  

- transportul deşeurilor se 

conformează altor criterii convenite de 

către parţi, cu condiţia ca aceste criterii 

să nu contravină obiectivelor 

convenţiei (art. 4, pct. 9); 

Statele exportatoare nu vor permite 

ca transportul peste frontieră să înceapă 

până când nu s-a primit 

consimţământul scris al statelor de 

tranzit; acestea vor confirma prompt 

primirea notificării exportatorului şi îşi 

vor face cunoscută poziţia în scris, în 

termen de 60 de zile, consimţind la 

transport (cu sau fără rezerve), 

refuzând permisiunea pentru transport 

sau cerând informaţii suplimentare. 

Toate statele pe teritoriul cărora 

tranzitează deşeuri periculoase trebuie 

să primească, de asemenea, în timp util, 

o informare completă asupra 

transportului ce se va efectua, în scopul 

pregătirii măsurilor ce pot fi necesare 

şi, în special, spre a putea evalua 

efectele acţiunii ce urmează să se 

desfăşoare.  

În cazul în care transportul de 

deşeuri periculoase sau alte reziduuri 

peste frontiere este considerat drept 

trafic ilicit, ca urmare a 

comportamentului exportatorului sau 

producătorului, statul exportator va 

trebui să asigure reimportarea 

deşeurilor periculoase în cauză (de 

către exportator sau producător, ori 

dacă este necesar, de către el însuşi, în 

the waste in an efficient and rational 

manner in terms of ecologically; 

- wastes are required as raw 

material for recycling or recovery in 

the industries of importing States; 

- waste shipment complies with 

other criteria agreed by the Parties, 

provided that such criteria are not 

contrary to the objectives of the 

Convention (art. 4, pt. 9). 

Exporting countries will not allow 

transport across the border to begin 

until written consent of transit States 

was received; they will promptly 

confirm receipt of the notification of 

exporter and make their position 

known in writing within 60 days, 

consenting to transport (with or 

without reservations), refusing 

permission for transport or asking for 

further information. 

All the States which are transited 

by hazardous waste must also receive 

timely, complete information on 

transport to be carried in order to 

prepare the measures that may be 

necessary, and especially for 

assessing the impact of the action to 

be conducted. 

If the transport of hazardous waste 

or other waste across borders is 

considered illegal traffic, due to the 

behavior of the exporter or producer, 

the exporting State should ensure the 

re-importation of hazardous waste in 

question (by the exporter or 

producer, or if necessary, by itself, in 

its own territory). If this operation is 

not possible, waste must be disposed 

of in an environmentally manner 

within 30 days from the time the 

State of export has been informed 

about the illegal traffic or in another 

term to be agreed by the States 

concerned. 

In 1995 it was enacted absolute 

ban on exports of hazardous waste 
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propriul teritoriu). Dacă această 

operaţiune nu este posibilă, deşeurile 

trebuie să fie eliminate ecologic într-un 

termen de 30 de zile, din momentul în 

care statul exportator a fost informat cu 

privire la traficul ilicit sau într-un alt 

termen ce va fi convenit de către statele 

interesate.  

În anul 1995 a fost adoptată o 

interdicţie absolută asupra exporturilor 

de deşeuri periculoase din ţările 

Organizaţiei pentru Cooperare şi 

Dezvoltare Economică (OCDE) către 

cele care nu sunt membre ale acestei 

organizaţii, prin modificarea 

Convenţiei de la Basel.  

Statele părţi la această Convenţie 

trebuie să ia măsurile necesare pentru 

ca legile interne adoptate în domeniu să 

fie compatibile cu cele ale altor state, 

acţionând, la nevoie, în vederea 

armonizării regulilor în cauză. 

 

2. Instrumente cu caracter 

regional privind circulaţia transfron-

talieră a deşeurilor periculoase 

 

În domeniul circulaţiei transfronta-

liere a deşeurilor periculoase au fost 

adoptate mai multe instrumente cu 

caracter regional. 

Astfel, Convenţia privind 

interzicerea importurilor în Africa şi 

controlul mişcărilor transfrontiere şi 

gestiunea deşeurilor periculoase în 

Africa (la Bamako - Mali, în 1991, 

intrată în vigoare la 21 martie 1996) 

conţine dispoziţii privind protejarea 

sănătăţii umane şi a mediului împotriva 

efectelor adverse ce pot rezulta în urma 

generării deşeurilor periculoase, 

interzicându-se orice import dintr-o 

ţară care nu este parte la Convenţie, 

indiferent de scop (eliminare sau 

valorificare). De asemenea mişcările 

transfrontiere de deşeuri periculoase 

între statele părţi trebuie să fie reduse la 

from countries of the Organization 

for Economic Cooperation and 

Development (OECD) to those who 

are not members of this organization, 

by changing the Basel Convention. 

The States Parties to this 

Convention shall take the measures 

necessary to ensure that national laws 

adopted in this field are consistent 

with those of other states, acting, if 

necessary, to harmonize the rules in 

question. 

 

2. Instruments with regional 

character on trans-boundary 

movement of waste 

 

In the field of trans-boundary 

movements of hazardous waste were 

adopted several instruments with 

regional character. 

The Convention on the prohibition 

of imports into Africa and the control 

of trans-boundary movements and 

management of hazardous wastes in 

Africa (Bamako - Mali, in 1991, 

entered into force on 21 March 1996) 

contains provisions to protect human 

health and the environment against 

adverse effects that may result from 

hazardous waste, prohibiting all 

imports from a country not party to 

the Convention, for any purpose 

(disposal or recovery). The trans-

boundary movements of hazardous 

waste between the Parties shall be 

kept to the minimum possible, remain 

prohibited in certain cases and must 

always obey certain information and 

confirmation requirements of 

receiving and transit States. 

Central American Agreement in 

Panama in 1992, adopted by Costa 

Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua and Panama on 

an initial period of 10 years from the 

entry into force with possibility of 
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minimul posibil, rămânând interzise în 

anumite cazuri şi trebuind să se supună 

întotdeauna unor condiţii de informare 

şi confirmare a statelor destinatare şi de 

tranzit. 

Acordul centroamerican de la 

Panama din 1992, adoptat de către 

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua şi Panama pe o 

durată iniţială de 10 ani de la intrarea 

sa în vigoare cu posibilitatea prelungirii 

pentru perioade succesive de 10 ani, are 

ca obiect controlul mişcărilor 

transfrontiere de deşeuri periculoase în 

regiunea Americii Centrale.  

Acest acord cuprinde numeroase 

reglementări asemănătoare cu cele 

înscrise în Convenţia de la Basel: 

- excluderea din câmpul său de 

aplicare a deşeurilor nucleare şi a celor 

ce rezultă din funcţionarea normală a 

navelor (art. 2); 

- interdicţia de import în zonă a 

deşeurilor periculoase, precum şi de a 

se scufunda asemenea deşeuri în zonele 

maritime aflate sub jurisdicţia statelor 

contractante (art. 3); 

- obligaţia ca fiecare parte 

contractantă să introducă în legislaţia 

internă sancţiuni penale împotriva celor 

care proiectează, comit ori contribuie la 

comiterea de acţiuni considerate trafic 

ilegal (art. 4); 

Acordul nu stabileşte procedura 

transferurilor de deşeuri permise, astfel 

încât, potrivit principiului 

subsidiarităţii, se vor aplica dispoziţiile 

Convenţiei de la Basel cu privire la 

informarea şi consimţământul statelor 

părţi implicate. 

Convenţia de la Waigani, din 1995, 

cuprinde dispoziţii referitoare la 

interzicerea importurilor unor deşeuri 

periculoase şi radioactive în ţările 

Pacificului de Sud, la controlul 

mişcărilor transfrontiere şi la 

gestionarea deşeurilor periculoase, 

extension for successive periods of 

10 years, referrers  to the control of 

trans-boundary movements of 

hazardous waste in the region of 

Central America. 

The agreement contains many 

provisions similar to those included 

in the Basel Convention: 

- exclude from its scope of nuclear 

waste and those arising from the 

normal operation of vessels (art. 2); 

- import ban in the area of 

hazardous waste and sinking of such 

waste in the sea areas under the 

jurisdiction of the Contracting States 

(art. 3); 

- the requirement that each 

Contracting Party to introduce in the 

national law criminal sanctions 

against those who design, commit or 

contribute to committing actions 

considered illegal trafficking (art. 4). 

The agreement does not establish 

the procedure of waste shipments 

permitted, so that according to the 

principle of subsidiarity will apply 

the provisions of the Basel 

Convention on the information and 

consent of the States Parties 

concerned. 

Waigani Convention, 1995, 

contains provisions on the 

prohibition of imports of hazardous 

and radioactive waste in the South 

Pacific countries, on the control of 

trans-boundary movements and 

management of hazardous wastes, 

establishing a number of general 

obligations such as: 

- each State Party shall prohibit by 

internal regulations imports of 

hazardous wastes and radioactive 

imports from countries not party to 

the Convention; 

- developed countries (Australia 

and New Zealand) have an obligation 

to ban the export of hazardous and 
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stabilind o serie de obligaţii generale 

cum ar fi:  

- fiecare stat parte la Convenţie 

trebuie să interzică prin reglementări 

interne importurile de deşeuri 

periculoase şi radioactive din state care 

nu sunt părţi la Convenţie; 

- statele dezvoltate (Australia şi 

Noua Zeelandă) au obligaţia de a 

interzice exportul deşeurilor 

periculoase şi radioactive în statele 

aflate în curs de dezvoltare aparţinând 

Forumului Pacificului de Sud sau în 

teritoriile cărora li se aplică Convenţia, 

cu excepţia schimburilor între Australia 

şi Noua Zeelandă; 

Convenţia stabileşte, totodată, 

procedura efectuării transferurilor de 

deşeuri, care este asemănătoare celei 

prevăzute de Convenţia de la Basel. 

Protocolul de la Izmir, din 1996, 

privind prevenirea poluării Mării 

Mediterane de mişcările transfrontiere 

de deşeuri periculoase şi eliminarea lor 

stabileşte că  atunci când deşeurile  nu 

pot fi eliminate într-un mod raţional 

ecologic în ţările în care sunt produse, 

din cauza lipsei mijloacelor tehnice 

adecvate, poate fi luată în consideraţie 

opţiunea autorizării mişcărilor 

transfrontiere. Este menţinută însă 

regula dublului consimţământ, precum 

şi obligaţia de a reimporta deşeurile 

dacă respectivul contract privind 

mişcarea lor nu poate fi executat 0. 

Traficul ilicit trebuie reprimat, inclusiv 

prin sancţiuni penale (art. 8 al 

Protocolului). 

Acordul de la Moscova, din 1996, 

privind controlul mişcărilor 

transfrontiere de deşeuri periculoase şi 

alte deşeuri (adoptat la Moscova, la 12 

aprilie 1996, între ţările Comunităţii 

Statelor Independente) are ca obiectiv 

stabilirea de compromisuri minime 

între statele părţi, în materia mişcărilor 

transfrontiere de deşeuri periculoase,  

radioactive waste in developing 

states in the South Pacific Forum or 

territories to which the Convention 

applies, except trade between 

Australia and New Zealand. 

The Convention establishes also 

the procedure of transfers of waste, 

which is similar to that provided by 

the Basel Convention. 

Izmir Protocol in 1996 on the 

Prevention of Pollution of the 

Mediterranean Sea by trans-

boundary movements of hazardous 

wastes and their disposal establishes 

that where waste cannot be disposed 

of in an environmentally sound 

manner in the countries where they 

are produced, due to lack of 

appropriate technical means may be 

considered the trans-boundary 

movements authorization option. But 

the rule of double consent is 

maintained and duty to reimport the 

waste if the contract on their 

movement cannot be executed [4]. 

Illicit trafficking must be suppressed, 

including by criminal sanctions (art. 

8 of the Protocol). 

Agreement in Moscow in 1996, on 

the control of trans-boundary 

movements of hazardous wastes and 

other wastes (adopted in Moscow on 

12 April 1996 between CIS 

countries) is to determine the 

minimum compromises between 

States Parties, in the matter of trans-

boundary movements of hazardous 

waste in order to protect human 

health and the environment; 

radioactive waste are excluded from 

the scope of this international 

instrument. 

The agreement establishes a series 

of goals to achieve that States Parties 

shall cooperate in the following 

aspects: 

- internal regulation and control of 
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în scopul protejării sănătăţii umane şi a 

mediului; deşeurile radioactive sunt 

excluse din sfera de aplicare a acestui 

instrument internaţional.  

Acordul stabileşte o serie de 

obiective pentru atingerea cărora statele 

părţi trebuie să coopereze sub 

următoarele aspecte:  

- reglementarea internă şi controlul 

importurilor şi exporturilor de deşeuri 

periculoase (şi a altor deşeuri), precum 

şi tranzitul acestora prin zonele supuse 

jurisdicţiei fiecărui stat;  

- adoptarea măsurilor necesare 

pentru garantarea siguranţei mişcărilor 

transfrontiere;  

- stabilirea normelor aplicabile 

pentru decontaminarea urgentă, în 

cazul unor accidente;  

- schimbul de informaţii privind 

dezvoltarea instalaţiilor şi tehnologiilor 

de eliminare a deşeurilor; 

O serie de alte instrumente 

internaţionale juridice conţin, de 

asemenea, unele interdicţii în materie, 

cum ar fi: Tratatul asupra Antarcticii, 

din 1959 (deschis pentru semnare la 

Washington, la 1 decembrie 1959, în 

vigoare de la 23 iunie 1961), Convenţia 

de la Londra, din 1972, privind 

prevenirea poluării marine prin 

deversarea de deşeuri şi alte materii, 

astfel cum a fost modificată în 1994, şi 

Convenţia de la Noumea, încheiată la 

24 noiembrie 1986, privind protejarea 

resurselor naturale şi a mediului în 

regiunea Pacificului de Sud 0. 

Alături de tratatele internaţionale cu 

caracter universal sau regional privind 

gestionarea deşeurilor au fost adoptate 

şi acorduri bilaterale, cum ar fi: 

Acordul de cooperare pentru protecţia 

sănătăţii omului şi a mediului în 

regiunea de frontieră, încheiat între 

Mexic şi SUA la Washington, la 12 

noiembrie 1986; Acordul de la Ottawa, 

încheiat la 18 octombrie 1986 între 

imports and exports of hazardous 

waste (and other wastes) and their 

transit through areas under the 

jurisdiction of each state; 

- take measures to ensure the 

safety of trans-boundary movements; 

- lay down rules for emergency 

decontamination in case of accidents; 

- exchange of information on the 

development of waste disposal 

facilities and technologies. 

A number of other international 

legal instruments also contain some 

prohibitions in the field, such as: the 

Antarctic Treaty of 1959 (open for 

signature at Washington on 

December 1, 1959, entered into force 

on 23 June 1961), the Convention in 

London, 1972, on the prevention of 

Marine Pollution by Dumping of 

wastes and Other Matter, as amended 

in 1994, and Noumea Convention 

concluded on 24 November 1986 on 

the protection of natural resources 

and the environment in the South 

Pacific region [5]. 

Along with international treaties 

with universal or regional character 

on waste management were adopted 

also bilateral agreements, such as the 

Cooperation Agreement for the 

protection of human health and the 

environment in the border region 

between Mexico and the US in 

Washington on November 12, 1986; 

Ottawa Agreement concluded on 18 

October 1986 between Canada and 

the US, on the control of trans-

boundary movements of hazardous 

waste. 

In the field of liability for nuclear 

damage international regulations 

have evolved with the development 

of the industry, as the awareness of 

the risk posed by nuclear energy, 

related to the fact that in 1977 the 

Nuclear Energy Agency (NEA) of the 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 4. Issue 1/2015 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Daniel-Ștefan PARASCHIV 

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

86 
 

Canada şi SUA, privind controlul 

mişcărilor transfrontiere a deşeurilor 

periculoase. 

În domeniul răspunderii pentru 

daune nucleare reglementările 

internaţionale au evoluat odată cu 

dezvoltarea industriei respective, pe 

măsura conştientizării riscului pe care 

energia nucleară îl presupune, relevant 

fiind faptul că, în anul 1977 Agenţia 

pentru Energie Nucleară (NEA) din 

cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi 

Dezvoltare Economică (OCDE) a 

adoptat Mecanismul multilateral de 

consultare şi supraveghere pentru 

deversarea în mare a deşeurilor 

radioactive, iar în anul 1991 Agenţia 

Internaţională pentru Energie Atomică 

(AIEA) a pus bazele Programului 

privind standardele de siguranţă 

pentru managementul deşeurilor 

(RADWASS). 

 

3. Reglementări ale UE privind 
circulaţia transfrontalieră a 

deşeurilor periculoase 
 

În Uniunea Europeană Directiva-

cadru nr. 75/442/CEE din 15 iulie 1975 

(modificată ulterior prin alte directive), 

a enunţat unele principii generale 

privind gestionarea deşeurilor (care se 

regăsesc în regulile directoare ale 

Programului Naţiunilor Unite pentru 

Mediu - UNEP), precum:  

- obligaţia statelor de a lua măsurile 

ce se impun pentru promovarea 

prevenirii, reciclajului şi transformării 

deşeurilor; 

- încurajarea diminuării cantităţilor 

privind anumite deşeuri; 

- desemnarea autorităţilor interne 

competente pentru a planifica, 

organiza, autoriza şi superviza 

operaţiunile de eliminare a deşeurilor 0; 

Directiva 2006/12/CE a 

Parlamentului European şi a 

Organization for Economic 

Cooperation and Development 

(OECD) adopted Multilateral 

consultation and surveillance 

mechanism for radioactive waste 

disposal at sea, and in 1991 the 

International Atomic Energy Agency 

(IAEA) founded the Programme on 

safety standards for waste 

management (RADWASS). 

 

3. UE regulations on trans-

boundary movement of waste 

 

In the European Union Framework 

Directive no. 75/442/EEC of 15 July 

1975 (subsequently amended by 

other directives), set out some 

general principles of waste 

management (found in guiding rules 

of the United Nations Environment 

Programme – UNEP), such as: 

- the obligation of States to take 

appropriate measures to promote the 

prevention, recycling and processing 

of waste; 

- encouraging the reduction of 

quantities for certain wastes; 

- designation of competent 

domestic authorities to plan, 

organize, authorize and supervise 

waste disposal operations [6]. 

Directive 2006/12/EC of the 

European Parliament and of the 

Council of 5 April 2006 on waste 

establishes the legislative framework 

for waste management in the 

European Union. It defines key 

concepts such as waste, recovery or 

disposal and establishes the essential 

requirements for waste management, 

in particular the obligation for an 

establishment or undertaking 

carrying out waste, to have a permit 

or to be registered and an obligation 

for Member States to develop waste 

management plans. Directive also 
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Consiliului, din 5 aprilie 2006, privind 

deşeurile stabileşte cadrul legislativ 

privind administrarea deşeurilor în 

cadrul Uniunii Europene. Aceasta 

defineşte noţiuni de bază, precum 

deşeuri, valorificare sau eliminare şi 

stabileşte cerinţele esenţiale pentru 

gestionarea deşeurilor, în special 

obligaţia pentru unitatea sau 

întreprinderea care efectuează 

operaţiuni cu deşeuri, de a deţine o 

autorizaţie sau de a fi înregistrată, cât şi 

obligaţia statelor membre de a elabora 

planuri de gestionare a deşeurilor. 

Directiva instituie, de asemenea, 

principii majore, cum ar fi obligaţia de 

a trata deşeurile într-o manieră care să 

nu aibă efecte negative asupra mediului 

şi sănătăţii populaţiei sau cerinţa 

conform căreia costurile de eliminare a 

deşeurilor să fie suportate de către 

deţinătorul acestora, de către deţinătorii 

anteriori sau de către fabricanţii 

produsului din care derivă deşeurile 

respective, în conformitate cu 

principiul „poluatorul plăteşte”. 

În punctul 8 din preambulul 

Directivei 2008/98/CE a Parlamentului 

European şi a Consiliului, din 19 

noiembrie 2008, privind deşeurile şi de 

abrogare a anumitor directive a fost 

subliniată necesitatea reexaminării 

Directivei 2006/12/CE în scopul: 

- clarificării unor noţiuni de bază, 

cum ar fi definiţiile referitoare la 

deşeuri, valorificare şi eliminare; 

- întăririi măsurilor care trebuie 

luate pentru prevenirea generării 

deşeurilor; 

- introducerii unei abordări care să 

ia în considerare întregul ciclu de viaţă 

al produselor şi materialelor (şi nu doar 

stadiul de deşeu); 

- punerii accentului pe reducerea 

efectelor generării şi gestionării 

deşeurilor asupra mediului, 

consolidându-se valoarea economică a 

establishes major principles such as 

an obligation to handle waste in a 

manner that does not adversely affect 

human health or the environment or 

the requirement that waste disposal 

costs to be borne by the holder 

thereof, by previous holders or by the 

manufacturers of the product from 

which the waste arise in accordance 

with the “polluter pays” principle. 

In paragraph 8 of the preamble to 

Directive 2008/98/EC of the 

European Parliament and of the 

Council of 19 November 2008 on 

waste and repealing of certain 

Directives was highlighted the need 

to review Directive 2006/12/EC in 

order to: 

- to clarify key concepts such as 

the definitions of waste, recovery and 

disposal; 

- strengthening measures to be 

taken to prevent waste; 

- introduce an approach that takes 

into account the whole life cycle of 

products and materials (and not only 

the waste phase); 

- putting emphasis on reducing 

waste generation and management 

effects on the environment, 

strengthening the economic value of 

waste. 

Regarding hazardous waste, 

Directive 91/689/EEC of 12 

December 1991, which replaced 

Directive 78/391/EEC of 20 March 

1978 on hazardous toxic waste, aims 

to ensure effective protection of the 

environment, providing a uniform 

system of permits for undertakings 

which carry out storage, treatment or 

disposal of such waste. 

In the field of international 

transfers of waste, the European 

Union signed the Basel Convention 

and endorsed the Decision of the 

Council of the Organization for 
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reziduurilor; 

În ce priveşte deşeurile periculoase, 

Directiva nr. 91/689/CEE din 12 

decembrie 1991, care a înlocuit 

Directiva nr. 78/391/CEE din 20 martie 

1978, referitoare la deşeurile toxice 

periculoase, are ca obiectiv asigurarea 

unei protecţii eficace a mediului, 

prevăzând un regim uniform de 

autorizare pentru întreprinderile care 

realizează stocajul, tratamentul ori 

depozitarea unor asemenea deşeuri. 

În domeniul transferurilor 

internaţionale de deşeuri, Uniunea 

Europeană a semnat Convenţia de la 

Basel şi a aprobat Decizia Consiliului 

Organizaţiei pentru Cooperare şi 

Dezvoltare Economică, din 30 martie 

1992, privind controlul mişcărilor 

transfrontaliere de deşeuri destinate 

operaţiunilor de valorificare, iar în 

1997, „interdicţia de la Basel” a fost 

inclusă în legislaţia UE şi a devenit 

obligatorie pentru toate statele membre 

(articolele 14 şi 16 din Regulamentul 

privind transportul deşeurilor), 

Uniunea Europeană fiind cel mai 

important actor mondial care a aplicat 

interdicţia în legislaţia internă. 

Directiva din 6 decembrie 1984, 

completată şi modificată în 1985 şi 

1986, stabileşte obligaţiile statelor 

membre de urmărire a deşeurilor şi de 

notificare a transporturilor aferente, iar 

Directiva 91/156 şi Regulamentul nr. 

259, din 1 februarie 1993, privind 

supravegherea şi controlul 

transferurilor de deşeuri la intrarea şi 

la ieşirea din Uniunea Europeană 

completează arsenalul legislativ în 

domeniu.  

Regulamentul nr. 1013/2006/CE, 

care, de la data de 15 iulie 2007, a 

înlocuit Regulamentul nr. 

259/1993/CEE , stabileşte că exportul 

deşeurilor se face numai în scopul 

valorificării, fiind interzis cu 

Economic Cooperation and 

Development, 30 March 1992 on the 

control of trans-boundary movements 

of wastes destined for recovery 

operations, and in 1997, “the Basel 

ban” was incorporated into EU law 

and is binding on all Member States 

(Articles 14 and 16 of the Waste 

Shipment Regulation), the European 

Union is the most important global 

player to have implemented the ban 

in domestic legislation. 

Directive of 6 December 1984 

supplemented and amended in 1985 

and 1986, sets out the obligations of 

Member States of waste tracking and 

notification related to their transport 

and Directive 91/156 and Regulation 

no. 259 of 1 February 1993 on the 

supervision and control of shipments 

of waste within, into and out of the 

European Union completes the 

legislative arsenal in the field. 

Regulation no. 1013/2006/EC, 

which on 15 July 2007 replaced 

Regulation no. 259/1993/EEC, lays 

down that the export of waste is 

carried only for recovery and is 

strictly prohibited import of waste for 

disposal. 

In addition to these general texts 

were adopted numerous regulations 

in the way of waste disposal or 

recovery, especially “vertical rules” 

applicable to particular categories of 

waste. 

 

Conclusions 

 

The need for treatment, recycling 

and disposal of waste, published in 

the interests of hygiene and 

sanitation, dates back a long time, so 

far succeeded in adopting effective 

techniques and specific legal 

instruments for their proper 

management [7]. 
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desăvârşire importul de deşeuri pentru 

eliminare.  

Pe lângă aceste texte cu caracter 

general au fost adoptate numeroase 

reglementări în privinţa modului de 

eliminare sau valorificare a deşeurilor, 

mai ales ,,reglementări verticale”, 

aplicabile unor categorii speciale de 

deşeuri. 

 

Concluzii 

 

Necesitatea tratării, reciclării şi 

eliminării deşeurilor, apărută din raţiuni 

de igienă şi salubritate publică, datează 

de mult timp, astfel că, până în prezent 

s-a reuşit adoptarea unor tehnici 

eficiente şi instrumente juridice 

specifice pentru gestionarea 

corespunzătoare a lor 0. 

Conduitele care duc la degradarea 

mediului nu cunosc însă frontiere, aer 

poluat şi deşeuri toxice circulând în 

toate zonele lumii, iar numeroase lacuri 

şi cursuri de ape sunt împărţite între 

mai multe state. În plus, exportul şi 

traficul internaţional de deşeuri toxice, 

periculoase, reprezintă forme de 

poluare transfrontalieră, existente cu 

precădere către ţările din care lipsesc 

reglementările restrictive severe, 

dinspre zonele industrializate, mari 

producătoare de deşeuri.  

La acestea se adaugă şi activităţile 

de export cu deşeuri periculoase, în 

multe cazuri caracterul lor fiind ilegal, 

astfel că reglementările internaţionale 

impun statelor măsuri de corelare a 

legislaţiei în domeniu, în scopul 

sancţionării unor asemenea fapte 

dăunătoare. 

Dezideratul realizării unei politici 

comune în domeniul gestionării 

deşeurilor - pentru a nu mai exista 

abordări diferite, dăunătoare pentru 

oameni - presupune alinierea 

permanentă a dreptului statelor, a 

Behaviors that lead to 

environmental degradation do not 

know borders, air pollution and toxic 

waste circulating all over the world, 

and numerous lakes and watercourses 

are divided between several states. In 

addition, export and international 

traffic of toxic, hazardous waste are 

forms of trans-boundary pollution, 

existing primarily to countries that 

lack severe restrictive regulations, 

from industrialized areas, major 

sources of waste. 

To these are added export 

activities with hazardous waste, in 

many cases being illegal, so that 

international regulations require 

states measures to correlate 

legislation, in order to sanction such 

harmful acts. 

The challenge of achieving a 

common policy on waste 

management – to no longer exist 

different approaches harmful to 

humans – involves permanent 

alignment of states legislation, 

environmental specific administrative 

practices and procedures, to all 

international and European Union 

specific regulations, to principles and 

interpretations resulting from the 

Court of Justice of the European 

Union and other bodies involved in 

this area. 
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practicilor şi procedurilor 

administrative de mediu specifice, la 

ansamblul de reglementări 

internaţionale şi unional-europene 

specifice, la principiile şi interpretările 

rezultate din jurisprudenţa Curţii de 

Justiţie a Uniunii Europene, cât şi a 

altor organe cu atribuţii în domeniu. 
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Rezumat: Dezvoltarea fără precedent a 

relaţiilor internaţionale în societatea 

contemporană a fost însoţită de o creştere, 

de asemenea, fără precedent a 

criminalităţii internaţionale prin 

proliferarea unor forme ale criminalităţii 

organizate pe teritoriul mai multor state. În 

lumea contemporană care are drept 

caracteristică principală deschiderea fără 

precedent a graniţelor, problema 

menţionată apare într-o dimensiune nouă, 

de o importanţă fundamentală pentru 

înfăptuirea actului de justiţie. 
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teritoriu; state; lumea contemporană. 

 

 

Introducere 

 

Pericolul tot mai accentuat 

determinat de creşterea criminalităţii 

transnaţionale, necesitatea prevenirii şi 

combaterii acesteia cu mai multă 

eficienţă într-un cadru organizat la 

nivel mondial, a determinat adoptarea 

unor instrumente regionale sau 

mondiale care să unifice eforturile 

statelor lumii în stoparea proliferării 

criminalităţii transnaţionale [1]. 

A apărut treptat nevoia cooperării 

între state, pentru predarea sau primirea 

persoanelor care au săvârşit infracţiuni 

pe teritoriul unui stat, refugiindu-se 

apoi în alt stat în vederea evitării 

 

International cooperation 

and legal assistance in 

criminal matters. 

The confiscation order 
 

 

Ioan ARON, Ph.D 

Transilvania University,  

Brasov, Romania 
f-dr@unitbv.ro 

 

 
Abstract: The unprecedented 

development of international relations in 

the contemporary society has been 

accompanied by a similar unprecedented 

rise in international crimes by the 

proliferation of certain forms of 

organised crimes on the territory of 

several states. In our contemporary 

world, whose main characteristic is the 

extraordinary cross-border mobility, the 

problem mentioned above acquires a new 

dimension that is of essence for the 

performance of justice. 
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Introduction 

 

The ever higher danger caused by 

the increase in the number of 

transnational crimes, the need of 

preventing and fighting against such 

crimes more effectively within an 

organised framework worldwide have 

led to the adoption of regional or 

global instruments that should unite 

the efforts of the world countries in 

stopping the proliferation of 

transnational criminality [1]. 

Gradually, another need has arisen, 

that of inter-state cooperation for the 

surrendering or acceptance of people 

having committed offences on the 
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urmăririi penale, judecării sau 

executării pedepsei. În vederea justei 

soluţionări a unei cauze cu elemente de 

extraneitate, sunt necesare alte metode 

de cooperare, cum ar fi: 

- indisponibilizarea sau confiscarea 

bunurilor care au servit la săvârşirea 

infracţiunii ori a produsului acesteia, 

bunuri care se aflau pe teritoriul altui 

stat; 

- transmiterea unor obiecte ce 

constituie mijloace de probă; 

- ascultarea unor martori sau 

experţi, care se regăsesc în alt stat decât 

în cel care se desfăşoară procesul 

penal; 

- constituirea unor echipe comune 

de anchetă, în vederea soluţionării unor 

cauze cu caracter transnaţional [2]; 

 

Asistenţa judiciară internaţională în 

materie penală se solicită de către 

autorităţile judiciare competente din 

statul solicitant şi se acordă de 

autorităţile judiciare din statul solicitat, 

în baza tratatelor internaţionale sau, în 

lipsa acestora, pe bază de reciprocitate. 

Cea mai cunoscută convenţie 

multilaterală şi, prin natura lucrurilor, 

cel mai frecvent utilizată de România 

este Convenţia europeană de asistenţă 

judiciară în materie penală, adoptată la 

Strasbourg la 20 aprilie 1959. Bătrâna 

convenţie a Consiliului Europei este 

aplicată de România în relaţia cu 

celelalte 45 de state membre ale 

Consiliului Europei, dar şi cu state 

nemembre care au ratificat-o. Ea este 

completată de Protocolul adiţional din 

17 martie 1978 şi al doilea Protocol 

adiţional, din 8 noiembrie 2001. Cel 

de-al  doilea Protocol adiţional, copie 

aproape fidelă a Convenţiei UE din 29 

mai 2000, a intrat în vigoare pentru 

România la 1 martie 2005 şi, ca şi 

Primul Protocol adiţional, se aplică în 

relaţia cu acele state parte la Convenţia 

territory of a state and taking refuge in 

another state in order to avoid 

prosecution, trial or serving a 

punishment.  In order to be able to 

fairly solve a case containing 

elements of foreign origin, other 

cooperation methods are needed, such 

as: 

- freezing or confiscation of 

property being used when the offence 

was committed or of its proceeds, 

property that located on the territory 

of another state; 

- transmission of objects that 

constitute means of evidence; 

- hearing of witnesses or experts 

located in a state other than that of the 

criminal trial; 

- establishment of joint 

investigating teams for the solving of 

transnational cases [2]; 

 

The international legal assistance 

in criminal matters shall be requested 

by the competent judicial authorities 

from the requesting state and shall be 

granted by the judicial authorities 

from the requested state, based on 

international treaties or, in absence 

thereof, based on reciprocity. 

The most widely known 

multilateral convention and also the 

most widely used convention by 

Romania is the European Convention 

of Mutual Assistance in Criminal 

Matters, adopted in Strasbourg on 20 

April 1959. This old convention of 

the Council of Europe is applied by 

Romania in its relations with the other 

45 member states of the Council of 

Europe, as well as with non-member 

states who have ratified such 

convention. The Convention is 

supplemented by the Additional 

Protocol of 17 March 1978 and the 

Second Additional Protocol of 8 

November 2001. The Second 
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mamă care l-au ratificat. Instrumentul 

juridic european permite comunicarea 

actelor de procedură prin poştă şi 

reglementează forme moderne de 

asistenţă: a. audierile prin 

videoconferinţă şi prin telefon; b. 

livrările controlate; c. supravegherea 

transfrontalieră; d. transmiterea 

spontană de informaţii, etc. 

 

Cooperarea judiciară în materie 

penală în cadrul Uniunii Europene se 

desfăşoară în baza unor instrumente 

europene, care, în ultima perioadă, au 

din ce în ce mai mult la bază principiul 

recunoaşterii reciproce. Dacă iniţial 

preponderente erai Convenţiile, în 

ultimi ani s-a optat pentru soluţia 

adoptării unor decizii-cadru și decizii 

ale Consiliului, care prezintă avantajul 

că nu mai este necesară ratificarea de 

către statele membre - (de exemplu, 

Convenţia UE de asistenţă judiciară în 

materie penală din 29 mai 2000 a intrat 

în vigoare abia în august 2005, întrucât 

abia atunci s-a îndeplinit condiţia celor 

8 ratificări) - şi facilitează armonizarea 

legislaţiei. 

Convenţia UE de asistenţă judiciară 

este transpusă integral în Titlul VII al 

Legii nr. 302/2004 privind Cooperarea 

judiciară internaţională în materie 

penală, astfel cum a fost modificat şi 

completat prin Legea nr. 224/2006. 

Ceea ce este important este că, în cele 

mai multe dintre situaţii, Convenţia 

permite contactul direct între autorităţi. 

Obiectivul principal este acela de a 

facilita cooperarea între autorităţile 

judiciare ale statelor membre [3]. 

Potrivit art. 4 din Legea nr. 

302/2004, aceasta se aplică în baza şi 

pentru executarea normelor interesând 

cooperarea judiciară în materie penală, 

cuprinse în instrumentele juridice 

internaţionale la care România este 

parte, pe care le completează în 

Additional Protocol, which is very 

similar to the EU Convention of 29 

May 2000 came into force for 

Romania on 1 March 2005 and, as the 

First Additional Protocol, applies in 

the relations with the signatory states 

of the Convention, which ratified it as 

well. This European legal instrument 

allows that the proceedings 

documents be communicated by mail 

and regulates modern methods of 

assistance: a. hearings via 

videoconference and telephone; b. 

controlled deliveries; c. cross-border 

monitoring; d. spontaneous 

transmission of information, etc. 

 

The judicial cooperation in 

criminal matters within the European 

Union is grounded on European 

instruments, which have been lately 

based on the principle of mutual 

recognition. If initially such 

cooperation was mainly based on 

Conventions, lately it has been 

preferred to adopt framework-

decisions and decisions of the 

Council, which have the advantage 

that they do not need ratification by 

the member states - (for example, The 

EU Convention of Judicial 

Cooperation in Criminal Matters of 

29 May 2000 came into force no 

sooner than August 2005, as it was 

only then that the condition of the 8 

ratifications was fulfilled) - and they 

facilitate the harmonisation of 

legislations. 

The EU Convention of Judicial 

Assistance in Criminal Matters was 

taken over in its entirety in Title VII 

of Law no. 302/2004 on the 

international judicial cooperation in 

criminal matters, as it was amended 

and supplemented by Law no. 

224/2006. What is significant is that, 

in most cases, the Convention permits 
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situaţiile nereglementate. 

Totodată, potrivit art. 5 din aceeaşi 

lege, în lipsa unei convenţii 

internaţionale, cooperarea judiciară se 

poate efectua în virtutea curtoaziei 

internaţionale, la cererea transmisă pe 

cale diplomatică de către statul 

solicitant şi cu asigurarea scrisă a 

reciprocităţii dată de autoritatea 

competentă a acelui stat. În acest caz, 

Legea nr. 302/2004 constituie dreptul 

comun în materie pentru autorităţile 

judiciare române. 

Prin Legea nr. 222/2008 de 

modificare şi completare a Legii nr. 

302/2004 [4] privind cooperarea 

judiciară internaţională în materie 

penală, au fost introduse noi prevederi 

în acest domeniu, în vederea 

transpunerii unor noi decizii-cadru ale 

Consiliului, bazate pe principiul 

recunoaşterii reciproce a hotărârilor, 

acestea fiind: Decizia-cadru nr. 

2003/577/JAI a Consiliului din 24 

februarie 2005 privind aplicarea 

principiului recunoaşterii reciproce a 

sancţiunilor pecuniare şi Decizia-cadru 

nr. 2006/783/JAI din 6 octombrie 

privind aplicarea principiului 

recunoaşterii reciproce la ordinele de 

confiscare. 

 

1. Aspecte generale privind 

confiscarea la nivel internaţional şi la 

nivelul Uniunii Europene 

 

Confiscarea produselor provenite 

din activitatea infracţională, este 

considerată de mai mult timp în 

Uniunea Europeană ca fiind cel mai 

eficient mijloc de luptă împotriva 

crimei organizate. Confiscarea vizează 

principalul motiv de existenţă a crimei 

organizate, şi anume sporirea profitului 

prin mijloace ilegale. Confiscarea 

presupune o hotărâre judecătorească 

definitivă care, la final, conduce la 

the direct contact between authorities. 

Its main objective is to facilitate the 

cooperation between the judicial 

authorities of the member states [3]. 

According to art. 4 of Law no. 

302/2004, it applies on the grounds of 

and for the enforcement of norms 

related to the judicial cooperation in 

criminal matters, which are included 

in the international legal instruments 

that Romania is part thereto, which 

they supplement for non-regulated 

circumstances. 

At the same time, according to art. 

5 of the same law, in the absence of 

an international convention, judicial 

cooperation may take place by virtue 

of international courtesy, upon the 

written request of the requesting state, 

sent at diplomatic level, and upon the 

written confirmation of reciprocity 

issued by the competent authority of 

the relevant state. In such case, Law 

no. 302/2004 constitutes the 

common law in the matter for the 

Romanian judicial authorities. 

By virtue of Law no. 222/2008 

amending and supplementing Law 

no. 302/2004 [4] on the international 

judicial cooperation in criminal 

matters, new provisions were added to 

accommodate new framework-

decisions of the Council grounded on 

the principle of mutual recognition of 

decisions. The Framework-Decision 

no. 2003/577/JAI of the Council of 

24 February 2005 on the application 

of the principle of mutual recognition 

to financial penalties and the 

Framework-Decision no. 

2006/783/JAI of 6 October on the 

application of the principle of mutual 

recognition to confiscation orders. 
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privarea de proprietate. 

 

1.1. Confiscarea la nivel 

internaţional. La nivel internaţional 

există mai multe instrumente care 

promovează confiscarea produselor 

provenite din săvârşirea de infracţiuni. 

Etapa cea mai importantă, în 

promovarea confiscării activelor 

provenite din săvârşirea de infracţiuni, 

este reprezentată de Convenţia de la 

Strasbourg din anul 1990, care a fost 

ratificată de toate cele 28 de state 

membre ale UE. Aceasta urmăreşte 

promovarea cooperării internaţionale în 

identificarea, urmărirea, îngheţarea şi 

confiscarea activelor provenite din 

săvârşirea de infracţiuni. Convenţia a 

fost completată şi actualizată prin cea 

de-a doua Convenţie de la Strasbourg. 

 

1.2. Confiscarea în Uniunea 

Europeană. Uniunea Europeană 

subliniază de mai mult timp importanţa 

confiscării produselor provenite din 

săvârşirea de infracţiuni. Strategia 

Uniunii Europene pentru începutul 

noului mileniu prevede că: „Consiliul 

European este hotărât  să asigure 

adoptarea de măsuri concrete pentru 

identificarea, indisponibilizarea, 

sechestrarea şi confiscarea produselor 

având legătură cu infracţiunea” [5]. 

Pentru a asigura o abordare comună 

a confiscării, în ultimii ani au fost 

adoptate mai multe instrumente 

legislative ale UE. În prezent UE se 

concentrează asupra punerii în aplicare 

corespunzătoare a acestor instrumente 

la nivel naţional, prin: 

- Decizia-cadru nr. 2001/500/JAI, 

care cuprinde dispoziţii referitoare la 

spălarea banilor, identificarea, urmări-

rea, indisponibilizarea, sechestrarea şi 

confiscarea instrumentelor şi produse-

lor infracţiunilor. Aceasta obligă statul 

membru de a lua măsurile necesare în 

 

1. General considerations on 

international confiscation and 

confiscation in the European Union  

 

The confiscation of property from 

criminal activities has been 

considered for a long time in the 

European Union as the most effective 

means of fighting against organised 

crime. The confiscation is aimed at 

the main grounds for the existence of 

organised crime, namely the increase 

of proceeds by illicit means. The 

confiscation requires a definitive 

court decision which eventually leads 

to deprivation of property. 

 

1.1. International confiscation. At 

the international level there are 

several instruments promoting the 

confiscation of proceeds originating 

in the committing of crimes. The most 

important stage in the promotion of 

the confiscation of the assets coming 

from crimes is The Convention of 

Strasbourg of 1990, which was 

ratified by all the 28 EU Member 

States. The Convention is aimed at 

promoting international cooperation 

for the identification, tracking, 

freezing and confiscation of proceeds 

arising from crimes. The Convention 

was supplemented and updated by the 

Second Convention of Strasbourg. 

 

1.2. Confiscation in the European 

Union. The European Union has 

emphasised the significance of the 

confiscation of products coming from 

crimes. The European Union strategy 

for the beginning of the new 

millennium stated that: „the European 

Council is determined to ensure the 

adoption of concrete measures for the 

search, freezing, seizure and 

confiscation of crime-related 
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vederea garantării că legislaţia şi 

procedurile sale, privind confiscarea 

bunurilor din infracţiuni, permit, măcar 

în cazurile când acestea nu pot fi 

sechestrate, confiscarea valorii 

proprietăţii corespunzătoare acestor 

bunuri, atât în proceduri stricte interne, 

cât şi în proceduri instituite la cererea 

unui alt stat membru, incluzând cereri 

de aplicare a ordinelor străine de 

confiscare; 

- Decizia-cadru nr. 2005/212/JAI 

privind confiscarea, din 24 februarie 

2005, care urmăreşte să asigure o 

armonizare suplimentară a legislaţiei 

statelor membre, cu privire la 

confiscarea activelor provenite din 

săvârşirea de infracţiuni; 

- Decizia-cadru nr. 2006/783/JAI 

privind recunoaşterea reciprocă a 

hotărârilor de confiscare, care stabileşte 

normele în temeiul cărora autorităţile 

judiciare dintr-un stat membru, 

recunosc şi execută pe teritoriul lor un 

ordin de confiscare emis de autorităţile 

judiciare competente dintr-un alt stat 

membru. Valoarea bunurilor confiscate 

este împărţită, în mod egal, între statul 

care a emis ordinul şi cel care l-a pus în 

executare; 

- Decizia-cadru nr. 2003/577/JAI 

privind îngheţarea bunurilor sau a 

probelor. Ordinul de confiscare este 

precedat în mod frecvent de îngheţarea 

activelor. Pentru a permite autorităţilor 

judiciare competente să pună sechestru 

pe bunuri, la cererea autorităţilor 

judiciare dintr-un alt stat membru, a 

fost adoptată această decizie; 

- Decizia Consiliului privind 

Oficiile de recuperare a creanţelor. 

Pentru a eficientiza cooperarea la nivel 

practic între autorităţile judiciare, 

decizia urmăreşte să consolideze 

cooperarea informală dintre punctele de 

contact ale statelor membre care îşi 

desfăşoară activitatea în domeniul 

products” [5]. 

In order to ensure a joint 

confiscation approach in the EU, over 

the last few years the EU has adopted 

several legal instruments. Currently, 

the EU is focused on the appropriate 

implementation of these instruments 

at national level by means of: 

- the Framework-Decision no. 

2001/500/JAI, contains provisions on 

money laundering, search, tracking, 

freezing, seizure and confiscation of 

crime instruments and proceeds. This 

Decision binds the  member states to 

take all necessary measures  in order 

to guarantee that their laws and 

procedures on the confiscation of 

property from crimes allow for, at 

least when such property cannot be 

seized, the confiscation of the value of 

ownership of such property, both in 

internal procedures and in procedures 

established upon the request of 

another member state, including 

requests for the enforcement of 

foreign confiscation orders; 

- the Framework-Decision no. 

2005/212/JAI on confiscation, as of 

24 February 2005, is aimed at 

ensuring an additional harmonisation 

of the member state legislation 

concerning the confiscation of assets 

acquired from crimes; 

- the Framework-Decision no. 

2006/783/JAI on the mutual 

recognition of confiscation court 

decisions, sets forth the norms by 

virtue of which the judicial authorities 

from one member state recognise and 

enforce on their territory a 

confiscation order issued by the 

competent judicial authorities of 

another member state. The value of 

confiscated property is equally 

divided between the state issuing the 

order and the state enforcing such 

order; 
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identificării, urmăririi şi recuperării 

activelor provenite din săvârşirea de 

infracţiuni, în cadrul reţelei CARIN [6]. 

Conform deciziei, statele membre au 

obligaţia de a înfiinţa sau a desemna 

„Oficii de recuperare a creanţelor”, a 

căror funcţie este de a facilita 

cooperarea eficientă şi schimbul de 

informaţii în domeniul recuperării 

activelor [7]; 

 

2. Aspecte de ordin general 

privind ordinul de confiscare 

 

Recunoaşterea reciprocă cu privire 

la ordinele de confiscare, reprezintă o 

altă nouă formă de cooperare judiciară 

internaţională în materie penală la 

nivelul Uniunii Europene, care 

presupune recunoaşterea de către 

statele membre a ordonanţelor de 

confiscare, emise de o instanţă penală 

competentă a unui stat membru şi 

executarea pe teritoriul propriu a 

acestor ordonanţe. 

Izvorul acestei forme de cooperare 

internaţională în materie penală, se 

găseşte în Convenţia Consiliului 

Europei privind spălarea, descoperirea, 

sechestrarea şi confiscarea produselor 

infracţiunii [8]. 

Acest instrument internaţional 

obligă semnatarii lui să aplice ordinul 

de confiscare pe care-l formulează o 

parte sau să înainteze către autorităţile 

lor competente o cerere pentru 

obţinerea unui astfel de ordin şi 

punerea lui în aplicare în cazul în care 

este aprobat. 

Recunoaşterea reciprocă cu privire 

la ordinele de confiscare este instituită 

la nivelul Uniunii Europene de Decizia-

cadru a Consiliului Uniunii Europene - 

Decizia-cadru nr. 2006/783/JAI din 6 

octombrie 2006 [9]. Decizia-cadru are 

drept scop facilitarea cooperării dintre 

statele membre, în ceea ce priveşte 

- the Framework-Decision no. 

2003/577/JAI on the freezing of 

property or evidence. The 

confiscation order is frequently 

preceded by the freezing of assets. 

This decision was adopted in order to 

allow the competent judicial 

authorities to seize the property upon 

the request of the judicial authorities 

of another member state; 

- the Decision of the Council on 

the asset recovery offices– in order to 

make the cooperation more efficient 

in practice between the judicial 

authorities, this decision is aimed at 

reinforcing the informal cooperation 

between the contacts of the member 

states operating in the area of the 

search, tracking and recovery of 

assets acquired from crimes, within 

the CARIN network [6]. According to 

this decision, the member states are 

bound to establish or designate „Asset 

Recovery Offices”, whose purpose is 

to facilitate an efficient cooperation 

and the information exchange in the 

area of asset recovery [7]. 

 

2. General considerations on the 

confiscation order 

 

The mutual recognition concerning 

the confiscation orders is a new form 

of international judicial cooperation in 

criminal matters in the European 

Union which requires that the member 

states recognise the confiscation 

orders issued by a competent criminal 

court of a member state and enforce it 

on its territory. 

The source of this form of 

international cooperation in criminal 

matters is the Convention of the 

Council of Europe on money 

laundering, search, seizure and 

confiscation of proceeds from crimes 

[8]. 
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recunoaşterea şi executarea ordinelor 

de confiscare, obiectivul fiind 

prevederea de norme conform cărora 

un stat membru trebuie să recunoască şi 

să execute pe teritoriul său un ordin de 

confiscare emis de o instanţă 

competentă în materie penală dintr-un 

alt stat membru. 

Din decizia-cadru rezultă că 

ordonanţele de confiscare trebuie să se 

refere la o pedeapsă sau la o altă 

măsură, impusă printr-o hotărâre 

definitivă, dată de o instanţă ca urmare 

a judecării uneia sau mai multor fapte 

penale şi care duce la privarea 

definitivă de bunurile respective, în 

legătură cu care instanţa din statul 

emitent hotărăşte că sunt venituri 

rezultate din activitatea infracţională 

sau echivalentul unor astfel de venituri 

ori sunt mijloacele prin care s-a comis 

fapta penală judecată. 

În legislaţia românească, decizia-

cadru a fost reglementată în cuprinsul 

Legii nr. 302/2004 privind Cooperarea 

internaţională în materie penală [10], 

Titlul VII - Asistenţa judiciară în 

materie penală - Capitolul II - 

Dispoziţii privind asistenţa judiciară 

aplicabilă în relaţia cu statele membre 

ale Uniunii Europene - Secţiunea 5 - 

Dispoziţii privind cooperarea cu statele 

membre ale UE în aplicarea Deciziei-

cadru nr. 2006/783/JAI din 6 octombrie 

2006 privind aplicarea principiului 

recunoaşterii reciproce la ordinele de 

confiscare. 
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Rezumat: Odată cu intrarea în vigoare, 

la 1 februarie 2014, a Legii nr. 255/2013 

pentru punerea în aplicare a Legii nr. 

135/2010 privind Codul de procedură 

penală şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative care 

conţin dispoziţii procesual penale, în 

structura sistemului judiciar românesc a 

luat naştere o nouă instituţie, respectiv cea 

a Judecătorului  de drepturi şi libertăţi. 

După cum o arată şi numele, această 

instituţie de procedură penală este creată 

pentru a garanta persoanelor supuse unor 

acte judiciare, că drepturile şi libertăţile 

lor nu vor fi limitate decât în conformitate 

cu legea şi într-o măsură rezonabilă, 

stabilită în funcţie de particularităţile 

cazului aflat în cercetarea organelor 

judiciare. Deci, este vorba de un interes 

public care impune, cu titlu de excepţie, 

limitarea unor drepturi şi libertăţi pentru 

persoanele asupra cărora se întreprind 

măsuri judiciare. Instituţia prezintă interes 

şi din perspectiva drepturilor omului, 

pentru că filozofia acestui concept reclamă 

ca dreptul pozitiv, intern şi internaţional, 

să aibă forţa de a descuraja abuzurile la 

care autorităţile publice sunt tentate, din 

diferite motive, să supună persoanele aflate 

în cercetări. Starea de emoţie provocată de 

faptele săvârşite de aceste persoane, 

orgoliul profesional al organelor judiciare 

şi presiunea opiniei publice, incită uneori 

la abuzuri care nu numai că sunt încălcări 

ale drepturilor omului, dar pot crea şi 

dificultăţi în ceea ce priveşte corecta 

soluţionare a cazului. Tocmai de aceea 

investirea unui alt judecător, decât cel care 

se ocupă de fondul cauzei, să dispună 
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Abstract: Along with the entry into 

force, on February 1
st
 2014, of the Law 

255/2013, for the implementation of Law 

135/2010 regarding the Code of Criminal 

Procedure and for amending and 

supplementing of certain normative acts 

containing provisions of criminal 

procedure, in the structure of the 

Romanian judicial system arose a new 

institution, respectively that of the Judge of 

rights and freedoms. As the name suggests, 

this institution of criminal procedure is 

designed to guarantee the individuals that 

are subject to judicial acts, that their rights 

and freedoms shall not be limited except in 

accordance with the law and to a 

reasonable extent, determined by the 

particularities of the case under 

investigation by the judicial bodies. So, it 

is a public interest that requires, as an 

exception, the limitation of some rights and 

freedoms for the individuals on which 

judicial action is taken. The institution is of 

interest also from the perspective of the 

human rights, because the philosophy of 

this concept requires that the positive, 

national and international law has the 

power to discourage abuses which public 

authorities are tempted, for various 

reasons, to subject the individuals under 

investigation. The emotions caused by the 

acts committed by these individuals, the 

professional pride of the judicial bodies 

and the pressure of the public opinion 

sometimes incite to abuses, which are not 

only human rights violations, but can also 

create difficulties in the correct 

determination of the case. This is precisely 

why the investment of a different judge 

mailto:nickollicy@yahoo.com
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măsurile asiguratorii care presupun 

limitarea unor drepturi şi libertăţi, 

reprezintă, credem, cea mai eficientă 

garanţie împotriva abuzurilor pe care 

organele de anchetă le-ar putea săvârşi. 

 

 

Cuvinte cheie: judecător de drepturi si 

libertati; măsuri asiguratorii; arest 

preventiv; arest la domiciliu; control 

judiciar. 

 

 

Introducere 
 

Noul Cod de Procedură Penală [1] 

asigură cadrul desfăşurării procesului 

penal într-o arhitectură modernă care 

implică principii, funcţii judiciare 

separate, participanţi, subiecţi 

procesuali, părţi, competenţe, probe, 

precum şi alte instituții, în privinţa 

celor supuşi unor acte procedurale. 

Crearea acestei instituţii se înscrie într-

un program mai amplu de reformă a 

sistemului judiciar [3], gândit să 

înlăture, pe de o parte, 

disfuncţionalităţile constate de-a lungul 

timpului, iar, pe de altă parte, să 

răspundă cerinţelor de modernizare şi 

evoluţie existente la nivel european şi 

internaţional. 

Problematica drepturilor omului a 

devenit una extrem de complexă, fapt 

ce a impulsionat multiplicarea continuă 

a mecanismelor de protecţie create în 

acest scop. Prin urmare a crescut în 

volum şi complexitate cadrul normativ 

ce vizează domeniile în care există 

vulnerabilităţi privind viaţa, sănătatea, 

libertatea, demnitatea umană, etc.  

Astfel de vulnerabilităţi sunt şi în 

domeniul justiţiei. Specific acestui 

domeniu este faptul că în interesul unei 

corecte administrări a actului de 

justiţie, unele limitări ale drepturilor 

sunt absolut necesare. Pentru că vorbim 

de limitări, ce trebuie tratate cu titlu de 

than the one dealing with the merits of the 

case, to order precautionary measures 

involving restrictions on rights and 

freedoms, is, we believe, the most effective 

guarantee against the abuse that the 

investigators could commit. 

 

Keywords: judge of rights and 

freedoms; precautionary measures; 

limiting freedom; house arrest; legal 

restriction pending trial. 

 

 

Introduction 

 

The new Code of Criminal 

Procedure [1] provides the framework 

for the criminal proceedings 

development in a modern architecture 

that involves principles, separate 

judicial functions, participants, 

litigants, parties, competences, 

evidences, as well as other institutions, 

prosecution, trial and ordinary and 

extraordinary means of appealing 

against, new mechanisms for the 

unification of the non-unitary practice, 

respectively the appeal on points of 

law, notification of the High Court of 

Cassation and Justice in view of  a 

prior ruling to unraveling of some 

issues of law, special procedures. 

The project of this new procedural 

structure was generated both by the 

need to optimize justice, as a public 

service, as well as by the pressure 

exerted by the European Court of 

Human Rights, which penalized 

repeatedly Romania for the legislative 

deficiencies found. It was also aimed 

to adapt the Romanian judicial 

proceeding to that applied in the 

Mainland and, in particular, to that 

practiced in France, Germany, Italy 

and Spain. To the same extent, were 

considered also the European legal 

instruments relating to human rights 

observance in judicial proceedings, 

http://www.proz.com/kudoz/romanian_to_english/law_contracts/5571023-subiecti_procesuali_principali_interesati.html#12220282
http://www.proz.com/kudoz/romanian_to_english/law_patents/455320-cale_de_atac.html#1176180
http://www.proz.com/kudoz/romanian_to_english/law_patents/455320-cale_de_atac.html#1176180
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excepţie, ele trebuie să fie 

proporţionale cu cerinţele obiective ale 

actelor procedurale. De aceea, 

examinarea acestor cerinţe trebuie 

făcută cu multă obiectivitate. 

Autoritatea judiciară investită să 

soluţioneze cazul va fi tentată să 

exploateze la maxim actele 

procedurale, dirijându-le chiar spre 

scopul ce şi l-a propus. Deci, ea n-ar 

putea avea o poziţie obiectivă în 

aprecierea limitelor ce se impun în 

privinţa drepturilor omului, limite 

justificate de necesitatea corectitudinii 

actului de justiţie. Deci, este nevoie de 

o altă autoritate şi aceasta, aşa cum s-a 

precizat, este deja în funcţiune în 

sistemul judiciar românesc. 

Apariţia Judecătorului de drepturi şi 

libertăţi se înscrie şi într-un proces mai 

amplu, de specializare a instanţelor 

judecătoreşti. Este o cerinţă impusă atât 

de creşterea impetuoasă a volumului, 

diversităţii şi complexităţii cauzelor 

judiciare, cât şi de necesitatea asigurării 

unei funcţionări echilibrate a întregului 

sistem judiciar. Măsurile legislative 

adoptate în acest scop sunt un răspuns 

concret la problemele ce le ridică 

organizarea şi funcţionarea instanţelor 

judecătoreşti, precum şi la desele 

revendicări privind corectitudinea 

actului de justiţie. 

 

I. Definiţia instituţiei şi locul ei în 

sistemul judiciar  
 

Judecătorul de drepturi şi libertăţi 

este, potrivit art. 53 din Codul de 

procedură penală, judecătorul care, în 

cadrul instanţei, potrivit competenţei 

acesteia, soluţionează, în cursul 

urmăririi penale, cererile, propunerile, 

plângerile, contestaţiile sau orice alte 

sesizări privind: măsurile preventive, 

măsurile asiguratorii, măsurile de 

siguranţă cu caracter provizoriu, actele 

respectively conventions of the 

Council of Europe, resolutions and 

recommendations of the Parliamentary 

Assembly of the Council of Europe, 

recommendations of the Committee of 

Ministers and other acts adopted at the 

EU level which have been highlighted 

in the explanatory memorandum of the 

Code of Criminal Procedure’s draft [2]. 

The new Code of Criminal 

Procedure, which entered into force on 

February 1
st
 2014, also introduces a 

new institution in the Romanian 

judicial system. It is the Judge of rights 

and freedoms, whose presence was felt 

the judicial proceedings for a long 

time, as a guarantee both for the proper 

administration of justice and the 

observance of human rights of those 

that are subject to procedural acts. The 

creation of this institution is part of a 

wider reformation program of the 

judicial system [3], thought to remove, 

on the one hand, the failures that are 

constant over time, and, on the other 

hand, to meet the requirements of 

modernization and evolution existing 

at European and international level. 

The issue of human rights has 

become extremely complex, thing that 

has spurred the continuous 

multiplication of the protection 

mechanisms created for this purpose. 

Therefore increased in volume and 

complexity the regulatory framework 

targeting the areas where there are 

vulnerabilities regarding life, health, 

freedom, human dignity, etc. 

Such vulnerabilities are present also 

in the justice. Specific to this scope is 

the fact that in the interest of proper 

administration of justice, some 

limitations to the rights are absolutely 

necessary. Because we speak of 

limitations, which should be treated as 

an exception, they must be 

proportional to the objective 
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procurorului în cazurile expres 

prevăzute de lege, încuviinţarea 

percheziţiilor, a folosirii metodelor şi 

tehnicilor speciale de supraveghere sau 

cercetare ori a altor procedee probatorii 

potrivit legii, procedura audierii 

anticipate, precum şi alte situaţii expres 

prevăzute de lege. 

Având în vedere că măsurile 

asiguratorii în faza de urmărire penală 

sunt limitări ale drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale persoanei, 

justificate de interesul public al 

soluţionării corecte într-o societate 

democratică a faptelor ce constituie 

infracţiuni, completele de judecători de 

drepturi şi libertăţi exercită funcţia de 

dispoziţie [4] asupra acestora, 

garantând respectarea principiului 

proporţionalităţii şi al legalităţii actului 

de justiţie.  

Chiar prin denumirea ei, competenţa 

instituţiei se circumscrie problematicii 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale 

ale persoanei, fiind un garant 

independent, imparţial şi specializat al 

acestor drepturi şi libertăţi, în faza de 

urmărire penală. Cu toate că atributul ei 

este unul special şi limitat, în acelaşi 

timp, în ansamblul activităţii judiciare, 

totuşi ea nu se plasează în afara 

conceptului de instanţă de judecată. 

Sublinierea se impune deoarece, 

potrivit art. 30 din noul Cod de 

procedură penală, judecătorul de 

drepturi şi libertăţi este menţionat 

distinct faţă de instanţele de judecată, 

cu toate că, aşa cum s-a subliniat în 

doctrină [5], activitatea sa este tot una 

de judecată, iar cei care o desfăşoară 

sunt tot membri ai instanţei 

judecătoreşti. 

 

II. Temeiul constituţional  

 

Instituţia judecătorului de drepturi şi 

libertăţi a fost determinată de o 

requirements of the procedural acts. 

Therefore, the consideration of these 

requirements should be made with 

great objectivity. The judicial authority 

invested to solve the case will be 

tempted to exploit the procedural acts, 

directing them right to the goal that 

they have proposed. So it could not 

take an objective position in the 

assessment of the limits that are 

imposed on human rights, limits 

justified by the need of justice’s 

fairness. Therefore is required another 

authority and that, as mentioned, is 

already in operation in the Romanian 

judicial system. 

The occurrence of the Judge of 

rights and freedoms is part of a wider 

process of courts’ specialization. It is a 

requirement imposed both by the 

impetuous increase of the volume, 

diversity and complexity of court cases 

and by the need to ensure a balanced 

functioning of the entire judicial 

system. The legislative measures 

adopted for this purpose are a practical 

answer to the problems raised by the 

organization and operation of the 

courts and the frequent claims 

regarding the correctness of justice. 

 

I. The definition of the institution 

and its place in the judicial system  

 

The Judge of rights and freedoms is, 

according to art. 53 of the Criminal 

Procedure Code, the judge who, in the 

court, under its jurisdiction, solves, 

during prosecution, requests, 

suggestions, complaints, appeals or 

other intimations regarding: preventive 

measures, precautionary measures, 

security measures with a temporary 

character, prosecutor’s acts in cases 

expressly provided by law, consent for 

investigation, the use of special 

surveillance or investigation methods 
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diversitate de factori care au apărut în 

practica judiciară a ultimilor ani, factori 

care au generat, în decursul timpului, şi 

alte adaptări ale cadrului legislativ, 

pentru a i se garanta individului, aflat 

într-o procedură judiciară, că nu va fi 

supus la măsuri arbitrare, abuzive sau 

disproporţionate în raport cu fapta sa.  

Reforma constituţională din 2003 a 

adus importante ajustări şi în privinţa 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, 

oferind garanţii mai eficiente în 

procedurile judiciare, unde, din motive 

de ordine publică, anumite limitări sunt 

necesare. Aceasta este şi raţiunea 

înfiinţării instituţiei judecătorului de 

drepturi şi libertăţi. Temeiul 

constituţional al regimului juridic 

conferit instituţiei îl reprezintă art. 21 

(accesul liber la justiţie), art. 23 

(libertatea individuală), art. 25 (libera 

circulaţie), art. 26 (viaţa intimă, 

familială şi privată), art. 27 

(inviolabilitatea domiciliului), art. 28 

(secretul corespondenţei), art. 44 

(dreptul de proprietate privată). De 

asemenea, cu aplicabilitate în domeniu 

sunt şi art. 20 şi art. 148, care impun 

respectarea standardelor internaţionale 

şi europene în materia drepturilor 

omului. 

Unul dintre dezideratele 

modificărilor legislative din ultimii ani 

în materie penală, l-a reprezentat 

tocmai consacrarea unor proceduri de 

protecţie a individului împotriva 

detenţiunii arbitrare. 

Aceeaşi necesitate a influenţat şi 

amendarea art. 23 din Constituţia 

României, la revizuirea din 2003. 

Modificările şi completările operate au 

fost inspirate atât de practica judiciară, 

cât şi de necesitatea racordării 

sistemului de protecţie a libertăţilor 

individuale la exigenţele juridice vest-

europene. Faţă de textul iniţial, noua 

reglementare constituţională stabileşte 

and techniques or other evidence 

proceedings according to the law, early 

hearing procedure and other cases 

expressly provided by law. 

Considering that precautionary 

measures during prosecution are 

limitations to the rights and freedoms 

of the individual, justified by the 

public interest of fair settlement, in a 

democratic society, of the facts that 

constitute offenses, the panels of 

judges of rights and freedoms performs 

the duties of provision [4] on them, 

ensuring compliance with the principle 

of proportionality and legality of 

justice. 

Even by its name, the competence 

of the institution falls within the issue 

of fundamental human rights and 

freedoms, as an independent, impartial 

and specialized guarantor of those 

rights and freedoms during the 

prosecution stage. Although its 

attribute is a specialized and limited 

one, at the same time, in whole judicial 

activity, however it does not fall 

outside the concept of court. Emphasis 

is necessary because, according to art. 

30 of the new Code of Criminal 

Procedure, the judge of rights and 

freedoms is mentioned distinct from 

the courts, although, as pointed out by 

the doctrine [5], the activity is still of 

judging, and those who are performing 

it are also members of the court. 

 

II. Constitutional basis 

 

The institution of the judge of rights 

and freedoms was determined by a 

variety of factors that occurred in the 

judicial practice in recent years, factors 

that have generated, over time, also 

other adaptations of the legal 

framework, to ensure the individual 

who is under a judicial procedure, that 

he will not be subjected to arbitrary, 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 4. Issue 1/2015 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Nicoleta MOROZAN 

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

106 

că arestarea preventivă se dispune de 

judecător, şi numai în cursul procesului 

penal. Prin claritatea sa textul înlătură 

orice altă interpretare şi deci, înlocuirea 

cuvântului magistrat cu cel de 

judecător, exclude posibilitatea emiterii 

mandatului de arestare de către 

procuror, situaţie permisă în 

reglementarea anterioară [6]. 

Arestarea este o măsură care atinge 

grav libertatea individuală, ea având 

consecinţe mari, uneori nebănuite, 

asupra reputaţiei persoanei, a vieţii sale 

intime şi familiale, a fericirii sale. 

Persoana arestată suportă bănuiala de 

culpabilitate, măsura putând produce 

efecte ireparabile. De aceea arestarea 

este supusă unor reguli constituţionale 

clare şi ferme [7]. 

În încercarea de a înlătura pe viitor 

abuzurile, speculaţiile sau interpretările 

discutabile [8], textul constituţional 

citat adaugă câteva reguli. Astfel, în 

faza urmăririi penale, arestarea 

preventivă se poate dispune pentru cel 

mult 30 de zile, ea se poate prelungi cu 

câte cel mult 30 de zile, fără ca durata 

totală să depăşească un termen 

rezonabil, şi nu mai mult de 180 de 

zile. Prin aceste reguli sunt clar stabilite 

duratele de timp, dar, lucru foarte 

important, se pune accent şi pe 

celeritatea urmăririi penale. 

Cât priveşte faza de judecată, 

instanţa este obligată, în condiţiile legii, 

să verifice periodic, şi nu mai mult de 

60 de zile, legalitatea şi temeinicia 

arestării preventive şi să dispună, de 

îndată, punerea în libertate a 

inculpatului, dacă temeiurile acestei 

măsuri nu mai există. Norma 

constituţională are în vedere apărarea 

libertăţii individuale în faţa instanţei de 

judecată, nu numai în faza urmăririi 

penale, spre a preveni de abuzuri, 

regula fiind că o persoană trebuie 

anchetată şi judecată în stare de 

unfair or disproportionate actions in 

relation to his deed. 

The constitutional reform of 2003 

brought significant adjustments also to 

the civic rights and freedoms, 

providing more effective guarantees in 

judicial proceedings where, for reasons 

of public policy, certain limitations are 

required. This is also the reason for 

which the institution of the judge of 

rights and freedoms was founded. The 

constitutional basis of the legal regime 

granted to the institution is represented 

by art. 21 (access to justice), art. 23 

(individual freedom), art. 25 (freedom 

of movement), art. 26 (intimate, family 

and private life), art. 27 (inviolability 

of the home), art. 28 (secrecy of 

correspondence), art. 44 (right to 

private property). In the scope are also 

applicable art. 20 and art. 148 requiring 

compliance with the international and 

European standards on human rights 

matters. 

 One of the goals of legislative 

changes in the criminal matters in 

recent years was precisely the 

consecration of some criminal 

procedures for the protection of the 

individual against arbitrary detention. 

The same need influenced the 

amendment of art. 23 of the Romanian 

Constitution, of the 2003 revision. The 

changes and additions were inspired 

both by the legal practice and the need 

to adjust the system for protecting 

individual freedoms to the Western 

European legal requirements. 

Compared to the original text, the new 

constitutional regulation establishes 

that the remand is ordered by the judge 

and only during the criminal trial. 

Through its clarity, the text eliminates 

any other interpretation and thus, the 

replacement of the word ”magistrate” 

with “judge”, excludes the possibility 

of issuance of an arrest warrant by the 
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libertate, iar excepţia, în stare de arest 

[9]. De asemenea, prin această 

dispoziţie se pune capăt multiplelor 

interpretări date în practica judiciară, 

precum şi în jurisprudenţa Curţii 

Constituţionale. Ca o garanţie 

suplimentară, textul prevede că 

încheierile instanţei privind măsura 

arestării preventive sunt supuse căilor 

de atac prevăzute de lege. 

În redactarea anterioară, art. 23 alin 

(4) stabilea în ce cazuri eliberarea celui 

reţinut sau arestat este obligatorie. 

Acest alineat a fost completat, în sensul 

că eliberarea este obligatorie nu numai 

atunci când motivele reţinerii sau 

arestării au dispărut, ci şi în alte situaţii 

prevăzute de lege. Se poate observa 

caracterul practic al acestui adaos, care 

permite legiuitorului obişnuit să poată 

interveni, fără a fi necesară revizuirea 

textului constituţional. 

O completare de largă utilitate şi 

respiraţie juridică şi umană, este cea 

potrivit căreia sancţiunea privativă de 

libertate nu poate fi decât de natură 

penală [10]. Este înlăturat astfel 

procedeul anacronic, contrar drepturilor 

omului, de a supune privaţiunii de 

libertate persoane care săvârşesc fapte 

ilicite, dar care nu sunt fapte penale. 

Noul text dă satisfacţie ideii potrivit 

căreia, privarea de libertate nu se 

justifică decât în ipoteza unei fapte 

penale, deoarece presupune pierderea 

unui drept constituţional esenţial 

privind libertatea individuală. Pentru 

fapte ce nu au caracter penal există 

suficiente sancţiuni care nu antrenează 

pierderea, chiar pe o durată limitată, a 

libertăţii individului. 

Un rol important în fundamentarea 

conceptuală a instituţiei privării de 

libertate, în consens cu cerinţele lumii 

civilizate, l-a îndeplinit şi jurisprudenţa 

Curţii Constituţionale. „Instituţia 

privării de libertate a unei persoane - se 

prosecutor,  case that was allowed 

within the previous regulation [6]. 

The arrest is a measure that 

seriously touches the individual 

freedom, with great consequences, 

sometimes unexpected, on the 

reputation of the person, his private 

and family life, his happiness. The 

arrested person supports the suspicion 

of guilt, measure which may cause 

irreparable effects. Therefore, the 

arrest is subject to some clear and firm 

constitutional rules [7]. 

In the attempt to eliminate future 

abuses, speculations or questionable 

interpretations [8], the quoted 

constitutional text adds several rules. 

So, during prosecution, the remand 

may be ordered for up to 30 days, it 

may be consecutively extended by no 

more than 30 days, without that the 

overall length exceeds a reasonable 

term, and no more than 180 days. 

Through these rules are clearly 

established the time periods, but, very 

important, it also focuses on the 

celerity of the prosecution. 

As regards the trial stage, the court 

is obliged, under the law, to 

periodically verify, and for no more 

than 60 days, the legality and validity 

of the remand and to order, 

immediately, the liberation of the 

defendant, if the ground of this 

measure does no longer exist. The 

constitutional norm envisages the 

defense of individual liberty before a 

court, not only during the prosecution 

stage, to prevent abuses, the rule being 

that a person must be prosecuted and 

tried without being detained and, the 

except, under arrest [9]. Also, by this 

provision are stopped the multiple 

interpretations given in judicial 

practice and in the jurisprudence of the 

Constitutional Court. As an additional 

guarantee, the text provides that the 
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arată într-o decizie a Curţii [11] - 

reprezintă un act de o extremă 

gravitate, pentru orice cetăţean. Ea nu 

se poate realiza decât în condiţii strict 

reglementate de lege, pentru a se 

preveni orice abuzuri ce ar conduce la 

arbitrar şi discreţionar, afectând direct 

valorile umane ce constituie esenţa 

personalităţii fiecărui individ”. 

Gravitatea privării de libertate nu diferă 

în funcţie de momentul când ea se 

produce, în faza urmăririi penale sau în 

cursul judecăţii, se subliniază într-o altă 

decizie [12]. Deci, nu trebuie să existe 

nici un element de diferenţiere de 

tratament, în funcţie de faza în care se 

găseşte procesul penal. 

 

III. Jurisprudenţa Curţii 

Europene a Drepturilor Omului 

 

Crearea instituţiei judecătorului de 

drepturi şi libertăţi a fost substanţial 

influenţată şi de jurisprudenţa Curţii 

Europene a Drepturilor Omului, care s-

a pronunţat în nenumărate cazuri de 

încălcare a art. 5 din Convenţia pentru 

apărarea drepturilor omului şi a 

libertăţilor fundamentale. Sub titulatura 

marginală „Dreptul la libertate şi la 

siguranţă”, textul acestui articol are 

următorul conţinut: 

„1. Orice persoană are dreptul la 

libertate şi la siguranţă. Nimeni nu 

poate fi lipsit de libertatea sa, cu 

excepţia următoarelor cazuri şi potrivit 

căilor legale:  

a) dacă este deţinut legal pe baza 

condamnării pronunţate de către un 

tribunal competent; 

b) dacă a făcut obiectul unei arestări 

sau deţineri legale pentru nerespectarea 

unei hotărâri pronunţate de un tribunal, 

conform legii, ori în vederea garantării 

executării unei obligaţii prevăzute de 

lege;  

c) dacă a fost arestat sau reţinut în 

decisions of the court on remand are 

subject to appeals provided by the law. 

In the previous version, the art. 23 

paragraph (4) was determining in what 

cases the liberation of the detained or 

arrested person is mandatory. This 

paragraph has been completed in the 

sense that the liberation is mandatory 

not only when the reasons for detention 

or arrest disappear, but also in other 

cases provided by the law. It may be 

noted the practicality of this addition 

that allows ordinary legislature to 

intervene, without the need to revise 

the constitution. 

A completion of extensive use and 

legal and human respiration is the one 

according to which the penalty of 

deprivation of liberty can only be of 

criminal nature [10]. This way the 

anachronistic process is removed, 

contrary to human rights, to submit to 

deprivation of liberty the individuals 

who commit illegal acts, but which are 

not criminal acts. The new text gives 

satisfaction to the idea that the 

deprivation of liberty is justified only 

in the case of a criminal offense, 

because it involves the loss of an 

essential constitutional right regarding 

the individual freedom. For the acts 

that do not have a criminal nature there 

are sufficient sanctions that do not 

entails, even for a limited period, the 

loss of the individual’s freedom. 

An important role in the conceptual 

substantiation of the institution of 

deprivation of liberty, in concordance 

with the requirements of the civilized 

world, was also played by the 

jurisprudence of the Constitutional 

Court. "The institution of deprivation 

of liberty of an individual - is shown in 

a decision of the Court [11] - is an act 

of extreme gravity for every citizen. It 

can be achieved only in conditions 

strictly regulated by law, to prevent 
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vederea aducerii sale în faţa autorităţii 

judiciare competente, atunci când 

există motive verosimile de a se bănui 

că a săvârşit o infracţiune sau când 

există motive temeinice ale necesităţii 

de a-l împiedica să săvârşească o 

infracţiune sau să fugă după săvârşirea 

acesteia; 

d) dacă este vorba de detenţia legală 

a unui minor, hotărâtă pentru educaţia 

sa sub supraveghere sau despre detenţia 

sa legală, în vederea aducerii sale în 

faţa autorităţii competente; 

e) dacă este vorba despre detenţia 

legală a unei persoane susceptibile să 

transmită o boală contagioasă, a unui 

alienat, a unui alcoolic, a unui 

toxicoman sau a unui vagabond;  

f) dacă este vorba despre arestarea 

sau detenţia legală a unei persoane în 

scopul împiedicării pătrunderii ilegale 

pe teritoriu sau împotriva căreia se află 

în curs o procedură de expulzare ori de 

extrădare;  

2. Orice persoană arestată trebuie să 

fie informată, în cel mai scurt termen şi 

într-o limbă pe care o înţelege, asupra 

motivelor arestării sale şi asupra 

oricărei acuzaţii aduse împotriva sa. 

3. Orice persoană arestată sau 

deţinută în condiţiile prevăzute de 

paragraful 1 lit. c) din prezentul articol 

trebuie adusă de îndată înaintea unui 

judecător sau a altui magistrat 

împuternicit prin lege cu exercitarea 

atribuţiilor judiciare şi are dreptul de a 

fi judecată într-un termen rezonabil sau 

eliberată în cursul procedurii. Punerea 

în libertate poate fi subordonată unei 

garanţii care să asigure prezentarea 

persoanei în cauză la audiere. 

4. Orice persoană lipsită de 

libertatea sa prin arestare sau detenţie 

are dreptul să introducă recurs în faţa 

unui tribunal, pentru ca acesta să 

statueze într-un termen scurt asupra 

legalităţii detenţiei sale şi să dispună 

any abuses that would lead to arbitrary 

and discretionary, directly affecting 

human values that constitute the 

essence of the personality of each 

individual". The severity of the 

deprivation of liberty does not vary 

depending on when it occurs during 

prosecution or during trial, is outlined 

in another decision [12]. So, there 

should be no element of differential 

treatment according to the stage of the 

criminal trial. 

 

III. Jurisprudence of European 

Court of Human Rights 

 

The creation of the judge of rights 

and freedoms institution was 

substantially influenced by the 

European Court of Human Rights, 

which ruled in countless violations of 

art. 5 of the Convention for the 

Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms. Under the 

marginal title of "Right to liberty and 

security" the text of this article has the 

following content: 

"1. Everyone has the right to liberty 

and security. No one shall be deprived 

of his liberty, except the following 

cases and under legal ways: 

a) if he/she is legally detained, on 

conviction by a competent court; 

b) if he/she has been the subject of 

legal arrest or detention for failure to 

comply with a judgment given by a 

court, according to the law or, in order 

to secure the fulfillment of any 

obligation prescribed by law; 

c) if he/she has been arrested or 

detained for bringing him/her before 

the competent legal authority when 

there are plausible reasons to suspect 

that he/she committed an offense, or 

when there are reasonable grounds for 

the need to prevent him/her from 

committing an offense or fleeing after 
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eliberarea sa dacă detenţia este ilegală. 

5. Orice persoană, victimă a unei 

arestări sau deţineri în condiţii contrare 

dispoziţiilor acestui articol, are dreptul 

la reparaţii”. 

Doctrina [13], subliniază cu 

insistenţă importanţa deosebită pe care 

o are acest text pentru orice persoană, 

întrucât consacră un drept fundamental 

la libertate şi la siguranţă. Este un drept 

inalienabil, la el nu se poate renunţa, iar 

în ceea ce priveşte garanţiile, el estre 

opozabil erga omnes. Regula este că 

„nimeni nu poate fi lipsit de libertatea 

sa”, iar excepţiile sunt de strictă 

interpretare şi privesc cazurile când din 

motive temeinice, judiciare sau de 

ordine publică, unele persoane pot fi 

lipsite de libertate. Lipsirea de libertate 

este un atribut exclusiv al autorităţilor 

publice, iar măsura se dispune în strictă 

conformitate cu prevederile legale. 

Articolul 5 din Convenţie are şi scopul 

a-l proteja pe individ împotriva 

arbitrariului autorităţilor statale.  

Statul român a fost condamnat de 

mai multe ori de către Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului, fiind 

reţinute în sarcina lui diverse încălcări 

ale art. 5 din Convenţie. În concret este 

vorba de probleme legate de 

independenţa şi imparţialitatea 

magistratului, şi de semnificaţia 

noţiunii de magistrat [14], de absenţa 

din dreptul intern a unor dispoziţii care 

să impună procurorului aducerea de 

îndată a celui arestat preventiv în faţa 

judecătorului [15], de lipsa de claritate 

a normelor naţionale care 

reglementează procedura menţinerii 

arestării preventive în cursul judecăţii 

[16], de faptul că remediile din 

legislaţia internă nu sunt suficient de 

sigure în practică, fiind lipsite de 

accesibilitatea şi eficienţa necesare 

[17], de lipsa de motivare sau 

motivarea insuficientă a măsurii 

committing the offense; 

d) if it is case of the legal detention 

of a minor, decided for educational 

purpose under supervision or his legal 

detention for the purpose of bringing 

him before the competent authority; 

e) if it is case of the legal detention 

of an individual liable to transmit a 

contagious disease, of a mentally ill 

person, alcoholic, drug addict or a 

vagrant; 

f) if it is case of the legal arrest or 

detention of a person in order to 

prevent illegal entry into the territory 

or against whom action is being taken 

with a view to deportation or 

extradition.  

2. Any individual arrested shall be 

informed, in the shortest possible time 

and in a language which he 

understands, of the reasons for his 

arrest and of any charge against him. 

3. Everyone arrested or detained in 

accordance with the provisions of 

paragraph 1 letter c) of this Article 

shall be brought promptly before a 

judge, or other officer authorized by 

law to exercise judicial power, and has 

the right to trial within a reasonable 

time or to liberate during pending trial. 

The liberation may be conditioned by a 

guarantee that ensures the presence of 

the individual to the audience. 

4. Everyone who is deprived of his 

liberty by arrest or detention shall be 

entitled to make appeal against a court, 

in order for it to rule in short-term on 

the legality of his detention and to 

order the liberation if the detention is 

unlawful. 

5. Any individual, victim of arrest 

or detention under conditions that are 

in contravention of the provisions of 

this article shall have the right to 

compensation”. 

The doctrine stresses [13] strongly 

the particular importance that this text 
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arestării preventive, fără ca procurorul 

sau instanţa de judecată să ofere 

argumente convingătoare ale acestei 

măsuri sau fără o analiză în mod 

individual a situaţiei şi apărărilor 

reclamanţilor[18]. 

Cauzele enumerate relevă serioase 

lacune legislative, consecinţă 

nemijlocită a modului deficitar în care 

autorităţile investite cu atribuţii 

normative creează cadrul legislativ 

pentru desfăşurarea acestor activităţi. 

Instanţele, confruntate cu o lege 

incoerentă, confuză şi lacunară, dau, 

bineînţeles, soluţii contrare 

prevederilor Convenţiei, ceea ce atrage 

după sine astfel de condamnări, care 

pun statul Român într-o situaţie deloc 

confortabilă, nemaivorbind de costurile 

despăgubirilor pe care trebuie să le 

suporte. 

Această situaţie reclamă remedii, 

atât asupra conţinutului şi calităţii 

reglementărilor, în sensul ca legea să 

asigure garanţii clare şi eficiente ale 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale 

pe tot parcursul procesului penal, cât şi 

în ceea ce priveşte organizarea 

instanţelor judecătoreşti, astfel încât 

garanţia de independenţă şi 

imparţialitate care le caracterizează să 

se realizeze în mod plenar, de 

asemenea, pe tot parcursul procesului 

penal.  

Având în vedere noua reglementare 

a instituţiei judecătorului de drepturi şi 

libertăţi, care a depăşit confuzia 

anterioară a noţiunii de „magistrat”, 

merită adusă în atenţie limpezirea pe 

care o face Curtea Europeană, în 

această privinţă, argumentând că 

procurorul nu poate fi considerat 

magistrat în înţelesul art. 5, paragr. 3 

din Convenţie. Astfel, „pentru a se 

considera că un magistrat exercită 

funcţii judiciare - se afirmă în 

jurisprudenţa CEDO [19], - în sensul 

has for anyone, since enshrines a 

fundamental right to liberty and 

security. It is an inalienable right, 

which cannot be waived, and in regard 

to guarantees, it is erga omnes 

opposable. The rule is that "no one 

shall be deprived of his liberty" and 

exceptions are strictly of interpretation 

and relate to cases where for good 

reasons, of judicial or public order, 

some individuals may be deprived of 

their liberty. The deprivation of liberty 

is an exclusive attribute of the public 

authorities, and the measure shall be 

applied in strict accordance with the 

law. Article 5 of the Convention is also 

intended to protect the individual 

against arbitrary interference of the 

State authorities. 

The Romanian state was sentenced 

several times by the European Court of 

Human Rights being used against 

various violations of art. 5 of the 

Convention. Specifically, it is the case 

of the issues related to the 

independence and impartiality of the 

magistrate and to the significance of 

the term “magistrate” [14], the absence 

from the national law of certain 

provisions requiring the prosecutor to 

immediately bring before the judge 

[15] of the retained individual, the lack 

of clarity of the national rules 

governing the procedure of 

maintaining remand during the trial 

[16], the fact that the national 

legislation remedies are not sufficiently 

reliable in practice, being deprived of 

requisite accessibility and effectiveness 

[17], the lack of motivation or 

insufficient motivation of the measure 

of remand, without the prosecutor or 

the court to give convincing arguments 

for this measure or without an 

individual analysis of the situation and 

the applicant's defense [18 ]. 

All these reasons are serious 
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acestei dispoziţii, acesta trebuie să 

îndeplinească anumite condiţii, ce 

reprezintă, pentru persoana arestată, 

garanţii împotriva arbitrariului şi a 

privării nejustificate de libertate (…). 

Astfel, magistratul trebuie să fie 

independent în raport de executiv şi de 

părţi (…). În această privinţă, unele 

circumstanţe obiective, existente la 

momentul luării măsurii arestării 

preventive, pot fi relevante: dacă 

magistratul poate interveni în 

procedura penală ulterioară 

momentului luării măsurii arestării 

preventive, în calitate de organ de 

urmărire, independenţa şi 

imparţialitatea sa pot fi puse la 

îndoială”. Se înţelege, neechivoc, că 

procurorul nu poate fi independent, 

pentru că, pe de o parte, face parte din 

puterea executivă, iar, pe de altă parte, 

având un rol important în 

instrumentarea cazului şi realizarea 

materialului probator, va fi tentat să 

abuzeze de măsurile asiguratorii, sau să 

dispună de ele în mod arbitrar.  

De asemenea, în aceeaşi cauză, sunt 

şi clarificări în privinţa garanţiilor 

necesare în cadrul procedurii în faţa 

instanţei de judecată. Astfel, „prima 

teză a articolului 5 nu se rezumă la a 

prevedea accesul persoanei arestate la o 

autoritate judiciară, ci ea impune 

magistratului în faţa căruia persoana 

arestată este condusă, obligaţia de a 

examina circumstanţele care militează 

pentru şi contra menţinerii arestării 

preventive, de a se pronunţa potrivit 

criteriilor juridice asupra existenţei 

unor motive temeinice, care să justifice 

menţinerea arestării şi, în absenţa lor, 

de a dispune punerea în libertate” [20]. 

Mai mult decât atât, alin. 3 al art. 5 din 

Convenţie impune şi „intervenţia de 

îndată a controlului judecătoresc asupra 

legalităţii măsurii arestării preventive”, 

iar în ceea ce priveşte interpretarea şi 

legislative gaps, direct result of how 

poorly the authorities vested with 

normative powers creates the 

legislative framework for such 

activities. The courts, faced with an 

incoherent, confused and incomplete 

law, give, of course, solutions contrary 

to the Convention, which entail such 

convictions that put Romanian state in 

a uncomfortable position, not to 

mention the compensation costs that 

they incur. 

This situation claims remedies, both 

on the content and the quality of the 

regulations, in the sense that the law 

should ensure clear and effective 

guarantees of the fundamental rights 

and freedoms throughout the criminal 

trial, as well as in the organization of 

the courts, so that the guarantee of 

independence and impartiality 

characterizing them to be fully 

realized, also throughout the criminal 

trial. 

Considering the new regulation of 

the judge of the rights and freedoms 

institution, which exceeded the 

previous confusion of the term 

"magistrate", it deserves to be brought 

before the clarification that the 

European Court does, in this regard, 

arguing that the prosecutor cannot be 

considered magistrate under the 

meaning of art. 5 paragr. 3 of the 

Convention. Thus, "for considering 

that a magistrate is exercising judicial 

functions - stated in the ECHR 

jurisprudence [19], - under this 

provision, it must meet certain 

conditions, which represents, for the 

arrested person, guarantees against 

arbitrary interference and unjustified 

deprivation of liberty (...). So, the 

magistrate must be independent from 

the executive and from parties (...). In 

this regard, some objective 

circumstances existing at the time of 
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aplicarea noţiunii de „promptitudine”, 

„nu se poate aplica principiul 

flexibilităţii decât într-o foarte mică 

măsură (…), un control judecătoresc 

rapid asupra arestării preventive 

constituind pentru persoana în cauză o 

garanţie importantă împotriva unor rele 

tratamente” [21]. 

În aplicarea Convenţiei Europene a 

Drepturilor Omului şi a Jurisprudenţei 

CEDO, trebuie avut în vedere faptul că 

aceste instituţii nu se substituie 

autorităţilor naţionale, în ceea ce 

priveşte determinarea mijloacelor 

corespunzătoare necesare garantării 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti în 

activitatea judiciară, nu lor le revine 

sarcina de a stabili faptele care 

determină instanţele naţionale să 

adopte o anumită decizie. Rolul Curţii 

este să verifice, în lumina Convenţiei, 

hotărârile luate de autorităţile naţionale, 

în exercitarea puterilor de apreciere, în 

sensul compatibilităţii consecinţelor 

acestora cu prevederile Convenţiei. 

Responsabilitatea interpretării şi 

aplicării dispoziţiilor legii penale cu 

respectarea Convenţiei pentru apărarea 

drepturilor fundamentale, revine în 

primul rând judecătorului naţional. 

În aceeaşi măsură, se cere şi 

aplicarea Dreptului Uniunii Europene, 

respectiv Carta Drepturilor 

Fundamentale a Uniunii Europene, care 

„a determinat dezvoltarea de către 

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a 

unei adevărate culturi a drepturilor 

fundamentale” [22]. 

 

IV. Competenţa judecătorului de 

drepturi şi libertăţi  

 

După cum s-a subliniat, instituţia 

judecătorului de drepturi şi libertăţi este 

o creaţie modernă a legiuitorului 

român, care, alături de celelalte organe 

judiciare, are obligaţia să asigure 

taking remand measure may be 

relevant: if the magistrate may 

intervene in criminal proceedings 

subsequent to taking remand measure, 

as a prosecution body, its 

independence and impartiality could be 

questioned”. It is understood, 

unequivocally, that the prosecutor 

cannot be independent because, on the 

one hand, is part of the executive, and, 

on the other hand, having an important 

role in judging the case and in the 

achievement of evidentiary material, 

will be tempted to abuse from 

precautionary measures, or to apply 

them arbitrarily. 

Also, in the same case, are 

clarifications with regard to the 

guarantees that are required in the 

proceedings before the court. This 

way, "the first sentence of Article 5 

does not limit the access of the arrested 

person before a judicial authority, but 

it requires the magistrate before whom 

the arrested person is presented, the 

obligation to examine the 

circumstances militating for and 

against continuing arrest, to decide 

according to the legal criteria on the 

existence of reasonable grounds that 

could justify the arrest and, in their 

absence, to order the liberation" [20]. 

Moreover, para. 3 of art. 5 of the 

Convention also requires "the 

immediate intervention of the judicial 

control on the legality of the measure 

of preventive arrest" and in the 

interpretation and application of the 

concept of " promptness", "the 

principle of flexibility cannot be 

applied, unless to a very small extent 

(...), a rapid judicial control on the 

preventive arrest for the person 

concerned constitutes an important 

guarantee against some maltreatments" 

[21]. 

For the application of the European 
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echilibrul respectării garanţiilor 

procesuale instituite pentru realizarea 

unui act de justiţie independent, 

imparţial şi de calitate în interesul 

justiţiabililor, acest fapt contribuind la 

consolidarea statului de drept într-o 

societate democratică [23]. 

Art. 3 al noului Cod de procedură 

penală, sub denumirea marginală 

„Separarea funcţiilor judiciare” 

precizează la alin. (1) lit. b) „funcţia de 

dispoziţie asupra drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale persoanei 

în faza de urmărire penală” iar la alin 

(5) că „asupra actelor şi măsurilor din 

cadrul urmăririi penale, care restrâng 

drepturile şi libertăţile fundamentale 

ale persoanei, dispune judecătorul 

desemnat cu atribuţii în acest sens, cu 

excepţia cazurilor prevăzute de lege”. 

Corespunzător funcţiei cu care este 

investit, judecătorul de drepturi şi 

libertăţi are o competenţă precis 

stabilită de art. 53 din noul Cod de 

procedură penală. Potrivit textului 

acestui articol „Judecătorul de drepturi 

şi libertăţi este judecătorul care, în 

cadrul instanţei, potrivit competenţei 

acesteia, soluţionează, în cursul 

urmăririi penale, cererile, propunerile, 

plângerile, contestaţiile sau orice alte 

sesizări privind: a) măsurile preventive; 

b) măsurile asiguratorii; c) măsurile de 

siguranţă cu caracter provizoriu; d) 

actele  procurorului, în cazurile expres 

prevăzute de lege; e) încuviinţarea 

percheziţiilor, a folosirii metodelor şi 

tehnicilor speciale de supraveghere sau 

cercetare ori a altor procedee probatorii 

potrivit legii; f) procedura audierii 

anticipate; g) alte situaţii expres 

prevăzute de lege”. 

Potrivit cadrului juridic stabilit, 

caracteristica esenţială a acestei noi 

instituţii constă în autonomia sa faţă de 

celelalte autorităţi judiciare. Tocmai 

această calitate îi permite să se 

Convention on Human Rights and the 

jurisprudence of the ECHR must be 

noted that these institutions do not 

replace national authorities regarding 

the determination of appropriate means 

necessary to guarantee the civil rights 

and freedoms in judicial activity, they 

are not responsible to establish the 

facts determining the national courts to 

take a particular decision. The Court's 

role is to determine, under the light of 

the Convention, the decisions taken by 

the national authorities, in the exercise 

of discretion, in the sense of their 

consequences compatibility with the 

Convention’s provisions. The 

responsibility for the interpretation and 

application of the provisions of 

criminal law, in compliance with the 

Convention for the protection of 

fundamental rights, lies primarily to 

the national judge. 

To the same extent is also required 

the application of the European Union 

Law, respectively the Charter of 

Fundamental Rights of the European 

Union, which "led to the development, 

by the Court of Justice of the European 

Union, of a genuine culture of 

fundamental rights" [22]. 

 

IV. Competence of the judge of 

rights and freedoms 

 

 

As outlined, the institution of the 

judge of rights and freedoms is a 

modern creation of the Romanian 

legislator, who, along with other 

judicial bodies, is required to ensure 

the balance of compliance of the 

procedural guarantees established for 

the achievement of an independent, 

impartial and qualitative judicial act in 

the interests of individuals, this helping 

to strengthen the rule of law in a 

democratic society [23]. 
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pronunţe imparţial asupra măsurilor ce 

se întreprind în cursul urmării penale, şi 

care privesc drepturile şi libertăţile 

justiţiabililor. Aceasta reprezintă o 

garanţie că măsurile nu vor fi excesive, 

şi că adecvarea lor la cauză va asigura 

pertinenţa actului de justiţie.  

Astfel, judecătorul de drepturi şi 

libertăţi are atribuţia să verifice, pe 

calea cererilor şi propunerilor 

exercitate de titulari ori prin 

intermediul mijloacelor specifice 

controlului judiciar, pe calea 

plângerilor, contestaţiilor sau a oricăror 

alte sesizări, măsurile ce se impun 

pentru o corectă şi eficientă desfăşurare 

a procesului penal. Ele pot viza, de 

exemplu, împiedicarea sustragerii 

suspectului ori a inculpatului de la 

urmărirea penală sau de la judecată ori 

prevenirea săvârşirii unei alte 

infracţiuni, evitarea ascunderii, 

distrugerii, înstrăinării sau sustragerii 

de la urmărire a bunurilor care pot face 

obiectul confiscării speciale sau al 

confiscării extinse, ori care pot servi la 

garantarea executării pedepsei amenzii 

sau a cheltuielilor judiciare ori a 

reparării pagubei produse prin 

infracţiune, aplicarea măsurilor de 

siguranţă cu caracter provizoriu ori a 

actelor procurorului, în cazurile expres 

prevăzute de lege, încuviinţarea 

percheziţiilor ori a altor procedee 

probatorii (folosirea metodelor şi 

tehnicilor speciale de supraveghere sau 

cercetare), audierea anticipată în cazul 

în care există riscul ca un martor să nu 

mai poată fi audiat în cursul judecăţii. 

Prin intermediul mass-media, opinia 

publică ia cunoştinţă, tot mai frecvent, 

de  măsurile ce se dispun faţă de 

persoanele împotriva cărora s-a dispus 

începerea urmării penale. Desigur este 

vorba de persoane ce au o anumită 

notorietate în societate, ori în viaţa 

politică, sau care au săvârşit fapte cu 

Art. 3 of the new Code of Criminal 

Procedure, under the marginal title of 

"Separation of judicial functions" 

specifies in par. (1) b) "the function of 

provisioning on the fundamental 

human rights and freedoms in the 

prosecution stage", and in paragraph 

(5) that "on the acts and measures from 

criminal prosecution, which restricts 

the fundamental rights and freedoms of 

the person responsible, decides the  

judge appointed in this regard, except 

the cases specified by law." 

Corresponding to the position that is 

invested, the judge of rights and 

freedoms has a competence 

specifically set by art. 53 of the new 

Code of Criminal Procedure. 

According to the text of this article 

"The judge of rights and freedoms is 

the judge who, within the court, under 

its competence, settles, during 

prosecution, requests, suggestions, 

complaints, objections or other 

intimations regarding: a) preventive 

measures; b) precautionary measures; 

c) provisional safety measures; d) the 

prosecutor’s acts, in cases provided by 

law; e) consent for investigations, for 

the use of special surveillance and 

investigation methods and techniques 

or other evidence methods  according 

to the law; f) early audience procedure; 

g) other cases expressly provided by 

the law". 

According to the legal framework 

established, the essential feature of this 

new institution consists in its 

autonomy over other judicial authority. 

Precisely this quality allows it to rule 

impartially on the measures to be taken 

during the prosecution and the rights 

and freedoms of individuals. This is a 

guarantee that the measures will not be 

excessive and that their suitability to 

the case will ensure the relevance of 

the justice. 
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totul deosebite ce atrag atenţia opiniei 

publice, constituind subiecte de interes 

mediatic. Lumea percepe însă şi faptul 

că, în multe situaţii, măsurile 

preventive sau asiguratorii, hotărâte 

împotriva suspecţilor sau inculpaţilor, 

n-ar fi impuse de necesitatea derulării 

în bune condiţii a procedurii penale sau 

de preîntâmpinarea altor riscuri. 

Această percepţie este alimentată, mai 

ales, de o mediatizare excesivă, când 

persoanele supuse acestor măsuri sunt 

expuse în ipostaze deloc confortabile, 

însoţite şi de comentarii special 

concepute, pentru a atrage atenţia 

publicului şi a provoca, eventual, vreo 

reacţie de dezaprobare din partea 

acestuia. Credem că nu acesta este 

scopul măsurilor preventive sau 

asiguratorii, şi nici pe de parte această 

mediatizare abuzivă nu slujeşte cauza 

justiţiei. Dreptul la imagine îl are orice 

persoană, şi acesta pentru unii poate 

avea o valoare supremă. De aceea, atâta 

timp cât suspectul sau inculpatul n-a 

fost găsit vinovat de fapta ce i se 

impută, drepturile şi libertăţile lui 

trebuie protejate la fel ca pentru oricine 

altcineva. Sunt nenumărate cazuri când, 

în procedura de urmărire penală, 

împotriva suspecţilor s-a luat, de 

exemplu, măsura arestării preventive, 

deci a privării de libertate, pentru ca, în 

final, instanţa să nu-i considere 

vinovaţi. Cu toate acestea, persoanele 

puse în astfel de situaţii au avut de 

suportat consecinţe morale, fizice şi 

chiar patrimoniale.  

Un domeniu de larg interes şi care 

intră, de asemenea, în competenţa 

judecătorului de drepturi şi libertăţi, îl 

reprezintă încuviinţarea percheziţiilor, 

a folosirii metodelor şi tehnicilor 

speciale de supraveghere sau cercetare 

ori a altor procedee probatorii potrivit 

legii. Spunem că este de larg interes tot 

datorită mediatizării. Opinia publică 

This way, the judge of rights and 

freedoms has the attribution to verify, 

through requests and proposals 

exercised by the holders or by specific 

means of judicial control, through 

complaints, appeals or any other 

intimations, the necessary measures for 

the proper and efficient conduct of 

criminal proceedings. They may 

consist of, for example, the prevention 

of the absconding of the suspect or the 

accused person from prosecution or 

trial, or the prevention from 

committing another crime, avoidance 

of concealment, destruction, disposal 

or circumvention of the goods that may 

be the subject of special or extended 

confiscation, or which may serve to 

ensure the penalty, fine or court costs 

or for the compensation of the damage 

caused by the offense, the application 

of provisionally safety measures or 

prosecutor’s acts in cases expressly 

provided by law, consent for searches 

or other probative procedures (using 

special surveillance or investigation 

methods and techniques), early 

audience if there is a risk that a witness 

would not be heard during the trial. 

 Through the mass media, the public 

becomes aware, more frequently, of 

the measures being applied to persons 

against whom prosecution was 

ordered. Of course, this is the case of 

people who have a certain reputation in 

society or in politics, or who have 

committed totally unique acts that 

attract public attention, being subject 

of media interest. The people also 

perceives, however, the fact that in 

many cases, preventive or protective 

measures, decided against suspects or 

defendants, are not imposed by the 

need to conduct properly the criminal 

proceedings or prevent other risks. 

This perception is supported especially 

by an excessive mediatization, when 
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află astfel de intimităţile celor urmăriţi, 

fără să realizeze ce valoare reprezintă 

pentru fiecare intimitatea şi ce 

importanţă are dreptul la viaţă intimă, 

familială şi privată, precum şi secretul 

corespondenţei. Curiozitatea pentru 

astfel de informaţii depăşeşte de multe 

ori simţul raţiunii. Aici însă se pune 

problema, în primul rând, din 

perspectiva celor care dispun astfel de 

măsuri, precum şi a celor care 

gestionează informaţiile obţinute pe 

această cale.  

Potrivit art. 152 din actualul Cod de 

procedură penală, judecătorul de 

drepturi şi libertăţi autorizează 

solicitarea pe care organele de urmărire 

penală o adresează, unui furnizor de 

reţele publice de comunicaţii 

electronice sau unui furnizor de servicii 

de comunicaţii electronice accesibile 

publicului, să transmită datele reţinute, 

în baza legii speciale privind reţinerea 

datelor generate sau prelucrate de 

furnizorii de reţele publice de 

comunicaţii electronice şi de furnizorii 

de servicii de comunicaţii electronice 

destinate publicului, altele decât 

conţinutul comunicaţiilor. Temeiul 

legal pentru solicitarea acestor date, îl 

constituie suspiciunea rezonabilă, cu 

privire la săvârşirea unei infracţiuni şi 

există indicii sigure pentru a se crede că 

datele solicitate constituie probe, pentru 

categoriile de infracţiuni prevăzute de 

legea privind reţinerea datelor generate 

sau prelucrate de furnizorii de reţele 

publice electronice şi de furnizorii de 

servicii de comunicaţii electronice 

destinate publicului. Textul de la alin. 

(3) al acestui articol obligă furnizorii să 

păstreze secretul cu privire la 

operaţiunile efectuate. 

În prezent legea la care face 

trimitere art. 152 este Legea nr. 

82/2012 privind reţinerea datelor 

generate sau prelucrate de furnizorii de 

the persons subject to these measures 

are exposed in uncomfortable 

situations, accompanied by comments 

specifically designed to attract public 

attention and possibly cause a reaction 

of disapproval on its part. We believe 

that this is not the purpose of 

preventive or protective measures nor 

the abusive mediatization does serve 

the cause of justice. Everyone has the 

right to an image and for some it may 

have a supreme value. Therefore, as 

long as the suspect or the accused was 

not guilty of the offense for which he is 

being held, his rights and freedoms 

must be protected just like for anyone 

else. There are many cases where the 

prosecution proceeding against the 

suspects was taken, for example, the 

remand measure, therefore the 

deprivation of liberty, so that, finally, 

the court does not consider them 

guilty. However, the persons placed in 

such situations had to bear moral, 

physical and even patrimonial 

consequences. 

An area of wide interest and which 

also falls within the competence of the 

judge of rights and freedoms is the 

consent for investigations, the use of 

special surveillance or investigation 

methods and techniques or other 

probative proceedings according to the 

law. We say that it is of wide interest 

also due to the mediatization. This 

way, the public opinion finds out the 

intimacies of the pursued persons, 

without realizing what value the 

privacy represents for each and how 

important is the right to intimate, 

family and private life and secrecy of 

correspondence. The curiosity for such 

information often exceeds the sense of 

reason. But here comes the problem, in 

the first place, from the perspective of 

those who order such measures, as well 

as those who manage the information 
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reţele publice de comunicaţii 

electronice şi de furnizorii de servicii 

de comunicaţii electronice destinate 

publicului, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 

506/2004 privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi protecţia vieţii 

private în sectorul comunicaţiilor 

electronice [24]. Legea transpune în 

planul legislaţiei naţionale Directiva 

2006/24/CE a Parlamentului European 

şi a Consiliului din 15 martie 2006 

privind păstrarea datelor generate sau 

prelucrate în legătură cu furnizarea 

serviciilor de comunicaţii electronice 

accesibile publicului sau de reţele de 

comunicaţii publice şi de modificare a 

Directivei 2002/58/CE, şi a fost 

adoptată după constatarea 

neconstituţionalităţii actului normativ 

anterior în aceeaşi materie. Prin 

Decizia nr. 1258/2009 [25], Curtea 

Constituţională a constatat 

neconstituţionalitatea Legii nr. 

298/2008 privind reţinerea datelor 

generate sau prelucrate de furnizorii de 

servicii de comunicaţii electronice 

destinate publicului sau de reţele 

publice de comunicaţii, precum şi 

pentru modificarea Legii nr. 506/2004 

privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi protecţia vieţii private în 

sectorul comunicaţiilor electronice.  

În motivarea deciziei sale, Curtea 

Constituţională a arătat că, deşi Legea 

nr. 298/2008 se referă la date cu 

caracter predominant tehnic, totuşi 

acestea sunt reţinute cu scopul 

furnizării informaţiilor cu privire la 

persoană şi viaţa sa privată şi, prin 

urmare, sunt necesare garanţii pentru 

respectarea cestor drepturi 

fundamentale ale persoanei. „Limitarea 

exerciţiului unor drepturi personale în 

considerarea unor drepturi colective şi 

interese publice ce vizează siguranţa 

naţională, ordinea publică sau prevenţia 

obtained this way. 

According to art. 152 of the present 

Code of Criminal Procedure, the judge 

of rights and freedoms authorizes the 

request that the criminal prosecution 

bodies addresses to a provider of 

public electronic communications 

networks or a provider of publicly 

available electronic communications 

services to transmit the data retained, 

based on the special law regarding the 

retention of data generated or 

processed by providers of public 

electronic communications networks 

and providers of publicly available 

electronic communications services, 

other than the contents of 

communications. The legal basis for 

requiring such data is the reasonable 

suspicion of committing an offence 

and there are certain clues to believe 

that the requested data constitute 

evidence for the categories of offenses 

under the law on the retention of data 

generated or processed by providers of 

public electronic networks and 

providers of publicly available 

electronic communications services. 

The text of par. (3) of this article 

oblige the providers to keep the secret 

on the operations performed. 

Currently the law referred to by art. 

152 is the Law 82/2012 on the 

retention of data generated or 

processed by providers of public 

electronic communications networks 

and providers of publicly available 

electronic communications services for 

the public and for the amendment of 

Law no. 506/2004 concerning the 

processing of personal data and 

privacy in the electronic 

communications sector [24]. The Law 

transposes into national legislation plan 

the Directive 2006/24 / EC of the 

European Parliament and of the 

Council of 15 March 2006 on the 
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penală - se arată în Decizia Curţii 

Constituţionale - a constituit în 

permanenţă o operaţiune sensibilă sub 

aspectul reglementării, astfel încât să 

fie menţinut un just echilibru între 

interesele şi drepturile individuale, pe 

de o parte, şi cele ale societăţii, pe de 

altă parte”. Curtea a mai adus ca 

argument în declararea 

neconstituţionalităţii Legii nr. 298/2008 

şi jurisprudenţa Curţii Europene a 

Drepturilor Omului. Astfel în cauza 

Klauss împotriva Germaniei, 1978, 

Curtea a precizat că luarea unor măsuri 

de supraveghere, fără garanţii adecvate 

şi suficiente, poate duce la „distrugerea 

democraţiei sub pretextul apărării ei” 

[26]. 

În acelaşi sens, în jurisprudenţa 

CEDO s-a mai arătat că întrucât 

convorbirile telefonice întră în 

noţiunile de „viaţă privată” şi 

„corespondenţă”, pentru interceptarea 

lor, memorarea datelor astfel obţinute 

şi eventuala lor utilizare în procedurile 

judiciare, trebuie să existe o bază legală 

corespunzătoare, care să stabilească 

limite rezonabile şi un regim eficient de 

garanţii, deoarece operaţiunea 

constituie o ingerinţă a unei autorităţi 

publice în exercitarea dreptului garantat 

de art. 8 din Convenţia Europeană a 

Drepturilor Omului [27].  

În practica administrativă şi 

judiciară din România s-a încetăţenit o 

anumită mentalitate potrivit căreia, 

ceea ce se face cu respectarea sau în 

temeiul legii ar fi corect şi de 

necontestat. Desigur, autorităţile îşi 

fundamentează acţiunile pe lege şi, 

chiar şi atunci când depăşesc limitele 

legale şi săvârşesc abuzuri, tot legea o 

invocă. Însă, problema cea mai 

importantă, care, din păcate, scapă 

atenţiei opiniei publice, priveşte 

calitatea legii. Datorită gravelor 

deficienţe şi a modului nedemocratic în 

retention of data generated or 

processed in connection with the 

provision of publicly available 

electronic communications services or 

of public communications networks 

and amending Directive 2002 / 58 / 

EC, and was adopted after declaring 

the unconstitutionality of the previous 

enactment on the same subject. By 

Decision no. 1258/2009 [25], the 

Constitutional Court declared 

unconstitutional the law 298/2008 on 

the retention of data generated or 

processed by providers of publicly 

available electronic communications 

services or of public communications 

networks and amending Law 506/2004 

regarding the processing of personal 

data and protection of privacy in the 

electronic communications sector. 

As grounds for its decision, the 

Constitutional Court stated that, 

although the Law 298/2008 refers to 

predominantly technical data, however, 

they are retained with the purpose of 

providing information about the 

individual and his private life and, 

therefore, are necessary guarantees 

compliance with these fundamental 

human rights. "Limiting the exercise of 

personal rights by reason of collective 

rights and public interests aimed at 

national security, public order and 

criminal prevention - to the decision of 

the Constitutional Court - was always a 

sensitive operation in terms of 

regulation, so as to maintain a fair 

balance between individual rights and 

interests, on the one hand, and society, 

on the other hand". The Court brought 

as argument in declaring 

unconstitutional the law 298/2008 also 

the jurisprudence of European Court of 

Human Rights. Thus in the case Klauss 

against Germany in 1978, the Court 

stated that measures of supervision, 

without adequate and sufficient 
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care se desfăşoară procesul legislativ, 

s-a ajuns ca, într-o măsură 

îngrijorătoare, sursa nedreptăţilor şi a 

nesocotirii drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti s-o reprezinte tocmai legea. 

Este şi cazul Legii nr. 298/2008, 

declarată neconstituţională. Expresia 

„prevăzut (ă) de lege” - se arată în 

jurisprudenţa CEDO - impune nu 

numai respectarea dreptului intern, ci 

se referă şi la calitatea legii, care 

trebuie să fie compatibilă cu principiul 

preeminenţei dreptului. În contextul 

supravegherii secrete exercitate de 

autorităţile publice, dreptul intern 

trebuie să ofere o protecţie împotriva 

intervenţiei arbitrarului în exercitarea 

dreptului unui individ, prin raportare la 

art. 8. În plus, legea trebuie să 

folosească termeni suficient de clari 

pentru a le indica persoanelor, de o 

manieră satisfăcătoare, circumstanţele 

şi condiţiile în care abilitează 

autorităţile publice să ia astfel de 

măsuri secrete. Dacă, indiferent care ar 

fi sistemul, nu se poate înlătura 

niciodată complet eventualitatea unei 

acţiuni nelegitime a unui funcţionar de 

rea-credinţă, neglijent sau prea zelos, 

elementele care contează în vederea 

exercitării controlului Curţii în cauză, 

sunt probabilitatea unei asemenea 

acţiuni şi garanţiile oferite pentru a se 

proteja împotriva acesteia [28]. 

Credem că noul sistem stabilit prin 

Codul de procedură penală, care 

conferă judecătorului de drepturi şi 

libertăţi competenţa de a autoriza 

solicitarea organelor de urmărire 

penală, de a folosi datele generate sau 

prelucrate de către furnizorii de reţele 

de comunicaţii electronice, constituie o 

garanţie, potrivit celor arătate de Curtea 

Constituţională şi jurisprudenţa CEDO. 

Tot o garanţie stabileşte şi art. 154 alin. 

(6) din Codul de procedură penală, care 

reglementează în competenţa 

guarantees can lead to "the destruction 

of democracy under the pretext of 

defending them" [26]. 

Likewise, the ECHR jurisprudence 

showed that due to the fact that 

telephone conversation are included in 

the notions of "private life" and 

"correspondence", in order to intercept 

them, to store data thus obtained and 

their possible use in legal proceedings 

should exist an appropriate legal basis 

to establish reasonable limits  and 

effective guarantee regime as an 

interference with the operation of the a 

public authority with the exercise of 

the rights guaranteed by art. 8 of the 

European Convention on Human 

Rights. [27]. 

In the administrative and judicial 

practice from Romania has become 

established a certain mentality 

according to which, what is in 

compliance with or based on law 

would be fair and undeniable. Of 

course authorities base their actions on 

the law and, even when exceeding the 

legal limits and commit abuses, they 

also invoke the law. But the most 

important issue, which unfortunately 

escapes public attention, regards to the 

quality of the law. Due to the serious 

deficiencies and the undemocratic way 

in which the legislative process is 

conducted, it came that, in a worrying 

extent, the source of the injustice and 

disregard of the civil rights and 

freedoms to be represented precisely 

by the law. Is also the case of the Law 

298/2008, declared unconstitutional. 

The expression "provided by the law" - 

indicated in ECHR jurisprudence - not 

only requires compliance with national 

law, but also refers to the quality of the 

law, which should be compatible with 

the rule of law. In the context of secret 

surveillance exercised by public 

authorities, the national law should 
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judecătorului de drepturi şi libertăţi, 

autorizarea solicitării de către procuror 

unui furnizor de reţele publice de 

comunicaţii electronice ori unui 

furnizor de servicii de comunicaţii 

electronice destinate publicului, a 

transmiterii datelor conservate potrivit 

legii ori ridicarea acestei măsuri.  

Supunerea acestor delicate măsuri 

controlului instanţelor judecătoreşti, 

întăreşte garanţia că ingerinţa în viaţa 

intimă a persoanei va fi rezonabilă şi 

strict determinată, ca intensitate, de 

interesul public care se cere apărat într-

un adevărat adevărat stat de drept [29]. 

Dispunând cu privire la ingerinţe grave 

asupra libertăţii individuale, vieţii 

intime şi private, precum şi a celorlalte 

drepturi şi libertăţi, judecătorul de 

drepturi şi libertăţi nu realizează doar 

un examen de legalitate, ci şi de 

proporţionalitate, de rezonabilitate a 

măsurii ce se cere a fi dispusă. 

Activitatea sa dă expresie unor 

concepte moderne ale procesului penal 

şi ale actului de justiţie, în general, aşa 

cum sunt ele definite şi în Codul de 

procedură penală. Concepte ca  

„suspiciune rezonabilă” (art. 139 şi art. 

152), „măsură proporţională cu 

restrângerea drepturilor şi libertăţilor” 

(art.139), „ingerinţă disproporţionată”, 

etc., impun regândirea întregii 

problematici a măsurilor preventive şi a 

celor de siguranţă din perspectiva unei 

valori fundamentale a statului de drept 

şi anume, demnitatea umană [30]. 

 

Concluzii  

 

Instituţia judecătorului de drepturi şi 

libertăţi, având în vedere caracterul ei 

de noutate în sistemul judiciar 

românesc, intrată în funcţiune de mai 

puţin de doi ani de zile, se confruntă cu 

o multitudine de neclarităţi legislative 

şi inerţii ale jurisprudenţei. Cu toate 

provide protection against arbitrary 

interference in the exercise of the right 

of an individual in relation to art. 8. In 

addition, the law should use 

sufficiently precise terms indicate the 

persons, in a satisfactory manner, the 

circumstances and conditions which 

enables the public authorities to take 

such secret measures. If, whatever the 

system, it can never completely 

remove the event of an unlawful action 

of a dishonest, careless or overzealous 

official, the elements that matters to 

exercise control of the concerned Court 

are the probability of such an action 

and the guarantees provided for to 

protect themselves against it [28]. 

We believe that the new system 

established by the Code of Criminal 

Procedure which confers the judge of 

rights and freedoms the power to 

authorize the request of the prosecution 

to use data generated or processed by 

providers of electronic 

communications networks constitute a 

guarantee, as indicated by 

Constitutional Court and ECHR 

jurisprudence. Also a guarantee is set 

by art. 154 lin. (6) of the Criminal 

Procedure Code, which regulates in the 

competence of the judge of rights and 

freedoms the prosecutor’s 

authorization to request a provider of 

public electronic communications 

network or service provider of publicly 

available electronic communications 

the transmission of preserved data 

according to law or waiver of such 

measure. 

Subjecting these delicate measures 

to the control of the courts strengthens 

the guarantee that interference with 

private life of the individual will be 

strictly reasonable determined as 

intensity by the public interest that is 

required to be defended in a really 

State of law [29]. Ordering about 
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acestea, se constată o atitudine pozitivă 

şi optimistă în ceea ce priveşte 

consolidarea ei şi întărirea rolului ce i 

s-a atribuit. Jurisprudenţa de până acum 

pune în evidenţă, în primul rând, faptul 

că instituţia se dovedeşte deosebit de 

utilă. Examinarea condiţiilor de 

legalitate, incidente fiecăreia dintre 

măsurile preventive aplicate în 

procedurile judiciare, se face cu mai 

multă atenţie, manifestându-se, tocmai 

datorită autonomiei, un echilibru 

absolut necesar pentru o soluţionare 

corectă a fiecărei cauze. S-a dovedit, 

deja, în cazuistica de până acum, că 

judecătorul de drepturi şi libertăţi poate 

stabili mai bine joncţiunea dintre 

interesul public, pe de o parte, şi cel al 

justiţiabililor, pe de altă parte, decât o 

făcea  instanţa de fond sau celelalte 

autorităţi judiciare. Intensificarea 

controlului judiciar asupra măsurilor 

preventive, prin intermediul acestei 

instituţii, conferă mai multă eficienţă 

garanţiilor procesuale faţă de suspect 

sau inculpat, fapt ce pune în evidenţă 

previzibilitatea, predictibilitatea şi 

calitatea noilor dispoziţii în materia 

procedurii penale. 
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Conclusions 

 

The institution of the judge of rights 

and freedoms, given its novelty 

character in the Romanian judicial 

system, which came into operation less 

than two years, faced with a multitude 

of legal uncertainties and inertia of 

jurisprudence. However, there is a 

positive and optimistic attitude 

regarding its consolidation and 

strengthening of the role that has been 

assigned. The jurisprudence so far 

reveals, in the first place, that the 

institution is proving to be particularly 

useful. The examination of the 

conditions of legality regarding to each 

preventive measures applied in judicial 

proceedings is made more carefully, 

being manifested, precisely because of 

the autonomy, an equilibrium essential 

for a proper resolution of each case. It 

was proved already, in the casuistry so 

far, that the judge of rights and 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 4. Issue 1/2015 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Nicoleta MOROZAN 

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

123 

prin Legea nr. 64/2004, publicată în 

Monitorul Oficial al Romaniei nr. 

343/20.04.2004; Rezoluţia nr. 1165 (1998) 

privind dreptul la viaţă privată, 

Recomandarea nr. 1340 /1997) privind 

efectele produse de privarea de libertate 

asupra relaţiilor sociale şi de familie ale 

deţinutului; Recomandarea nr. 1235 (1994) 

privind psihiatria şi drepturile omului; 

Recomandarea 1245 (1994) privind 

privarea de libertate în cursul judecăţii; 

Rezoluţia nr. 721 (1980) privind procesarea 

de date şi protecţia drepturilor omului; 

Recomandarea nr. R (2006) 13 cu privire la 

arestul preventiv, condiţiile în care acesta 

are loc şi garanţiile împotriva abuzurilor; 

Recomandarea (2006) 2 referitoare la 

Regulile penitenciare europene; 

Recomandarea (2005) 10 privind tehnicile 

speciale de anchetă în legătură cu 

infracţiunile grave, inclusiv acte de 

terorism; Recomandarea nr. R (2005) 9 cu 

privire la protecţia martorilor şi 

colaboratorilor justiţiei; Recomandarea nr. 

R (2003) 13 cu privire la furnizarea de 

informaţii prin mass-media în legătură cu 

procesele penale; Recomandarea nr. R 

(2000) 19 cu privire la rolul procurorului în 

sistemul justiţiei penale; Recomandarea nr. 

R (99) 1 cu privire la armonizarea regulilor 

medico-legale de efectuare a autopsiei; 

Recomandarea nr. R (97) 13 cu privire la 

intimidarea şi drepturile apărării; 

Recomandarea nr. R (95) 13 cu privire la 

problemele dreptului procesual penal în 

materia tehnologiei informaţiei; 

Recomandarea nr. R (94) 12 cu privire la 

independenţa, eficienţa şi rolul 

judecătorului; Recomandarea nr. R (92) 1 

cu privire la utilizarea expertizelor ADN în 

cadrul sistemului judiciar penal; 

Recomandarea nr. R (87) 21 cu privire la 

asistarea victimelor şi prevenirea 

victimizării; Recomandarea nr. R (87) 18 

cu privire la simplificarea justiţiei penale; 

Decizia cadru a Consiliului (2001/220 JAI) 

din 15 martie 2001 privind statutul victimei 

în cadrul procesului penal; Rezoluţia 

Consiliului (2001/C 187/01) din 25 iunie 

2001 privind schimbul de concluzii 

rezultate din expertizele ADN; Rezoluţia 

Consiliului din 20 decembrie 1996 privind 

freedoms may establish better the 

junction between the public interest, on 

the one hand, and the individuals, on 

the other hand, than does the court 

judging the merits of the case or other 

judicial authorities. The intensification 

of judicial control on preventive 

measures through this institution, gives 

more efficiency to the procedural 

guarantees offered to the suspect or 

defendant, which emphasizes the 

foreseeability, predictability and 

quality of the new provisions on 

criminal proceedings. 
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Rezumat: Avand în vedere noile 

realități judiciar-sociale, efect al luptei 

împotriva corupției, o analizare exhaustivă 

a dispozițiilor referitoare la măsurile 

preventive s-ar impune poate, mai mult ca 

oricând, ținând cont de implicațiile acestor 

instituții cu caracter de constrângere 

asupra libertății individuale și siguranței 

persoanei. Necesitatea imperativă a 

asigurării și respectării celor două 

drepturi și libertăți fundamentale ale 

omului, garantate de Convenția Europeană 

a Drepturilor Omului [1] și Constituție [2], 

subliniată în repetate rânduri de către 

doctrină [3], în special protejarea 

persoanei împotriva unui eventual 

arbitrariu al autorităților judiciare, au fost 

determinante în decizia elaborării 

prezentei lucrări. Criticile pe care le 

aducem sunt circumscrise modalității de 

codificare (legiferare) a unor instituții și 

dispoziții cuprinse în Titlul V. Măsurile 

preventive și alte măsuri procesuale, 

Capitolul I. Măsurile preventive, Secțiunile 

1-8 ale Părții generale din noul Cod de 

procedură penală (prescurtat Cpp), cu 

referire directă la tehnica legislativă, 

inadvertențele de ordin normativ, 

prevederile neclare/insuficiente, etc. Pe de 

altă parte sunt prezentate argumentat și 

propunerile de îmbunătățire a legislației 

deficitare, în scopul eliminării, pe viitor, a 

posibilității interpretării și aplicării diferite 

a instituțiilor în cauză. Fără a avea 

pretenția epuizării aspectelor critice 

referitoare la dispozițiile în cauză, prezenta 

lucrare se dorește a fi un material de 

reflexie asupra unor erori și lacune 
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Abstract: Taking into account the new 

socio-juridical realities, effect of the fight 

against corruption, an exhaustive 

analysis of the dispositions relating to 

preventive measures may be imposed, 

more than ever, considering the 

implications of these institutions with a 

constraint character of the individual 

freedom and safety of person. The 

imperative need to ensure and respect the 

fundamental rights and freedoms of 

humans guaranteed by the fundamental 

European Convention on human rights 

[1] and the Constitution[2], repeatedly 

underlined by the doctrine [3], in 

particular protecting the person against a 

possible arbitrariness of the judicial 

authorities, were decisive in the 

development of this work. The criticism 

that we bring are circumscribed to the 

coding ways (lawmaking) of some 

institutions and provisions contained in 

Title V. Preventive measures and other 

procedural measures, Chapter I 

Preventive measures, Sections 1-8 of the 

General Part of the new code of criminal 

procedure (abbreviated as CPC), with 

direct reference to the legislative 

technique, normative inadequacies, 

unclear/insufficient provisions, etc. On 

the other hand the proposals for 

improving the poor laws are presented 

and argued, in order to eliminate in the 

future the possibility of different 

interpretation and application of the 

institutions concerned. Without claiming 

to exhaust the critical aspects relating to 

the provisions in question, the present 
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conținute în Codul de procedură penală, cu 

referire strictă la măsurile preventive, 

exprimându-ne opinia că legiuitorul se va 

preocupa în viitor de remedierea acestora 

(și nu numai), astfel încât să se asigure 

înțelegerea și interpretarea cât mai corectă  

și unitară a normelor în cauză.  

 

 

 

Cuvinte cheie: reținere; control 

judiciar; reformulare; modificare; lacună 

legislativă. 

 

 

Introducere 

 

Instituite în scopul asigurării bunei 

desfăşurări a procesului penal, al 

împiedicării sustragerii 

suspectului/inculpatului de la urmărire 

penală sau de la judecată ori al 

prevenirii săvârşirii unei alte 

infracţiuni, măsurile preventive pot fi 

dispuse cu privire la suspectul sau 

inculpatul persoană fizică sau persoană 

juridică [4].  

Stabilirea vreuneia dintre măsurile 

preventive nu se poate face decât cu 

respectarea condiţiilor generale şi 

speciale, cumulative şi imperative, care 

constituie în acelaşi timp garanţii 

procesuale, edictate în scopul protejării 

dreptului fundamental al inviolabilităţii 

persoanei, în special dreptul de a se 

putea mişca liber şi de a avea conduita 

dorită. 

Prezenta lucrare este structurată în 

două secţiuni: prima conţine 

prezentarea succintă a deciziilor Curţii 

Constituţionale - emise urmare a 

declarării neconstituţionale a unor 

articole referitoare la instituţiile 

abordate, respectiv recursuri în 

interesul legii admise în scopul 

interpretării şi aplicării unitare a unor 

dispoziţii, iar al doilea conţine critici 

ale unor reglementări în vigoare care, 

work aims to be a reflection on the errors 

and flaws contained in the Code of 

criminal procedure, with strict reference 

to preventive measures, expressing the 

opinion that our legislature will be 

concerned in the future with fixing them 

(and not only), so as to ensure the proper 

and reliable understanding and 

interpretation of the rules in question. 

 

Keywords: detention; judicial control; 

reformulation; modification; legislative 

lacuna. 

 

 

Introduction 

 

Established in order to ensure the 

proper conduct of the criminal trial, to 

prevent the evasion of the 

suspect/defendant from criminal 

investigation or trial, or to prevent the 

commission of another offence, the 

preventive measures can be arranged 

with regard to the suspect or accused 

person or legal person [4]. 

Setting any of the precautionary 

measures can only be made in 

accordance with the general and 

special, cumulative and imperatives 

conditions, which constitutes at the 

same time the procedural guarantees 

edited in order to protect the 

fundamental right of inviolability of 

the person, in particular the right to be 

able to move freely and to have the 

desired conduct. 

This paper is structured in two 

sections: the first contains a brief 

presentation of the decisions of the 

Constitutional Court - issued after 

certain articles concerning the 

institutions addressed, namely the 

appeals of law admitted for the 

purposes of the uniform interpretation 

and application of provisions have 

been declared unconstitutional, while 

the latter contains criticism of some 
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în opinia noastră, sunt neexplicite, 

neclare, nepredictibile sau neechivoce - 

impunându-se modificarea şi/sau 

completarea lor, precum şi propunerile 

de lege ferenda.  

 

1. Decizii ale Curţii 

Constituţionale şi recursuri în 

interesul legii 
 

De la data intrării în vigoare a 

noului Cod de procedură penală (Cpp) - 

01 februarie 2014 – dispoziţii ale sale 

au necesitat a fi verificate atât de către 

Curtea Constituţională [5] - urmare a 

unor excepţii de neconstituţionalitate 

ridicate - cât şi de către Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie [6] - urmare a 

solicitărilor privind necesitatea 

interpretării şi aplicării unitare a unor 

reglementări, formulate prin recursuri 

in interesul legii. 

Din cele 7 decizii pronunţate de 

către Curtea Constituţională, 3 au vizat 

în mod concret prevederi referitoare la 

măsurile preventive (una singură fiind 

admisă), iar în privinţa celor 6 recursuri 

în interesul legii (admise în totalitate), 

2 au avut ca obiect stabilirea 

modalităţii de aplicare a unor dispoziţii 

cuprinse în capitolul referitor la 

măsurile preventive. 

Astfel, prin Decizia nr. 712 din 

04.12.2014, Curtea Constituţională a 

admis excepţia de neconstituţionalitate 

a prevederilor  art. 211-217 Cpp, 

ridicată într-o cauză având ca obiect 

soluţionarea unei cereri de înlocuire a 

măsurii controlului judiciar, întrucât 

dispoziţiile procedural - penale nu 

reglementau un termen pentru care să 

poată fi dispusă măsura preventivă. 

În motivarea deciziei [7], după o 

succintă analiză a măsurilor preventive 

neprivative de libertate ale obligației de 

a nu părăsi localitatea şi a obligaţiei de 

a nu părăsi ţara (aşa cum erau 

regulations in force which, in our 

opinion, are inexplicit, blurry, 

unpredictable or unequivocal – 

imposing their modification and/or 

completion, as well as the proposals 

de lege ferenda. 

 

1. Decisions of the Constitutional 

Court and the appeals in the 

interest of the law 

 

From the date of entry into force of 

the new Code of criminal procedure 

(CPC) - February, 01, 2014 - certain 

dispositions have required to be 

verified by both the Constitutional 

Court [5] - as a result of some 

unconstitutionality exceptions raised - 

as well as by the High Court of 

Cassation and Justice [6] - result of 

applications for uniform interpretation 

and application of some rules laid 

down by appeals in the interest of the 

law. 

Of the 7 decisions handed down by 

the Constitutional Court, 3 were 

specifically provisions on preventive 

measures (only one being admitted), 

and in respect of the six appeals in the 

interest of the law (allowed in full), 2 

had as object establishing the ways 

for the application of certain 

provisions contained in the chapter on 

preventive measures. 

Thus, by Decision no. 712 of 

December, 04, 2014, the 

Constitutional Court upheld the 

exception of unconstitutionality of the 

provisions of art. 211-217 CPC, risen 

in a cause involving the resolution of 

a request for the replacement of 

judicial control measure, because the 

criminal procedural provisions did not 

regulate a term for which the 

preventive measure may be ordered. 

In motivating the decision [7], after 

a brief analysis of the non-custodial 
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reglementate în vechiul Cod de 

procedură penală), instanţa de 

contencios constituţional a reţinut că 

obligaţiile aferente celor două foste 

măsuri preventive se regăsesc în 

actualul Cpp ca obligaţii ce pot fi 

impuse inculpatului în cazul dispunerii 

controlului judiciar sau a controlului 

judiciar pe cauţiune, cu menţiunea că o 

parte dintre vechile obligaţii au fost 

preluate cu conţinut asemănător, iar, în 

plus, au fost introduse şi obligaţii 

suplimentare. 

De asemenea, este subliniat faptul 

că fostele măsuri preventive 

neprivative de libertate se puteau 

dispune pentru o durată maximă de 30 

de zile, cu posibilitatea prelungirii 

pentru alte maxim 30 de zile, în cursul 

urmăririi penale, perioada maximă 

(cumulată) neputând depăşi un an sau, 

excepţional, doi ani, în timp ce 

actualele măsuri preventive neprivative  

de libertate nu au reglementat un 

termen sau o durată maximă pentru 

care pot fi dispuse. 

Analizând, din punct de vedere 

constituţional, natura şi specificul 

măsurilor preventive, Curtea a constatat 

că acestea constituie ingerinţe, fie în 

dreptul fundamental al libertăţii 

individuale, prevăzut de art. 23 din 

Constituţie (cazul măsurilor preventive 

privative de libertate - reţinerea, arestul 

la domiciliu şi arestarea preventivă), fie 

în alte drepturi sau libertăţi 

fundamentale, reglementate de art. 25, 

art. 26, art. 39, art. 41 şi art. 45 din 

Constituţie (situaţiile controlului 

judiciar şi a controlului judiciar pe 

cauţiune - clasificate drept singurele 

măsuri preventive neprivative de 

libertate). 

Subliniind, sub aspect constituţional 

şi prin raportare la dispoziţiile art. 211-

215 Cpp, condiţiile care trebuie 

îndeplinite pentru restrângerea 

preventive measures of the obligation 

to not leave the locality and the 

obligation to not leave the country (as 

they were regulated in the old code of 

criminal procedure), the contentious 

constitutional court held that the 

obligations afferent to the two former 

preventative measures can be found in 

the current CPC as obligations which 

may be imposed on the accused in the 

case of judicial control of judicial 

control on bail, with the mention that 

some of the old obligations were 

taken over with a similar content, and, 

in addition, additional obligations 

have been introduced. 

It is also pointed out that the 

former non-custodial preventive 

measures could be ordered for a 

maximum period of 30 days, with the 

possibility of extension for another 30 

days, during criminal prosecution the 

maximum period (cumulated) cannot 

exceed one year, or, exceptionally, 

two years, while the current non-

custodial preventive measures have 

not embraced a time limit or a 

maximum duration for which they 

may be ordered. 

Analyzing, from a constitutional 

point of view, the nature and 

specificity of the preventive measures, 

the Court found that they constitute 

interferences with the fundamental 

right of individual freedom, provided 

for in article 23 of the Constitution 

(the case of preventive measures 

involving deprivation of liberty - 

detention, house arrest and preventive 

arrest) or other fundamental freedoms 

or rights, governed by article 25, 

article 26, article 39, article 41 and 

article 45 of the Constitution (the 

situations of judicial control and 

judicial control on bail - classified as 

the only non-custodial preventive 

measures).  
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exerciţiului unor drepturi sau libertăţi 

[8] – subsecventă celor două categorii 

de control judiciar - Curtea a constatat  

că reglementarea în cauză nu asigura 

un just echilibru între interesul public şi 

cel individual, încălcând principiul 

proporţionalităţii, prin faptul că 

legiuitorul nu a reglementat o perioadă 

determinată/limitată în timp, pentru 

care poate fi dispusă oricare dintre cele 

două măsuri preventive neprivative de 

libertate. Altfel spus, restrângerea 

nelimitată temporal a drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale vizate de 

conţinutul oricărei măsuri preventive, 

aduce atingere principiului 

constituţional al proporţionalităţii, 

afectând conţinutul normativ al 

drepturilor fundamentale vizate. 

Din aceste considerente şi 

constatând că şi art. 216-217 Cpp le 

sunt aplicabile argumentele de 

neconstituţionalitate referitoare la art. 

211-215 Cpp, Curtea a admis şi a 

declarat neconstituţionale dispoziţiile  

art. 211-217 Cpp. Urmare a acestui 

fapt, prin Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 82/10.12.2014 [9] au 

fost modificate dispoziţiile art. 207, art. 

208 şi art. 216 Cpp, respectiv 

completate cu un nou articol - art. 215
1
 

Cpp, stabilindu-se posibilitatea 

dispunerii controlului judiciar pe o 

durată de cel mult 60 de zile, eventual 

prelungirii acestei măsuri pentru cel 

mult 60 de zile, durata totală neputând 

depăşi: 

- în cursul urmăririi penale - 1 an 

(dacă pedeapsa prevăzută de lege 

pentru infracţiunea comisă este amenda 

sau închisoarea de cel mult 5 ani) sau 2 

ani (în cazul infracţiunilor pedepsite cu 

detenţiunea pe viaţă sau închisoarea 

mai mare de 5 ani); 

- în cursul judecăţii în primă 

instanţă - un termen rezonabil, dar nu 

mai mult de 5 ani de la momentul 

Stressing, from a constitutional 

point of view and by reference to the 

provisions of article 211-215 of the 

CPC, the conditions that must be met 

for the restriction of the exercise of 

certain rights or freedoms [8] - 

subsequent of the two types of 

judicial control - the court found that 

the regulation in question does not 

ensure a just balance between the 

public and individual interest, in 

violation of the principle of 

proportionality, in that the legislature 

hasn't covered a determined/limited 

period in time for which either of two 

non-custodial preventive measures 

may be ordered. In other words, the 

temporary unlimited time restriction 

of the fundamental rights and 

freedoms targeted by the content of 

any preventive measures affects the 

constitutional principle of 

proportionality, by affecting the 

normative content of the targeted 

fundamental rights. 

For these reasons, and noting that 

the arguments of unconstitutionality 

referring to article 211-215 of the 

CPC are applicable to articles 216-

217 CPC, the Court accepted and 

declared unconstitutional the 

provisions of articles 211-217 CPC. 

As a result of this, through the 

Government Emergency Ordinance 

no. 82/10.12.2014 [9] articles 207, 

article 208 and article 216 CPC have 

been amended and respectively 

supplemented by a new article - 

article 215
1 

CPC settling the 

possibility of ordering the judicial 

control for a period not exceeding 60 

days, which may be extended for a 

maximum of 60 days. The total 

duration may not exceed: 

- in the course of prosecution -1 

year (if the penalty prescribed by law 

for the offence committed is a fine or 
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trimiterii în judecată; 

Din interpretarea art. 343 cu art. 

215
1
 alin. 7, rezultă că durata 

controlului judiciar în camera 

preliminară este de cel mult 60 de zile.  

Prin acelaşi act normativ menţionat 

a fost reglementată verificarea din 

oficiu şi periodică (dar nu mai târziu de 

60 de zile) a legalităţii şi temeiniciei 

măsurii preventive a controlului 

judiciar sau a controlului judiciar pe 

cauţiune, de către judecătorul de 

cameră preliminară şi instanţa de 

judecată. 

În privinţa celor două recursuri în 

interesul legii admise în scopul 

interpretării şi aplicării unitare a unor 

dispoziţii procesual-penale incidente 

măsurilor preventive, fără a detalia 

argumentele pro şi contra, amintim 

Decizia nr. 4 din 29 septembrie 2014 

[10] cu referire directă la dispoziţiile 

art. 203 alin. 5 şi art.425
1
  alin. 1 Cpp. 

Astfel completul competent să 

judece recursul a stabilit că în cursul 

urmăririi penale şi al procedurii de 

cameră preliminară, contestaţia 

împotriva încheierii judecătorului de 

drepturi şi libertăţi sau, după caz, a 

judecătorului de cameră preliminară 

privitoare la măsurile preventive se 

soluționează în camera de consiliu, prin 

încheiere motivată, care se pronunță în 

camera de consiliu și nu în ședință 

publică, prin decizie. 

De asemenea, o decizie deosebit de 

importantă - în opinia noastră - privind 

examinarea recursului în interesul legii 

referitor la dispozițiile art. 215 alin 8 

Cpp, este cea cu nr. 4 din 19 ianuarie 

2015 [11]. 

Problema de drept supusă dezbaterii 

a trebuit să stabilească dacă, în cursul 

urmăririi penale, competența de a 

dispune asupra unor noi obligații pentru 

inculpat ori înlocuirea sau încetarea 

celor dispuse iniţial, revine fie 

imprisonment for a maximum of 5 

years) or 2 years (in the case of 

offences punishable by life 

imprisonment or imprisonment of 

more than 5 years); 

- in the course of the judgment at 

first instance - a reasonable term, but 

not more than 5 years from the date of 

submission to court; 

From the interpretation of article 

343 with article 215
1 

paragraph 7, it 

follows that the duration of the 

preliminary judicial control is of 

maximum 60 days. 

Through the same legislation 

mentioned it was regulated the regular 

verification ex officio (but not later 

than 60 days) of the legality and 

solidity of the preventive measures of 

the judicial control or judicial control 

on bail, by the judge of the 

preliminary room and Court. 

In respect of the two appeals in the 

interest of the law allowed for the 

purposes of the interpretation and 

application of the criminal procedural 

provisions incidental to the preventive 

measures, without detailing the pros 

and cons, we recall the decision no. 4 

of September, 29, 2014 [10] with 

direct reference to the article 203 

paragraph 5 and article 425
1
 

paragraph 1 CPC. 

Thus the penal competent to judge 

the appeal found that in the course of 

the criminal prosecution and during 

preliminary proceedings, the appeal 

against the conclusion of the judge of 

rights and freedoms or, where 

appropriate, of the preliminary room 

judge regarding preventive measures 

shall be handled in the council 

chamber, through a reasoned 

conclusion that it pronounced in the 

Council Chamber and not in open 

court, through decision. 

Also a particularly important 
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judecătorului de drepturi și libertăți 

care a luat măsura, fie procurorului care 

efectuează ori supraveghează urmarirea 

penală - chiar dacă măsura preventivă 

în cauză a fost luată de judecătorul de 

drepturi și libertăți. 

Ținând cont că în secțiunea a 2- a 

vom exprima un punct de vedere critic 

în legătură cu cele stabilite, subliniem 

faptul că instanța supremă a decis că, în 

cursul urmăririi penale impunerea unor 

noi obligații pentru inculpat, înlocuirea 

sau încetarea celor dispuse inițial (chiar 

de către judecătorul de drepturi și 

libertăți) revine procurorului care 

efectuează sau supraveghează 

urmărirea penală. 

 

2. Critici ale unor dispoziții în 

vigoare și propuneri de lege ferenda 

 

Analizand prevederile din Titlul V, 

Capitolul I Cpp, în ordinea enumerării, 

putem constata anumite inadvertențe 

încă din cuprinsul secțiunii 1. 

 

Astfel, alineatul 1 al art. 202, care se 

referă la condițiile general valabile 

pentru dispunerea oricăreia dintre 

măsurile preventive, conține o 

nepotrivire semantică, prin legiferarea 

expresiei „dacă există probe sau indicii 

temeinice din care rezultă suspiciunea 

rezonabilă”. Noul Cpp nu definește, cu 

excepția probei [12] niciunul dntre 

termenii anteriori, motiv pentru care 

stabilirea sensului fiecăruia trebuie 

identificat prin utilizarea dicționarului 

explicativ al limbii romane [13]. Din 

acest punct de vedere: 

- „indiciu” = forță, împrejurare, 

situație care privită în legătură cu alte 

fapte, împrejurări, situații poate servi ca 

probă; 

- „temeinic” = hotărâtor, decisiv, 

esențial; 

- „suspiciune” = bănuială; 

decision - in our opinion - concerning 

the examination of an appeal in the 

interest of the law relating to the 

provisions of art. 215, paragraph 8 of 

the CPC, is no. 4 of January, 19, 2015 

[11]. 

The problem of law subjected to 

debate had to determine whether, 

during the criminal investigation, the 

power to dispose of new obligations 

for the defendant or the replacement 

or termination of the initial 

dispositions belongs either to the 

judge of rights and freedoms which 

adopted the measure, either to the 

prosecutor who conducts or 

supervises the criminal prosecution - 

even if the preventive measure has 

been taken by the judge of rights and 

freedoms. 

Bearing in mind that in section 2 

we will cast a critical point of view in 

relation to the thing established, we 

emphasize that the Supreme Court 

ruled that in the course of criminal 

investigation the imposition of new 

obligations for the culprit, 

replacement or termination of those 

originally ordered (even by the judge 

of freedoms and entitlements) rests 

with the prosecutor who conducts or 

supervises the prosecution. 

 

2. Critics of the measures in 

force and proposals de lege ferenda 

 

Analyzing the provisions of Title 

V, Chapter I, CPC, in the enumerated 

order, we can find certain 

inaccuracies since the table of 

contents of section 1. 

 

Thus, paragraph 1 of the article 

202, which refers to the general 

conditions applicable to the 

disposition of any of the preventive 

measures, contains an inadequate 
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- „rezonabilă” = acceptabilă, 

obișnuită, care se menține în limitele 

normale; 

Interpretând în ansamblu fraza, 

constatăm o necorelație de sens între 

prima parte, redată prin „probe sau 

indicii temeinice” și ultima, respectiv 

„suspiciune rezonabilă”, aspect ce 

poate conduce la interpretări subiective 

în practica judiciară, nedorite, având în 

vedere importanța condițiilor necesare 

restrângerii/limitării drepturilor și 

libertăților fundamentale. 

Din acest considerent, de lege 

ferenda propunem modificarea art. 202, 

alin. 1 Cpp, în sensul păstrării doar a 

reglementării privind probele sau 

indiciile temeinice, nu și a “rezultării 

suspiciunii rezonabile”, care de 

principiu poate avea un sens profund 

subiectiv. 

 

O altă observație implică, de această 

dată, tehnica legislativă utilizată, 

contrară din punctul nostru de vedere, 

necesității codificării instituțiilor într-o 

ordine normală, logică și cronologică, 

respectiv corelării între studierea și 

înțelegerea textului cu desfășurarea 

efectivă a procedurilor în materia 

măsurilor preventive. Sub acest aspect 

reglementarea căilor de atac (art. 204 - 

206 Cpp) și a dispozițiilor referitoare la 

verificarea legalității acestora (art. 207 

- 208) înaintea dispozițiilor privind 

măsurile preventive în concret (art. 209 

- 240) constituie o greșeală de tehnică 

legislativă. 

De lege ferenda ar trebui ca 

prevederile referitoare la căile de atac 

și verificările specifice, să fie codificate 

după articolele referitoare la măsurile 

preventive propriu - zise. 

Cadrul legal privind reținerea, în 

mod expres termenul de cel mult 24 de 

ore, a constituit și constituie subiect de 

dezbateri intense atât în mass-media 

semantics, by legislating the 

expression "If there is reasonable 

evidence or indications from which 

reasonable suspicion results". The 

new CPC does not define, except for 

the term evidence [12] any of the 

previous terms, which is why in order 

to determine the meaning of each we 

must use of explanatory dictionary of 

the Romanian language [13]. From 

this point of view: 

- "clue" = force, circumstance, 

situation which regarded in 

connection with other facts, 

circumstances, situations can serve as 

evidence; 

- "thoroughly" = key, decisive, 

essential; 

- "suspicion" = hunch; 

- "reasonable" = acceptable, usual, 

which is maintained in the normal 

limits; 

By interpreting as a whole the 

phrase we notice there is no 

connection of meaning between the 

first part represented by "solid 

evidence or clues" and the last 

"reasonable suspicion", aspect which 

could lead to subjective 

interpretations in the juridical 

practice, unwanted considering the 

importance of the necessary 

conditions for restraining /limiting the 

fundamental rights and freedoms. 

For this reason, de lege ferenda 

proposed to amend art. 202, paragraph 

1 CPC, in the sense of keeping only 

the regulations concerning “solid 

evidence or clues” and not the “result 

of reasonable suspicion”, which in 

principle can have a profoundly 

subjective sense. 

 

Another observation implies, this 

time, the legislative technique used, 

contrary from our point of view, to 

the need for encoding the institutions 
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națională, cât și la nivelul Consiliului 

Superior a Magistraturii sau al unor 

structuri din subordinea Parchetului de 

pe lângă Inalta Curte de Casație și 

Justiție (ex. Direcția Națională 

Anticorupție). 

 

Referitor la dispozițiile art. 209, 

alin. 3 Cpp, precizăm ca limitarea 

termenului pentru care se poate dispune 

această măsură, la cel mult 24 de ore, 

are ca fundament dispozițiile art. 23, 

alin. 3 din Constituția României. De 

lege ferenda, considerăm că se impune 

eliminarea din legea fundamentală a 

dispozițiilor strict cu caracter 

procedural penal, printre aceastea fiind 

și cele referitoare la termenul maxim ce 

trebuie respectat în caz de reținere, și 

implicit, legiferarea perioadei 

respective doar în Codul de procedură 

penală. 

In ceea ce privește suficiența celor 

24 de ore, prin raportare la situațiile din 

practica judiciară, comparând legislația 

din țările membre ale Uniunii 

Europene, constatăm că aceasta 

corespunde cu cea din 15 state, cu 

mențiunea că perioada poate fi extinsă 

fie până la 48 de ore (ex. Portugalia), 

fie până la 96 de ore (ex. Italia, Franța, 

Marea Britanie) ori chiar până la 7 zile 

(cazul Irlandei). In țări precum Ungaria 

și Estonia termenul maxim prevăzut 

este de 72 de ore. 

Desigur, în multe din aceste țări, 

procedura este diferită de cea a 

României. Spre exemplu, în Franța, 

organele jandarmeriei pot dispune 

reținerea pentru maxim 24 de ore, 

prelungirea perioadei până la cel mult 

48 de ore fiind atributul exclusiv al 

procurorului, peste acest ultim termen 

(pana la 96 de ore) putând dispune doar 

judecătorul de libertăți și detenție - însă 

numai în situația comiterii vreunei 

infracțiuni circumscrise terorismului, 

in a normal, logic and chronological 

order, respectively the correlation 

between studying and understanding 

of the text with the actual carrying out 

of the procedures in the field of 

preventive measures. Under this 

aspect the regulation of the appeal 

ways (art. 204-206 CPC) and of the 

dispositions relating to the 

verification of their legality (article 

207-208) before the provisions 

concerning concrete preventive 

measures (art. 209-240) constitutes a 

mistake of legislative technique. 

De lege ferenda the provisions 

relating to the appeal and the specific 

verifications should be coded 

according to articles related to the 

proper preventive measures. 

The legal framework concerning 

detention and explicitly the term of 

not more than 24 hours, has 

constituted and still constitutes the 

subject of intense debate in the 

national media-media, as well as at 

the level of the Superior Council of 

the Magistracy or some structures of 

the subordination of the Public 

Prosecutor's Office of the High Court 

of Cassation and Justice (e.g. the 

National Anticorruption Directorate). 

 

About the dispositions of article 

209, paragraph 3 CPC, we note that 

limiting the period for which this 

measure may be ordered to not later 

than 24 hours has as foundation the 

provisions of article 23, paragraph 3 

of the Romanian Constitution. De 

lege ferenda we consider that the 

dispositions with a strictly criminal 

procedural nature should be removed 

from the fundamental law, among 

which it is the one concerning the 

maximum time limit that must be 

respected in case of detention, and 

implicitly legislating that period only 
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traficului de stupefiante, criminalității 

organizate, omor comis de două sau 

mai multe persoane, etc. 

De lege ferenda, în privința reținerii, 

propunem păstrarea termenului general 

de 24 de ore și includerea posibilității 

prelungirii la cel mult 48 de ore, 

aplicabilă însă doar în cazul comiterii 

unor infracțiuni deosebit de grave (din 

categoria celor al căror maxim special 

al pedepsei este de 5 ani sau mai mare), 

cu luarea în considerare a 

circumstanțelor personale ale autorului, 

a modalităților de comitere a faptei și a 

efectelor acesteia. 

 

Fără a detalia asupra soluției dispusă 

prin Decizia nr. 4/2015 de către Inalta 

Curte de Casație și Justiție, referitoare 

la soluționarea recursului în interesul 

legii (menționată anterior), din 

lecturarea conținutului acesteia 

remarcăm că însuși completul de 

soluționare a constatat caracterul eliptic 

și deficitar al dispozițiilor în cauză 

(existente anterior modificării acestora 

prin OUG nr. 82/2014), însă, ceea ce 

ne-a atras atenția a fost dreptul acordat 

procurorului de a modifica obligațiile 

impuse de către judecătorul de drepturi 

și libertăți, cu ocazia dispunerii 

controlului judiciar. In opinia noastră, 

această reglementare încalcă principiul 

separării funcției judiciare, reglementat 

de art. 3 Cpp. De asemenea, norma 

poate fi apreciată ca o imixtiune a 

procurorului in deciziile pe care le ia un 

judecător, fiind mai puțin important 

dreptul de contestare a măsurii, pe cale 

ierarhică - care reprezintă o garanție 

judiciară solidă. 

De lege ferenda, apreciem ca 

oportună și necesară modificarea 

cadrului normativ, în sens contrar celor 

stabilite de art. 215
1
, alin. 3 Cpp. 

In plus, având în vedere prevederea 

anterioară, apreciem necesar ca în 

in the Code of criminal procedure. 

Concerning the limit of 24 hours 

by reference to the situations of 

jurisprudence, comparing the 

legislation from other member 

countries of the European Union we 

notice that this corresponds with that 

of 15 Member States, with the 

difference that the period can be 

extended up to 48 hours (e.g. 

Portugal), or up to 96 hours (e.g. 

Italy, France, United Kingdom) or 

even up to 7 days (Ireland). In 

countries such as Estonia and 

Hungary the maximum period 

stipulated is 72 hours. 

Of course, in many of these 

countries, the procedure is different 

from that of Romania. For example in 

France, the gendarmerie may dispose 

detention for up to 24 hours, the 

extension of this period up to a 

maximum of 48 hours being the 

exclusive attribute of the Prosecutor 

and over this last period (up to 96 

hours) can be disposed only by judge 

of freedoms and detention - but only 

if any crimes related to terrorism, 

drug trafficking, organized crime, 

murder committed by two or more 

persons, etc. were committed. 

De lege ferenda, regarding 

detention, we propose preserving the 

general term of 24 hours and the 

inclusion of the possibility of an 

extension to a maximum of 48 hours, 

applicable only in the case of serious 

offences (from the category of those 

whose maximum penalty is of 5 years 

or greater), taking into account the 

personal circumstances of the author, 

of the ways in which the act was 

committed and its effects. 

 

Without detailing on the solution 

disposed by decision no. 4/2015 by 

the High Court of Cassation and 
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cuprinsul art. 213, alin. 1, teza I, 

„împotriva ordonanței procurorului prin 

care s-a luat măsura controlului 

judiciar” să se adauge „ori prin care a 

fost modificată vreuna dintre obligațiile 

impuse”. 

In cadrul aceleiași instituții a 

controlului judiciar, respectiv art. 215, 

alin. 3 Cpp, considerăm oportun ca 

textul „în caz de încălcare cu rea-

credință a obligațiilor care îi revin” să 

fie modificat cu „în caz de încălcare cu 

rea-credință a vreuneia dintre 

obligațiile care îi revin”. In acest fel, s-

ar evita pe viitor o posibilă interpretare 

extensivă, posibilitatea înlocuirii 

acestei măsuri cu cea a arestului la 

domiciliu sau eventual arestarea 

preventivă putând fi invocată imediat 

ce se constată încălcarea unei obligații, 

nu a tuturor obligațiilor impuse. 

 

Nu în ultimul rând, considerăm că și 

conținutul art. 234, alin. 2 Cpp se 

impune a fi modificat și completat, în 

sensul eliminarii dreptului exclusiv al 

procurorului în ceea ce privește 

propunerea prelungirii arestării 

preventive, aceasta din urmă 

impunându-se a opera „și din oficiu, de 

către judecătorul de drepturi și 

libertăți” - identic reglementării de la 

art. 238,  alin.1 Cpp. 

 

Concluzii 

 

Într-un adevărat stat de drept [14], 

datorită caracterului represiv sau de 

constrângere specific, dispozițiile 

referitoare la măsurile în cauză trebuie 

să fie strict delimitate şi condiţionate, 

astfel încât să fie respectată libertatea 

individuală, implicit să se prevină 

lipsirea arbitrară de libertate a unei 

persoane de către autorităţi (cazul 

reţinerii, arestului la domiciliu şi 

arestării preventive) ori afectarea altor 

Justice concerning the settlement of 

the appeal in the interest of the law 

(mentioned above), from reviewing its 

content, we notice that even the 

resolution panel has noticed the 

ineffective and elliptical nature of the 

provisions in question (existing 

previously their modification by 

Ordinance No. 82/2014), but what 

caught our attention was the right 

granted to the Prosecutor to modify 

the obligations imposed by the judge 

of rights and freedoms in connection 

with the disposition of the judicial 

control. In our opinion this regulation 

violates the principle of separation of 

judicial function regulated by article 3 

CPC. Also, the rule can be 

appreciated as interference of the 

Prosecutor in the decisions taken by a 

judge; thus the right to appeal a 

measure on a hierarchical way - 

which represents a solid judicial 

guarantee - is less important. 

Lege ferenda we appreciate the 

opportune and necessary modification 

of the normative framework, contrary 

to those laid down by article 215
1
, 

paragraphs 3 CPC. 

In addition, considering the 

previous provision, we appreciate as 

necessary that in the content of article 

213, paragraph 1, thesis 1, to the 

phrase “against the prosecutor’s 

ordinance through which the judicial 

control measure was taken" to be 

added "or through which it was 

modified one of the obligations 

imposed". 

In the same institutions of judicial 

control, respectively in article 215, 

paragraph 3 CPC, we consider 

opportune that the text “in case of 

bad-faith breach of the obligations 

arising” to be modified to “in case of 

bad-faith breach of any of the 

obligations arising". This way, it 
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drepturi şi libertăţi fundamentate (cazul 

controlului judiciar şi cel al controlului 

judiciar  pe cauţiune, care nu au efect 

privativ de libertate, dar pot afecta 

dreptul la liberă circulaţie, la viaţă 

intimă, familiară şi privată, la libertate 

economică, la libertatea întrunirilor, 

etc.) toate reprezentând garanţii 

constituţionale. 

Sub acest aspect, reglementarea 

clară, explicită şi fără echivoc a 

condiţiilor generale şi speciale, implicit 

a procedurilor propriu-zise referitoare 

la aceste măsuri prezintă o importanţă 

primordială. 

 

NOTA: Prezentarea acestui 

material are la bază legislația, 

doctrina și practica judiciară până la 

data de 22.02.2015. 
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Europeană a Drepturilor Omului referitor la 

dreptul la libertate și siguranță și celelalte 

drepturi conexe, respectiv art. 6 din Carta 

Drepturilor Fundamentale a Uniunii 

Europene; 

[2] Articolul 23 din Constituția 
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Omului. Comentariu pe articole, vol. I 

Drepturi și libertăți, Editura CH Beck, 

București 2005, p. 277-387; Ovidiu 
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Europeană a Drepturilor Omului și dreptul 
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București 2007, p. 104-257, respectiv Ioan 

Muraru  și Elena Simina Tănăsescu, 
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would avoid future possible extensive 

interpretation, the possibility of 

replacing this measure with home 

arrest or preventive arrest can be 

invoked as soon as an obligation is 

breached, not all the obligations 

imposed. 

 

Last but not least, we believe that 

content of article 234, paragraph 2 

CPC must be modified and 

completed, in the sense of eliminating 

the exclusive right of the prosecutor 

regarding the prolongation of 

preventive arrest proposal, the latter 

imposing to operate "even ex officio 

by the judge of freedoms and rights" - 

which is identical to the regulations of 

article 238, paragraph 1 of the CPC. 

 

Conclusions 

 

In a true state of law [14], due to 

the repressive or specific coercion 

character, the provisions relating to 

the measures in question must be 

strictly defined and pursued, in order 

to be respected the individual 

freedom, implicitly to prevent 

arbitrary deprivation of liberty of a 

person by the authorities (the case of 

apprehension, home arrest and 

preventive arrest) or impairment of 

other fundamental rights and 

freedoms (the case of judicial control 

and judicial control on bail which do 

not have custodial effect but can 

affect the right to free movement, to 

intimate, home and private life, to 

economic freedom, the freedom of 

association, etc.) all representing 

constitutional guarantees. 

In this respect, the clear, explicit 

and unequivocal regulation of general 

and special conditions, implicitly of 

the actual procedures relating to these 

measures represent a primordial 
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publicată în Monitorul Oficial nr. 886/ 
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publicată în Monitorul Oficial nr. 87 din 

05.12.2014, nr. 663 din 11.11.2014 

publicată în Monitorul Oficial nr. 52 din 

22.01.2015, nr. 712 din 04.12.2014 

publicată în Monitorul Oficial nr. 33 din 

15.01.2015, nr. 76 din 26.02.2015 publicată 

în Monitorul Oficial nr. 174 din 13.03.2015 

si nr. 166 din 17.03.2015 publicată în 

Monitorul Oficial nr. 264 din 21.04.2015, 

disponibile pe site-ul www.ccr.ro; 

[6] A se vedea Deciziile Inaltei Curți de 

Casație și Justiție pronunțate în urma unor 

recursuri în interesul legii formulate, nr. 4 

din 29.09.2014 publicată în Monitorul 

Oficial nr. 821 din 11.11.2014, nr. 5 din 

08.12.2014 publicată în Monitorul Oficial 

nr. 80 din 30.01.2015, nr. 3 din 19.01.2015 

publicată în Monitorul Oficial nr. 234 din 

06.04.2015, nr. 4 din 19.01.2015 publicată 

în Monitorul Oficial nr. 157 din 

05.03.2015, nr. 5 din 2015 publicată în 

Monitorul Oficial nr. 234 din 06.04.2015, 

respectiv nr. 7 din 16.03.2015 publicată în 

Monitorul Oficial nr. 234 din 06.04.2015, 

disponibile pe site-ul www.scj.ro; 

[7] Publicată în Monitorul Oficial nr. 33 

din 15 ianuarie 2015; 

[8] Trebuie îndeplinite 7 condiții 

cumulative, respectiv domeniul ce 

constituie controlul constituționalității să 

vizeze doar drepturile fundamentale si nu 

drepturi subiective de natură legală sau 

convențională; restrângerea exercițiului 

acestor drepturi să poată fi înfăptuită numai 

prin lege; restrângerea să poată opera 

numai dacă se impune și doar dacă este 

necesară într-o societate democratică;  

restrângerea să poată opera numai în una 

din ipotezele limitativ enumerate de art. 53 

din Constituție;  restrângerea să fie 

proporțională cu cauza;  restrângerea să fie 

nediscriminatorie și să nu afecteze 

substanța dreptului; 

[9] Publicată în Monitorul Oficial nr. 

911 din 15 decembrie 2014; 

[10] Disponibilă pe site-ul instanței 

supreme www.scj.ro /1260/Dosare - 

importance. 

 

NOTE: The presentation of this 

material is based on legislation, 

doctrine and practice until 

02/22/2015. 
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Rezumat: În cadrul lucrării au fost 

examinate conţinutul constitutiv al acestei 

infracţiuni prin prisma noilor dispoziţii 

introduse prin adoptarea noului Cod penal, 

precum şi aplicarea legii penale mai 

favorabile, prin compararea celor două 

incriminări. Lucrarea poate fi utilă 

organelor judiciare abilitate cu atribuţii în 

prevenirea şi combaterea acestui gen de 

criminalitate, precum şi studenţilor 

facultăţilor de drept. Elementele de noutate 

constau în examenul comparativ, precum şi 

în evaluarea realizată în domeniul aplicării 

legii penale mai favorabile, luând în calcul 

numai criteriul limitelor de pedeapsă. 

 

Cuvinte cheie: legea penală mai 

favorabilă; limita minimă şi maximă a 

pedepsei; examen comparativ. 

 

 

Introducere 

 

Infracţiunea ce face obiectul 

examinării în ceea ce priveşte 

conţinutul constitutiv este prevăzută în 

art. 344 din Capitolul III, Titlul VII, 

capitol denumit marginal 

„Nerespectarea regimului armelor, 
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Abstract: The paper has examined the 

contents of this crime according to the 

new provisions established by the 

adoption of the new Criminal Code, and 

the application of a more favorable 

criminal law by comparing the two 

indictments. The work can be useful to 

judicial authorities responsible for 

preventing and combating this type of 

crime and law students. The innovations 

consist of comparative examination and 

the assessment achieved in the 

application of a more favorable criminal 

law, taking into account only the criterion 

of sanctioning limits. 

 

Keywords: more favorable Criminal 

law; the minimum and maximum 

sanction; comparative examination. 

 

 

Introduction 

 

The offense under examination in 

terms of constituent content is 

provided in article 344, of Chapter III, 

Title VII, Chapter named marginally 

“The non-compliance of the regime 

of arms, munitions, nuclear and 

explosive materials” of the Criminal 
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muniţiilor, materialelor nucleare şi al 

materiilor explozive” din Codul penal 

în vigoare. 

Infracţiunea de falsificare sau 

modificare. Ştergerea sau modificarea 

marcajelor de pe arme letale, constă în 

fapta unei persoane fizice sau juridice 

care falsifică, şterge, înlătură sau 

modifică, fără drept, marcajele de pe 

armele letale. 

Această incrminare a fost 

determinată de faptul că prin Legea nr. 

116/1997 pentru ratificarea Convenţiei 

europene cu privire la controlul 

achiziţionării şi deţinerii armelor de foc 

de către particulari, adoptată la 

Strasbourg la 28 iunie 1978, România a 

ratificat actul normativ european 

adoptat, în vederea reducerii folosirii 

armelor de foc în scopuri criminale, 

cunoscând faptul că în marea majoritate 

a cazurilor infractorii modifică, 

falsifică sau şterg marcajele de pe 

armele letale [1]. 

Aceste manopere frauduloase, 

folosite de cele mai multe ori de autorii 

unor infracţiuni grave, sunt menite a 

îngreuna activitatea de cercetare şi 

anchetă desfăşurată de organele 

judiciare abilitate.  

Subiect activ al acestei infracţiuni 

poate fi orice persoană fizică sau 

juridică, ce îndeplineşte condiţiile 

generale cerute de lege pentru a avea 

această calitate. 

Participaţia penală este posibilă sub 

toate formele sale. 

 

1. Codul penal în vigoare în 

raport cu legea anterioară 

 

Infracţiunea prevăzută în art. 344 

din noul Cod penal nu este prevăzută în 

Codul penal din 1969, fiind preluată 

din art. 136 din Legea nr. 295/2004, 

republicată, unde avea ca denumire 

„Falsificarea sau modificarea fără drept 

Code in force. 

The offense of forgery or 

alteration. Deleting or modifying the 

markings on lethal weapons is in fact 

a physical or legal entity who 

falsifies, deletes, removes or modifies, 

without right the markings on lethal 

weapons. 

This incrimination was determined 

by the fact that by Law no. 116/1997 

for the ratification of the European 

Convention on control of the 

acquisition and possession of firearms 

by private individuals adopted in 

Strasbourg on 28 June 1978, Romania 

has ratified the European legislative 

act adopted in order to reduce the use 

of firearms for criminal purposes, as 

we know that in most cases the 

offenders change, falsify or delete the 

markers from the lethal weapons [1]. 

These fraudulent schemes often 

used by perpetrators of serious crimes 

are meant to hinder the research 

activity and investigation conducted 

by the judicial authorities. 

The active subject of this crime can 

be any legal or physical entity who 

meets the general conditions required 

by the law to have this quality. The 

criminal participation is possible in all 

its forms. 

 

1. The Criminal Code in force in 

relation to the previous Law 

 

The offense provided for in article 

344 of the new Criminal Code is not 

provided in the Criminal Code of 

1969, as it was taken from article 136 

of Law no. 295/2004, republished, 

which has the following title “Forgery 

or alteration without the right of the 

markings on firearms”. The offense 

consisting in the act of forgery or 

deletion, removal or modification, 

without right, the markings on 
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a marcajelor de pe armele de foc”. 

Fapta incriminată consta în acţiunea de 

falsificare sau ştergere, înlăturare ori 

modificare, fără drept, a marcajelor de 

pe armele de foc, fiind pedepsită cu 

închisoare de la 1 la 5 ani. 

Între cele două incriminări (legea în 

vigoare şi legea anterioară) există unele 

deosebiri, prima dintre acestea 

constând în faptul că în noua lege se 

menţionează ca obiect material al 

infracţiunii „armele letale”, în timp ce 

legea anterioară sunt avute în vedere 

„armele de foc”. 

În acelaşi sens, în doctrină s-a 

apreciat că, a doua deosebire legată de 

prima, se referă la conţinutul textelor 

de incriminare a acestor fapte, care 

este, într-o anumită măsură, diferit; 

dacă potrivit art. 344 C. pen. constituie 

infracţiune „falsificarea sau ştergerea, 

înlăturarea sau modificarea fără drept 

a marcajelor de pe armele letale”, 

conform art. 136 din Legea nr. 

295/2004, constituie infracţiune 

„falsificarea sau ştergerea, înlăturarea 

ori modificarea fără drept a marcajelor 

de pe armele de foc”. După cum se 

observă, sunt diferenţieri numai în ceea 

ce priveşte obiectul material al 

infracţiunilor incriminate [2]. 

De asemenea, aşa cum am precizat 

mai sus, denumirea infracţiunii este 

diferită, iar limitele de pedeapsă în noul 

Cod penal sunt mai reduse, fiind 

prevăzute şi cu pedepsa alternativă a 

amenzii (închisoare de la unu la 3 ani 

sau amendă în noul Cod penal, faţă de 

închisoare de la 1 la 5 ani în legea 

anterioară). 

Precizăm că textul iniţial a fost 

modificat prin art. 245 pct. 33 din 

Legea nr. 187/2012 pentru punerea în 

aplicare a Legii nr. 286/2009 privind 

Codul penal [3]. 

 

 

firearms, is punished with 

imprisonment from 1 to 5 years. 

Between the two incriminations 

(the applicable and the previous law) 

there are some differences, the first of 

which being that the new law 

stipulates that the material object of 

the offense “lethal weapons”, while 

the previous law there are considered 

“firearms”.  

Likewise, in the doctrine it was 

held that the second distinction linked 

to the first, concerns the content of 

incrimination texts of these acts, 

which is, to some extent, different; if 

according to article 344 of the 

Criminal Code, it constitutes an 

offense the “forgery or deletion, 

removal or modification without right 

of the markings on the lethal 

weapons”, according to article 136 of 

Law no. 295/2004, representing an 

offense the “falsification or deletion, 

removal or alteration without right of 

the markings on firearms”. As shown, 

there are differences only in terms of 

material object of the incriminated 

offenses [2]. 

Also, as stated above, the title of 

the offense is different, and the 

punishment limits in the new 

Criminal Code are reduced being 

provided with an alternative fine 

punishment (imprisonment from 1 to 

3 years or a fine in the new Criminal 

Code, to imprisonment from 1 to 5 

years in the previous law). 

We should note that the original 

text was amended by article 245 point 

33 of Law no. 187/2012 for the 

implementation of the Law no 

286/2009 on the Criminal Code [3]. 

 

2. The constitutive content of the 

offense 

 

In the constitutive content of the 
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2. Conţinutul constitutiv al 

infracţiunii 

 

În cadrul conţinutului constitutiv al 

infracţiunii, vor fi examinate: a) latura 

obiectivă şi b) latura subiectivă. 

a) Latura obiectivă cuprinde: 

elementul material, cerinţe esenţiale, 

urmarea imediată şi legătura de 

cauzalitate. 

Elementul material al laturii 

obiective se poate realiza prin acţiuni 

diferite care constau în falsificarea, 

ştergerea, înlăturarea sau modificarea 

marcajelor de pe armele letale. 

Potrivit art. 90 alin. (1) din Legea 

nr. 295/2004, republicată, denumit 

„marcarea armelor şi a muniţiilor”, 

armurierii care produc arme şi muniţii 

pe teritoriul României dintre cele 

prevăzute în categoriile A-C şi 

categoria D, pct. 25-29 din anexă, au 

obligaţia ca, în procesul de fabricaţie a 

acestora, să aplice pe arme, muniţii şi 

pachete de muniţii marcaje destinate 

identificării şi urmăririi acestora. Prin 

pachete de muniţie, în sensul legii, se 

înţelege cea mai mică unitate de 

ambalare de muniţie completă. 

În alin. (2) al aceluiaşi articol se 

prevede că marcajul pentru arma 

asamblată trebuie să indice: a) 

denumirea producătorului; b) ţara sau 

locul fabricării; c) seria şi, după caz, 

anul fabricaţiei, dacă acesta nu face 

parte din numărul de serie. 

Marcajul prevăzut în alin. (2) se 

aplică pe cel puţin o componentă 

esenţială a armei de foc, componentă a 

cărei distrugere ar face imposibilă 

utilizarea armei de foc [alin. (3) al art. 

90]. 

Armele deţinute de instituţiile 

publice cu atribuţii în domeniul 

apărării, ordinii publice şi siguranţei 

naţionale, pot fi trecute în circuitul civil 

offense there will be considered: a) 

the objective side and b) the 

subjective side. 

a) The objective side comprises 

the material element, the essential 

requirements, the immediate 

consequence and the causal 

connection. 

The material element of the 

objective side can be achieved by 

different actions consisting of forgery, 

deletion, removal or modification of 

markings on lethal weapons. 

According to article 90, paragraph 

(1) of Law no. 295/2004, republished, 

called “marking of arms and 

ammunition”, gunsmiths 

manufacturing arms and ammunition 

in Romania of the categories set out in 

section A-C and category D, points 

25-29 of the Annex are required, in 

their manufacturing process, to apply 

the arms, ammunition and 

ammunition packages markings for 

identification and for tracing them. 

The ammunition packs, in the legal 

sense, means the smallest unit of 

complete ammunition packaging. 

In paragraph (2) thereof provides 

that the markings for the assembled 

gun must indicate: a) the 

manufacturer’s name; b) the country 

or place of manufacture; c) series, 

where appropriate, and year of 

manufacture, if it is not part of the 

serial number. 

The marking referred to in 

paragraph (2) is applied to at least one 

essential component of the firearm, 

the destruction of which would render 

the firearm unusable [paragraph (3), 

article 90]. 

Weapons held by the public 

institutions involved in the domain of 

defense, public order and national 

security can be converted into civil 

circulation only if they are marked 
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numai dacă sunt marcate potrivit legii. 

Marcarea armelor menţionate mai 

sus se efectuează de către armurierii 

autorizaţi în condiţiile legii să producă 

arme sau de către instituţiile publice cu 

atribuţii în domeniul apărării, ordinii 

publice şi siguranţei naţionale. 

Armurierii care produc arme şi 

muniţii au obligaţia de a ţine evidenţa 

armelor şi muniţiilor fabricate, în 

registrele constituite cu avizul Direcţiei 

Generale de Poliţie a Municipiului 

Bucureşti sau al inspectoratelor de 

poliţie judeţene în a căror rază 

teritorială îşi au sediile sociale. 

Prin falsificarea marcajelor de pe 

armele letale, se înţelege acţiunea prin 

care o persoană autorizată (armurierul) 

sau neautorizată, cu ocazia construirii 

unei arme imprimă pe aceasta alte date 

decât cele prevăzute de lege, scopul 

fiind acela de a nu putea fi identificat 

producătorul. 

Într-o altă opinie se consideră că 

falsificarea marcajelor de pe armele 

letale înseamnă plăsmuirea sau 

contrafacerea acestor marcaje în aşa 

fel încât să pară autentice [2]. 

Prin ştergerea marcajelor de pe 

armele letale, se înţelege acţiunea prin 

care o persoană procedează la ştergerea 

marcajelor, acţiune care are ca rezultat 

dispariţia totală sau parţială a 

marcajelor legal aplicate, astfel încât 

acestea să nu mai poată fi citite. 

Înlăturarea marcajelor de pe 

armele letale, presupune acţiunea prin 

care o persoană face să dispară 

marcajul legal aplicat pe o armă letală. 

În doctrină s-a aprecial că înlăturarea 

marcajelor de pe armele letale constă 

în acţiunea de îndepărtare ori de 

eliminare a marcajelor, în aşa fel încât 

acestea să nu mai poată fi cunoscute 

[2]. 

Modificarea marcajelor de pe 

armele letale, înseamnă o acţiune prin 

according to the law. 

Marking the above mentioned arms 

is performed by the dealers authorized 

by law to manufacture weapons or by 

public institutions with responsibility 

in the defense, public order and 

national security domain. 

Dealers manufacturing arms and 

ammunition are required to keep 

records of the manufactured arms and 

ammunition in registers established 

with the notification of the General 

Directorate of Bucharest Police or 

county police inspectorates in whose 

jurisdiction they have their registered 

office. 

By forging markings on lethal 

weapons it is understood an act by 

which an authorized person (the 

dealer) or unauthorized, when 

building a weapon, imprints on it the 

data other than those provided by law, 

the aim being the non-identification of 

the manufacturer. 

In another opinion it is considered 

that counterfeiting markings on 

lethal weapons represents the creation 

or counterfeiting these markings so as 

to seem authentic [2]. 

By deleting markings on lethal 

weapons it is understood an act 

whereby a person obliterates the 

markings, an action resulting in total 

or partial disappearance of the legal 

markings applied, so that they can no 

longer be read. 

Removing markings on lethal 

weapons presupposes the action by 

which a person determines the 

disappearance of the legal marking 

applied to a lethal weapon. In the 

doctrine it has been considered that 

removing the markings on lethal 

weapons consists of the action of 

removing or obliterating markings so 

that they can no longer be known [2]. 

Changing markings on lethal 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 4. Issue 1/2015 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Ion RUSU 

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

146 

care se schimbă sau se transformă 

aceste marcaje, în aşa fel încât să nu 

poată fi înţeles marcajul aplicat legal 

anterior. În acelaşi sens, s-a suţinut că 

modificarea marcajelor de pe armele 

letale înseamnă a schimba, a 

transforma aceste marcaje, în aşa fel 

încât să nu se mai poată înţelege cele 

care au existat iniţial [2].  

În vederea întregirii elementului 

material al laturii obiective, trebuie 

îndeplinită cerinţa esenţială, care 

constă în executarea uneia dintre cele 

patru acţiuni incriminate de lege, fără 

drept, respectiv cu încălcarea 

dispoziţiilor legii speciale. 

Într-o opinie asemănătoare, se arată 

că pentru întregirea elementului 

material, norma de incriminare cere ca 

acţiunile interzise să se efectueze fără 

drept, adică în alte condiţii decât cele 

prevăzute de Legea nr. 295/2004, cu 

modificările şi completările ulterioare 

[4].  

Urmarea imediată constă în crearea 

unei stări de pericol pentru activitatea 

de înregistrare şi urmărire a circuitului 

armelor letale. 

Legătura de cauzalitate dintre 

acţiunea incriminată şi urmarea 

produsă rezultă din materialitatea 

faptei, nefiind necesară dovedirea 

acesteia. 

b) Latura subiectivă cuprinde 

elementul subiectiv şi cerinţe esenţiale. 

În ce priveşte elementul subiectiv, 

din examinarea textului de incriminare, 

rezultă că forma de vinovăţie cu care 

acţionează subiectul activ al 

infracţiunii, este intenţia sub ambele 

forme. 

Va exista intenţie directă atunci 

când subiectul activ al infracţiunii 

prevede rezultatul faptei sale, care 

constă în crearea unei stări de pericol 

pentru activitatea de înregistrare şi 

urmărire a circuitului armelor letale şi 

weapons means an action that 

changes or transforms these markings, 

so that the legal marking applied 

previously cannot be understood. 

Similarly, it has been claimed that the 

markings on lethal weapons means 

to modify, to change, to transform 

these markings so that those that 

initially existed can no longer be 

deciphered [2]. 

In order to complete the material 

element of the objective side, the 

essential requirement must be 

fulfilled, which consists in making 

one of the four actions punishable by 

law, without right or in breaching the 

special law. 

In a similar opinion, it shows that 

in order to complete the material 

element, the incrimination rule 

requires for the prohibited actions to 

be performed without right, i.e. under 

conditions other than those provided 

for by Law no. 295/2004, with 

subsequent amendments [4]. 

The immediate result is to create a 

state of danger for the activity of 

registering and tracking the circuit of 

the lethal weapons. 

The causal connection between 

the incriminated action and the result 

follows from the materiality of the 

facts, having no need to be proved. 

b) The subjective side includes 

the subjective element and the 

essential requirements.  

As regards the subjective element, 

from the examination of the text of 

incrimination, it results that the form 

of guilt by which it is acting as the 

active subject of the offense is the 

intention of both forms. 

There will be direct intent when 

the active subject of the offense 

foresees the result of his act, which is 

to create a state of danger for the 

activity of registering and tracking the 
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urmăreşte producerea acestui rezultat 

prin comiterea faptei. 

Intenţia indirectă va exista atunci 

când o persoană prevede rezultatul 

faptei sale, şi, deşi nu-l urmăreşte, 

acceptă posibilitatea producerii lui. 

În doctrină s-a apreciat, de 

asemenea, în acelaşi sens, că forma de 

vinovăţie cerută de norma de 

incriminare pentru existenţa 

infracţiunii de falsificare sau 

modificare a marcajelor de pe armele 

letale este intenţia, care presupune ca 

făptuitorul, pe plan intelectiv, să 

prevadă, să urmărească sau să accepte 

urmarea imediată a acţiunilor sale şi, 

totodată, să acţioneze liber în 

realizarea acestora [4]. 

Mobilul şi scopul nu sunt cerinţe ale 

laturii subiective a infracţiunii 

examinate, însă stabilirea acestora 

(când există) poate fi utilă, deoarece 

vor fi avute în vedere în procesul de 

individualizare a pedepsei.  

 

3. Identificarea şi aplicarea legii 

penale mai favorabile până la 

judecarea definitivă a cauzei 

 

În situaţia tranzitorie în care ne 

aflăm, în condiţiile în care infracţiunea 

examinată este comisă înainte de 

01.02.2014, şi nu a fost judecată 

definitiv până la această dată (data 

intrării in vigoare a noului Cod penal), 

instanţele de judecată vor trebui mai 

întâi să identifice, după care să aplice 

legea penală mai favorabilă [5]. 

Luând în calcul ca element principal 

numai limitele de pedeapsă (fără a fi 

avute în vedere circumstanţele 

atenuante sau agavante sau alte cauze 

de atenuare sau agravare a răspunderii 

penale), vom observa că legea penală 

mai favorabilă va fi de cele mai multe 

ori legea nouă, ale cărei limite maxime 

sunt mai reduse, precum şi prevederea 

circuit of the lethal weapons, and he 

seeks this result by committing the 

act. 

There will be indirect intent when 

a person foresees the result of his act, 

and although he does not seek it, he 

accepts the possibility of its 

occurrence. 

In the doctrine it was also 

appreciated in the same sense, i.e. the 

form of guilt required by the 

incrimination rule for the existence of 

the crime of forgery or alteration of 

markings on lethal weapons is the 

intent, which implies that the 

offender, at the intellectual level, 

foresees, seeks or accepts the 

immediate consequence of his actions, 

and also to act freely in their 

implementation [4]. 

The motive and purpose are not 

requirements of the subjective side of 

the examined offense, but establishing 

them (when available) could be useful 

as they will be considered in the 

individualization process of 

punishment. 

 

3. Identification and application 

of more favorable Criminal Law for 

the final judgment of the case 

 

Under the existing transitory 

situation, under the conditions where 

the examined offense is committed 

before 02.01.2014 and it was not 

finally judged up to this date (date of 

entry into force of the new Criminal 

Code), courts will first need to 

identify and then apply the more 

favorable criminal law [5]. 

Considering as the main element 

only the penalty limits (without being 

taken into consideration the 

mitigating or aggravating 

circumstances or other causes of 

mitigation or aggravation of criminal 
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pedepsei alternative cu amenda. 

Astfel, în situaţia în care instanţa se 

orientează spre aplicarea unei pedepse 

cu închisoarea, orientate spre maximul 

prevăzut de lege (3 şi respectiv 5 ani), 

legea penală mai favorabilă poate fi 

legea nouă; dacă instanţa se orientează 

spre aplicarea unei pedepse cu amenda, 

legea penală mai favorabilă va fi de 

asemenea legea nouă [5]. 

Dacă instanţa se orientează spre 

aplicarea unei pedepse cu închisoarea 

orientate spre minimul prevăzut de 

lege, legea penală mai favorabilă poate 

fi oricare dintre acestea, având în 

vedere că prevăd aceeaşi limită (un an) 

[5]. 

Precizăm că dacă instanţa se 

orientează pentru aplicarea dispoziţiilor 

80 şi urm. C. pen. sau 83 şi următoarele 

C. pen., în toate situaţiile legea penală 

mai favorabilă va fi legea nouă [5]. 

 

Concluzii 

 

Noua incriminare a infracţiunii 

aduce o serie de modificări importante, 

atât în ceea ce priveşte conţinutul 

constitutiv, cât şi limitele de pedeapsă, 

care sunt mai reduse. 

Pe lângă alte elemente, identificarea 

şi aplicarea legii penale mai favorabile 

reprezintă o atribuţie importantă a 

instanţelor de judecată, care în 

realizarea acesteia, trebuie să compare 

atât textele de incriminare, cât şi toate 

împrejurările comiterii faptei, raportate 

la răspunderea penală a subiectului 

activ.  

 

Referințe 

 
[1] Legea nr. 116/1997 pentru 

ratificarea Convenţiei europene cu privire 

la controlul achiziţionării şi deţinerii 

armelor de foc de către particulari, adoptată 

la Strasbourg la 28 iunie 1978, publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

liability), we will notice that the most 

favorable criminal law will be mostly 

the new law, whose maximum limits 

are lower, as well as the alternative 

sentence, the fine. 

Thus, if the court is inclined to 

apply a maximum oriented prison 

sentence provided by law (3 and 5 

years), the more favorable criminal 

law will also be the new law; if the 

court is inclined to the imposition of a 

fine penalty, the more favorable 

criminal law will also be the new law 

[5]. 

If the court is inclined to the 

imposition of a sentence of 

imprisonment oriented towards the 

minimum according to the law, the 

more favorable criminal law can be 

any of them, given that they provide 

the same limit (one year) [5]. 

We should note that if the court is 

inclined towards the application of 

provisions 80 et seq. or 83 et seq. of 

the Criminal Code, for all cases, the 

more favorable criminal law will be 

the new law [5]. 

 

Conclusions 

 

The new incrimination of the 

offense brings a series of significant 

changes, both in terms of the 

constitutive content and punishment 

limits, which are lower. 

Among other elements, identifying 

and applying the more favorable 

criminal law is an important task of 

the courts, which in its achievement 

they must compare both texts of 

incrimination and all circumstances of 

the offense, related to criminal 

liability of the active subject. 
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Rezumat: În cadrul lucrării sunt 

examinate comparativ actuala cu vechea 

reglementare a infracţiunii de împiedicare 

sau îngreunare a circulaţiei pe drumurile 

publice, precum şi conţinutul constitutiv al 

acestei infracţiuni. Lucrarea poate fi utilă 

organelor judiciare cu atribuţii de aplicare 

a legii în acest domeniu, precum şi 

mediului universitar. Elementele de noutate 

constau în examinarea realizată, care 

evidenţiază elementele de noutate aduse 

conţinutului textului de incriminare şi care 

permite identificarea şi aplicarea legii 

penale mai favorabile în situaţia tranzitorie 

în care ne aflăm. 

 

Cuvinte cheie: element material; 
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Introducere 

 

Având denumirea marginală 

„Împiedicarea sau îngreunarea 

circulaţiei pe drumurile publice”, 

infracţiunea al cărei conţinut constitutiv 

este supus examinării, este prevăzută în 

art. 339 din Codul penal, şi face parte 

din grupa infracţiunilor contra 

siguranţei circulaţiei pe drumurile 

publice. 

 

The constitutive contents of 

the offense of hindering or 

obstructing traffic on public 

roads according to the 

Romanian Law 
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Abstract: With this paper there is a 

comparative analysis between the current 

and the old regulation on the offense of 

hindering or obstructing traffic on public 

roads and the constitutive content of the 

crime. The paper can be useful to judicial 

bodies responsible for law enforcement in 

this field, and academia. The innovations 

consist in the examination that highlights 

the innovations brought to the 

incrimination text content and it allows 

the identification and application of a 

more favorable criminal law, under this 

current transitional situation. 

 

 

Keywords: the material element; 

essential requirements; comparative 

examination; more favorable criminal 

law. 

 

 

Introduction 

 

With the marginal title, the offense 

“Hindering or obstructing traffic on 

public roads”, whose constituent 

content is under examination, is 

provided for in article 339 of the 

Criminal Code, and it belongs to the 

group of offenses against traffic safety 

on the public roads. 

Traffic safety on public roads is an 
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Siguranţa circulaţiei pe drumurile 

publice reprezintă o valoare socială 

importantă pentru asigurarea căreia 

sunt implicate pe de o parte 

participanţii la trafic, conducătorii de 

vehicule şi pietonii, iar pe de altă parte 

alte persoane fizice sau juridice, care 

prin atitudinea lor civică trebuie să se 

abţină de la executarea unor acţiuni 

prin care să se împiedice sau 

îngreuneze circulaţia pe drumurile 

publice sau siguranţa circulaţiei. 

În acest context deosebit de 

complex legiuitorul a incriminat şi alte 

fapte ce pot fi comise de alte persoane 

fizice sau juridice decât cele care 

conduc pe drumurile publice sau au în 

proprietate un vehicul. 

În cadrul incriminării de la art. 339 

C. pen., sunt prevăzute patru infracţiuni 

distincte care constau în unele acţiuni 

specifice fiecăreia, toate având ca 

urmare împidicarea sau îngreunarea 

circulaţiei pe drumurile publice sau 

uneori punerea în pericol a siguranţei 

circulaţiei rutiere. 

Prima infracţiune prevăzută în art. 

339 alin. (1) C. pen., constă în acţiunea 

alternativă de instalare a unor mijloace 

de semnalizare rutieră sau de 

modificare a poziţiilor acestora, fără 

autorizaţie eliberată de autorităţile 

competente, de natură să inducă în 

eroare participanţii la trafic ori să 

îngreuneze circulaţia pe drumul public. 

Infracţiunea prevăzută în art. 339 

alin (2) C. pen., constă în acţiunea unei 

persoane de a participa în calitate de 

conducător de vehicul la întreceri 

neautorizate pe drumurile publice. 

Necesitatea incriminării unei astfel de 

fapte, specifică şi altor legislaţii 

europene, este determinată de 

proliferarea acestui fenomen, mai ales 

în rândul tinerilor, fenomen care a avut 

ca urmare numeroase tragedii, în urma 

cărora a rezultat uciderea sau 

important social value, for its 

insurance there are involved on the 

one hand road users, drivers of 

vehicles and pedestrians, and on the 

other hand other physical or legal 

entities that, through their civic stance 

should refrain the execution of actions 

that would hinder or obstruct the 

traffic on public roads or traffic 

safety. 

In this context particularly 

complex, the legislator incriminated 

other facts that may be committed by 

physical or legal entities other than 

those who drive on public roads or 

own the vehicle. 

In the incrimination of article 339 

of the Criminal Code there are 

provided four separate offenses 

consisting of some specific actions for 

each, all resulting in hindering or 

obstructing the traffic on public roads 

or sometimes endangering road 

safety. 

First offense under article 339, 

paragraph (1), Criminal Code consists 

of the alternative for installing road 

signals or changing their positions, 

without a permit issued by the 

competent authorities likely to 

mislead road users or to hinder traffic 

on the public road. 

The offense provided for in article 

339, paragraph (2) of the Criminal 

Code consists of a person to 

participate as a driver of a vehicle in 

unauthorized races on public roads. 

The need to incriminate such acts, 

specific for other EU legislation, is 

determined by the proliferation of this 

phenomenon, especially among young 

people, a phenomenon that resulted in 

many tragedies, such as killing or 

serious personal injury or important 

property damage. 

In paragraph (3), article 339 of the 

Criminal Code it is incriminated the 
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accidentarea gravă a unor persoane ori 

pagube materiale importante. 

În alin. (3) al art. 339 C. pen. este 

incriminată fapta de aşezare a unor 

obstacole care îngreunează sau 

împiedică circulaţia pe drumul public, 

dacă se pune în pericol siguranţa 

circulaţiei ori se aduce atingere 

dreptului la libera circulaţie a celorlalţi 

participanţi la trafic. Cu toate că acest 

conţinut este discutabil, incriminarea 

acestei fapte se impunea, mai ales în 

condiţiile în care urmarea acestei 

acţiuni constă în punerea în pericol a 

siguranţei circulaţiei pe drumurile 

publice sau în atingerea dreptului de 

circulaţie a celorlalţi participanţi la 

trafic.  

Ultima infracţiune este prevăzută în 

alin. (4) al art. 339 C. pen. şi constă în 

acţiunea subiectului activ de a lăsa fără 

supraveghere pe partea carosabilă a 

drumului public, a unui vehicul care 

transportă produse sau substanţe 

pericuoase. Asemenea celorlalte fapte 

incriminate din cadrul acestei grupe, 

această faptă se justifică deoarece 

pericolul social este uşor de constatat, 

luând în calcul două ipoteze: în prima 

este inclusă situaţia în care această 

acţiune poate provoca un accident de 

circulaţie cu consecinţe deosebit de 

grave, iar în cea de-a doua posibilitatea 

sustragerii unor asemenea substanţe de 

către alte persoane [1]. 

 

1. Reglementarea în vigoare în 

raport cu dispoziţiile legii anterioare 

 

Infracţiunea de împiedicare sau 

îngreunarea circulaţiei pe drumurile 

publice prevăzută în art. 339  C. pen., 

nu are corespondent în Codul penal de 

la 1969, fiind preluată din Ordonanţa 

de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, 

republicată, art. 92 [2]. 

Procedând la o examinare 

act of placing obstacles that hinders or 

obstructs the public road traffic, if it 

endangers the traffic safety or it 

causes a prejudice to the right of free 

movement of other road users. 

Although this content is questionable, 

the incrimination of the act is 

required, especially given that the 

result of this action is endangering the 

safety of traffic on public roads or in 

causing a prejudice to the right of 

movement of other road users. 

The last offense is provided in 

paragraph (4), article 339 of the 

Criminal Code and it consists of the 

active subject action of leaving 

unattended a vehicle on the roadway 

of a public road, transporting 

hazardous products or substances. As 

other incriminated acts in this group, 

this act is justified as the social danger 

is easily found, by taking into account 

two assumptions: in the first it is 

included the situation where such an 

action could cause a crash with 

serious consequences, and in the 

second situation is where such 

substances are removed by others [1]. 

 

1. The current regulation in 

relation to the previous law 

 

The offense of obstruction or 

hindering traffic on public roads 

provided for in article 339 of the 

Criminal Code has no counterpart in 

the Criminal Code of 1969, being 

taken from the Government 

Emergency Ordinance no. 195/2002, 

republished, article 92 [2]. 

After a comparative examination 

of the previous law incriminations 

with those of the current Criminal 

Code, we find the following: 

- in the Criminal Code, the 

offenses are incriminated with four 

acts, compared to five acts in the 
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comparativă a incriminărilor din legea 

anterioară cu cele din Codul penal în 

vigoare, constatăm următoarele: 

- în Codul penal sunt incriminate 

patru fapte, faţă de legea anterioară 

unde sunt incriminate cinci asemenea 

fapte; în noua lege s-a renunţat la 

infracţiunea prevăzută în alin. (1), care 

oricum este incriminată în alte articole 

din Codul penal, respectiv în art. 228, 

229, 253 şi 255; soluţia adoptată de 

legiuitor este justificată; 

- infracţiunea prevăzută în alin. (1) 

al art. 339 C. pen., este preluată din art. 

92 alin. (2) din legea anterioară (la care 

am făcut anterior referire), cu unele 

completări; există diferenţe şi în ceea 

ce priveşte doar limita minimă a 

pedepsei cu închisoarea care în noua 

lege este de 3 luni, faţă de 6 luni în 

reglementarea anterioară; 

- infracţiunea prevăzută în alin. (2) 

al art. 339 C. pen., este preluată de la 

art. 92 alin. (3) din legea specială, fără 

a mai fi menţionată şi sancţionarea 

întrecerilor cu animale; există diferenţe 

în ceea ce priveşte limita maximă a 

pedepsei cu închisoarea care în noua 

lege este de un an, faţă de legea veche 

unde limita maximă este de 2 ani; 

precizăm că în acest caz acţiunea de 

organizare a unor astfel de întreceri a 

fost dezincriminată în noua lege;  

- infracţiunea prevăzută în art. 339 

alin. (3) C. pen., este preluată de la art. 

92 alin. (4) din legea anterioară, fără 

modificări de fond în ceea ce priveşte 

conţinutul, singura modificare constând 

în reducerea limitei maxime a pedepsei 

cu închisoarea de la 2 ani la un an; 

- infracţiunea prevăzută în art. 339 

alin. (4) C. pen., este preluată de la art. 

92 alin. (5) din legea anterioară, cu un 

conţinut identic; singura modificare 

constă în reducerea substanţială a 

limitelor minime şi maxime ale 

pedepselor, de la 3 la 7 ani închisoare, 

previous law; in the new law it was 

excluded the offense in paragraph (1), 

which anyway it is incriminated in 

other articles of the Criminal Code, 

i.e. in articles 228, 229, 253 and 255; 

the solution adopted by the legislator 

is justified; 

- the offense referred to in 

paragraph (1) article 339, of the 

Criminal Code is taken from article 

92, paragraph (2) of the previous law 

(to which we referred above), with 

some additions; they only differ in 

terms of the minimum term of 

imprisonment, in the new law is 3 

months compared to 6 months in the 

previous regulation; 

- the offense referred to in 

paragraph (2), article 339 of the 

Criminal Code is taken from article 

92 paragraph (3) of the special law, 

without being mentioned the sanction 

of races with animals; there are 

differences in the maximum term of 

imprisonment, in the new law is of 

one year, compared to the old one 

where the maximum was of 2 years; 

we should point out that in this case 

the action of organizing such 

competition was decriminalized in the 

new law); 

- the offense under article 339, 

paragraph (3) of the Criminal Code is 

taken from article 92, paragraph (4) of 

the previous law, without substantive 

changes in terms of content, the only 

modification consisting in reducing 

the maximum limit of imprisonment 

from two years to one year; 

- the offense under article 339, 

paragraph (4) of the Criminal Code is 

taken from article 92 paragraph (5) of 

the previous law, with identical 

content; the only change is the 

substantial reduction of the minimum 

and maximum penalties from 3-7 

years in prison to imprisonment 1 to 3 
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la unu la 3 ani închisoare sau amendă; 

De asemenea, în Codul penal în 

vigoare, în art. 339, infracţiunea este 

denumită marginal „Împiedicarea sau 

îngreunarea circulaţiei pe drumurile 

publice”, denumire care nu apare în 

textul legii anterioare. 

Într-o concluzie generală se poate 

aprecia că noua reglementare, în ceea 

ce priveşte structura infracţiunilor şi 

limitele de pedeapsă, prezintă 

numeroase elemente de noutate 

pozitive, corespunzătoare normelor 

europene în domeniu [1].  

 

2. Conţinutul constitutiv al 

infracţiunii  

 

Latura obiectivă a infracţiunii 

prevăzute în art. 339 C. pen. are în 

componenţa sa elementul material, 

cerinţele esenţiale, urmarea imediată şi 

legătura de cauzalitate. 

Atât elementul material al laturii 

obiective, cât şi cerinţele esenţiale 

diferă de la o infracţiune la alta, motiv 

pentru care vom proceda la examinarea 

lor separată. 

În cazul infracţiunii prevăzute în 

alin. (1), elementul material al laturii 

obiective se realizează prin două 

acţiuni alternative, respectiv: 

- instalarea de mijloace de 

semnalizare rutieră; 

- modificarea poziţiilor mijloacelor 

de semnalizare rutieră; 

Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) 

din O.U.G. nr. 195/2002, republicată, 

cu modificările şi completările 

ulterioare, mijloacele de semnalizare 

rutieră sunt: 1. sistemele de 

semnalizare luminoase sau sonore; 2. 

indicatoarele; 3. marcajele; 4. alte 

dispozitive speciale. Având în vedere 

dispoziţiile normei de incriminare, 

precum şi prevederile legii, considerăm 

că legiuitorul s-a referit strict la cele 

years or a fine. 

Also, in the Criminal Code in 

force, in article 339, the offense is 

called marginally “Obstructing or 

hindering the traffic on public 

roads”, which does not appear in the 

text of the previous law. 

In conclusion it may be asserted 

that the new regulation regarding the 

structure of crime and punishment 

limits has many positive elements of 

novelty corresponding to the 

European standards in this field [1]. 

 

2. The constitutive content of the 

offense 

 

The objective side of the offense 

referred to in article 339 of the 

Criminal Code has as components a 

material element complemented by an 

essential requirement, immediate 

result and the causal connection. 

Both the material element of the 

objective side and the essential 

requirements differ from one crime to 

another, which is why we will 

proceed to examine them separately. 

In the case of the offense referred 

to in paragraph (1) the material 

element of the objective side is 

achieved by two alternative actions, 

namely: 

- installation of road signals; 

- changing positions of road 

signals; 

Under the provisions of article 30, 

paragraph (1) G.E.O. no. 195/2002, 

republished, as amended and 

supplemented, the road signals are: 1. 

light or sound signaling systems; 2. 

signs; 3. markings; 4. other special 

devices. Considering the provisions of 

the incrimination rule, and also the 

provisions of the law, we believe that 

the legislator has referred strictly to 

the four categories of means of 
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patru categorii de mijloace de 

semnalizare.  

În sensul normei de incriminare, 

prin termenul de „instalare” se înţelege 

acţiunea de „a monta, a plasa, a fixa 

mijloacele de semnalizare rutieră cu 

scopul inducerii în eroare a 

participanţilor la traficul rutier ori a 

îngreunării circulaţiei pe drumul 

public” [3]. Deoarece potrivit normei 

de incriminare aceste mijloace de 

semnalizare rutieră trebuie să fie de 

natură a induce în eroare participanţii la 

trafic sau să îngreuneze circulaţia pe 

drumul public, acest aspect presupune 

că acestea (mijloacele de semnalizare 

rutieră) nu sunt adecvate sau 

recomndate sectorului de drum public 

pe care sunt instalate.  

A doua acţiune alternativă 

incriminată în cazul acestei infracţiuni 

constă în modificarea poziţiilor 

mijloacelor de semnalizare rutieră, 

modificare ce se poate realiza prin: 

demontarea şi amplasarea lor în alt loc 

pe drumul public (cum este cazul unui 

indicator de reducere a vitezei de 

deplasare a vehiculelor), înlocuirea 

între ele a două mijloace de 

semnalizare, etc. 

În cazul infracţiunii examinate, 

pentru a se constata existenţa 

elementului material al infracţiunii, este 

necesar a se stabili executarea uneia din 

cele două acţiuni incriminate, cu toate 

că nu este exclusă posibilitatea să fie 

reţinute ambele.  

Pentru a se constata existenţa 

infracţiunii examinate, este necesar a se 

stabili îndeplinirea cumulativă a 

următoarelor cerinţe esenţiale: 

- acţiunea de instalare sau 

modificare a poziţiilor mijloacelor de 

semnalizare să se realizeze fără 

autorizaţia eliberată de organele 

competente;  

- acţiunea de instalare sau 

signaling. 

In the sense of the incrimination 

norm, by the term of “installation”, it 

means an act of “setting, placing, 

securing the traffic signs with the aim 

of misleading the road users of the 

public road or hindering the traffic on 

public roads” [3]. As according to the 

incrimination norm these means of 

signaling traffic must be so as to 

mislead road users or hinge traffic on 

the public roads, this means that the 

traffic signs are not appropriate or 

strongly recommended for the public 

road sector on which they are 

installed. 

The second alternative 

incriminated, in the case of this crime 

is to change the position of traffic 

signs, a change that can be achieved 

through: removing and placing them 

in another place on the public road (as 

an indicator of reducing speed), 

switching two signal means, etc. 

In the case of the examined offense 

in order to determine the existence of 

the material element of the offense, it 

is necessary to determine the 

execution of one of the two 

incriminated actions, although it is not 

excluded the possibility of being both 

retained. 

In order to establish the existence 

of the considered crime, it is 

necessary to establish that all the 

following requirements are met: 

- the installation or modification 

action for the position of the traffic 

signals to be achieved without 

authorization issued by the competent 

authorities; 

- the installation or modification 

action for the position of the traffic 

signals must be for misleading road 

users or to hinder traffic on that 

segment of road; 

- public road should be open 
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modificare a poziţiilor mijloacelor de 

semnalizare trebuie să fie de natură a 

induce în eroare participanţii la trafic 

ori să îngreuneze circulaţia pe acel 

segment de drum public; 

- drumul public trebuie să fie 

deschis circulaţiei rutiere; în cazul în 

care drumul public nu este deschis 

circulaţie rutiere, fiind închis pentru 

reparaţii sau din alte motive, nu va fi 

îndeplinită această cerinţă, consecinţa 

directă fiind aceea a imposibilităţii 

reţinerii acestei infracţiuni în sarcina 

autorului [1]; 

În cazul infracţiunii prevăzute în 

alin. (2), elementul material al laturii 

obiective constă în acţiunea de a 

participa în calitate de conducător de 

vehicul la întreceri neautorizate pe 

drumurile publice. 

Termenul de „a participa”, în sensul 

impus de norma de incriminare, constă 

în acţiunea de a se implica activ, în 

sensul de a fi concurent la asemenea 

întreceri neautorizate. 

Pentru existenţa infracţiunii nu are 

importanţă dacă subiectul activ, 

conducător al vehiculului, este sau nu 

este deţinătorul unui permis de 

conducere corespunzător categoriei 

vehiculului condus, dacă are permisul 

retras sau anulat, etc. Dacă subiectul 

activ se va găsi în una din situaţiile 

menţionate, infracţiunea examinată va 

intra în concurs cu infracţiunea 

prevăzută în art. 335 alin. (1) C. pen. 

Pentru existenţa infracţiunii 

examinate, este necesar a se stabili 

îndeplinirea cumulativă următoarelor 

cerinţe esenţiale: 
- acţiunea de a participa la o 

întrecere neautorizată, să fie realizată 

de subiectul activ al infracţiunii în 

calitate de conducător al unui vehicul, 

indiferent de categoria sau proprietarul 

acestuia; 

- participarea să fie directă, efectivă, 

traffic; in the case where the public 

road is not open to traffic being closed 

for repairs or other reasons, it will not 

satisfy this requirement, the direct 

consequence being the impossibility 

of retaining this offense in the 

perpetrator’s’ accountability [1]. 

In the case of the offense referred 

to in paragraph (2) the material 

element of the objective side consists 

in the action of participating as a 

driver of a vehicle in unauthorized 

contests on public roads. 

The term “participation” in the 

sense imposed by the incrimination 

action is to be actively involved, in 

the sense of being competitor to such 

unauthorized competitions. 

For the existence of the crime it 

does not matter whether the active 

subject, the driver of the vehicle, is or 

not the holder of a driving license 

according to the category of the 

driven vehicle, if he has withdrawn or 

canceled license, etc. If the active 

subject is found in one of the 

mentioned situations, the offense 

under consideration will enter in the 

contest with an offense provided for 

in article 335, paragraph (1) of the 

Criminal Code. 

For the existence of the examined 

crime it is necessary to establish that 

all the following requirements are 

met: 

- the action to participate in an 

unauthorized contest to be conducted 

by the active subject of the crime as 

the driver of a vehicle, regardless of 

the category or ownership; 

- for the participation to be direct, 

the quality of the active subject is that 

of competitor or candidate; 

- the contest involving the driver of 

the vehicle is not authorized; 

- the race to take place on a public 

road; 
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calitatea subiectului activ fiind aceea de 

concurent sau candidat; 

- întrecerea la care participă 

conducătorul de vehicul să nu fie 

autorizată; 

- întrecerea să se desfăşoare pe un 

drum public; 

Spre deosebire de infracţiunea 

prevăzută în alin. (1), în cazul celei 

examinate, nu mai este necesară cerinţa 

ca drumul public să fie deschis 

circulaţiei rutiere, infracţiunea existând 

chiar şi în condiţiile în care acel drum 

public este închis din diferite motive 

[1]. 

Elementul material al laturii 

obiective, pentru infracţiunea prevăzută 

în alin. (3), se realizează prin acţiunea 

de aşezare de obstacole, care 

îngreunează sau împiedică circulaţia de 

drumul public, dacă se pune în pericol 

siguranţa circulaţiei ori se aduce 

atingere dreptului la libera circulaţie a 

celorlalţi participanţi la trafic. 

Termenul de „aşezare”, în sensul 

impus de legiuitor, are înţelesul de „a 

pune, a posta, a instala, a fixa pe 

drumul public diverse obstacole, care 

să îngreuneze sau să împiedice 

circulaţia pe drumul public, punându-se 

astfel în pericol siguranţa circulaţiei, 

ori aducându-se atingere dreptului la 

libera circulaţie a celorlalţi participanţi 

la trafic” [3]. În privinţa obstacolelor 

aşezate pe drumul public, precizăm că 

acestea, prin mărime sau greutate, 

trebuie să fie de natură a îngreuna sau a 

împiedica circulaţia pe drumul public 

respectiv. 

Interpretarea sintagmei folosită de 

legiuitor „ori se aduce atingere 

dreptului la libera circulaţie a celorlalţi 

participanţi la trafic”, conduce la 

constatarea că s-a avut în vedere şi 

blocarea circulaţiei pe un drum public 

de către alte categorii de participanţi la 

traficul rutier, acţiune care este 

Unlike the offense in paragraph 

(1), in the case of the examination, it 

is no longer necessary the requirement 

for the public road to be open to the 

road traffic, the offense exists even 

when the public road is closed for 

various reasons [1]. 

The material element of the 

objective side of the offense in 

paragraph (3) is achieved by the 

action of placing obstacles that 

impede or hinder the movement on 

the public highway, if it endangers 

traffic safety or it brings prejudice to 

the right of free movement of other 

road users. 

The term of “installation”, it means 

an act of “setting, placing, securing 

the traffic signs with the aim of 

misleading the road users of the 

public road or hindering the traffic on 

public roads, thus putting at risk the 

traffic safety, or undermining the 

freedom of movement of other road 

users” [3]. Regarding the obstacles 

placed on the public highway, we 

specify that their size or weight must 

be so as to hinder or obstruct the 

traffic on the concerned public road. 

The interpretation of the phrase 

used by the legislator “it brings a 

prejudice to the right of free 

movement of other road users” leads 

to the conclusion that it was intended 

also the traffic blocking on a public 

road by other categories of road users, 

an action that it is specific to forms of 

protest of the some drivers of vehicles 

or other professional categories who 

protest in this way. 

The essential requirements that 

must be met cumulatively for the 

examined offense are: 

- the action of installing obstacles 

having as purpose hindering or 

obstructing traffic on public road for 

the segment in question; 
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specifică unor forme de protest ale unor 

conducători de vehicule sau a altor 

categorii profesionale, care protestează 

în acest mod.  

Cerinţele esenţiale ce trebuie 

îndeplinite cumulativ, în cazul infrac-

ţiunii examinate sunt următoarele: 

- acţiunea de aşezare a obstacolelor 

să aibă ca şi consecinţă îngreunarea sau 

împiedicarea circulaţiei pe segmentul 

de drum public respectiv; 

- obstacolele aşezate pe drumul 

public, datorită mărimii sau a greutăţii 

lor, să fie de natură a pune în pericol 

siguranţa circulaţiei pe acel segment de 

drum public sau să se aducă atingere 

dreptului la libera circulaţie a celorlalţi 

participanţi la traficul rutier; 

- segmentul de drum public pe care 

a fost aşezat obstacolul să fie deschis 

circulaţiei rutiere[1]; 

În cazul ultimei infracţiuni 

prevăzute în alin. (4), elementul 

material constă în acţiunea subiectului 

activ de a lăsa fără supraveghere pe 

partea carosabilă a drumului public un 

vehicul care transportă produse sau 

substanţe periculoase. Termenul de 

„lăsare”, folosit de legiuitor, are sensul 

de oprire şi abandonare a vehiculului 

cu sau fără remorcă, care transportă 

substanţe sau produse periculoase (pe 

partea carosabilă a drumului public). 

Prin sintagma de „parte carosabilă”, 

folosită de legiuitor, se înţelege 

(potrivit dispoziţiilor art. 6 pct. 23 din 

O.U.G. nr. 195/2002, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare), 

porţiunea din platforma drumului 

destinată circulaţiei vehiculelor; un 

drum poate cuprinde mai multe părţi 

carosabile complet separate una de 

celalată printr-o zonă despărţitoare sau 

prin diferenţa de nivel. 

Pe cale de consecinţă, atunci când 

conducătorul unui asemenea vehicul 

opreşte şi abandonează vehiculul în 

- the obstacles placed on the public 

highway, due to their size or weight, 

are likely to endanger the safety of 

road traffic on that segment of the 

public road or to undermine the right 

to free movement of other road users; 

- the public road segment with 

obstacle should be open for traffic [1]; 

In the case of the last offense 

referred to in paragraph (4) the 

material element is the action of the 

active subject of leaving unattended a 

vehicle, on the roadway of a public 

road, transporting goods or hazardous 

substances. The term “abandon” used 

by the legislator, it makes sense to 

stop and abandon the vehicle with or 

without trailer, carrying hazardous 

substances or products (on the public 

road carriageway).  

The term “leaving”, used by the 

legislator, means (according to article 

6, point 23 of the G.E.O. no. 

195/2002, republished, with 

subsequent amendments), the portion 

of the road platform designed for 

vehicles traffic; a road may comprise 

several carriageways completely 

separated from one another, by a 

partition area or level difference. 

Consequently, when the driver of 

such vehicle stops and abandons the 

vehicle on the roadway of a public 

road, it will not be in the case of the 

examined offense. 

The existence of the examined 

offense is conditioned by the 

fulfillment of the following 

requirements: 

- the act of leaving the vehicle in 

question must be followed by a lack 

of oversight by its driver or other 

person; 

- the vehicle must be loaded with 

hazardous substances or products; 

- the vehicle must be left on the 

carriageway of the public road; 
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afara părţii carosabile a unui drum 

public, nu ne vom afla în prezenţa 

infracţiunii examinate. 

Existenţa infracţiunii examinate, 

este condiţionată de îndeplinirea 

cumulativă a următoarelor cerinţe 

esenţiale: 

- acţiunea de lăsare a vehiculului în 

cauză trebuie să fie urmată de o lipsă 

de supraveghere din partea 

conducătorului acestuia sau a altei 

persoane; 

- vehiculul trebuie să fie încărcat cu 

substanţe ori produse periculoase; 

- vehiculul trebuie să fie lăsat pe 

partea carosabilă a drumului public; 

- drumul public trebuie să fie 

deschis circulaţiei rutiere [1]; 

Urmarea imediată în cazul 

infracţiunilor examinate este diferită de 

la o infracţiune la alta şi poate consta 

în: 

- inducerea în eroare a 

participanţilor la trafic ori îngreunarea 

circulaţiei pe un drum public; 

- crearea unei stări de pericol pentru 

siguranţa circulaţiei pe drumurile 

publice; 

- atingerea dreptului la libera 

circulaţie pe un drum public; 

Legătura de cauzalitate în cazul 

acestor infracţiuni nu trebuie 

demonstrată, deoarece aceasta rezultă 

din materialitatea faptelor descrise în 

norma de incriminare.  

  

În cazul infracţiunilor examinate, 

forma de vinovăţie cu care acţionează 

subiectul activ este intenţia cu ambele 

forme. 

Se va reţine intenţie directă atunci 

când subiectul activ al acestei 

infracţiuni prevede rezultatul faptei 

sale, care constă în punerea în pericol a 

siguranţei circulaţiei pe drumurile 

publice şi urmăreşte producerea lui prin 

executarea uneia dintre acţiunule 

- public road should be open to 

traffic [1]; 

The immediate result in the case of 

the examined offenses is different 

from one offense to another and it 

may consist of: 

- misleading the road users or 

hinder the traffic on a public road; 

- creating a state of danger to 

traffic safety on public road; 

- achieving freedom of movement 

on a public road; 

The causal connection in the case 

of these crimes should not be 

demonstrated, as it results from the 

facts described in the incrimination 

norm. 

 

In the case of the analyzed offenses 

the form of guilt with which the active 

subject is acting is the intention of 

both forms. 

It will retain the direct intent when 

the active subject of this crime 

provides the result of his act which 

consists of endangering the safety of 

traffic on public roads, and he seeks 

its production by carrying out one of 

the actions prohibited by law, namely: 

installing or modifying the position of 

traffic signs, participation as driver to 

unauthorized races, placing obstacles 

or leaving a vehicle unattended on the 

roadway of a public road carrying 

hazardous substances or products. 

There will be indirect intent when 

the active subject of the offense 

foresees the result of his act of 

endangering the traffic safety on 

public roads and, although he does not 

seek it, he accepts the possibility of its 

occurrence, by performing one of the 

actions prohibited by law, referred to 

above. 

For the existence of the crime, the 

motive or purpose have no relevance, 

their determination is important in the 
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interzise de lege, respectiv: instalarea 

sau modificarea poziţiilor mijloacelor 

de semnalizare rutieră, participarea în 

calitate de conducător de vehicul la 

întreceri neautorizate, aşezarea de 

obstacole sau lăsarea fără supraveghere 

pe partea carosabilă a unui drum public 

a unui vehicul care transportă substanţe 

ori produse periculoase. 

Va exista intenţie indirectă atunci 

când subiectul activ al infracţiunii 

prevede rezultatul faptei sale, care 

constă în punerea în pericol a siguranţei 

circulaţiei pe drumurile publice şi, deşi 

nu-l urmăreşte, acceptă posibilitatea 

producerii lui, prin executarea uneia 

din acţiunile interzise de lege, 

menţionate mai sus. 

Pentru existenţa infracţiunii, 

mobilul sau scopul nu au nicio 

relevanţă, stabilirea acestora fiind 

importantă în cadrul procesului de 

individualizare a sancţiunilor de drept 

penal realizat de către instanţa de 

judecată [4]. 

 

Concluzii 

 

Examinarea comparativă a 

conţinuturilor legale ale reglementării 

actuale cu dispoziţiile art. 92 din 

O.U.G. nr. 195/2002, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

precum şi examinarea conţinutului 

constitutiv al infracţiunii, prezintă o 

importanţă majoră din perspectiva 

aplicării legii penale mai favorabile. 

Astfel, în cadrul faptei prevăzute în 

art. 339 alin. (2) C. pen., este 

incriminată acţiunea de participare în 

calitate de conducător de vehicul la 

întreceri neautorizate pe drumurile 

publice, iar în legea anterioară [art. 92 

alin. (3) din O.U.G. nr. 195/2002, 

republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare] erau 

incriminate acţiunile de organizare sau 

process of individualization of 

criminal sanctions achieved by the 

court [4]. 

 

Conclusions 

 

The comparative examination of 

the legal content of the current rules 

with article 92 of the G.E.O. no. 

195/2002, republished, as amended 

and supplemented, and the 

examination of the constitutive 

content of the crime present a major 

importance in the light of enforcing a 

more favorable criminal law. 

Thus, the offense provided for in 

article 339, paragraph (2) of the 

Criminal Code it is incriminated the 

act of participation as a driver of a 

vehicle in unauthorized competitions 

on public roads, and in the previous 

law [article 92 paragraph (3) G.E.O. 

no. 195/2002, republished, with 

subsequent amendments] there were 

incriminated also the actions of 

organizing or participating as a driver 

of vehicles or animals at unauthorized 

races on public roads. 

The comparative research of the 

two rules of incrimination leads to the 

conclusion that the action of a person 

to organize such unauthorized races 

on public roads without participating 

as driver of vehicle is no longer 

incriminated in the new law [5]. 

The identification and application 

of the more favorable criminal law 

can be achieved every time, 

examining comparatively all the 

circumstances of the offense, and the 

two regulations, with a greater 

emphasis on the punishment limits 

[5]. 
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participare, în calitate de conducător de 

vehicule sau de animale, la întreceri 

neautorizate pe drumurile publice. 

Cercetarea comparativă a celor două 

norme de incriminare conduce la 

concluzia că acţiunea unei persoane de 

a organiza asemenea întreceri 

neautorizate pe drumurile publice, fără 

însă a participa la acestea în calitate de 

conducător de vehicul, nu mai este 

incriminată în legea nouă [5]. 

Identificarea şi aplicarea legii 

penale mai favorabile se poate realiza 

de fiecare dată, examinând comparativ 

toate împrejurările comiterii faptei, 

precum şi cele două reglementări, cu un 

accent mai mare pe limitele de 

pedeapsă [5]. 
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Rezumat: În repetate rânduri, în 

discuţiile avute cu absolvenţi ai 

Universităţii „George Bacovia” din Bacău, 

cu privire la încadrarea lor în muncă, a 

rezultat că frecventele impedimente cu care 

se confruntă la interviurile avute cu 

angajatorii sunt cele legate de experienţa 

în domeniu. De fapt, asemenea condiţii 

transpar şi din multitudinea ofertelor de 

serviciu făcute de angajatori în care, o 

primă cerinţă este „expertiza” în domeniu. 

În acest context, stagiile ar putea juca un 

rol deosebit de important în creșterea 

accesului tinerilor pe piața muncii, întrucât 

acestea ar putea realiza tranziția de la 

cunoștințele teoretice, dobândite pe 

parcursul educației, la aptitudinile și 

competențele necesare la locul de muncă, 

îmbunătățind astfel șansele tinerilor de a 

găsi un loc de muncă. Într-un document de 

lucru al Serviciilor Comisiei Uniunii 

Europene [1], se precizează că rata 

șomajului în rândul tinerilor (cu vârsta 

între 15 și 24 de ani) a cunoscut o creștere 

dramatică: începând din 2008, numărul 

total al șomerilor tineri din UE a crescut 

cu 1 milion, iar în prezent, în UE-27 există 

5,2  milioane de tineri sub 25 de ani care 
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Abstract: From the discussions we had 

with the graduates of George Bacovia 

University, Bacău concerning their 

employment, it repeatedly resulted that the 

frequent obstacles they are faced with in 

the interviews had with employers are 

those related to the experience in the field. 

In fact, such conditions can be also 

observed from the multitude of job offers 

made by employers, in which the first 

requirement is the expertise in the field. In 

this context, the internship could play an 

essential role in increasing the access of 

young people on the labor market, because 

they could make the transition from the 

theoretical knowledge, gained through 

education, to the skills and competencies 

necessary in the workplace, thereby 

enhancing the chances of young people to 

find a job. In a working document of the 

Services of the Commission of the 

European Union [1] it is stated that the 

unemployment rate among young people 

(aged between 15 and 24 years of age) 

experienced a dramatic increase: starting 

in 2008, the total number of unemployed 

young people in the EU has increased by 1 

million, and currently, in the EU-27, there 
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nu pot găsi un loc de muncă. Ca urmare, 

stagiile (ca modalitate de a realiza 

tranziția de la cunoștințele teoretice, 

dobândite pe parcursul educației, la 

aptitudinile și competențele necesare la 

locul de muncă) ar putea juca un rol cheie 

în creșterea accesului tinerilor pe piața 

muncii.  

 

 

Cuvinte cheie: stagiu; stagiar; 

contract; mentor; tineri; şomaj; angajator. 

 

 

 

Introducere 

 

În prezent, din populaţia totală a 

Uniunii Europene, tineretul reprezintă 

1/5, ceea ce însemnă peste 100 

milioane de locuitori. Aceştia se 

confruntă cu o serie de provocări legate 

de calitatea sistemelor de educaţie şi 

formare profesională, precum şi de 

ansamblul factorilor de natură 

economică şi socială care influenţează 

accesul la piaţa forţei de muncă. Rata 

şomajului în rândul tinerilor europeni, 

dintre cei cu vârsta între 15-24 de ani, a 

cunoscut o creştere impresionantă, 

situându-se la 21%. Începând cu anul 

2008, numărul total al şomerilor tineri, 

sub 25 de ani, a crescut de la un milion 

la peste cinci milioane în 2014 [2]. 

În ţara noastră, la sârşitul lunii 

noiembrie 2014, în evidenţele Agenţiei 

Naţionale de Ocupare a Forţei de 

Muncă, figurau 81.008 şomeri sub 25 

de ani, din care aflaţi în şomaj de peste 

6 luni erau 19.542, adică 24,12% din 

totalul şomerilor sub 25 de ani [3]. 

În repetate rânduri, în discuţiile 

avute cu absolvenţi ai Universităţii 

„George Bacovia” din Bacău, cu 

privire la încadrarea lor în muncă, a 

rezultat că frecventele impedimente cu 

care se confruntă la interviurile avute 

are 5.2 million young people under 25 

years of age who cannot find a job. In this 

context, internships (as a way to make the 

transition from theoretical knowledge, 

gained through education, to the skills and 

competencies necessary in the workplace) 

could play a key role in increasing the 

access of young people on the labor 

market. 

 

Keywords: internship; trainee; 

contract; mentor; youth; unemployment 

benefits; employer. 

 

 

Introduction 

 

Currently, of the total population of 

the European Union, the youth 

represents 1/5, which means more than 

100 million people. They face a 

number of challenges related to the 

quality of education and training 

systems as well as the factors of 

economic and social nature which 

influence the access to the labor 

market. The unemployment rate among 

young Europeans, those aged between 

15-24 years old, has experienced an 

impressive growth and is standing at 

21%. As of 2008, the total number of 

unemployed young people under 25 

years of age has risen from one million 

to five million in 2014 [2].  

In our country, at the end of the 

November 2014, in the records of the 

National Employment Agency there 

were 81.008 unemployed under the age 

of 25 of which 19.542, meaning 

24,12% of the total unemployed under 

25 years were receiving unemployment 

benefits for over 6 months [3].  

From the discussions we had with 

the graduates of George Bacovia 

University, Bacău concerning their 

employment, it repeatedly resulted that 

the frequent obstacles they are faced 

http://www.proz.com/kudoz/romanian_to_english/human_resources/3231644-agentia_nationala_de_ocupare_a_fortei_de_munca.html#7296989
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cu angajatorii, sunt cele legate de 

experienţa în domeniu. De fapt, 

asemenea condiţii transpar şi din 

multitudinea ofertelor de serviciu 

făcute de angajatori în care, o primă 

cerinţă o reprezintă „expertiza” în 

domeniu. În acest context, stagiile ar 

putea juca un rol deosebit de important 

în creșterea accesului tinerilor pe piața 

muncii, întrucât acestea ar putea realiza 

tranziția de la cunoștințele teoretice, 

dobândite pe parcursul educației, la 

aptitudinile și competențele necesare la 

locul de muncă, îmbunătățind astfel 

șansele tinerilor de a găsi un asemenea 

loc de muncă. 

În rândurile de mai jos voi prezenta 

câteva dintre demersurile întreprinse de 

forurile compentente la nivel european, 

precum şi pe plan intern, privind 

reglementarea stagiului, ca modalitate 

de inserare a tinerilor licenţiaţi din 

învăţământul superior, pe piaţa muncii, 

astfel încât să se reducă substanţial 

şomajul în rândul acestora, cât şi 

cazurile de muncă nedeclarată („la 

negru”). 

 

I. Premisele europene şi cele 

interne care au determinat reglemen-

tarea stagiului pentru absolvenţii 

instituţiilor de învăţământ superior 

 

A. În plan european 

 

Strategia „Europa 2020 pentru o 

creștere inteligentă, durabilă și 

favorabilă incluziunii” [4], a fost 

lansată de Comisia Europeană în martie 

2010, documentul  stabilind un  număr 

de şapte domenii prioritare care pot 

deveni motoare ale creşterii economice 

şi ocupării, printre care şi iniţiativa 

emblematică „Tineretul în mişcare”. 

Tineretul în mişcare [5], parte a noii 

strategii Europa 2020, propune 28 de 

with in the interviews had with 

employers are those related to the 

experience in the field. In fact, such 

conditions can be also observed from 

the multitude of job offers made by 

employers, in which the first 

requirement is the expertise in the 

field. In this context, the traineeship 

could play an essential role in 

increasing the access of young people 

on the labor market, because they 

could make the transition from the 

theoretical knowledge, gained through 

education, to the skills and 

competencies necessary in the 

workplace, thereby enhancing the 

chances of young people to find a job.  

In the rows below I will present 

some of the steps undertaken by the 

competent forums at the European as 

well as domestic level concerning the 

regulation of traineeship, as a method 

of insertion of young people licensed 

in higher education, on the labor 

market, so as to substantially reduce 

unemployment among them, as well as 

cases of undeclared work (“black 

work”).   

 

I. The European and domestic 

premises which determined the 

regulation of traineeship for 

graduates from institutions of higher 

education 

 

A. The European Plan 

 

The strategy, “Europe 2020 for a 

smart, sustainable and favorable 

growth to inclusion” [4] was launched 

by the European Commission in March 

2010. The document set a number of 

seven priority areas that can become 

engines of economic and employment 

growth including the iconic initiative, 

“Youth on the move”. Youth on the 

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=17476&src=1
http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=17476&src=1
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acţiuni-cheie, destinate să sporească 

relevanţa educaţiei şi a formării 

profesionale în relaţie cu necesităţile 

tinerilor, şi să-i încurajeze pe mai mulţi 

dintre aceştia să profite de bursele 

Uniunii Europene, pentru a studia sau 

pentru a se forma într-o altă ţară. 

Aceasta va mări capacitatea tinerilor de 

a obţine un loc de muncă şi le va 

facilita accesul pe piaţa muncii. 

În prezent, foarte mulţi tineri 

părăsesc şcoala timpuriu, şi prea puţini 

urmează învăţământul superior, ceea ce 

afectează negativ viitoarea bază de 

competenţe a Europei. „Tineretul în 

mişcare” va avea un rol primordial în 

atingerea obiectivelor principale ale 

strategiei Europa 2020, şi anume, 

reducerea de la 15 % la 10 %, a 

proporţiei de persoane care părăsesc 

şcoala de timpuriu şi sporirea proporţiei 

de tineri cu educaţie terţiară sau 

echivalentă, de la 31 % la cel puţin 40 

%, până în 2020. Se preconizează că 

acţiunile „Tineretul în miscare” vor 

ajuta, de asemenea, statele membre să 

atingă obiectivul principal al Uniunii 

Europene de ocupare a locurilor de 

muncă în proporţie de 75 %, pe 

parcursul următorilor 10 ani, prin 

asigurarea că tinerii au competenţele 

necesare pentru locurile de muncă 

viitoare. Până în 2020, conform 

studiilor Comisiei, 35 % dintre noile 

locuri de muncă vor necesita calificări 

de nivel înalt, şi 50 % vor necesita 

calificări de nivel mediu. 

Într-un document de lucru al 

Serviciilor Comisiei Uniunii Europene 

[6], se precizează că rata șomajului în 

rândul tinerilor (cu vârsta între 15 și 24 

de ani), a cunoscut o creștere 

dramatică: începând din 2008, numărul 

total al șomerilor tineri din Uniunea 

Europeană a crescut cu 1 milion, iar în 

prezent, în UE-27, există 5,2  milioane 

move [5], part of the new Europe 2020 

strategy proposes 28 key actions aimed 

at increasing the relevance of 

education and vocational training in 

relation to the needs of young people 

and to encourage more of them to take 

advantage of the grants of the 

European Union to study or to form 

themselves in a different country. This 

will increase the capacity of young 

people to get a job and will facilitate 

the access to the labor market. 

Currently, many young people leave 

school early, and too little fallow a 

higher education, which negatively 

affects the future of Europe's core 

competency. “Youth on the move” will 

have a major role in achieving the 

main objectives of the Europe 2020 

strategy, namely reducing from 15% to 

10% the proportion of people who 

leave school early and increase the 

proportion of young people with 

tertiary or equivalent education, from 

31% to at least 40% by 2020. It is 

expected that the actions of the “Youth 

in motion” will also help the member 

states to achieve the main objective of 

the European Union, an employment 

rate of 75% over the next 10 years, by 

ensuring that young people have the 

necessary skills for future workplaces. 

By 2020, according to Commission 

studies, 35% of new jobs will require 

high level qualifications and 50% will 

require mid-level qualification.  

In a working document of the 

Services of the Commission of the 

European Union [6] it is stated that the 

unemployment rate among young 

people (aged between 15 and 24 years 

of age) experienced a dramatic 

increase: starting in 2008, the total 

number of unemployed young people 

in the EU has increased by 1 million, 

and currently, in the EU-27, there are 

http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=17476&src=1
http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=17476&src=1
http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=17476&src=1
http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=17476&src=1
http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=17476&src=1
http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=17476&src=1
http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=17476&src=1
http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=17476&src=1
http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=17476&src=1
http://ec.europa.eu/avservices/video/video_prod_en.cfm?type=details&prodid=17476&src=1
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de tineri, sub 25 de ani, care nu pot găsi 

un loc de muncă. În acest context, 

stagiile (ca modalitate de a realiza 

tranziția de la cunoștințele teoretice, 

dobândite pe parcursul educației, la 

aptitudinile și competențele necesare la 

locul de muncă) ar putea juca un rol 

cheie în creșterea accesului tinerilor pe 

piața muncii.  

Totuşi, în unele cazuri stagiile nu 

reușesc să-și îndeplinească rolul 

prevăzut: în ultimii ani au fost 

exprimate preocupări cu privire la 

calitatea stagiilor. De exemplu, 

organizațiile „Génération Précaire” 

[7], din Franța și „Generation 

Praktikum” [8], din Austria, au 

exprimat preocupări serioase cu privire 

la posibilitatea utilizării abuzive a 

stagiilor, ca o sursă ieftină sau gratuită 

de muncă, de către angajatori, iar în 

multe cazuri aceștia din urmă nu 

reușesc să ofere un prim pas către un 

loc de muncă decent și durabil. Această 

situație poate, la rândul său, să creeze 

un cerc vicios de condiții de muncă 

precară și insecuritate. În unele state 

membre, tinerii au pus la punct 

inițiative de îmbunătățire a 

transparenței stagiilor [9]. 

În 2010, Parlamentul European a 

adoptat un raport, din proprie inițiativă, 

referitor la „promovarea accesului 

tinerilor pe piața muncii și la 

consolidarea statutului stagiarilor, 

stagiilor și uceniciilor” [10], invitând 

Comisia să propună o cartă europeană 

a calității stagiilor, să furnizeze 

statistici referitoare la stagii și să 

elaboreze un studiu comparativ, 

referitor la diferitele sisteme de stagii 

existente în statele membre. 

Relativ recent, Forumul European al 

tineretului a prezentat o propunere 

pentru o cartă europeană a stagiilor 

[11], bazată pe o consultare on-line în 

5.2 million young people under 25 

years of age who cannot find a job. In 

this context, traineeships (as a way to 

make the transition from theoretical 

knowledge, gained through education, 

to the skills and competencies 

necessary in the workplace) could play 

a key role in increasing the access of 

young people on the labor market.  

However, in some cases traineeships 

fail to fulfill the role envisaged: in 

recent years there have been concerns 

about the quality of training. For 

example, the organizations 

"Génération Précaire" [7] in France 

and "Generation Praktikum" [8] in 

Austria have expressed serious 

concerns about the possibility of 

abusive use of traineeships as a cheap 

or free source of work by employers, 

and in many cases the latter fail to 

provide a first step towards a decent 

and sustainable employment. This 

may, in turn, create a vicious circle of 

poor working conditions and 

insecurity. In some member states, 

young people have developed 

initiatives to improve the transparency 

of traineeships [9].  

In 2010, the European Parliament 

adopted an own-initiative report 

regarding "promoting youth access to 

the labor market and enhancing the 

status of trainees, traineeships and 

apprenticeships" [10] and invited the 

Commission to propose a European 

Charter of quality internships, to 

provide statistics on traineeships and to 

draw up a comparative study on the 

different systems of traineeships 

available in the member states.  

Relatively recently, the European 

Youth Forum has presented a proposal 

for a European Charter of internships 

[11], based on an online consultation 

of young people. The results of the 
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rândul tinerilor. Rezultatele consultării 

indică faptul că, în multe țări, 

dimensiunea învățării în cursul stagiilor 

a fost în scădere, stagiarii fiind 

solicitați să preia sarcini care nu 

contribuie la evoluția dezvoltării lor 

profesionale. 

Comisia a recunoscut nevoia de a 

aborda aceste preocupări. Ca răspuns, 

inițiativa emblematică a strategiei 

Europa 2020 „Tineretul în mișcare” 

[12], a anunțat intenția Comisiei de a 

propune un cadru de calitate pentru 

stagii, care va include dimensiunea 

transnațională a acestora, rolul 

partenerilor sociali și aspecte legate de 

responsabilitatea socială a 

întreprinderilor. În conformitate cu 

acest angajament, statele membre, în 

cadrul concluziilor Consiliului din 

iunie 2011 privind ocuparea forței de 

muncă în rândul tinerilor, au invitat 

Comisia să ofere orientări cu privire la 

condițiile favorabile unor stagii de 

înaltă calitate, prin intermediul unui 

cadru de calitate pentru stagii [13]. 

Având în vedere deteriorarea în 

continuare a accesului tinerilor pe piața 

muncii, Comisia a lansat, în decembrie 

2011, „Inițiativa privind oportunitățile 

pentru tineri” [14]. Una dintre acțiunile 

principale ale inițiativei se referă la 

încurajarea de către Comisie a statelor 

membre, de a utiliza mai eficient 

Fondul Social European, printre altele, 

pentru sprijinirea locurilor din 

programele de ucenicie, așa cum s-a 

întâmplat deja în unele țări. Inițiativa 

privind oportunitățile pentru tineri 

confirmă, de asemenea, angajamentele 

anterioare ale Comisiei de a prezenta 

un cadru de calitate pentru stagii în 

2012. 

Pe baza celor de mai sus și luând în 

considerare faptul că, asigurarea unor 

de stagii de calitate necesită implicarea 

consultation indicate that, in many 

countries the size of learning during 

internships has been declining because 

the trainees are required to undertake 

tasks that do not contribute to the 

development of their professional 

development.  

The Commission recognized the 

need to address these concerns. In 

response, the initiative for the Europe 

2020 strategy "Youth on the move" 

[12], has announced the intention of 

the Commission to propose a 

framework for quality internships 

which will include their transnational 

dimension, the role of the social 

partners and issues related to corporate 

social responsibility. In accordance 

with this commitment, the member 

states, in the conclusions of the 

Council from June, 2011 on 

employment among young people, 

invited the Commission to provide 

guidance on the conditions favorable to 

high quality internships by means of a 

quality framework for internships [13].  

In view of the further deterioration 

of access of young people on the labor 

market, the Commission launched in 

December 2011 the "Youth 

Opportunities Initiative" [14]. One of 

the main actions of the initiative relates 

to the encouragement of the Member 

States to use more effectively the 

European Social Fund, among others, 

for supporting the programs of 

apprenticeship programs, as it has 

already happened in some countries.  

Youth opportunities initiative also 

confirms the previous commitments of 

the Commission to present a quality 

framework for internships in 2012.  

On the basis of the above, and 

taking into account the fact that the 

provision of quality training requires 

the involvement of all relevant actors, 

http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fsocial%2Fyoi&ei=BGz9VO36KsfjU6msgIgG&usg=AFQjCNGqH-3SYZpXyTPhEkoHVbV_t4GfEw&bvm=bv.87611401,d.d24
http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fsocial%2Fyoi&ei=BGz9VO36KsfjU6msgIgG&usg=AFQjCNGqH-3SYZpXyTPhEkoHVbV_t4GfEw&bvm=bv.87611401,d.d24
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tuturor actorilor relevanți, în primul 

rând întreprinderi, dar și autorități 

naționale, parteneri sociali și 

reprezentanți ai tinerilor și ai 

stagiarilor, Direcția Generală Ocuparea 

Forței de Muncă, Afaceri Sociale și 

Incluziune, a întocmit acest document 

de poziție în vederea consultării tuturor 

părților interesate. Obiectivul a fost 

acela de a obține un consens, necesar 

pentru o recunoaștere comună, a unui 

cadru de calitate pentru stagii sub 

forma unei recomandări a Consiliului, 

care urma să fie  adoptată până la 

sfârșitul anului 2012, astfel cum se 

precizează în Comunicarea Comisiei 

„Către o redresare generatoare de locuri 

de muncă” [15]. 

 Documentul de lucru al Comisiilor 

defineşte stagiul ca, o practică 

profesională care include o 

componentă didactică (ca parte a 

programei de studiu sau nu) și care 

este limitată în timp. Scopul acestor 

stagii, este acela de a ajuta tranziția 

stagiarului, între educație și un loc de 

muncă, prin asigurarea experienței 

practice, a cunoștințelor și 

competențelor care completează 

educația sa teoretică. Acestă definiţie a 

fost necesară deoarece s-a constatat că 

se face confuzie între termenii de 

stagiu, practica profesională şi 

ucenicie. 

Inițiativa privind oportunitățile 

pentru tineri se concentrează în 

principal pe stagiile care fac parte din 

programele de învățământ superior, 

precum și pe stagiile (în general 

postuniversitare) care implică doar 

stagiarul și angajatorul.  

Referitor la reglementarea şi 

organizarea stagiilor în statele membre, 

în urma unui studiu al Comisiei, s-a 

constatat  că un număr mare de state 

membre nu dispun de reglementări care 

primarily businesses, as well as 

national authorities, social partners and 

representatives of the youth and 

trainees, DG Employment, Social 

Affairs and inclusion has drawn up this 

position document for consultation of 

all interested parties. The objective was 

to achieve a consensus necessary for 

the common recognition of a quality 

framework for internships in the form 

of a recommendation of the Council, 

which was to be adopted by the end of 

2012, as stated in the Commission 

communication "towards a recovery 

generator of jobs" [15].  

The work document of the 

Commissions defines the traineeship as 

a professional practice which includes 

an academic component (as part of 

their study program or not) which is 

limited in time. The aim of such 

training is to help the trainee's 

transition between education and 

employment through the provision of 

practical experience, of the knowledge 

and competencies that complement its 

theoretical education. This definition 

was necessary because it was found 

that there is confusion between the 

terms: internship, apprenticeship and 

professional practice.  

Youth opportunities initiative 

focuses mainly on traineeships which 

are part of the higher education 

programs, as well as on traineeships 

(postgraduate in general) that involve 

only the intern and the employer. 

Regarding the regulation and 

organization of the internships in the 

Member States, following a 

Commission study, it was found that a 

large number of Member States do not 

have regulations which explicitly 

address internships, or they are very 

limited, even included in other 

category of legislation, particularly 
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să abordeze în mod explicit stagiile, sau 

ele sunt foarte limitate, eventual incluse 

în alte categorii de legislație, de obicei 

în legislația privind învățământul și 

formarea [16]. În statele membre care 

dispun de o legislație specifică, 

caracteristicile comune de definire a 

stagiilor sunt: obiectivul educațional 

general; componenta practică a 

învățării; caracterul temporar al 

acestora. 

În general, stagiile integrate în 

programele de învățământ (superior) 

beneficiază de o mai bună 

reglementare. Stagiile oferite ocazional 

de către angajatori tinerilor după 

absolvire, pe bază voluntară, tind să fie 

mai puțin reglementate. 

În statele membre, în care există 

măsuri formale în vigoare, normele 

care asigură calitatea stagiilor se referă 

în principal la: remunerație; securitate 

socială; accesul la formare și calitatea 

formării; experiența profesională a 

stagiarilor; riscul de înlocuire a 

personalului obișnuit. 

În cazul anumitor profesii, pentru 

care efectuarea stagiului face parte din 

formarea profesională obligatorie (de 

regulă medicină/asistență medicală, 

drept, învățământ, arhitectură/inginerie) 

reglementările sunt elaborate în 

aproape toate statele membre de către 

asociații profesionale. Totuşi, chiar și 

aceste reglementări, nu asigură 

întotdeauna o garanție a calității 

stagiilor. De exemplu, Italia dispune de 

un cadru foarte bine reglementat pentru 

profesiile liberale, însă, în practică, 

modul de desfășurare a stagiilor diferă 

mult de dispozițiile legale. 

În ceea ce priveşte accesul la 

stagii/disponibilitatea stagiilor, în 

întreaga Uniune Europeană se pune un 

accent din ce în ce mai puternic pe 

stagii și pe experiența practică la locul 

legislation relating to education and 

training [16]. In the member states 

which have specific legislation, the 

common characteristics defining 

internships are: general educational 

objective; practical learning 

component; their temporary nature.  

In general, the internships integrated 

in the educational programs (higher) 

are better regulated. The internships 

offered occasionally by employers to 

young people after graduation, on a 

voluntary basis, tend to be less 

regulated.  

In the member states where there 

are formal measures in place, the 

norms which ensure the internships’ 

quality relate mainly to: remuneration; 

social security; access to training and 

the quality of training; professional 

experience of trainees; the risk of 

replacing the regular staff.  

In the case of certain professions, 

for which internship is a part of the 

mandatory professional training 

(usually health care/nursing, law, 

education, architecture/engineering), 

the regulations are developed in almost 

all member states by professional 

associations. However, even these 

rules, do not always provide a 

guarantee of the quality of training. For 

example, Italy has a very good 

regulated framework for free 

professions, but in practice the way the 

internships are conducted is very 

different than the legal provisions. 

In terms of access to internships/the 

internships’ availability throughout the 

European Union an increased emphasis 

is put on internships and practical 

experience at the workplace as a key 

instrument that helps the young 

unemployed or young graduates in the 

transition to a job [17].  

In the Southern and Eastern Europe, 
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de muncă, drept instrumente cheie, care 

ajută tinerii șomeri sau tinerii 

absolvenți în tranziția către un loc de 

muncă [17]. 

În sudul și estul Europei, aceste 

sisteme sunt adesea (cel puțin parțial) 

sprijinite prin Fondul Social European. 

Multe dintre ele au ca scop stimularea 

stagiilor prin subvenții acordate 

angajatorilor, prin contribuții la plata 

asigurărilor sociale sau prin acordarea 

de compensări și indemnizații direct 

către stagiari. 

În general, există o tendință 

puternică spre integrarea stagiilor și a 

activităților practice de formare în 

programa de studiu, obligatorie sau 

facultativă. În cazul acestor tipuri de 

stagii, monitorizarea și asigurarea 

calității sunt adesea asigurate prin 

instituții educaționale, obiective 

didactice clare de învățare și 

întreprinderi mai motivate. Cu toate 

acestea, există o penurie de stagii ca 

urmare a legăturilor slabe între 

sistemele de învățământ și piața 

muncii, și a dificultăților întâmpinate 

de IMM-uri în mobilizarea resurselor 

interne, în scopul administrării și 

îndrumării stagiarilor. Pe de altă parte, 

în unele țări, angajatorii sunt preocupați 

de faptul că sistemul de învățământ nu 

este în măsură să le asigure necesarul 

de competențe profesionale [18]. Acest 

fapt evidențiază în mod clar necesitatea 

de a consolida parteneriatele între 

întreprinderi și instituțiile de 

învățământ, în vederea creșterii 

numărului de stagii care fac parte din 

programa de studiu. 

Stagiile în străinătate reprezintă o 

formă specifică de stagii. 

Eurobarometrul Tineretul în mișcare 

(2011) arată că, învățarea 

transnațională îi ajută pe tineri să se 

adapteze la cerințele pieței forței de 

these systems are often (at least 

partially) supported by the European 

Social Fund. Many of them are aimed 

at boosting support through subsidies 

given to employers, through the 

payment of social security 

contributions or by awarding 

compensation and benefits directly to 

trainees.  

In general, there is a strong 

tendency towards the integration of 

internships and practical training 

activities in the compulsory or optional 

curriculum. In the case of these types 

of internships, monitoring and assuring 

quality are often secured through 

educational institutions the clear 

teaching objectives are motivated. 

However, there is a shortage of 

internships as a result of the weak links 

between the educational systems, the 

labor market and difficulties 

encountered by SMEs in the 

mobilization of internal resources for 

administrating and guiding the 

trainees. On the other hand, in some 

countries, employers are concerned 

about the fact that the education system 

is not able to provide the necessary 

professional competence [18]. This 

clearly highlights the need to 

strengthen partnerships between 

enterprises and educational institutions, 

in order to increase the number of 

internships which are part of the 

curriculum.  

Internships abroad are a specific 

form of training. The Euro-barometer 

Youth on the move (2011) show that 

transnational learning helps young 

people adapt to the requirements of the 

labor market in the EU and to know 

better these requirements, winning not 

only linguistic competences, 

professional expertise and specific 

training, but also "social and 
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muncă din Uniunea Europeană și să 

cunoască mai bine aceste cerințe, 

câștigând nu numai competențe 

lingvistice și competențe profesionale 

și de formare specifice, ci și 

„competențe sociale și de comunicare”, 

cum ar fi munca în echipă, încrederea 

în sine și adaptabilitatea, care sunt 

considerate esențiale pentru reușita 

tranziției între educație și un loc de 

muncă.  

Criteriul de referință al Uniunii 

Europene pentru mobilitatea în scop 

educațional [19], stabilește obiective 

ambițioase, cum ar fi acelea potrivit 

cărora cel puțin 20 % din absolvenții 

învățământului superior și 6 % din 

absolvenții educației și formării 

profesionale inițiale, ar trebui să 

beneficieze de o perioadă de studiu sau 

de formare în străinătate (inclusiv 

stagii) până în 2020. Acest obiectiv va 

putea fi atins nu numai cu ajutorul 

programelor Uniunii Europene, ci va 

avea nevoie de sprijin puternic din 

partea acțiunilor statelor membre. 

Esențial este să se asigure o bună 

calitate a acestor stagii, oferind 

oportunități de învățare relevante. 

Aşa după cum reiese dint-un studiu 

recent contractat de Comisie [20], se 

impun demararea unor acțiuni destinate 

să faciliteze mobilitatea transnațională 

a stagiarilor. Prioritățile identificate în 

cadrul studiului se referă la necesitatea 

unei mai bune clarificări a diferențelor 

contextuale, juridice și de 

reglementare, dintre statele membre 

care afectează stagiile transnaționale, 

îmbunătățirea accesului la informații și 

introducerea mai multor cerințe și 

criterii concrete, pentru organizarea 

generală a stagiilor în străinătate. 

Referitor la calitatea stagiilor, sunt 

semnalate practici discutabile în toate 

statele membre, cu mici diferențe în 

communication skills" such as 

teamwork, self-confidence and 

adaptability, which are considered 

essential for the success of the 

transition between education and 

employment.   

The reference criteria of the 

European Union for the mobility with 

an educational purpose [19], lays down 

ambitious goals such as those that at 

least 20 % of higher education 

graduates and 6% of graduates of 

education and professional initial 

training should benefit from a period of 

study or training abroad (including 

internships) by 2020. This objective 

will be achieved not only by means of 

program of the European Union, but it 

will need strong support from the 

member states' actions. It is essential to 

ensure a good quality of these 

internships, providing relevant learning 

opportunities.  

As it emerges from a recent study 

commissioned by the Commission [20] 

actions designed to facilitate the 

launching of transnational mobility of 

trainees are necessary. The priorities 

identified in the study refer to the need 

for greater clarification of the 

contextual differences, legal and 

regulatory between member states 

which affect the transnational 

internships, improving the access to 

information and the introduction of 

more specific requirements and criteria 

for the general organization of 

internships abroad.  

With regard to the quality of 

internships, questionable practices are 

reported in all member states, with 

slight differences depending on the 

type of regulatory regime. The main 

concerns in all the member states refer 

to: small remuneration, insufficient 

protection as well as relatively poor 
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funcție de tipul regimului de 

reglementare. Principalele preocupări 

în toate statele membre se referă la: 

remunerațiile mici, protecția 

insuficientă și termeni și condiții relativ 

precare; lipsa unui conținut didactic de 

înaltă calitate; utilizarea stagiarilor 

pentru efectuarea unor activități de 

rutină; înlocuirea angajaților obișnuiți 

cu stagiari. 

În anumite țări, problemele privind 

stagiile sunt legate de preocupări mai 

generale, referitoare la riscul ca tinerii 

să intre în cercul vicios al unui loc de 

muncă precar și instabil [21]. De 

asemenea, practicile discutabile par să 

fie generate în special de poziția 

precară a tinerilor pe piața muncii, care 

permite angajatorilor să „profite” de cei 

care întâmpină dificultăți în obținerea 

unui loc de muncă. Acesta este în 

special cazul țărilor și sectoarelor în 

care există un număr mare de tineri 

aflați în căutarea unui loc de muncă. 

Unul dintre aspectele cele mai 

îngrijorătoare în ceea ce privește 

stagiile, este lipsa unei protecții sociale 

corespunzătoare (de cele mai multe ori 

stagiarii beneficiază numai de asigurări 

de sănătate, în unele cazuri și de 

asigurări împotriva riscurilor 

ocupaționale/accidentelor). Trebuie 

remarcat totuși că, stagiile care fac 

parte din programele finanțate de 

guverne, obligă din ce în ce mai des 

angajatorii să plătească contribuțiile la 

asigurările sociale ale stagiarilor, fie în 

întregime, fie parțial prin subvenții 

[22].  

Stagiarii beneficiază în general de 

contracte de stagiu în scris, însă 

caracteristicile acestor contracte (și, 

prin urmare, drepturile) variază foarte 

mult, atât de la o țară la alta, cât și de la 

un sector la altul. Mai mult, nu există o 

definiție comună a ceea ce înseamnă o 

terms and conditions; the lack of a 

high-quality educational content; use 

of trainees to perform routine 

activities; the replacement of ordinary 

employees with the trainees. 

 In some countries, matters relating 

to internships are linked to more 

general concerns about the risk young 

people could enter into the vicious 

cycle of a precarious and unstable 

employment [21]. Also, questionable 

practices seem to be mainly generated 

by the precarious position of young 

people in the labor market, which 

allows employers to "take advantage" 

of those who are experiencing 

difficulties in obtaining a job. This is 

especially the case in countries and 

sectors where there are a large number 

of young people who are looking for a 

job.  

One of the most worrying aspects in 

terms of internships is the lack of a 

proper social protection (most often the 

interns receive health insurance alone, 

in some cases and insurance against 

occupational/accidents risks). It should 

be noted, however, that internships that 

are part of the programs financed by 

Governments compels increasingly 

more often the employers to pay the 

social insurance contributions of 

trainees, either in whole or in part 

through subsidies [22].   

Interns generally receive contracts 

of internship in writing, but the 

characteristics of these contracts (and, 

hence, the rights) vary greatly from 

one country to another and from one 

sector to another. Furthermore, there is 

no common definition of what is 

"adequate" remuneration. The lack of 

remuneration or small offsets, as well 

as the possibility of exploitation 

represents general interests, especially 

in the case of internships on the free 
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remunerație „adecvată”. Lipsa 

compensărilor sau remunerațiile mici, 

precum şi posibilitatea exploatării, 

reprezintă preocupări generale, în 

special în cazul stagiilor de pe piața 

liberă și a celor din cadrul programelor 

obligatorii de formare profesională.  

Riscul de înlocuire a angajaților 

obișnuiți, cu stagiari, este mai ridicat în 

statele membre cu șomaj ridicat și/sau 

condiții nefavorabile pe piața muncii 

pentru tineri [23]. Utilizarea stagiarilor 

ca forță de muncă gratuită, reprezintă 

un fenomen din ce în ce mai frecvent și 

în alte țări, unde tinerii trebuie să facă 

mai multe stagii înainte de a găsi un loc 

de muncă adecvat. 

În sfârșit, folosirea stagiarilor în 

mod abuziv, este mai frecventă atunci 

când lipsesc monitorizarea și 

obiectivele clare legate de stagiu.  

În plus, statisticile arată existența 

unor importante diferențe de 

remunerare între femei și bărbați în 

cazul stagiilor, cu o proporție mai mare 

a femeilor în stagiile neplătite sau slab 

plătite. 

Conștientizarea problemelor privind 

calitatea stagiilor și eventualele 

abuzuri, se află în creștere în Uniunea 

Europeană și există anumite încercări 

de a pune în aplicare anumite cadre de 

calitate, care să abordeze aceste 

chestiuni [24]. 

În ultimele două decenii, stagiile au 

devenit un punct important de intrare 

pe piața muncii pentru tineri. Deși 

acestea reprezintă tot mai mult o 

caracteristică standard a piețelor forței 

de muncă, răspândirea lor a fost în 

același timp însoțită de preocupări din 

ce în ce mai mari, legate de conținutul 

didactic și de condițiile de muncă.  

Un sondaj recent Eurobarometru 

referitor la calitatea stagiilor 

[25], evidențiază faptul că stagiile sunt 

market and to those within the 

mandatory training programs.  

The risk of ordinary employees 

being replaced by trainees is higher in 

member states with high 

unemployment and/or adverse 

conditions on the labor market for 

young people [23]. The use of interns 

as free labor force represents a 

phenomenon that is becoming more 

common in other countries, where 

young people must do several 

internships before finding a suitable 

job.  

Finally, the use of trainees abusively 

is more common when monitoring and 

clear targets related to internship are 

missing.  

In addition, statistics show that there 

are significant differences in pay 

between women and men in the case of 

internships, with a higher proportion of 

women in unpaid or poorly paid 

traineeships.  

Awareness of the problems 

concerning the quality of internships 

and any abuse is increasing in the 

European Union and there are some 

attempts to implement certain quality 

frameworks to address these matters 

[24].  

In the past two decades, the 

internships have become an important 

point of entry into the labor market for 

young people. Although it is more and 

more a standard feature of labor 

markets, their spread was 

simultaneously accompanied by 

concerns related to teaching content 

and working conditions.   

A recent Euro-barometer survey on 

the quality of training [25] shows that 

internships are spread as follows: about 

half of respondents (46%) have 

completed an internship, and a large 

proportion of them have carried out 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_390_375_en.htm#378
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_390_375_en.htm#378
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răspândite astfel: aproximativ jumătate 

dintre respondenți (46%) au efectuat un 

stagiu, iar o mare parte dintre aceștia au 

efectuat mai multe stagii. Sondajul 

indică de asemenea că 35% dintre 

furnizorii de stagii nu oferă un acord 

scris de stagiu, iar la 23% dintre 

stagiari li se oferă la sfârșit posibilitatea 

de a-și reînnoi stagiul, în loc de a fi 

recrutați în mod corespunzător. 

Sondajul arată totodată că, numai 9% 

dintre stagii se desfășoară în străinătate. 

Un studiu, privind stagiile în toate 

statele membre ale Uniunii Europene, a 

fost publicat de Comisie în iulie 2012. 

Acesta a recomandat ca stagiile să 

ofere mai multe garanții în privința 

calității și a perspectivelor pentru tineri, 

și să răspundă mai bine cerințelor de pe 

piața muncii [26]. Un cadru de calitate 

la nivelul Uniunii Europene, elaborat în 

colaborare cu reprezentanți 

guvernamentali, parteneri sociali, 

organizații de tineret și toate celelalte 

părți interesate relevante, ar putea 

contribui într-o mare măsură la 

creșterea calității stagiilor din Uniunea 

Europeană. Promovarea stagiilor de 

bună calitate, contribuie la îndeplinirea 

obiectivelor strategiei Europa 2020, în 

ceea ce privește facilitarea unei bune 

tranziții pe piața forței de muncă și 

promovarea și facilitarea mobilității 

geografice a tinerilor. 

Rezultatele studiului şi cele mai 

bune practici, existente în statele 

membre au condus la concluzia că, 

elementele care pot fi avute în vedere 

pentru elaborarea unui astfel de cadru 

sunt: 

1. Încheierea unui acord de stagiu. 

Atât studiul cu privire la „O vedere de 

ansamblu cuprinzătoare a stagiilor în 

statele membre”, cât și chestionarul 

Forumului european al tineretului, au 

raportat că pentru o mare parte a 

several internships. The survey also 

indicates that 35% of training 

providers do not offer a written 

agreement of internship, and 23 % of 

interns are offered the possibility to 

renew the traineeship instead of being 

properly recruited. The survey also 

shows that only 9% of the internships 

are carried out abroad.  

A study on internships in all the EU 

member states has been published by 

the Commission in July 2012. It 

recommended that the training courses 

should provide more guarantees in 

terms of quality and prospects for 

young people and to better satisfy the 

requirements of the labor market [26]. 

A quality frame at the European Union 

level, developed in collaboration with 

governmental representatives, social 

partners, youth organizations and all 

other relevant interested parties, could 

contribute to a large extent to increase 

the quality of training in the European 

Union. Promoting good quality 

training shall contribute to achieving 

the objectives of the Europe 2020 

strategy with regard to facilitating the 

smooth transitions on the labor market 

and promoting and facilitating the 

geographical mobility of young people.  

The results of the study and the best 

practices existing in the Member States 

have led to the conclusion that the 

elements that can be taken into account 

for the elaboration of such a 

framework are:  

1. The conclusion of an internship 

agreement. Both the study regarding 

“A comprehensive overview of 

internships in the member states” and 

the European Youth Forum's 

questionnaire, reported that for a large 

part of internships (25% of those who 

responded to the survey of the 

European Youth Forum) an agreement 
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stagiilor (25 % din cei care au răspuns 

la sondajul Forumului european al 

tineretului) nu se încheie un acord între 

stagiar și organizația gazdă. Acest fapt 

creează o situație în care stagiarul nu 

este apărat prin lege, în timp ce 

organizația gazdă nu cunoaște cu 

exactitate contribuția pe care o va 

aduce candidatul. Acordul de stagiu ar 

trebui să reprezinte baza tuturor 

stagiilor și ar trebui să includă 

obiectivele didactice și profesionale, 

durata și, după caz, cuantumul 

remunerării/compensării. Aceste 

cerințe sunt deja aplicate prin acordul 

de formare profesională și 

angajamentul privind calitatea, utilizate 

în cadrul programelor Erasmus și 

Leonardo da Vinci, care au la bază 

principiile Cartei europene a calității 

pentru mobilitate [27]. 

 2. Definirea obiectivelor 

profesionale și didactice, îndrumare și 

orientare. Stagiile cu obiective 

profesionale și didactice bine definite, 

au șanse mai mari să conțină elemente 

didactice utile, care să ajute candidatul 

să-și găsească un loc de muncă după 

încheierea stagiului. Pe lângă 

necesitatea de a defini clar obiectivele 

profesionale și didactice ale stagiului, 

pentru fiecare stagiar găzduit ar trebui 

desemnat un mentor personal din 

cadrul organizației gazdă. Mentorul ar 

trebui să monitorizeze progresul 

realizat de stagiar, și să explice 

procedurile și tehnicile generale de 

lucru. Mentorul ar trebui, de asemenea, 

să ofere stagiarului feedback cu privire 

la performanța acestuia sub forma unei 

evaluări intermediare și finale. 

3. Recunoașterea adecvată a 

stagiului. Practica statelor membre 

arată că stagiile se încheie adesea fără 

un certificat corespunzător, care să 

ateste cunoștințele, abilitățile și 

between the intern and the host 

organization is not concluded. This 

creates a situation in which the trainee 

is not defended by law, while the host 

organization does not know precisely 

the contribution that a candidate would 

bring. The internship agreement should 

be the basis of all internships and 

should include educational and 

professional objectives, duration and, 

where applicable, the amount of 

remuneration/compensation. These 

requirements are already implemented 

through the professional training 

agreement and the commitment 

regarding quality used in the Erasmus 

and Leonardo da Vinci programs, 

which are based on the principles of 

the European Charter of quality for 

mobility [27]. 

2. Defining the professional and 

educational objectives, guidance and 

orientation. The internships with well-

defined professional and educational 

objectives have bigger chances to 

contain useful teaching elements that 

will help the candidate to find a job 

after completion. In addition to the 

need to clearly define the professional 

and educational objectives of 

internship, for each hosted trainee it 

should be appointed a personal mentor 

from within the host organization. The 

mentor should monitor the progress of 

the trainee and to explain the 

procedures and general working 

techniques. The mentor should also 

provide the intern with feedback on its 

performance in the form of an interim 

and final evaluation. 

3. The adequate recognition of 

internship. The practice of member 

states shows that internships often end 

without a corresponding certificate 

attesting the knowledge, skills and 

competences acquired during the 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 4. Issue 1/2015 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Tatiana PUIU 

Ioan CIOCHINĂ-BARBU 

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

177 

competențele dobândite pe parcursul 

stagiului. Pentru aceste motive, se 

recomandă ca, după încheierea 

stagiului, stagiarul ar trebui să 

primească un certificat care să 

precizeze durata și conținutul didactic 

al stagiului, sarcinile îndeplinite, 

precum și cunoștințele, abilitățile și 

competențele dobândite. Pentru a 

înregistra cunoștințele și competențele 

dobândite într-o altă țară, documentul 

de Mobilitate Europass ar putea fi 

considerat drept un instrument adecvat 

[28]. 

4. Durata rezonabilă. Studiul a scos 

în evidenţă că în statele membre, 

înlocuirea angajaților obișnuiți cu 

stagiari se află în creștere. De aceea, în 

vederea reducerii acestei tendințe, este 

important ca perioada stagiilor să fie 

stabilită în mod clar, astfel încât acestea 

să-și poată îndeplini rolul unui 

instrument care să permită tinerilor o 

tranziție mai ușoară pe piața muncii. În 

funcție de tipul de stagiu (parte a unui 

program de învățământ/formare sau 

stagii efectuate după absolvire) o 

perioadă de trei sau șase luni de stagiu 

este considerată adecvată, excepție 

făcând unele ocupații speciale, precum 

cele de avocați, profesori sau medici. 

5. Protecția socială și remunerația 

adecvată a stagiarilor. Una dintre cele 

mai grave probleme constate de studiu, 

este faptul că deseori stagiarii nu 

beneficiază de o protecție socială 

adecvată în țara de stagiu (în special 

asigurări generale de sănătate și 

împotriva accidentelor). Un stagiu de 

calitate nu trebuie neapărat să fie 

remunerat. În cursul studiilor 

stagiarului, stagiile neremunerate ar 

putea fi adecvate, cu condiția ca 

stagiarul să beneficieze de securitate 

socială. În astfel de cazuri, se 

recomandă rambursarea cheltuielilor 

internship. For these reasons, it is 

recommended that, after the end of the 

internship, the intern should receive a 

certificate stating the duration and the 

educational content of the training, the 

tasks done, as well as the knowledge, 

skills and competences acquired. To 

record the knowledge and skills 

acquired in another country, the Euro 

pass Mobility document could be 

considered as an appropriate tool [28]. 

4. Reasonable duration. The study 

highlighted that in the Member States 

the replacement of the ordinary 

employees with interns is growing. 

Therefore, in order to reduce this trend, 

it is important that the training period 

is clearly established, so that they may 

fulfill the role of an instrument 

enabling an easier transition for young 

people on the labor market. Depending 

on the type of traineeship (part of an 

education/training program or 

internships after graduation) a period 

of three or six months of internship is 

considered adequate, except for some 

specific occupations such as lawyers, 

teachers or doctors.  

5. Social protection and adequate 

remuneration of trainees. One of the 

most serious problems noted by the 

study is that often the interns do not 

receive adequate social protection in 

the country of internship (in particular, 

general health insurance and accident 

insurance). A quality internship does 

not necessarily have to be paid. In the 

course of their studies, the unpaid 

internships might be adequate, 

provided that the trainee is entitled to 

social security. In such cases, 

reimbursement or aid in kind is 

recommended (e.g. travel, board and 

lodging).The remuneration is generally 

recommended for the internships made 

after graduation because the trainee 
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sau ajutoare în natură (de exemplu 

deplasare, masă și cazare). 

Remunerarea se recomandă în general 

pentru stagiile efectuate după absolvire, 

deoarece stagiarul deține deja o 

diplomă de calificare profesională și nu 

mai beneficiază de statutul de student. 

De asemenea, stagiile neremunerate sau 

prost plătite, conduc la situații în care 

persoanele care nu dispun de sprijinul 

necesar familiar/financiar, etc., sunt 

private de acest mod de a câștiga 

experiență în muncă. 

6. Transparența informației privind 

drepturile și obligațiile. Drepturile și 

obligațiile stagiarului, angajatorului și, 

după caz, a instituției de învățământ, 

trebuie să fie transparente și clare 

pentru toate părțile. Informațiile 

actualizate privind dispozițiile juridice 

și de altă natură, la nivel european și 

național, ar trebui să fie ușor de obținut, 

într-un format comparabil, pentru toate 

părțile implicate în organizarea 

stagiilor sau cele care beneficiază de 

stagii. Dificultatea de a avea acces la 

informații fiabile și complete, privind 

aceste dispoziții în toate statele 

membre, reprezintă unul dintre 

principalele obstacole în calea 

organizării stagiilor transnaționale.  

La Bruxelles, pe 17 septembrie 

2014, deputații europeni au evaluat, 

alături de Comisie și Consiliu, 

progresul celor două programe cheie 

ale inițiativei privind ocuparea forței de 

muncă în rândul tinerilor, „Garanția 

pentru tineret” și „Inițiativa privind 

ocuparea forței de muncă în rândul 

tinerilor”, concluzionând că piața 

muncii pentru tinerii din Grecia, Spania 

și Croația, nu s-a schimbat semnificativ 

în ultimele luni, unul din doi tineri este 

șomer în aceste țări, iar situația la 

nivelul Uniuni Europene nu este mult 

mai bună: rata șomajului în rândul 

already has a degree of professional 

qualification and no longer benefits 

from the student status. Also, unpaid or 

underpaid internships lead to situations 

where persons who do not have the 

necessary assistance (families/financial 

etc.) are thus deprived of gaining 

experience in the workplace.  

6. Transparency of information 

regarding rights and obligations. The 

rights and obligations of the employer, 

trainee and, if appropriate, the 

educational institution must be 

transparent and clear for all parties. 

Updated information on the legal 

provisions and other measures at the 

European and national level should be 

easily obtained in a comparable format 

for all parties involved in the 

organization of internships or those 

that benefit from internships. The 

difficulty of having access to reliable 

and complete information regarding 

these provisions in all member states is 

one of the main obstacles to the 

organization of transnational 

internships. 

In Brussels, on September 17, 2014, 

the members of the European 

Parliament evaluated alongside the 

Commission and the Council the 

progress of the two key programs of 

the initiative on employment among 

young people, “The youth guarantee” 

and “The initiative on employment 

among young people” concluding that 

the labor market for young people from 

Greece, Spain and Croatia has not 

changed significantly in the past few 

months; one of two young people is 

unemployed in those countries and the 

situation at the European Union level is 

not much better: the unemployment 

rate among young people is about 

23%.  

Youth guarantee, which was 
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tinerilor este de aproximativ 23%. 

Garanția pentru tineret, aprobată de 

Parlamentul European în ianuarie 2013, 

dorește ca tinerii cu vârste până la 25 

de ani să primească o ofertă de educație 

continuă, cursuri de ucenicie sau stagii 

la patru luni de la terminarea studiilor.  

În acest sens, au fost prezentate la 

Bruxelles un număr de 18 proiecte pilot 

pentru tranziția între școală și locul de 

muncă. 

Programul Inițiativa privind 

ocuparea forței de muncă în rândul 

tinerilor, are ca obiectiv sprijinirea 

regiunilor Uniunii Europene, în care 

rata șomajului în rândul tinerilor 

depășește 25%. Comisia a adoptat deja 

programe pentru tinerii care nu sunt 

încadrați profesional și nu urmează 

niciun program educațional sau de 

formare (NEETs) în Franța și Italia. 

Polonia, Portugalia și Regatul Unit au 

prezentat, la rândul lor, programe 

proprii [29]. 

 

 B. În plan intern 

 

În ţara noastră, la sârşitul lunii 

noiembrie 2014, în evidenţele Agenţiei 

Naţionale de Ocupare a Forţei de 

Muncă, figurau 81.008 şomeri sub 25 

de ani, din care aflaţi în şomaj de peste 

6 luni erau 19.542, adică 24,12% din 

totalul şomerilor sub 25 de ani [30]. 

 Pornind de la cerinţele rezultate 

din preocupările Uniunii Europene 

pentru generalizarea stagiilor la toate 

categoriile de absolvenţi ai 

învăţământului superior, România şi-a 

propus adaptarea legislaţiei la cerinţele 

Uniunii Europene în materie de stagii 

pentru absolvenţi, prin facilitarea 

tranziţiei tinerilor din sistemul 

educaţional către piaţa muncii, 

punându-se accent pe: a) promovarea 

accesului tinerilor absolvenţi de 

approved by the European Parliament 

in January 2013, proposes that young 

people aged up to 25 years of age 

receive an offer of continuing 

education, apprenticeship courses or 

internships at four months after 

graduation. In this respect, in Brussels 

a number of 18 pilot projects for the 

transition between school and work 

were presented.  

The program Initiative on 

employment among young people aims 

at supporting European Union regions 

where the unemployment rate among 

young people is more than 25%. The 

Commission has already adopted 

programs for young people who are not 

employed and do not follow any 

educational program or training in 

France and Italy. Poland, Portugal and 

the United Kingdom have submitted 

their own programs, [29].  

 

B. The internal plan  

 

In our country, at the end of 

November 2014, in the records of the 

National Agency for employment there 

were registered 81.008 unemployed 

persons under the age of 25 of which 

unemployed for over 6 months 19.542, 

meaning 24,12% of the total 

unemployed persons under 25 years 

[30].  

Starting from the demands arising 

from the European Union's concerns 

for the generalization of internships for 

all graduates of higher education, 

Romania aims to adapt legislation to 

the requirements of the European 

Union in terms of internships for 

graduates by facilitating young 

people's transition from education to 

the labor market, with a focus on: a) 

promotion of access for young people 

with a higher education degree to the 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-521_de.htm
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învăţământ superior pe piaţa muncii 

către un loc de muncă decent şi durabil 

corespunzător studiilor absolvite; b) 

condiţii bune de muncă şi de 

consolidare a formării profesionale; c) 

reglementarea condiţiilor minime care 

caracterizează un stagiu ca fiind de 

calitate, precum:  definirea obiectivelor 

profesionale; durată rezonabilă; 

protecţie socială şi remuneraţie 

adecvată; drepturi şi obligaţii ferme 

pentru toate părţile implicate prin 

încheierea de acorduri contractuale, în 

care sunt implicate intreprinderile, dar 

şi serviciile publice de ocupare; d) 

reducerea şomajului în rândul tinerilor 

absolvenţi de studii superioare; e) 

asigurarea necesarului de forţă de 

muncă calificată, de calitate, în funcţie 

de cerinţele angajatorilor; g) 

îmbunătăţirea conţinutului formării 

profesionale a absolvenţilor; h) 

facilitarea actualizării instrumentelor 

utilizate pe piaţa muncii - Standarde 

ocupaţionale - pentru a corespunde 

cerinţelor angajatorilor; i) valorificarea 

cu maximă eficienţă a fondurilor 

europene de tip Fondul Social 

European pentru facilitarea tranziţiei 

tinerilor din sistemul educaţional către 

piaţa muncii şi prin reducerea 

segmentării pieţei muncii. 

Problema efectuării unor stagii de 

către absolvenţii instituţiilor de 

învăţământ superior în ţara noastră şi-a 

găsit reglementarea, cu caracter special, 

numai în anumite domenii. Cu titlu 

exemplificativ, prezentăm mai jos 

unele din aceste domenii, astfel: 

a. În domeniul avocaturii, potrivit 

art.18 - 19 din Legea nr. 51/1995 [31], 

republicată, la începutul exercitării 

profesiei, avocatul efectuează în mod 

obligatoriu un stagiu de pregătire 

profesională, cu durata de 2 ani, timp în 

care are calitatea de avocat stagiar. 

job market towards a decent and 

sustainable job, adequate to the 

completed studies; b) good work 

conditions and consolidation of 

professional training; c) regulating the 

minimum conditions characterizing an 

internship as being qualitative as well 

as: define the objectives of vocational 

training; reasonable duration; social 

protection and adequate remuneration; 

farm rights and obligations for all 

parties concerned through contractual 

agreements involving enterprises and 

public employment services; d) 

reducing unemployment among young 

graduates of higher education; e) 

demand a qualified and qualitative 

workforce, depending on the 

requirements of employers; g) 

improving the content of vocational 

graduates; h) facilitate the updating of 

the instruments used in the labor 

market - occupational standards - to 

meet the employers demands; i) 

harnessing with maximum efficiency 

of EU funds such as the European 

Social Fund type to facilitate young 

people's transition from education to 

the labor market and to reduce labor 

market segmentation.  

The problem with fallowing an 

internship in our country has found its 

regulation, with special character, only 

in certain areas. By way of example we 

present below some of these areas, 

thus:  

a. in the field of law, according to 

article 18-19 of law No. 51/1995 [31], 

republished, at the beginning of the 

profession, the lawyer must 

compulsorily carry out an internship of 

professional training with the duration 

of 2 years, during which he has the 

quality of the trainee lawyer. The 

activity of a trainee lawyer will be 

guided only by permanent lawyers 
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Activitatea unui avocat stagiar va fi 

îndrumată numai de avocaţi definitivi, 

cu o vechime de cel puţin 6 ani în 

aceasta calitate, şi care se bucură de o 

reputaţie profesională neştirbită. În 

perioada stagiului, cu acordul 

avocatului îndrumător, avocaţii stagiari 

pot urma cursuri de masterat, care sunt 

luate în considerare la aprecierea 

formării profesionale iniţiale. Stagiul se 

suspendă în caz de lipsă motivată din 

profesie, ori în caz de încetare a 

îndrumării profesionale, fără culpa 

avocatului stagiar. Perioada de stagiu 

anterior efectuată se socoteşte pentru 

îndeplinirea stagiului. Dupa efectuarea 

stagiului, avocatul stagiar va susţine 

examenul de definitivare, iar dacă va fi  

respins de trei ori, va fi exclus din 

profesie. Condiţiile efectuării stagiului, 

drepturile şi obligaţiile avocatului 

stagiar, ale avocatului îndrumător, 

precum şi ale baroului faţă de aceştia, 

sunt reglementate prin Statutul 

profesiei de avocat [32]. 

b. Referitor la regimul juridic al 

stagiului în cazul magistraţilor, acesta 

este reglementat de art. 21- 30 din 

Legea nr. 303/2004 privind Statutul 

magistraţilor [33], potrivit căruia 

 judecătorii şi procurorii stagiari sunt 

numiţi în funcţie de către Consiliul 

Superior al Magistraturii, pe baza 

mediei generale, obţinută prin 

însumarea celor trei medii de la 

sfârşitul fiecărui an de studiu şi de la 

examenul de absolvire a Institutului 

Naţional al Magistraturii. Judecătorii şi 

procurorii stagiari se bucură de 

stabilitate, iar durata stagiului este de 1 

an. În perioada stagiului, judecătorii şi 

procurorii sunt obligaţi să continue 

formarea profesională, sub coordonarea 

unui judecător sau procuror, anume 

desemnat de preşedintele judecătoriei 

sau, după caz, de prim-procurorul 

with an experience of at least 6 years in 

this quality and who enjoys a spotless 

professional reputation. During the 

internship, with the agreement of the 

guiding lawyer, the trainee lawyers can 

take master classes, which are taken 

into account in the assessment of the 

initial training. The internship shall be 

suspended in the event of motivated 

lack of profession or in the event of 

termination of the professional 

guidance without the fault of the 

trainee lawyer. The period of 

internship carried out previously 

counts are for the completion of the 

internship. After completing the 

internship the trainee lawyer will 

sustain a profesional certification exam 

and if he is rejected three times, he will 

be excluded from the profession. 

Conditions of internship, rights and 

obligations of the trainee lawyer, of the 

guiding lawyer, as well as of the bar 

towards them are governed by the 

Status of the legal profession [32].      

b. The legal regime of the 

traineeship in the case of the 

magistrates is governed by art. 21-30 

of Law No. 303/2004 on the Status of 

Magistrates [33] according to which 

the trainee judges and prosecutors are 

appointed by the Superior Council of 

Magistracy, based on their average 

grade obtained by summation of the 

three averages at the end of each year 

of study and graduation exam of the 

National Institute of Magistracy. 

Trainee judges and prosecutors enjoy 

stability and the training period is 1 

year. During the internship period, the 

judges and prosecutors are required to 

continue the professional training 

under the auspices of a judge or 

Prosecutor, appointed by the President 

of the Court of Justice or, where 

appropriate, by the chief prosecutor of 
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parchetului de pe lângă această 

instanţă. Conducerea instanţelor şi a 

parchetelor este obligată să asigure 

toate condiţiile pentru buna desfăşurare 

a stagiului. Judecătorul sau procurorul 

care răspunde de coordonarea 

judecătorilor stagiari sau, după caz, a 

procurorilor stagiari, întocmeşte 

trimestrial un referat de evaluare 

individuală, privind însuşirea cunoş-

tinţelor practice, specifice activităţii de 

judecător sau de procuror. În vederea 

prezentării la examenul de capacitate, 

ultimul referat de evaluare individuală 

cuprinde avizul consultativ al 

preşedintelui curţii de apel sau al 

procurorului general al parchetului de 

pe lângă aceasta. După încheierea 

perioadei de stagiu, judecătorii şi 

procurorii stagiari sunt obligaţi să se 

prezinte la examenul de capacitate. În 

cazul în care, judecătorul stagiar sau 

procurorul stagiar este respins la 

examenul de capacitate, el este obligat 

să se prezinte la sesiunea urmă-

toare. Lipsa nejustificată de la exame-

nul de capacitate sau respingerea 

candidatului la două sesiuni, atrage 

pierderea calităţii de judecător stagiar 

sau de procuror stagiar. În această 

situaţie, judecătorul sau procurorul 

stagiar este obligat să restituie bursa de 

auditor de justiţie şi cheltuielile de 

şcolarizare efectuate pentru formarea sa 

profesională. Persoana care, din motive 

justificate, nu s-a prezentat la examenul 

de capacitate, poate susţine acest 

examen dacă, de la încheierea stagiului, 

până la data fixată pentru examen, nu 

au trecut mai mult de 2 ani. Examenul 

de capacitate al judecătorilor stagiari şi 

al procurorilor stagiari, se organizează 

anual de Consiliul Superior al 

Magistraturii, prin intermediul 

Institutului Naţional al Magistraturii, şi 

constă în verificarea cunoştinţelor 

the Prosecutor’s Office attached to the 

court. The management of courts and 

prosecutors' offices shall be obliged to 

provide all the conditions for the 

smooth operation of the internship. The 

judge or prosecutor who is responsible 

for the coordination of the trainee 

judges or, where appropriate, of the 

trainee prosecutors has to draw up 

quarterly an individual assessment 

report regarding the appropriation of 

the practical knowledge specific to the 

activity of a judge or Prosecutor. In 

order to present to the capacity exam, 

the last individual evaluation report 

includes the advisory opinion to the 

President of the Court of appeal or of 

the general prosecutor’ Office attached 

to the court. After the internship ends, 

the trainee judges and prosecutors are 

required to be present at the capacity 

examination. If the trainee judge or the 

Prosecutor is dismissed from the 

capacity examination, he is obliged to 

be present at the next session. The 

unjustified absence from the capacity 

examination or rejection of the 

candidate from two sessions attracts 

the loss of the trainee judge or 

Prosecutor quality. In this situation, the 

trainee judge or Prosecutor is obliged 

to return the scholarship auditor of 

justice and school fees incurred for its 

professional training. The person who, 

for duly justified reasons, could not be 

present at the examination capacity can 

sustain this exam if from the 

completion of the internship up to the 

date fixed for the examination have not 

passed more than two years. The 

capacity examination of trainee judges 

and prosecutors is organized annually 

by the Superior Council of Magistracy, 

through the National Institute of 

Magistracy and consists in the 

verification of the theoretical and 
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teoretice şi practice, prin probe scrise şi 

orale. Candidaţii declaraţi admişi la 

examenul de capacitate au dreptul, în 

ordinea mediilor, să-şi aleagă posturile, 

în termen de 15 zile libere de la 

publicarea acestora în Monitorul 

Oficial al României, Partea a III-

a. Candidatului, care nu şi-a exercitat 

dreptul de alegere a postului în 

termen, i se propune, din oficiu, un post 

de către Consiliul Superior al 

Magistraturii. Refuzul de a accepta 

propunerea este considerat demisie. La 

medii egale are prioritate la alegerea 

postului, în următoarea ordine, 

candidatul care funcţionează la instanţa 

sau parchetul pentru care a optat, ori 

cel care are o vechime mai mare în 

magistratură.  

c. Potrivit prevederilor art. 10 - 30 

din Legea nr. 123/2006 privind Statul 

personalului de probaţiune [34], stagiul 

personalului de probațiune reprezintă 

perioada premergătoare definitivării în 

funcţia de consilier de probaţiune, şi 

are drept scop pregătirea profesională 

la începutul exercitării funcţiei, şi 

este efectiv şi obligatoriu. Pe perioada 

stagiului, consilierul de probaţiune 

debutant exercită toate atribuţiile 

prevăzute de lege, având obligaţiile: a)  

de a aprofunda cunoştinţele teoretice în 

domeniul probaţiunii şi protecţiei 

victimelor infracţiunilor - noţiuni de 

drept penal şi procedură penală, 

criminologie, metodologia activităţii de 

probaţiune şi protecţie a victimelor, 

sănătate mentală şi infracţiune, 

problema dependenţei, dezvoltare 

instituţională şi cooperare 

instituţională, psihologia dezvoltării, 

sociologie aplicată, informatică socială; 

b) de a-şi dezvolta abilităţi de bază, 

necesare desfăşurării activităţii de 

probaţiune şi protecţie a 

victimelor. Activitatea consilierului de 

practical knowledge through written 

and oral evidence. The candidates who 

are declared admitted to the capacity 

examination shall have the right, in the 

order of averages, to choose their 

posts, within 15 days from their 

publication in the Official Gazette of 

Romania, third part. The Superior 

Council of Magistracy proposes a post, 

ex officio, for the candidate who has 

not exercised his right to choose one 

within the term given. Refusal to 

accept the proposal is considered 

resignation. When the averages are 

equal, priority in choosing the post has, 

in the following order, the candidate 

who works at the Court or Prosecutor 

for which he has opted for, or the one 

that has greater seniority in magistracy.  

c. According to the provisions of 

articles 10 to 30 of law No. 123/2006 

concerning the Status of the probation 

staff [34], the internship represents the 

period prior to finalizing as Counselor 

of probation and it has as a purpose the 

early professional training in the 

exercise of the function and is 

effectively and legally binding. During 

the internship the trainee probation 

counselor shall exercise all the 

attributes provided by law, having the 

fallowing obligations: a) to deepen 

theoretical knowledge in the field of 

probation and protection of crime 

victims – notions of criminal law and 

criminal procedure, criminology, 

methodology of probation and victim 

protection, mental health and crime, 

the problem of addiction, the 

institutional cooperation and 

institutional development, 

developmental psychology, applied 

sociology, social informatics; b) to 

develop basic skills needed for the 

work of probation and victim 

protection. The activity of a trainee 
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probaţiune debutant este îndrumată de 

către şeful serviciului unde îşi 

desfăşoară activitatea sau de către o 

persoană desemnată de acesta, cu 

experienţă de minimum 3 ani în 

domeniu. După efectuarea stagiului, 

consilierii de probaţiune debutanţi sunt 

obligaţi să se înscrie la examenul de 

definitivare în funcţie, care constă, în 

mod obligatoriu, într-o probă scrisă cu 

caracter teoretic şi o probă scrisă cu 

caracter practic. Consilierii de 

probaţiune debutanţi, declaraţi admişi 

la examenul de definitivare în funcţie, 

sunt numiţi pe un post de consilier de 

probaţiune gradul III. Neprezentarea 

nejustificată a consilierilor de 

probaţiune debutanţi la examenul de 

definitivare în funcţie, la prima sesiune 

după încheierea stagiului sau 

respingerea acestora la două sesiuni, 

atrage eliberarea din funcţie.  

d. Stagiul, în cazul funcţionarilor 

publici debutanţi, este reglementat de 

Legea nr. 188/1999 privind Statul 

funcţionarilor publici [35], potrivit 

căreia perioada de stagiu are ca obiect 

verificarea aptitudinilor profesionale în 

îndeplinirea atribuţiilor şi responsabili-

tăţilor unei functii publice, formarea 

practică a funcţionarilor publici debu-

tanţi, precum şi cunoaşterea de către 

aceştia a specificului administraţiei 

publice şi a exigenţelor acesteia. Durata 

perioadei de stagiu este diferenţiată, în 

funcţie de clasele de ierarhizare, 

aceasta fiind  de 12 luni pentru 

funcţionarii publici de execuţie din 

clasa I, de 8 luni pentru cei din clasa a 

II-a şi  de 6 luni pentru cei din clasa a 

III-a [36]. La terminarea perioadei de 

stagiu, pe baza rezultatului evaluării 

realizate, funcţionarul public debutant 

va fi: a) numit funcţionar public de 

execuţie definitiv, în clasa 

corespunzătoare studiilor absolvite, în 

probation officer is guided by the head 

of the service where he operates or by 

a person designated by him, who has a 

minimum of 3 years experience in the 

field. After completing the training, the 

debutant probation counselors are 

required to sustain the professional 

certification exam, which compulsory 

consists of a written test with 

theoretical character and a written test 

with practical character. The debutant 

probation counselors declared admitted 

to the professional certification exam 

are appointed to a post of probation 

counselor level III. The unjustified 

absence of the debutant probation 

counselors to the professional 

certification exam at the first session 

after completing the internship or his 

rejection to two sessions attracts 

dismissal. 

d. The internship in the case of 

trainee public servants, is governed by 

law No. 188/1999 on Status of the 

public servants [35], according to 

which the period of the internship aims 

at checking the professional skills in 

carrying out the duties and 

responsibilities of a public function, 

the practical training of the debutant 

public servants, as well as the 

knowledge of the specifics of public 

administration and its requirements. 

The duration of internship is 

differentiated according to ranking 

classes. For the public servants running 

in class I the duration is of 12 months, 

8 months for those in class II and 6 

months for those in class III [36]. At 

the end of the internship, on the basis 

of the outcome of the evaluation, the 

debutant public servant will be: a) 

named definitive public servant of 

execution in the class appropriate to 

the completed studies, at the 

professional level of assistant; b) 
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funcţiile publice în gradul profesional 

asistent; b) eliberat din funcţia publică, 

în cazul în care a obţinut la evaluarea 

activităţii calificativul „necorespunză-

tor“, situaţie în care perioada de stagiu 

nu constituie vechime necesară pentru 

ocuparea unei funcţii publice [37]. 

e. Durata stagiului în cazul 

medicilor, medicilor dentişti şi 

farmaciştilor, este de un an de zile, şi 

este reglementat de Ordonanţa 

Guvernului nr. 18/2009 [38], şi de 

Regulamentul de organizare şi de 

efectuare a stagiului de către 

absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de 

medicină, stomatologie şi farmacie, 

aprobat prin Ordinul ministrului 

sănătăţii şi familiei nr. 846/2001 [39]. 

f. În fine, reţinem şi faptul că, 

stagiul este reglementat şi pentru 

anumiţi salariaţi, care nu au studii 

superioare, cu titlu de excepţie, în cazul 

mediatorilor sanitari comunitari, care 

deservesc o anumită populaţie de romi. 

Potrivit art. 7 alin. 7 şi 13 din Normele 

tehnice privind Organizarea, 

funcţionarea şi finanţarea activităţii de 

mediatori sanitari, aprobate prin 

Ordinul nr. 61/2002 al ministrului 

sănătăţii [40], mediatorii sanitari 

efectuează un stagiu practic de 3 luni, 

la locul de muncă, după care se poate 

elibera (sau nu) un certificat de 

mediator sanitar [41].  

 

II. Stagiul - modalitate  de 

facilitare  a  acesului  tinerilor 

licenţiaţi pe piaţa muncii 

  

În domeniul raporturilor juridice de 

muncă, reglementate de legislaţia 

muncii, problema stagiului 

absolvenţilor instituţiilor de învăţământ 

superior s-a prevăzut, pentru prima 

dată, în art. 31 alin. 5 din Codul muncii 

[42], aşa cum a fost modificat de Legea 

released from public office, if he 

obtained in the assessment work the 

qualifier "inappropriately", in which 

case the period of internship does not 

constitute required experience for the 

occupation of a public function [37]. 

e. The training period for 

physicians, dentist practitioners and 

pharmacists is of one year and is 

regulated by Government Ordinance 

no. 18/2009 [38] and the Rules of 

organization and internship for the 

licensed graduates of the faculties of 

medicine, dentistry and pharmacy, 

approved through the order of the 

Minister of health and family no. 

846/2001 [39]. 

f. Finally, we must mention that 

internship is also regulated for some 

employees, who do not have higher 

education, by way of exception, in the 

case of the community health 

mediators who serve a certain Romani 

population. In accordance with Article 

7 paragraph 7 and 13 of the Technical 

rules on the Organization, functioning 

and financing of the activity of health 

mediators approved by the Order No. 

61/2002 of the Minister of health [40], 

health mediators make a three-month 

practical training at the workplace, 

then they can receive (or not) a 

certificate of health mediator [41]. 

 

II. Internship - a way to facilitate 

the access of young licenced people 

on the labor market  

 

In the field of labor legal relations, 

regulated by the labor law, the issue of 

training graduates of institutions of 

higher education was introduced for 

the first time in art. 31, paragraph 5 of 

the Labor code [42] as amended by law 

No. 40/2011 [43], and established that: 

“For graduates of higher education 
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nr. 40/2011 [43], stabilindu-se că: 

„Pentru absolvenţii instituţiilor de 

învăţământ superior, primele 6 luni 

după debutul în profesie se consideră 

perioadă de stagiu. Fac excepţie acele 

profesii în care stagiatura este 

reglementată prin legi speciale. La 

sfârşitul perioadei de stagiu, 

angajatorul eliberează obligatoriu o 

adeverinţă, care este vizată de 

inspectoratul teritorial de muncă în a 

cărui rază teritorială de competenţă 

acesta îşi are sediul”.  

 Modalitatea de efectuare a 

stagiului, este reglementată prin lege 

specială, respectiv Legea nr. 335/2013 

privind efectuarea stagiului pentru 

absolvenţii de învăţământ superior [44], 

şi prin Hotărârea Guvernului nr. 473 

din 4 iunie 2014 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii nr. 335/2013 privind 

efectuarea stagiului pentru absolvenţii 

de învăţământ superior [45]. 

Doctrina [46], a evidenţiat faptul că 

reglementările de mai sus, împreună cu 

cele cuprinse în art. 31 alin. 5 din 

Codul muncii, care fac o referire 

generică la stagiu, formeză normele de 

drept comun a acestei instituţii a 

stagiului, în cadrul legislaţiei muncii 

din România, inclusiv pentru speciile 

de stagiu reglementate de unele legi 

speciale. 

Remarcăm faptul că, întocmai cum 

se invederează în literatura de 

specialitate [47], din punct de vedere al 

sistematizării reglementării, precum şi 

a regulilor de tehnică legislativă, 

plasarea problematicii stagiului 

absolvenţilor învăţământului superior, 

în cuprinsul art. 31 din Codul muncii, 

este eronată, deoarece perioada de 

probă şi cea de stagiu sunt fundamental 

diferite. 

Totdată, evidenţiem faptul că 

institutions, the first 6 months after the 

debut in the profession is considered 

period of internship. Exceptions make 

those professions in which internship is 

regulated by special laws. At the end of 

the internship, the employer must issue 

a certificate, which is endorsed by the 

Labor Inspectorate in whose territorial 

competence radius it has its 

headquarters”.  

The method of internship is 

regulated by special law, respectively 

Law No. 335/2013 regarding the 

internship for graduates of higher 

education [44] and by Government 

decision No. 473 of June 4, 2014 

approving the methodological norms 

for the application of the provisions of 

law No. 335/2013 regarding the 

internship for graduates of higher 

education [45]. 

The doctrine [46] showed that the 

above regulations, together with those 

contained in article 31, paragraph 5 of 

the Labor code, which make a generic 

reference to internship, form the 

common law rules of this institution of 

internship under the labor legislation in 

Romania, including the types of 

internships regulated by some special 

laws.  

We note that, as it is shown in the 

specialty literature [47], in terms of 

systematization of the regulation, as 

well as of the rules of legislative 

technique, the placement of the issues 

of the graduates of higher education 

training in the article 31 of the Labor 

code, is flawed because the trial period 

and the internship are fundamentally 

different. 

Also, we highlight the fact that trial 

period and internship represent two 

different concepts and they should not 

be mingled together, whereas the 

nature and their purpose are totally 
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perioada de probă şi stagiul reprezintă 

două concepte diferite, şi ele nu trebuie 

„amestecate”, întrucât natura şi scopul 

lor sunt total diferite. Astfel, în timp ce, 

potrivit art. 1 alin. 2 din Legea nr. 

335/2013 „Scopul efectuării stagiului 

este de asigurare a tranziţiei 

absolvenţilor de învăţământ superior de 

la sistemul de educaţie la piaţa muncii, 

de a consolida competenţele şi 

abilităţile profesionale pentru adaptarea 

la cerinţele practice şi exigenţele 

locului de muncă şi pentru o mai rapidă 

integrare în muncă, precum şi de 

dobândire de experienţă şi vechime în 

muncă şi, după caz, în specialitate”, 

perioada de probă reprezintă o 

modalitate practică de verificare a 

aptitudinilor tuturor categoriilor de 

salariaţi, după încheierea contractului 

individual de muncă [48].  

Din cele prezentate mai sus rezultă 

că, stagiul poate fi definit ca fiind 

perioada în care se asigură tranziţia 

absolvenţilor de învăţământ superior, 

de la sistemul de educaţie la piaţa 

muncii, consolidarea competenţelor şi 

abilităţilor profesionale pentru 

adaptarea la cerinţele practice şi la 

exigenţele locului de muncă şi pentru o 

mai rapidă integrare în muncă, precum 

şi dobândirea de experienţă şi vechime 

în muncă, ori în specialitate [49]. 

Potrivit prevederilor cuprinse în art. 

2 lit. f)  din Legea nr. 335/2013, 

perioada de stagiu este perioada de 

timp cuprinsă între data angajării şi 

data finalizării stagiului, şi care se 

încheie cu eliberarea unui 

certificat/adeverinţă, semnat/semnată 

de angajator. 

 Perioada de stagiu se desfăşoară pe 

baza unui program de activităţi aprobat 

de angajator, la propunerea 

conducătorului compartimentului în 

care îşi desfăşoară activitatea stagiarul 

different. Thus, while, according to 

article 1, paragraph 2 of law No. 

335/2013, “The purpose of the 

internship is to ensure the transition of 

higher education graduates from the 

education system to the labor market, 

to strengthen the competencies and 

professional skills in order to adapt to 

the practical demands and 

requirements of the job and for a 

quicker integration into employment, 

as well as to acquire experience and 

seniority in the workplace and, where 

applicable, in the specialty field”, trial 

period is a practical way to verify the 

skills of all categories of employees 

after the conclusion of the individual 

contract of employment [48].  

From the things presented above it 

follows that internship can be defined 

as the period which ensures the 

transition of graduates of higher 

education, from the education system 

to the labor market, enhancing the 

competencies and professional skills in 

order to adapt to the practical 

demands and requirements of the job 

and for a quicker integration into 

employment, as well as the acquisition 

of experience and seniority at the 

workplace or in specialty [49]. 

According to the provisions 

contained in article 2, letter f) of law 

No. 335/2013, the period of internship 

is the period of time between the date 

of the employment and the date of 

completion of internship which ends 

with the issuing of a 

certificate/attestation signed/certified 

by the employer. 

The period of internship is carried 

out on the basis of a program of 

activities approved by the employer, 

upon the proposal of the department’s 

leader in which the trainee operates 

[50] and includes: a) the objectives and 
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[50], şi cuprinde: a) obiectivele şi 

indicatorii de performanţă cuantificabili 

pe baza cărora se realizează 

evaluarea; b) planificarea activităţilor 

ce urmează să fie desfăşurate, în funcţie 

de nivelul competenţelor şi 

deprinderilor practice vizate a fi 

dobîndite pe parcursul perioadei de 

stagiu. 

Stagiarul încheie cu angajatorul un 

contract individual de muncă pe 

perioada stagiului dar, în acelaşi timp, 

încheie şi un contract de stagiu [51], 

care este o anexă la contractual 

individual de muncă, un contract 

accesoriu, a cărui soartă depinde de cea 

a primului. Se poate afirma că, din 

punct de vedere a naturii juridice, 

contractul de stagiu poate fi clasificat 

ca un contract accesoriu, pe durată 

determinată, numit, bilateral, 

comutativ, cu executare succesivă, care 

se încheie în formă scrisă. Raportul 

juridic, ce se naşte odată cu încheierea 

sa, va fi unul de subordonare a 

stagiarului faţă de angajator, ca orice 

salariat [52]. În temeiul contactului de 

stagiu, cele două părţi, stagiarul şi 

angajatorul, dobândesc şi respectiv îşi 

asumă o serie de drepturi şi obligaţii.  

Astfel, potrivit art. 23 din Legea nr. 

335/2013, stagiarul are următoarele 

drepturi: a) să beneficieze de 

coordonarea şi sprijinul mentorului; b) 

să i se stabilească un program de 

activităţi corespunzător postului, al 

cărui nivel de dificultate şi 

complexitate să crească gradual pe 

parcursul perioadei de stagiu; c) să 

beneficieze de evaluare obiectivă; d) să 

i se asigure timpul necesar pregătirii 

individuale, în scopul consolidării 

competenţelor şi dobândirii 

deprinderilor practice necesare 

practicării ocupaţiei; e) să i se asigure, 

prin grija angajatorului, accesul la 

quantifiable performance indicators on 

which the assessment is carried out; b) 

planning the activities that are to be 

carried out, depending on the level of 

competences and practical skills 

targeted to be acquired during the 

internship. 

Trainee concludes with the 

employer a individual labor contract 

for the period of the internship but, at 

the same time he concludes a contract 

for internship [51], which is an annex 

to the individual labor contract, a 

accessory contract, whose fate depends 

on that of the first. We can say that 

from the point of view of the legal 

nature the internship contract can be 

classified as an accessory contract, 

with a fixed-term, named, commutative 

and bilateral, with successive 

execution, concluded in written form. 

The legal relationship which arises 

with its conclusion will be one of 

subordination of trainee to employer, 

as any employee [52]. Under the 

internship contact the two sides, the 

trainee and the employer shall acquire 

and assume a number of rights and 

obligations.  

Thus, according to article 23 of Law 

No. 335/2013, the trainee has the 

following rights: a) to benefit from the 

coordination and support from their 

mentor; b) he should benefit from a 

program of activities corresponding to 

his post, whose level of difficulty and 

complexity should grow gradually over 

the period of the internship; c) benefit 

from objective assessment; d) to have 

assured the time required for his 

individual preparation, in order to 

enhance his skills and acquire the 

necessary practical skills for the 

practice of the occupation; e) the 

employer should provide the access to 

the sources of information useful for 
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sursele de informare utile perfecţionării 

sale şi care să-i permită consolidarea 

cunoştinţelor; f) să participe la formele 

de pregătire profesională organizate 

pentru stagiari; g) să primească raportul 

de evaluare şi certificatul/adeverinţă de 

finalizare a stagiului; h) să conteste 

referatul de evaluare al comisiei de 

evaluare, dacă este cazul. Obligaţiile 

stagiarului sunt cele prevăzute în art. 

25 din Legea nr. 335/2013, respectiv:  

a) să se pregătească profesional în 

domeniul pentru care efectuează 

stagiul; b) să îşi organizeze o evidenţă 

proprie a activităţilor pe care le 

efectuează; c) să respecte sarcinile date 

de mentor şi de conducatorul superior 

ierarhic din cadrul structurii 

organizatorice unde efectuează 

stagiul; d) să consulte mentorul pentru 

realizarea lucrărilor repartizate de 

conducătorul compartimentului; e) să 

respecte confidenţialitatea în legătură 

cu toate aspectele privind activitatea 

desfăşurată, în conformitate cu normele 

stabilite de angajator; f) să nu exercite, 

pe parcursul perioadei de stagiu, 

activităţi care constituie concurenţă 

neloială angajatorului; g) să participe la 

procesul de evaluare.  

Potrivit art. 24 din acelaşi act 

normativ, drepturile angajatorului 

sunt: a) să-i stabilească stagiarului, prin 

fişa postului, atribuţii în domeniul în 

care se realizează stagiul; b) să 

valorifice cunoştinţele teoretice şi 

practice ale stagiarului în procesul 

muncii; c) să exercite controlul asupra 

modului de îndeplinire a atribuţiilor 

corespunzătoare postului; d) să aplice 

sancţiunile corespunzătoare abaterilor 

disciplinare. Obligaţiile angajatorului 

sunt cele reglementate de art. 26 din 

Legea nr. 335/2013 şi anume: a) să 

desemneze un mentor care sa 

coordoneze şi să sprijine stagiarul în 

his improvement and strengthening of 

knowledge; f) to participate to the 

forms of professional training 

organized for trainees; g) to receive the 

evaluation report and 

certificate/attestation of completion of 

internship; h) to appeal the assessment 

report of the Evaluation Committee, if 

it is the case. The trainee's duties are 

the ones laid down in article 25 of Law 

No. 335/2013, respectively: a) to 

professionally prepare for the field in 

which he is performing the internship; 

b) to organize its own records of the 

activities he carries out; c) to comply 

with the tasks given by the mentor and 

the head of the superior organizational 

structure where he performs the 

internship; d) to consult his mentor 

when completing the works assigned 

by the head of the division; e) to 

respect the confidentiality in all aspects 

of the work carried out, in accordance 

with the rules laid down by the 

employer; f) to do not exercise during 

the period of internship, activities 

which constitute unfair competition to 

the employer; g) to participate in the 

evaluation process.  

According to article 24 of the same 

normative act, the employer's rights 

are: a) to establish for the trainee, 

through the intern job description, 

duties of execution in the field in 

which he is performing the internship; 

b) to capitalize the theoretical and 

practical knowledge of the trainee in 

the work process; c) to exercise control 

over how the corresponding job duties 

are completed; d) to apply the 

sanctions corresponding to disciplinary 

deviations. The employer's obligations 

are those regulated by article 26 of 

Law No. 335/2013, namely: a) to 

designate a mentor to coordinate and 

assist the trainee in order to attain the 
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vederea atingerii obiectivelor şi 

indicatorilor de performanţă stabiliţi în 

programul de desfăşurare a perioadei 

de stagiu; b) să stabilească stagiarului 

un program de activităţi în domeniul în 

care se realizează stagiul; c) să asigure 

o dotare corespunzătoare - logistică, 

tehnică şi tehnologică - necesară 

valorificării cunoştinţelor teoretice şi 

practice primite de stagiar în cadrul 

stagiului; d) să evalueze cunoştinţele 

stagiarului la sfârşitul perioadei de 

stagiu; e) să elibereze stagiarului 

certificatul/adeverinţa din care să reiasă 

perioada în care acesta a desfăşurat 

activitatea în baza contractului de 

stagiu, competenţele şi deprinderile 

practice dobândite şi alte menţiuni; f) 

să nu folosească stagiarul pentru 

desfăşurarea altor activităţi decât cele 

prevăzute în contract.  

Desigur, trebuie precizat şi faptul 

că, drepturile şi obligaţiile cu privire la 

stagiu, prevăzute în contractul de stagiu 

se vor completa, în funcţie de situaţia 

dată, cu dispoziţiile cuprinse în Codul 

muncii, în contractul colectiv de muncă 

aplicabil angajatorului, cât şi cu cele  

statornicite în regulamentul intern [53]. 

Conform prevederilor art. 18 din 

Legea nr. nr.335/2013, salariul de bază 

lunar al stagiarului, stabilit prin 

contractul individual de muncă, este cel 

negociat de părţi, pentru un program de 

8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore în 

medie pe săptămână, în condiţiile legii, 

ce se completează cu prevederile din 

cuprinsul contractului colectiv de 

muncă aplicabil. 

În legătură cu prevederile de mai 

sus se impun unele precizări şi anume: 

- negocierea salariului nu va fi 

posibilă, în cazul în care stagiul se 

desfăşoară la o autoritate sau instituţie 

publică, unde salariile sunt prestabilite 

prin lege; 

objectives and performance indicators 

established in the ongoing program of 

internship; b) to establish to the trainee 

a program of activities in the field he is 

executing the internship; c) to ensure 

proper equipment - logistical, 

technological and technical – necessary 

in order to capitalize the theoretical 

and practical knowledge received by 

the trainee during the internship; d) to 

evaluate the trainee's knowledge at the 

end of the internship; e) to issue to the 

trainee a certificate/attestation stating 

the period during which he performed 

an activity under internship contract, 

the competences and practical skills 

gained and other mentions; f) to do not 

use the trainee to undertake other 

activities than those specified in the 

contract. 

Of course, it should be noted that 

the rights and obligations regarding the 

internship, stipulated in the internship 

contract shall be filled in, depending 

on the given situation with the 

provisions of the Labor Code, in the 

collective labor agreement applicable 

to the employer, as well as with the 

ones established in the internal 

regulations [53]. 

In accordance with the provisions of 

article 18 of law No. 335/2013, the 

basic monthly salary of the intern, 

established in the individual labor 

contract, is the one negotiated between 

the parties, for a schedule of eight 

hours a day or 40 hours per week, 

according to the law, which is 

supplemented by the provisions of the 

applicable collective labor contract. 

The provisions above shall require 

some clarification, namely: 

- salary negotiation will not be 

possible if the internship is carried in 

an authority or a public institution 

where salaries are established by law; 
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- în cazul stagiului, durata timpului 

de muncă exlude posibilitatea 

executării acestuia în regim cu 

fracţiune de normă, reglementat de art. 

103 din Codul muncii, ca în cazul 

contractului de muncă cu timp parţial 

[54]. 

În cazul suspendării contractului 

individual de muncă, în condiţiile legii, 

va avea loc şi suspendarea  perioadei de 

stagiu. De asemenea, perioada de stagiu 

se suspendă şi atunci când stagiarul se 

află în concediu medical, o perioada 

mai mare de 30 de zile [55]. 

De reţinut că, potrivit art. 50 lit. b) 

din Codul muncii, suspendarea de drept 

a contractului individual de muncă, 

pentru incapacitate temporară de 

muncă, începe de la data ivirii cauzei 

de suspendare, în cazul stagiarului, 

suspendarea îşi va produce efectul abia 

după 30 de zile de la data concediului 

medical.  

Apreciem că o asemenea 

reglementare diferenţiată a suspendării 

contractului individual de muncă şi 

respectiv, cel de stagiu, în cazul 

concediului medical, nu se justifică, 

acesta fiind de natură a învinge 

principiul accesorium sequitur 

principalem. Logic este ca, atunci când 

se iveşte vreun caz de supendare a 

contractului individual de muncă al 

stagiarului, concomitent se va suspenda 

şi contractul de stagiu al acestuia, 

consecinţă firească a regulei 

statornicită prin adagiul de mai sus. 

Durata suspendării contractului 

individual de muncă şi cea a 

concediului medical mai mare de 30 de 

zile, nu se iau în considerare la calculul 

perioadei de stagiu.  

Odată cu încetarea motivelor care au 

determinat suspendarea contractului 

individual de muncă, stagiarul îşi 

continuă activitatea până la acoperirea 

- in the case of internship the 

duration of work time excludes the 

possibility of its implementation part-

time, covered by art. 103 of the Labor 

Code, as in the case of part-time labor 

contract [54]. 

In the case of suspension of the 

individual labor contract, in 

accordance with the law, the 

suspension of the internship period will 

occur. Also, the period of traineeship 

shall be suspended when the trainee is 

in on sick leave for a period exceeding 

30 days [55]. 

It should be noted that, according to 

art. 50, letter b) of the Labor code, the 

suspension of the individual labor 

contract for temporary incapacity of 

work starts from the date the 

suspension cause has arisen and in the 

case of the trainee, the suspension will 

take effect after 30 days from the date 

of the medical leave. 

We appreciate that such an unequal 

regulation of the suspension of the 

individual labor contract and 

respectively, the internship one, in the 

case of medical leave, is not justified, 

it being likely to defeat the principle 

accesorium sequitur principalem. It is 

logical that when an individual labor 

contract of a trainee is suspended his 

internship contract will also be 

suspended. It is a natural consequence 

of the rule established in the above 

adagio. 

The duration of the suspension of 

the individual labor contract and that of 

medical leave longer than 30 days, 

shall not be taken into account when 

calculating the period of internship. 

With the cessation of the reasons 

which have led to the suspension of the 

individual labor contract, the trainee 

continues its work until he covers the 

full duration of the 6 months [56]. 
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integrală a duratei de 6 luni [56]. 

Atunci când contractul de stagiu va 

înceta din motive neimputabile 

stagiarului, acesta va putea să continue 

efectuarea perioadei de stagiu, dacă, în 

termen de 60 de zile, se va încadra  la 

alt angajator şi încheie cu acesta un 

contract de stagiu pentru perioada 

rămasă neefectuată [57]. 

Analiza coroborată a prevederilor 

art. 22 din Legea nr. 335/2013 privind 

modalităţile de încetare a contractului 

de stagiu, cu cele din Codul muncii, 

conduc la unele precizări, şi anume: 

a) încetarea de drept a contractului 

individual de muncă, şi implicit a 

contractului de stagiu, poate avea loc în 

cazurile prevăzute în art. 56 alin. 1 lit. 

a-j) din Codul muncii, cu excepţia 

situaţiilor de fapt care, în cazul 

stagiului, nu pot să producă efecte, 

precum cele de la lit. c), respectiv: - la 

data îndeplinirii cumulative a 

condiţiilor de vârstă standard şi a 

stagiului minim de cotizare pentru 

pensionare; la data comunicării deciziei 

de pensie în cazul pensiei de 

invaliditate, pensiei anticipate parţial, 

pensiei anticipate, pensiei pentru limită 

de vârstă cu reducerea vârstei standard 

de pensionare; lit.i), cum ar fi: - la data 

expirării termenului contractului 

individual de muncă; lit. j) - retragerea 

acordului părinţilor sau al 

reprezentanţilor legali, în cazul 

salariaţilor cu vârsta cuprinsă între 15 

şi 16 ani; 

b) încetarea prin acordul părţilor, la 

data convenită de acestea, va avea loc 

în condiţiile prevăzute în art. 55 lit. b) 

din Codul muncii; 

c) prin voinţa unilaterală a uneia din 

părţi, în cazurile şi condiţiile limitativ 

prevăzute de lege, respectiv, art. 61 lit. 

a)-d), art. 65 şi art. 81 din Codul 

muncii; 

When the internship contract will be 

terminated for reasons not attributable 

to the trainee, he will be able to 

continue carrying out the period of 

internship, if, within 60 days, he will 

find another employer and concludes 

with him an internship contract for the 

period of time remained uncompleted 

[57]. 

The correlation analysis of article 22 

of law no. 335/2013 on ways of 

termination of the internship contract 

together with the labor code ones lead 

to some details, namely:  

a) the rightful termination of the 

individual labor contract, and the 

implicitly the internship contract, can 

take place in the cases provided for in 

article 56, paragraph 1, letters a-j) of 

the Labor code, except for the 

situations which, during internship, 

cannot produce effects, such as those 

found at letter c), as follows: - at the 

date of completion of the cumulative 

conditions of age and minimum 

standard of contribution for retirement; 

at the date of notification of the 

pension decision in the case of the 

invalidity pension, partial early 

retirement, early retirement, pension 

for age limit with the reduction of the 

standard retirement age; letter i), such 

as: - at the expiry date of the individual 

labor contract; letter j) -withdrawal of 

approval of parents or legal 

representatives, in the case of salaried 

workers aged between 15 and 16 years 

old. 

b) termination with the agreement of 

the parties, at the date agreed upon by 

them, will take place under the 

conditions laid down in article 55, 

letter b) of the Labor code; 

c) by the unilateral will of one of the 

parties, in the cases and conditions 

strictly prescribed by law, respectively 
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De reţinut că, potrivit art. 22 din 

Legea nr. 335/2013, atunci când 

contractul de stagiu va înceta din 

motive neimputabile stagiarului, (de 

exemplu, cazul prevăzut în art. 65 

alin.1 din Codul muncii), acesta va 

putea să continue efectuarea perioadei 

de stagiu, dacă, în termen de 60 de zile, 

se va încadra la alt angajator şi încheie 

cu acesta un contract de stagiu pentru 

perioada rămasă neefectuată.  

În literatura de specialitate [58], s-a 

exprimat opinia potrivit căreia, deşi 

stagiul este obligatoriu, nu există, legal, 

o interdicţie pentru salariat de a 

demisiona pe durata stagiului (opinie la  

care mă raliez, deoarece demisia este 

un act unilateral de voinţă a 

salariatului, şi nimeni nu poate fi 

obligat să presteze o muncă împotriva 

voinţei sale, în caz contrar aducându-se 

atingere gravă principiului libertăţii 

muncii, reglementat de art. 41 alin. 1 

din Constituţie şi art. 3 alin. 2-3 din 

Codul muncii). Potrivit autorului 

opiniei, demisia poate să vizeze: - 

numai contractul de stagiu, caz în care 

contractul de muncă se poate menţine 

în continuare, dar cu modificările 

stabilite prin acordul părţilor 

(absolventul de învăţământ superior, 

neterminând perioada de stagiu); - 

ambele contracte, atât cel de stagiu cât 

şi cel de muncă; - numai contractul 

individual de muncă, situaţie în care 

contractual de stagiu încetează ca 

accesoriu al acestuia.  

Stagiarul care a beneficiat de 

formare profesională finanţată de 

angajator, va fi obligat la suportarea 

tuturor cheltuielilor ocazionate de 

aceasta, proporţional cu perioada 

nelucrată din perioada stabilită conform 

actului adiţional la contractul 

individual de muncă, în situaţia în care 

nu îşi respectă obligaţia de a nu avea 

article 61, letters a)-d), article 65 and 

article 81 of the Labor code. 

We should note that, according to 

art. 22 of Law No. 335/2013, when the 

internship agreement will be 

terminated for reasons not attributable 

to the trainee, (for example, the case 

provided for in article 65 paragraph 1 

of the Labor code), he will be able to 

continue carrying out the period of 

internship, if, within 60 days, he will 

find another employer and conclude 

with him an internship contract for the 

remaining period. 

In the specialty literature [58] an 

opinion was expressed according to 

which, although the internship is 

mandatory there is no legal prohibition 

for an employee to resign during his 

internship (opinion which I sustain 

since the resignation is an act of 

unilateral will of the employee and no 

one may be compelled to perform work 

against his wish, otherwise bringing 

grave prejudice to the principle of 

freedom of labor, governed by art. 41 

paragraph 1 of the Constitution and 

article 3, paragraphs 2-3 of the Labor 

code). According to the author's 

opinion, his resignation may aim: - 

only the internship contract, in which 

case the employment contract may still 

be maintained, but with the 

modifications laid down with the 

agreement of the parties (in this 

situation the higher education graduate 

does not finish the internship period); - 

both contracts, the internship and the 

work one, - only the individual labor 

contract, in which case the internship 

contract is terminated as an accessory 

of the other. 

The trainee who benefited from 

professional training financed by the 

employer will be liable for the payment 

of all expenses incurred as a result of 
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iniţiativa încetătării contractului 

individual de muncă prin demisie [59]. 

La ipotezele de mai sus, se mai 

adaugă şi situaţia prevăzută de art. 20 

alin.1) din Legea nr. 355/2013, potrivit 

căreia: „La sfârşitul perioadei de stagiu, 

când evaluarea s-a finalizat fără 

promovarea acesteia, contractul 

individual de muncă poate înceta 

exclusiv printr-o notificare scrisă, fără 

preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre 

părţi, fără a fi necesară motivarea 

acesteia”.  

Activitatea stagiarului se desfăşoară 

sub coordonarea efectivă şi concretă, şi 

se exercită de către angajator, prin 

intermediul unui mentor care este 

definit în art. 2 lit.d) ca fiind persoana 

desemnată de angajator care 

coordonează stagiarul pe durata 

stagiului şi care participă la activitatea 

de evaluare. La propunerea 

conducătorului compartimentului în 

care îşi desfăşoară activitatea stagiarul, 

mentorul este numit de angajator dintre 

salariaţii calificaţi, cu o experienţă 

profesională de cel puţin 2 ani în 

domeniul în care urmează să se 

realizeze stagiul [60]. 

Conform dispoziţiilor legale [61], 

calitatea de mentor nu o poate avea 

salariatul care a fost sancţionat cu una 

dintre sancţiunile prevăzute la art. 248 

alin. (1) lit. b) - d) din Legea nr. 

53/2003, republicată, cu modificările şi 

completarile ulterioare, iar sancţiunea 

disciplinară nu a fost radiată, conform 

art. 248 alin. 3 din Codul muncii [62].  

Un mentor poate să coordoneze şi să 

supravegheze, în acelaşi timp, cel mult 

3 stagiari. Desfăşurarea activităţii de 

coordonare a mentorului se include în 

programul normal de lucru al acestuia.  

Obligaţiile mentorului [63], sunt: a) 

coordonează activitatea stagiarului pe 

parcursul perioadei de stagiu; b) 

this, proportional to the period he did 

not work of the period established in 

the additional act of the individual 

labor contract, in the event that he does 

not fulfill the obligation of not having 

the initiative to cease the individual 

labor contract through resignation [59]. 

To the above situations, the 

situation envisaged by article 20 

paragraph 1) of the Law No. 355/2013 

is added, according to which: “at the 

end of the period of internship, when 

the evaluation has been completed 

without promoting him, the individual 

labor contract may be terminated 

exclusively by means of a written 

notice, without notice, at the initiative 

of any of the parties, without the 

necessity of its motivation”. 

The trainee's work is conducted 

under an effective and concrete 

coordination and is exercised by the 

employer via a mentor that is defined 

in article 2, letter d) as being the 

person designated by the employer 

who coordinates the trainee during the 

internship and participates in the 

evaluation activity. On the proposal of 

the chief of the department in which 

the trainee operates, the mentor is 

appointed by the employer from the 

qualified employees with a 

professional experience of at least 2 

years in the field in which the 

internship is going to be carried out in 

[60]. 

According to the legal provisions 

[61], the quality of mentor cannot be 

fulfilled by the employee who was 

sanctioned with one of the penalties 

provided for in article 248, paragraph 

1, letters b)-d) of Law No. 53/2003, 

republished, with the subsequent 

amendments and additions, and the 

disciplinary sanction has not been 

cancelled in accordance with article 
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propune modalităţi de rezolvare a 

lucrărilor repartizate stagiarului; c) 

supraveghează modul de îndeplinire a 

atribuţiilor corespunzătoare postului 

ocupat de stagiar; d) este membru în 

comisia de evaluare.  

 În cazul încetării/modificării 

contractului individual de muncă al 

mentorului, ce are impact asupra 

derulării stagiului sau al sancţionării 

disciplinare a mentorului, cu una din 

sancţiunile prevăzute în art. 248 lit. b-

d) din Codul muncii, mentorul are 

obligaţia de a efectua un raport asupra 

perioadei de stagiu parcursă de stagiar 

până în acel moment. Raportul întocmit 

în asemenea condiţii, se înaintează 

conducătorului compartimentului în 

care îşi desfăşoară activitatea stagiarul, 

şi va fi avut în vedere de comisia de 

evaluare finală a stagiarului.  

 În situaţiile prezentate mai sus 

(cazul încetării/modificării contractului 

individual de muncă sau sancţionarea 

disciplinară a mentorului) angajatorul, 

la propunerea conducătorului 

compartimentului în care îşi desfăşoară 

activitatea stagiarul, numeşte un alt 

mentor, cu respectarea criteriilor şi 

cerinţelor stabilite de lege. 

 Cu 10 zile lucrătoare înainte de 

terminarea perioadei de stagiu, 

stagiarul întocmeşte raportul de stagiu 

care, va cuprinde descrierea 

programului de activităţi desfăşurate de 

acesta pe parcursul perioadei de stagiu 

şi care va fi avut în vedere de către 

comisia de evaluare, la evaluarea finală 

a sa. Stagiarul va înainta raportul de 

stagiu conducătorului 

compartimentului în care acesta îşi 

desfăşoară activitatea [64].  

 Comisia de evaluare (ai cărei 

membri sunt numiţi de angajator prin 

decizie şi din care face parte, ca 

membru, şi conducătorul 

248 paragraph 3 of the Labor code 

[62]. 

A mentor can coordinate and 

monitor at the same time, no more than 

3 trainees. 

The coordination of the activity of 

mentor is included in his regular work 

program. 

The mentor's obligations [63] are: a) 

coordinates the activity of the trainee 

during the internship; b) proposes ways 

of solving of the works assigned to the 

trainee; c) oversees the performance of 

the duties corresponding to the post 

occupied by the trainee; d) is a member 

of the evaluation commission.  

In case of the 

termination/modification of the 

individual labor contract of the mentor 

that has an impact on the effective 

internship or of the disciplinary 

sanction of the mentor with one of the 

sanctions referred to in article 248, 

letters b-d) of the Labor code, the 

mentor is required to make a report on 

the internship period covered by the 

trainee to that point. The report 

submitted in such conditions shall be 

submitted to the chief of the 

department in which the trainee 

operates and will be taken into 

consideration by the final evaluation 

committee of the trainee. 

In the situations outlined above 

(where termination/modification of the 

individual labor contract or 

disciplinary sanction of mentor) the 

employer, on the proposal from the 

chief of the compartment in which the 

trainee operates, shall name another 

mentor in compliance with the criteria 

and requirements established by law. 

10 working days before the end of 

the traineeship, the trainee shall 

establish the internship report which 

will include a description of activities 
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compartimentului în care stagiarul şi-a 

desfăşurat stagiul [65]),  va întocmi, cu 

5 zile lucrătoare înainte de terminarea 

perioadei de stagiu, un referat de 

evaluare ce cuprinde următoarele 

elemente: a) descrierea activităţii 

desfăşurate de stagiar; b) gradul de 

realizare a obiectivelor şi a indicatorilor 

de performanţă stabiliţi în programul de 

activităţi desfăşurat în perioada de 

stagiu; c) competenţele şi deprinderile 

pe care le-a dobîndit stagiarul, modul 

de îndeplinire a atribuţiilor 

corespunzătoare postului ocupat şi 

clauzelor contractului de stagiu; d) 

conduita şi gradul de implicare a 

stagiarului pe perioada stagiului; e) 

concluzii privind desfăşurarea 

perioadei de stagiu; f) alte menţiuni 

[66].  

În cazul promovării evaluării, 

aceasta se finalizează cu un certificat 

semnat de angajator, situaţie în care 

perioada de stagiu constituie vechime 

în specialitate [67] iar, contractul 

individual de muncă al stagiarului se 

consolidează şi se execută în 

continuare, fără o altă formalitate 

suplimentară.  

 Nepromovarea evaluarii se 

finalizează cu eliberarea unei 

adeverinţe, prin care se recunoaşte 

numai finalizarea stagiului [68] şi, per 

a contrario, în raport cu situaţia 

promovării, într-o asemenea situaţie 

perioada de stagiu nu va mai putea fi 

recunoscută ca vechime în specialitate 

(respectiv în muncă). Desigur că, într-

un astfel de caz, angajatorul va putea 

decide continuarea activităţii de către 

fostul stagiar, conform contractului 

individual de muncă, cu modificările ce 

se vor inpune, determinate de 

calificarea reală a salariatului care nu a 

promovat evaluarea finală [69]. Dacă 

menţinerea contractului individual de 

undertaken by him during the period of 

internship and will be considered by 

the evaluation committee, in its final 

assessment. The trainee shall submit 

the internship report to the chief of the 

department in which he operates [64]. 

The Evaluation Commission (whose 

members are appointed by decision by 

the employer and of which the chief of 

the department in which the trainee 

operates is a member [65]) will be 

prepare, with 5 working days before 

the end of the internship, an evaluation 

report which shall comprise the 

following elements: a) a description of 

the work carried out by the trainee; b) 

the degree of achievement of 

objectives and performance indicators 

established by the program of activities 

and carried out during the internship; 

c) the competences and skills that the 

trainee has acquired, the fulfillment of 

the duties corresponding to the post 

occupied and clauses of the internship 

contract; d) conduct and the degree of 

involvement of the trainee during the 

adaptation period; e) conclusions on 

the conduct of internship period; f) 

other indications [66]. 

In the case the trainee passes the 

evaluation he will receive a certificate 

signed by the employer, in which case 

the period of internship is considered 

specialty seniority [67] and the 

individual labor contract of the trainee 

shall be consolidated and continue to 

run without further formality. 

If the trainee does not pass the 

evaluation he will receive a certificate 

acknowledging only the completion of 

the traineeship [68] and, per a 

contrario, in comparison with the 

promotion situation, in such a situation 

the internship period will no longer be 

recognized as specialty seniority (in 

the workplace). Of course that, in such 
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muncă nu mai este posibilă sau nu mai 

este dorită de angajator, acesta poate 

dispune încetarea contractului 

individual de muncă, exclusiv printr-o 

notificare scrisă, fără preaviz şi fără 

vreo motivare [70]. 

Angajatorul are obligaţia de a 

elibera stagiarului 

certificatul/adeverinţa de finalizare a 

stagiului, în termen de 5 zile de la 

finalizarea stagiului, care vor fi vizate 

de inspectoratul teritorial de muncă în a 

cărui rază teritorială îşi are sediul 

angajatorul [71].  

Odată cu completarea referatului 

comisiei de evaluare pentru perioada de 

stagiu, acesta se va aduce la cunoştinţa 

stagiarului. În situaţia nepromovării 

examenului, stagiarul poate contesta 

referatul de evaluare la reprezentantul 

legal al angajatorului, cel mai târziu în 

ziua lucrătoare următoare datei luării la 

cunoştinţă. Angajatorul este obligat să 

soluţioneze contestaţia, cel mai târziu 

în ultima zi a stagiului. Stagiarul, 

nemulţumit de modul de soluţionare a 

contestaţiei, se poate adresa instanţei 

judecătoreşti competente în materia 

conflictelor de muncă, în termen de 30 

de zile de la primirea răspunsului la 

contestaţie [72].  

Din precizările de mai sus se poate 

concluziona că şi celelalte conflicte 

dintre stagiari şi angajtori, cum ar fi 

cele privind interesele cu caracter 

economic, profesional sau social, 

precum şi cele referitoare la drepturile 

rezultate din raporturile de muncă ale 

stagiarilor pe perioada de stagiu (cum 

sunt conflictele în legătură cu 

încheierea, executarea, modificarea, 

suspendarea şi încetarea contractelor de 

stagiu), sunt conflicte de muncă [73], 

ce se încadrează în categoriile 

reglemetate de art. 1 lit. n) şi lit. p) din 

Legea nr. 62/2011 a dialogului social 

a case, the employer will be able to 

decide to continue the activity with the 

former trainee under the individual 

labor contract, with the modifications 

which are imposed, determined by the 

actual qualifications of the employee 

who has not passed the final 

assessment [69]. Whether the 

maintenance of the individual labor 

contract is not possible or is not longer 

desired by the employer, he may order 

the termination of the individual labor 

contract exclusively through written 

notification, without notice and 

without any motivation [70]. 

The employer has the obligation to 

issue to the trainee a 

certificate/attestation of internship 

completion within 5 days of the 

completion of the traineeship which 

will be signed by the territorial 

employment inspectorate in whose 

radius the employer is established [71]. 

With the completion of the 

Evaluation Committee’s report for the 

internship period, it shall be brought to 

the attention of the trainee. If the 

trainee does not passes the exam he 

may challenge the assessment report to 

the legal representative of the 

employer, no later than the working 

day following the date he found out the 

result. The employer is obliged to 

settle the appeal not later than the last 

day of the internship. The trainee, 

dissatisfied with the resolution of the 

contestation, may apply to the 

competent court in matters of labor 

conflicts, within 30 days after receipt 

of the reply to the contestation notice 

[72]. 

From the above precisions it can be 

concluded that the other conflicts 

between trainees and employers, such 

as those relating to the interests with 

economic, professional or social 
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[74].  

Referitor la finanţarea stagiului, 

angajatorii care încheie un contract de 

stagiu, primesc lunar, la cerere, din 

bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe 

perioada derulării contractului de 

stagiu, pentru acel stagiar, o sumă egală 

cu de 1,5 ori valoarea indicatorului 

social de referinţă al asigurărilor pentru 

şomaj şi stimulării ocupării forţei de 

muncă în vigoare, prevăzut de Legea 

nr. 76/2002 privind sistemul 

asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 

ocupării forţei de muncă [75], în limita 

fondurilor alocate cu această destinaţie. 

 Suma lunară, pentru fiecare stagiar, 

se acordă angajatorilor proporţional cu 

timpul efectiv lucrat de aceştia. 

 Sumele prevăzute mai sus nu se 

acordă: - pe perioada în care raporturile 

de muncă sunt suspendate ; -

angajatorilor instituţii şi autorităţi 

publice [76]. 

Din interpretarea per a contrario a 

prevederilor art. 28  alin. 5 din Legea 

nr. 335/2013, rezultă că angajatorul 

care beneficiază de suma prevăzută mai 

sus, este obligat să menţină raporturile 

de muncă ale stagiarilor pe perioada 

contractului de stagiu, deoarece, în 

cazul în care, după încetarea 

contractului de stagiu, la iniţiativa 

angajatorului, încetează şi contractul 

individual de muncă, angajatorul nu 

mai poate beneficia pentru acelaşi post 

de o altă măsura de stimulare a ocupării 

forţei de muncă prevăzută de lege [77].  

 

Concluzii și propuneri 

  

Studiul efectuat asupra celor două 

acte normative adoptate de statul 

român, respectiv Legea nr. 355/2013  

privind efectuarea stagiului pentru 

absolvenţii de învăţământ superior, şi 

Hotărârea Guvernului nr. 473/2014 

character, as well as those relating to 

the rights arising from the labor 

relations of the trainees during the 

internship (as are the conflicts 

concerning the conclusion, execution, 

amendment, suspension and 

termination of contracts) are labor 

conflicts [73] falling within the 

regulated categories of article 1, letters 

n) and p) of Law No. 62/2011 of the 

social dialogue [74].  

With regard to the financing of 

internship, the employers who enter 

into a contract of internship, receive 

monthly, upon request, from the 

unemployment insurance budget, 

during the period of the internship 

contract, for the trainee, an amount 

equal to 1.5 times the reference social 

indicator value of unemployment 

insurance and stimulation of 

employment in force provided for by 

the Law no. 76/2002 on the 

unemployment insurance system and 

employment stimulation [75], within 

the limits of the funds assigned for this 

destination. 

The monthly amount for each 

trainee is awarded to the employers 

proportionally to the actual time 

worked by them. 

The amounts referred to above shall 

not be granted: - when the employment 

relationships are suspended; - 

employers as institutions and public 

authorities [76]. 

From the interpretation per a 

contrario of the provisions of article 

28, paragraph 5 of Law No. 335/2013, 

it follows that an employer who 

receives the amount referred to above 

is obliged to maintain the employment 

of trainees during the internship 

contract because where, after the end 

of the contract period, at the initiative 

of the employer, the individual labor 
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privind aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr. 335/2013 privind efectuarea 

stagiului pentru absolvenţii de 

învăţământ superior,  reliefează faptul 

că la redactarea acestora au fost avute 

în vedere propunerile făcute în 

diferitele documente ale Uniunii 

Europene, legiutorul român 

transpunându-le cu acurateţe în 

legislaţia noastră.  

 Cu toate măsurile bune, prevăzute 

în aceste două acte normative, ele vor 

rămâne fără ecou în rândul 

beneficiarilor dacă nu se vor lua măsuri 

organizatorice de aplicare imediată şi 

corectă a acestora, sub directa 

supraveghere şi controlul Inspecţei 

muncii. 

De asemenea, apreciem că, este 

imperios necesar realizarea la nivel 

statal a unor strategii pe termen scurt şi 

mediu, pentru stimularea angajatorilor, 

atât din sectorul privat cât şi din 

sectorul public, prin folosirea cu 

maximă eficienţă a Fondului Social 

European, dar şi prin alocarea din 

bugetul de stat a sumelor necesare 

susţinerii cheltuielilor aferente 

executării contractului de stagiu. În 

acest sens, propun realizarea unui  

Acord - cadru, încheiat între stat, 

reprezentat de  Ministerul Muncii, 

Familiei, Protecţiei Sociale şi 

Persoanelor Vârstnice, Ministerul 

Educaţiei şi Cercetării, şi Uniunile 

patronale din România, precum şi 

reperezentanţii organizaţiilor de tineret 

şi studenţeşti, prin sporirea 

responsbilităţii sociale a acestora, 

privind asigurarea şi garantarea 

locurilor de muncă a viitorilor 

absolvenţi de învăţământ superior. 

Actele normative, în sine, pot 

suporta în viitor şi unele modificări 

pentru o eficientizare mai mare în 

contract shall also cease and the 

employer can no longer benefit for the 

same post from another incentive 

measure prescribed by law [77]. 

 

Conclusions and Proposals 

 

The study on the two normative acts 

adopted by the Romanian State, 

namely Law No. 355/2013 for the 

conduct of internship for graduates of 

higher education and Government 

decision No. 473/2014 on the approval 

of the Methodological Norms for the 

application of the provisions of law 

No. 335/2013 for the conduct of 

internship for graduates of higher 

education, point out that in the drafting 

of these were taken into account the 

proposals made in the various 

documents of the European Union, the 

Romanian legislature accurately 

translating them into our legislation. 

With all the good measures, laid 

down in those two regulations, they 

will remain without echo among the 

beneficiaries if no organizational 

action will be taken for their immediate 

and correct implementation, under the 

direct supervision and control of the 

labor Inspection. 

Also, we appreciate that it is 

imperative to achieve State-wide 

strategies on the short and medium 

term to stimulate employers, both from 

the private sector as well as from the 

public one, by using with maximum 

efficiency the European Social Fund as 

well as through the allocation from the 

state budget of the amounts required to 

support the expenditure necessary to 

internships. To this end, I propose a 

framework accord signed between the 

Government, represented by the 

Ministry of labor, family, social 

protection and senior citizens, 
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aplicarea lor, în sensul eliminării 

birocraţiei. În acest sens propun ca, o 

eventuală modificare a Legii nr. 

335/2013, să aibă în vedere 

reglementarea contractului de stagiu ca 

o varietate distinctă a contractului 

individual de muncă cu periodă 

determinată şi cu trimitere şi 

completările necesare, potrivit 

prevederilor Codului muncii, a 

contractului (acordului) colectiv 

aplicabil şi a regulamentului intern, 

referitor la celelalte drepturi şi obligaţii 

care nu sunt reglementate expres în 

legea specială. În cazul promovării 

evaluării, cele două părţi vor avea 

posibilitatea încheierii unui contract 

individual de muncă cu o durată 

nedeterminată sau determinată, în 

funcţie de negocierile dintre cele două 

părţi, potrivit calificării dobândite prin 

studiile superioare, completate cu 

competenţele practice acumulate în 

timpul stagiului. În acest fel s-ar mai 

reduce din birocraţia care rezultă din 

reglementarea actuală, ce obligă cele 

două părţi la încheierea a două 

contracte individuale de muncă, unul 

cu o natură de act juridic de dreptul 

muncii, principal, şi celălalt cu statut de 

act juridic accesoriu. 

De asemenea, o astfel de abordare a 

naturii juridice a contractului de stagiu, 

precum cea prezentată anterior, ar fi de 

natură a înlătura neconcordanţa ivită, 

cu privire la tratamentul juridic 

diferenţiat al suspendării contractului 

individual de muncă al stagiarului, în 

caz de survenire a incapacităţii de 

muncă, din momentul ivirii acesteia 

(conform prevederilor Codului muncii) 

şi al suspendării contractului de stagiu, 

într-o situaţie similară, abia după 

trecerea celor 30 de zile de concediu 

medical (aşa cum este regelmentată 

prin Legea nr. 335/2013). 

Education and research ministry, and 

Employers' associations from Romania 

as well as the representatives of the 

student and youth organizations, by 

enhancing their social responsibility, 

relating to the insurance and guarantee 

of the jobs of the future graduates of 

higher education. 

The normative acts itself may incur 

in the future some changes for a 

greater efficiency in their application, 

for the purposes of eliminating 

bureaucracy. In this respect, I suggest 

as an eventual amendment of law no. 

335/2013, to consider regulating the 

internship contract as a distinct variety 

of the individual labor contract with 

fixed-period and with reference and 

necessary additions according to 

provisions of the Labor code, of the 

applicable collective contract 

(agreement) and the intern rules of 

procedure for the other rights and 

obligations that are not expressly 

covered in the special law. In the case 

of promotion of the evaluation, the two 

sides will conclude an individual labor 

contract for an indefinite or fixed 

period, depending on negotiations 

between the two sides, according to the 

qualification acquired through higher 

education supplemented by practical 

skills acquired during the internship. 

This way it would reduce the 

bureaucracy resulting from the current 

rules, which oblige the two sides to 

conclude two individual labor 

contracts, one with a legal act nature, 

of labor law, principal, and another 

with the status of accessory legal act. 

Moreover, such an approach to the 

legal nature of the internship contract, 

as the one presented above, would be 

likely to eliminate any discrepancy that 

may arise with respect to the legal 

differentiated treatment of the 
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Organization and exercise of the 

profession of lawyer. published in 

Official Gazette, no. 113 of February 

14, 2011; 

[32]The 288-310 from the legal profession 

of lawyer, updated through the decision 

Council of the National Union of bars 

of Romania No. 64/2011, published in 

the Official Gazette no. 497 from 

august 7, 2013; 

[33]Republished in the Official Gazette, 

no. 826 of 13 September 2005, 

modified successively, including 

through law No. 134/2014 for the 

modification and completion of the law 

no. 134/2010 on the Code of civil 

procedure, as well as for the 

modification and completion of some 

related legal acts (published in Official 

Gazette No. 753 of  October 16, 2014); 

[34]Published in Official Gazette No. 407 

in May 10, 2006, subsequently 
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României nr. 835 din 27 decembrie 

2001; 

[40] Publicat în Monitorul Oficial al 

României nr. 655 din 3 septembrie 

2002, modificat şi completat ulterior; 

[41] Ion Traian Ştefănescu, Tratat 

teoretic şi practic de drept al muncii, 

ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, 

EdituraUniversul Juridic, Bucureşti, 2014, 

p.282. 

[42] Legea nr. 53/200 - Codul muncii, 

republicată în Monitorul Oficial al 

României nr. 345 din 18 mai 2011, 

modificată şi completată succesiv, 

inclusiv prin Legea nr. 12/2015, 

publicată în Monitorul Oficial al 

României nr. 52 din 22 ianuarie 2015; 

[43] Publicată în Monitorul Oficial al 

României nr. 225 din 31 martie 2011; 

[44] Publicată în Monitorul Oficial al 

României, nr. 776 din 12 decembrie 

2013; 

[45] Publicată în Monitorul Oficial al 

României, nr. 449 din 19 iunie 2014; 

[46] Ion Traian Ştefănescu, Tratat 

teoretic şi practic de drept al muncii,..... 

2014, p. 275; Ion Traian Ştefănescu, 

Contractuul de stagiul în lumina Legii 

nr. 335/2013 privind efectuarea 

stagiului pentru absolvenţii de 

învăţământ superior, în „Dreptul” nr. 

4/2014, p. 9-20; 

[47] Alexandru  Athanasiu, Codul muncii. 

Comentariu pe articole.Actualizare la 

vol  I-II. Editura C.H. Beck, Bucureşti, 

2012, p. 21-22; R. Gidro, Dreptul 

muncii. Curs universitar, Editura 

Universul Juridic, Bucureşti, 2013, p. 

64; 

[48] Art. 31 alin. 1 din Codul muncii, 

republicat şi modificat ulterior; 

[49] Art. 1 alin. 2 din Legea nr. 335/2014; 

[50] Potrivit art. 2 lit. a) din Legea nr. 

335/2013, stagiar este debutantul în 

profesie, angajat cu contract individual 

de muncă, cu excepţia celor care 

dovedesc ca au desfăşurat, potrivit legii, 

activitate profesională în acelaşi 

domeniu, anterior absolvirii; 

[51] A se vedea art. 2 din Normele 

metodologice de aplicare a prevederilor 

amended; 

[35]Reprinted in Official Gazette, no. 365 

on 29 May 2007, subsequently 

amended; 

[36]Art. 60 of law No. 188/1999 on State 

public servants; 

[37]Art. 61 of law No. 188/1999 on State 

public servants; 

[38]Published in Official Gazette No. 601 

August 31, 2009. 

[39]Published in Official Gazette No. 835 

of December 27, 2001; 

[40]Published in Official Gazette No. 655 

of September 3, 2002, later modified 

and completed; 

[41]Ion Traian Ştefănescu, Theoretical 

and practical treatise of labor law, 3rd 

Edition, revised and added, Legal 

Universe Publishing House, Bucharest, 

2014, p. 282; 

[42]Law No. 53/200-Labor code, 

republished in Official Gazette No. 345 

of May 18, 2011, amended and 

completed in succession, including 

through law No. 12/2015, published in 

Official Gazette No. 52 of  January 22, 

2015; 

[43]Published in Official Gazette No. 225 

of March 31, 2011; 

[44]Published in Official Gazette, no. 776 

of December 12, 2013; 

[45]Published in Official Gazette, no. 449 

of June 19, 2014; 

[46]Ion Traian Ştefănescu, Theoretical 

and practical treatise on the labor law, 

….. 2014, p. 275; Ion Traian 

Ştefănescu, Internship contract in the 

light of law No. 335/2013 on the 

conduct of internship for graduates of 

superior education, in “Law” no. 

4/2014, pp. 9-20; 

[47]Alexandru Athanasiu, Labor code. 

Commentary on articles. Update from 

vol. I-II. C.H.Beck Publishing House, 

London 2012, p. 21-22, R. Gidro Labor 

law. University course, Juridical 

Universe, Bucharest, 2013, p. 64; 

[48]Art. 31 paragraph 1 of the Labor code, 

reprinted and modified later; 

[49]Art. 1, paragraph 2 of law No. 

335/2014; 
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Legii nr. 335/2013 privind efectuarea 

stagiului pentru absolvenţii de 

învăţământ superior şi Modelul - cadru 

al contractului de stagiu, care este 

prezentat în Anexa nr. 1; 

[52] Art. 4 şi  art. 16-22 din Legea nr. 

335/2013. A se vedea:  Ion Traian 

Ştefănescu, Tratat teoretic şi practic de 

drept al muncii, .... 2014, p. 276; 

Alexandru Ţiclea, Tratat de dreptul 

muncii. Legislaţie. Doctrină. 

Jurisprudenţă. 

Ediţia a VIII-a, revizuită şi adăugită, 

Editura Universul Juridic, Bucureşti, 

2014, p. 430; 

[53] Art.17 din Legea nr. 335/2013; 

[54] Ion Traian Ştefănescu, Tratat 

teoretic şi practic de drept al muncii, ..., 

2014, p. 277; Alexandru Ţiclea, Tratat 

de dreptul muncii... 2014, p. 430;  

[55] Art. 19 alin.1 din Legea nr. 335/2013; 

[56] Art. 19  alin. 2-3 din Legea nr. 

335/2013;  

[57] Art. 22 din Legea nr. 335/2013; 

[58] Ion Traian Ştefănescu, Tratat 

teoretic şi practic de drept al muncii,... 

2014, p. 278-279;  

[59] Art. 21 din Legea nr. 335/2013; 

[60] A se vedea art. 10-13 din Normele 

metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii nr. 335/2013 privind nefectuarea 

stagiului pentru absolvenţii de 

învăţământ superior; 

[61] Art. 6 din Legea nr. 335/2013; 

[62] Potrivit art. 248 alin. 1 din Codul 

muncii, sancţiunile respective se referă 

la: b) retrogradarea din funcţie, cu 

acordarea salariului corespunzător 

funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, 

pentru o durată ce nu poate depăşi 60 de 

zile; c) reducerea salariului de bază pe o 

durată de 1-3 luni cu 5-10%;  d) 

reducerea salariului de bază şi/sau, după 

caz, şi a indemnizaţiei de conducere pe 

o perioada de 1-3 luni cu 5-10%;  

[63] Art. 7  din Legea nr. 335/2013 şi art. 

13 din Normele metodologice; 

[64] Art. 8 din Legea nr. 335/2013 şi art. 15 

din Normele metodologice. Modelul 

raportului de stagiu este prezentat în 

Anexa 3; 

[50]According to article 2, letter a) of law 

No. 335/2013, the trainee is the 

debutant in the profession, employed 

with individual labor contract, except 

those who prove that they have 

deployed, according to the law, 

professional activities in the same field, 

prior to graduation; 

[51]See art. 2 of the Methodological rules 

for the application of the provisions of 

law No. 335/2013 for the conduct of 

traineeship for graduates of higher 

education and The framework of the 

internship contract is presented in 

Annex No. 1; 

[52]Art. 4 and art. 16-22 of law No. 

335/2013. See: Ion Traian Ştefănescu, 

Theoretical and practical treatise of 

labor law, ..... 2014, p. 276; Alexandru 

Ţiclea, A treatise on labor law. 

Legislation. Doctrine. Jurisprudence. 

8th Edition, revised and added, Juridical 

Universe, Bucharest, 2014, p. 430; 

[53]Article 17 of law No. 335/2013; 

[54] Ion Traian Ştefănescu, Theoretical 

and practical treatise of labor law, ..... 

2014, p. 277; Alexandru Ţiclea, A 

treatise on labor law.... 2014, p. 430; 

[55]Art. 19 paragraph 1 of the law No. 

335/2013; 

[56]Art. 19 paragraph 2-3 of the law No. 

335/2013; 

[57]Article 22 of law No. 335/2013; 

[58]Ion Traian Ştefănescu, Theoretical 

and practical treatise of labor law, the ... 

2014, p. 278-279; 

[59]Art. 21 of law No. 335/2013; 

[60]See articles 10 to 13 of the 

Methodological norms for the 

application of the provisions of law No. 

335/2013 on the conduct of traineeship 

for graduates of higher education; 

[61]Article 6 of law No. 335/2013; 

[62]According to article 248 paragraph 1 

of the Labor code the sanctions in 

question refer to: b) demotion from 

function, with the wage corresponding 

to the position of demotion for a period 

not exceeding 60 days; c) the base 

salary reduction for a period of 1-3 

months with 5-10%; d) reduction of 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 4. Issue 1/2015 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Tatiana PUIU 

Ioan CIOCHINĂ-BARBU 

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

206 

[65] Art. 26 din Normele metodologice; 

[66] Art. 11 din Legea nr. 335/2013 şi art. 

14 şi 19 din Normele metodologice. 

Modelul referatului de evaluare este 

prezentat în Anexa 2; 

[67] Art. 14 alin. 2 din Legea nr. 335/2013 

şi art.23 din Normele metodologice. 

Modelul certificatului de finalizare a 

stagiului  este prezntat în Anexa 4; 

[68]
 
Art. 14 alin. 3 din Legea nr. 335/2013  

şi art.23 din Normele metodologice. 

Modelul adeverinţei de finalizare a 

stagiului este prezentat în Anexa 5; 

[69] Ion Traian Ştefănescu, Tratat 

teoretic şi practic de drept al muncii,.... 

2014, p. 280; 

[70] Art. 20 alin. 1 din Legea nr. 335/2013; 

[71] Art.15 din Legea nr. 335/2013. Şi art. 

23 din Normele metodologice; 

[72] Art. 15 alin. 1 şi alin. 3-6 din Legea nr. 

335/2013 şi art. 25, şi 27-28 din 

Normele metodologice; 

[73] Ion Traian Ştefănescu, Tratat 

teoretic şi practic de drept al muncii, .... 

2014, p. 281; 

[74] Republicată în Monitorul Oficial al 

României nr. 625 din 31 august 2012; 

[75] Publicată în Monitorul Oficial al 

României nr. 103 din 6 februarie 2002, 

modificată şi completată ulterior, 

inclusiv prin Legea nr. 250/2013, 

publicată în Monitorul Oficial al 

României, nr. 457 din 24 iunie 2013. 

Potrivit art. 5 pct. IX din acest act 

normativ: „Indicatorul social de 

referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi 

stimulării ocupării forţei de muncă, ... 

reprezintă unitatea exprimată în lei la 

nivelul căreia se raportează prestaţiile 

băneşti, cu excepţia indemnizaţiei de 

şomaj, suportate din bugetul 

asigurărilor pentru şomaj, acordate atât 

în vederea asigurării protecţiei 

persoanelor în cadrul sistemului 

asigurărilor pentru somaj, cât şi în 

vederea stimulării anumitor categorii de 

persoane pentru a se încadra în muncă, 

precum şi a angajatorilor pentru a 

încadra în munca persoane în căutarea 

unui loc de muncă”. Valoarea acestuia, 

potrivit art. 33
1
 din Legea nr. 76/2002, 

base salary and/or, where appropriate, 

and of management allowance for a 

period of 1-3 months 5-10%; 

[63]Art. 7 of law No. 335/2013 and art. 13 

of the methodological norms; 

[64]Article 8 of law No. 335/2013 and art. 

15 of the methodological norms. The 

model of the internship report is 

presented in Annex 3; 

[65]Art. 26 of the methodological norms; 

[66]Article 11 of law No. 335/2013 and 

article 14 and 19 of the methodological 

norms. Model of the evaluation report is 

presented in annex 2; 

[67]Art. 14. 2 of law No. 335/2013 and 

article 23 of the methodological norms. 

Model of the certificate of completion 

of the internship is presented in annex 

4; 

[68] Article 14, paragraph 3 of law No. 

335/2013 and art. 23 of the 

methodological norms. Model of the 

attestation of completion of the 

internship is presented in annex 5; 

[69]Ion Traian Ştefănescu, Theoretical 

and practical treatise on the labor law, 

…. 2014, p. 280; 

[70]Art. 20 paragraph 1 of law No. 

335/2013; 

[71]Article 15 of law No. 335/2013 and 

art. 23 of the methodological norms; 

[72]Article 15 paragraph 1 and paragraph 

3-6 of law No. 335/2013 and art. 25, 

and 27-28 of the methodological norms; 

[73]Ion Traian Ştefănescu, Theoretical 

and practical treatise on the labor law, 

….. 2014, p. 281; 

[74]Republished in Official Gazette No. 

625 of August 31, 2012; 

[75] Published in Official Gazette No. 103 

of February 6, 2002, subsequently 

amended, including by Law no. 

250/2013, published in Official Gazette, 

no. 457 of June 24, 2013. According to 

the article 5, paragraph IX of this 

normative act “The social indicator of 

reference of the unemployment 

insurance and stimulation of 

employment, ... represents the unity 

expressed in lei at which level the cash 

benefits are related, except 
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este de 500 lei; 

[76] Art. 28 alin. 3 şi alin. 6 din Legea nr. 

335/2013; 

[77] Aspectele privind finanţarea stagiului 

sunt reglementate prin  art. 27-29 din 

Legea nr. 335/2013 şi art. 28-38 din 

Normele metodologice; 

 

 

 

 

 
 

unemployment benefits, supported from 

the unemployment insurance budget, 

given in order to ensure the protection 

of persons found in the system of 

unemployment insurance, as well as to 

stimulate certain categories of people to 

find a job, and the employers, to hire 

persons looking for a job.” Its value, 

according to article 33
1
 of Law no. 

76/2002, is of 500 lei; 

[76]Article 28, paragraph 3 and paragraph 

6 of the law No. 335/2013; 

[77] The aspects regarding internship 

funding are covered by art. 27-29 of 

law No. 335/2013 and art. 28-38 of The 

methodological norms; 
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Rezumat: Procesul civil reprezintă, în 

esenţă, activitatea tuturor organelor şi 

persoanelor ce participă la dezbateri în 

vederea realizării sau stabilirii drepturilor 

ori intereselor civile încălcate sau 

nerecunoscute. Desfăşurarea procesului 

civil se concretizează în efectuarea 

diferitelor acte procesuale corespunzătoare 

fiecărei faze. Aceasta este desfăşurarea 

normală a procesului civil, o desfăşurare 

continuă, cu parcurgerea numai a fazelor 

strict necesare. Însă, există şi cazuri când 

procesul civil, datorită ivirii unor 

incidente, nu se desfăşoară în mod normal, 

adică nu parcurge toate fazele, sau le 

parcurge cu întârziere, iar în alte situaţii se 

termină fără a mai ajunge în faza sa finală. 

Incidente de acest gen pot să apară în orice 

fază a procesului civil, inclusiv în faza 

executării, dar nu neapărat ca urmare a 

disponibilităţii procesuale. În ipoteza în 

care continuarea activității judiciare nu 

mai este posibilă sau nu mai este necesară, 

ori când menţinerea ei ar compromite 

rezultatul judecăţii, procesul se suspendă 

sau cererea se perimă. De asemenea, în 

cadrul procesului civil părţile pot face o 

serie de acte de dispoziţie, care 

desemnează manifestarea de voinţă a 

subiecţilor de drept cu scopul de a 

declanşa o anumită procedură în faţa 

instanţei de judecată sau de a elimina 

 

Considerations on 

particular incidents during 

Civil Law Cases 
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Iasi, Romania 
gheorghe.durac@uaic.ro 
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Neamt, Romania 

 

 
Abstract: The civil case is, in essence, 

the activity of all bodies and persons 

involved in debates aimed to attain or 

establish the civil rights or interests that 

are infringed or unacknowledged. The 

civil case consists of performing the 

various process acts corresponding to 

each stage. This is the normal course of a 

civil case, continuous, including only the 

stages that are absolutely necessary. 

However, in certain cases, due to 

unforeseen incidents, civil cases do not 

take place normally, that is, not all the 

stages are present or some of the stages 

are delayed, while in other situations the 

case finishes before the final stage. Such 

incidents may occur at any time during 

the civil case, including during its 

execution, but not necessarily as a result 

of process availability. In the hypothesis 

that the legal activity cannot go on or is 

no longer necessary, or when its 

preservation would compromise the result 

of the verdict, the trial is suspended or the 

demand becomes obsolete. Also, during 

the civil case, the parties may make a 

series of disposition acts, which designate 

the will of the subjects with the purpose of 

triggering a certain procedure into court 

or to eliminate the obstacles that could 

prevent or stop the civil case from the 

initial phase, or with the purpose of 

mailto:gheorghe.durac@uaic.ro
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obstacolele care ar putea împiedica ori 

determina încetarea încă din start a 

procesului civil sau cu scopul de a evita 

crearea unei situaţii defavorabile uneia din 

părţi. 

 

Cuvinte cheie: proces civil; incidente 

procedurale; acte de dispoziție; 

suspendarea procesului; perimarea cererii; 

judecată. 

 

 

1. Preliminarii 

 

Ca desfăşurare în timp, procesul 

civil începe cu introducerea cererii de 

chemare în judecată şi sfârşeşte cu 

pronunţarea hotărârii (actul final şi de 

dispoziţie al instanţei). În fiecare cauză 

civilă există, deci, două momente: un 

moment iniţial – sesizarea instanţei prin 

introducerea cererii de chemare în 

judecată şi un moment final – 

dezînvestirea instanţei prin pronunţarea 

hotărârii. Între aceste două momente, 

între care se încadrează derularea 

procesului civil, pot interveni, ca 

incidente, suspendarea judecății, 

perimarea cererii sau unul dintre actele 

procesuale de dispoziție (desistarea, 

achiesarea sa tranzacția judiciară). 

 

2. Suspendarea procesului 

 

În încercarea de a defini această 

noţiune putem spune că suspendarea 

procesului înseamnă oprirea mersului 

judecăţii datorită ivirii unor împrejurări 

voite de părţi sau independente de 

voinţa lor. Cauzele care determină 

luarea acestei măsuri sunt reglementate 

în Codul de procedură civilă în art. 411 

– 415. În funcție de împrejurările care 

determină suspendarea, aceasta poate 

fi: voluntară; de drept; facultativă sau 

judecătorească. 

Suspendarea voluntară. În 

avoiding the creation of an unfavourable 

situation for one of the parties. 

 

 

 

 

Keywords: civil case; procedural 

incidents; disposition acts; suspension of 

the trial; obsolescence of the demand; 

trial. 

 

 

1. Preliminaries 

 

As performance in time, the civil 

case starts with filing the summons 

and ends with pronouncing the verdict 

(the final act of disposition of the 

Court). In any civil cause there are, 

therefore, two moments: an initial 

moment – notifying the court by filing 

the summons, and a final moment – 

disinvesting the court by pronouncing 

the verdict. Between these two 

moments, when the civil case actually 

occurs, several incidents may occur, 

such as suspension of the trial, 

obsolescence of the demand or one of 

the process acts of dispositions 

(withdrawing, acquiescence, or legal 

transaction). 

 

2. Trial suspension 

 

In the attempt to define this notion, 

we can say that suspending the trial 

means stopping the course of the 

judgment because of circumstances 

triggered by the parties or 

independent of their will. The causes 

that determine taking this measure are 

regulated by the Code of civil 

procedure in art. 411 – 415. 

According to the circumstances that 

determine suspension, it can be: 

voluntary; actual; optional; or judicial. 

Voluntary suspension. According 
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conformitate cu prevederile art. 411 C. 

proc.civ., suspendarea voluntară se 

produce în două cazuri: a) când 

amândouă părţile cer instanţei să 

suspende cauza; b) când niciuna dintre 

părţi, legal citate, nu se înfăţişează la 

strigarea cauzei şi nici nu s-a cerut 

judecarea în lipsă, nici de către 

reclamant nici de către pârât. 

Cauza primului caz de suspendare 

voluntară constă în dreptul părţilor de a 

dispune de obiectul procesului şi de 

mijloacele lor de apărare. Suspendarea 

voluntară, respectiv acordul părţilor în 

vederea suspendării, poate avea cauze 

diferite: o viitoare tranzacţie, o plată 

viitoare la care se obligă pârâtul şi 

asupra căreia reclamantul consimte, 

etc. 

Al doilea caz de suspendare 

voluntară rezultă din voinţa tacită a 

părţilor de a nu mai continua judecata, 

manifestată prin aceea că nici una 

dintre ele nu se înfăţişează la strigarea 

pricinii. În cazul în care instanţa 

procedează la judecarea cauzei în 

absenţa părţilor, fără însă ca acestea să 

fi solicitat judecata în lipsă, se aduce 

atingere atât dreptului la apărare, 

principiului contradictorialităţii, cât şi 

dreptului la un proces echitabil. 

Prevederile art. 411 alin. 1 pct.2 

C.proc.civ. au un caracter imperativ şi 

nu facultativ, iar nesocotirea acestora 

are drept consecinţă nulitatea hotărârii 

pronunţate. Mai mult, este vorba de o 

nulitate de ordine publică, întrucât 

regulile de procedură instituite privesc 

desfăşurarea activităţii de judecată şi 

urmăresc ocrotirea unui interes general 

[1]. 

Suspendarea de drept. Instanţa de 

judecată este obligată să pronunţe 

suspendarea ori de câte ori constată 

ivirea unui caz dintre cele enumerate în 

mod expres de art. 412 alin. 1 C. proc. 

to the provisions of art. 411 C. civ. 

proc., voluntary suspension takes 

place in two cases: a) when both 

parties ask the court to suspend the 

cause; b) when none of the legally 

summoned parties is not present when 

calling the cause and judgment by 

default was not requested neither by 

the petitioner nor by the defendant. 

The cause of the first case of 

voluntary suspension consists of the 

right of the parties to dispose of the 

object of the trial and of their means 

of defence. Voluntary suspension, 

respectively the agreement of the 

parties concerning the suspension, 

may have various causes: a future 

transaction, a future payment that the 

defendant undertakes and upon which 

the petitioner agrees, etc. 

The second case of voluntary 

suspension results from the implicit 

will of the parties not to continue the 

trial, manifested in the fact that 

neither of them appears when the 

cause is called. In case that the court 

proceeds with trialling the cause in 

the absence of the parties, without 

them having requested a judgment by 

default, prejudices the right to 

defence, the principle of 

contradiction, and the right to a fair 

trial. The provisions of art. 411 

paragraph 1 point 2 C. civ.proc. are 

compulsory and not facultative, and 

ignoring them results in the verdict 

becoming void. Moreover, this void is 

public, since the implemented 

procedure regulations concern the 

course of the trial and aim to protect a 

general interest [1]. 

De facto suspension. The court has 

to pronounce the suspension at any 

time it notices the occurrence of one 

of the cases expressly mentioned in 

art. 412 para. 1 C. civ. proc.: 
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civ.: 

- prin decesul uneia dintre părţi, 

până la introducerea în cauză a 

moştenitorilor, în afară de cazul când 

partea interesată cere termen pentru 

introducerea în judecată a acestora; 

- prin interdicţia judecătorească sau 

punerea sub curatelă a unei părţi, până 

la numirea tutorelui sau curatorului; 

- prin decesul reprezentantului sau 

al mandatarului uneia dintre părţi, 

survenit cu mai puţin de 15 zile înainte 

de ziua înfăţişării, până la numirea unui 

nou reprezentant sau mandatar; 

- prin încetarea funcţiei tutorelui sau 

curatorului, până la numirea unui nou 

tutore sau curator; 

- când persoana juridică este 

dizolvată, până la desemnarea 

lichidatorului; 

- prin deschiderea procedurii 

insolvenţei, în temeiul unei hotărâri 

judecătoreşti definitive, dacă debitorul 

trebuie reprezentat, până la numirea 

administratorului ori lichidatorului 

judiciar; 

- în cazul în care instanţa 

formulează o cerere de pronunţare a 

unei hotărâri preliminare adresată 

Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, 

potrivit prevederilor tratatelor pe care 

se întemeiază Uniunea Europeană; 

- în alte cazuri prevăzute de lege; 

Potrivit principiului 

contradictorialităţii, părţile (personal 

sau prin reprezentant) trebuie să aibă 

posibilitatea de a lua parte la dezbateri. 

Însă, prin moartea unei părţi, punerea 

sub interdicţie, moartea 

reprezentantului ori încetarea funcţiei 

tutorelui, se înţelege că una din părţi nu 

mai poate lua parte la dezbateri şi astfel 

principiul contradictorialităţii devine 

practic irealizabil.  

Întreruperea cursului activităţii 

judiciare, în ipoteza în care se iveşte 

- The decease of one of the parties, 

until the heirs are admitted in the 

proceedings, except the case when the 

concerned party asks for a delay for 

their admittance in the proceedings; 

- Judicial interdiction or placing 

one of the parties in guardianship, 

until a guardian or tutor is appointed; 

- The decease of the representative 

or power of attorney of one of the 

parties that occurred less than 15 days 

before the day of the presentation, 

until the appointment of a new 

guardian or tutor; 

- The termination of the functions 

of the representative or power of 

attorney, until the appointment of a 

new guardian or tutor; 

- When the legal person is 

dissolved, until the liquidator is 

appointed; 

- By opening the insolvency 

procedure, based on a definitive legal 

decision, if the debtor has to be 

represented, until the appointment of 

the administrator or legal liquidator; 

- In case the court formulates a 

demand for a preliminary decision 

and addresses it to the Court of Justice 

of the European Union, according to 

the provisions of the treatises on 

which the European Union is 

founded; 

- In other cases stipulated by the 

law. 

   According to the principle of 

contradiction, the parties (personally 

or through a representative) must have 

the possibility to assist in the debates. 

Nevertheless, in the case of the death 

of one of the parties, adjudication of 

incapacity, death of the representative 

or termination of the guardian's 

function, it is understood that one of 

the parties can no longer take part in 

the debates and thus the principle of 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 4. Issue 1/2015 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Gheorghe DURAC 

Andreea Luminița CĂRPUȘOR 

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

213 

unul din cazurile enumerate de art. 412 

alin. 1 C.proc.civ., se face pentru a se 

da posibilitatea celor interesaţi de a lua 

măsuri în vederea continuării 

procesului în funcţie de împrejurarea 

ivită. Astfel, în cazul morţii uneia 

dintre părţi, vor trebui introduşi în 

cauză moştenitorii săi; în caz de 

incapacitate, numirea şi citarea 

reprezentantului legal; în caz de moarte 

a reprezentantului, numirea unui alt 

reprezentant, iar în caz de încetare a 

funcţiei tutorelui, introducerea în cauză 

a părţii devenite majore, ș.a.m.d. 

Suspendarea facultativă (judecăto-

rească).  

În conformitate cu prevederile art. 

413 alin. 1 C. proc. civ., instanţa poate 

suspenda cauza în următoarele situaţii: 

- când dezlegarea cauzei depinde, în 

tot sau în parte, de existenţa ori 

inexistenţa unui drept care face obiectul 

unei alte judecăţi; 

- când s-a început urmărirea penală 

pentru o infracţiune care ar avea o 

înrâurire hotărâtoare asupra hotărârii ce 

urmează să se dea, dacă legea nu 

prevede altfel; 

- în alte cazuri prevăzute de lege. 

În prima situaţie apreciem că pot 

apărea aspecte care să formeze obiectul 

unor alte acţiuni [2], a căror rezolvare 

ar putea avea o influenţă hotărâtoare 

asupra soluţionării cauzei. Aşa de pildă, 

o acţiune pentru plata unei pensii de 

întreţinere făcută de un copil din afara 

căsătoriei, va putea fi suspendată până 

la soluţionarea acţiunii privind 

cercetarea paternităţii, întrucât 

acordarea sau neacordarea pensiei 

depinde de admiterea sau respingerea 

acţiunii de cercetare a paternităţi. 

În cea de-a doua situaţie, este 

posibil să înceapă urmărirea penală 

dacă s-a săvârşit o infracţiune în 

legătură cu pricina care se judecă, a 

contradiction becomes practically 

unattainable.  

   The interruption of the course of 

legal activity, in the hypothesis that 

one of the cases mentioned by art. 412 

paragraph 1 C. civ.proc. takes place, 

occurs in order to give the possibility 

to the interested parties to take 

measures in order to continue the trial 

according to the circumstance. Thus, 

in case one of the parties dies, their 

heirs would have to be admitted into 

the proceedings; in the case of 

adjudication of incapacity, a legal 

representative has to be appointed and 

summoned; if the representative dies, 

another representative has to be 

appointed, and in case the guardian's 

function terminates, it is compulsory 

to admit into the proceedings the 

party who became of age, etc. 

Facultative (judicial) suspension.  

According to the provisions of art. 

413 paragraph 1 C. civ.proc., the 

court may suspend the trial in the 

following circumstances: 

- When solving the cause depends, 

in its entirety or partially, upon the 

existence or inexistence of a right that 

is the object of another trial; 

- When criminal prosecution has 

started for a crime that would 

influence the verdict to be given, 

unless the law stipulates otherwise; 

- In other cases foreseen by the 

law. 

In the first situation, we consider 

that certain aspects may occur that 

could be the object of other actions 

[2],  hose solution may have a 

decisive influence upon the solution 

to the cause. For instance, an action 

for the payment of an alimony 

initiated by a child outside of the 

marriage could be suspended until a 

solution is reached concerning the 
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cărei constatare ar avea o influenţă 

hotărâtoare asupra soluţiei cauzei 

civile. Aşa de pildă, dacă una dintre 

părţi  s-ar înscrie în fals împotriva unui 

înscris important în cauza ce se judecă, 

instanţa civilă va putea suspenda 

pricina până la rezolvarea chestiunii 

falsului de către instanţa penală, de 

menţinerea sau îndepărtarea acelui 

înscris, ca mijloc de dovadă, depinzând 

modul de soluţionare a cauzei civile. 

 

3. Conceptul de acte procesuale de 

dispoziție 

 

În cadrul procesului civil părţile pot 

face o serie de acte de dispoziţie, care 

pot fi definite ca fiind „actele de voinţă 

ale părţilor privind drepturile materiale 

supuse judecăţii ori mijloacele 

procesuale recunoscute pentru 

promovarea în condiţii normale a 

drepturilor lor” [3]. 

Conceptul de acte de dispoziţie ale 

părţilor poate avea mai multe 

accepţiuni. Astfel, în sens larg, această 

noţiune desemnează manifestarea de 

voinţă a subiecţilor de drept, cu scopul 

de a declanşa o anumită procedură în 

faţa instanţei de judecată sau de a 

elimina obstacolele care ar putea 

împiedica ori determina încetarea încă 

din start a procesului civil sau cu 

scopul de a evita crearea unei situaţii 

defavorabile uneia din părţi [4]. De 

pildă, pentru a se declanşa o anumită 

procedură în faţa instanţei de judecată, 

care nu face decât să ia act de 

convenţia părţilor ce îşi exprimă 

consimţământul în instanţă, aceasta 

verificând dacă sunt îndeplinite 

condiţiile şi formele impuse de lege 

pentru ca respectiva convenţie să poată 

fi încheiată în acest cadru, subiecţii de 

drept îşi pot manifesta intenţia de a 

solicita încuviinţarea unei adopţii sau, 

action investigating paternity, since 

paying the alimony or not depends on 

if the paternity investigation action is 

allowed or rejected. 

In the second case, criminal 

prosecution may start if a crime took 

place that is related to the case under 

trial, whose finding could have a 

decisive influence upon the solution 

of the civil case. For instance, if one 

of the parties gives a false declaration 

concerning an important record in the 

case under trial, the civil court would 

be able to suspend the case until the 

forgery issue is solved by the criminal 

court, the decision to allow or reject 

the respective record as evidence 

depending on the solution of the civil 

case. 

 

3. The concept of process acts of 

disposition  
 

Within the civil case, the parties 

may perform a series of disposition 

acts, which can be defined as "acts of 

will of the parties concerning the 

material rights subject to trial or the 

process means acknowledged for the 

promotion in normal conditions of 

their rights” [3]. 

The concepts of acts of disposition 

of the parties may have several 

meanings. Thus, in a broad sense, this 

notion means the manifestation of the 

will of the legal entities with the 

purpose of triggering a specific 

procedure in court or of eliminating 

the obstacles that might prevent or 

determine the termination from the 

start of the civil case, or with the 

purpose of avoiding the creation of an 

unfavourable situation for one of the 

parties [4]. For example, in order to 

trigger a certain procedure before the 

court, which only takes note of the 
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cazul soţilor, în anumite condiţii, care 

pot cere desfacerea căsătoriei prin 

acordul lor. Aceste două proceduri 

speciale sunt considerate contracte 

judiciare legale. Într-o situaţie 

asemănătoare se pot încadra, în puterea 

legii, şi instituţia popririi sau ordonanţa 

de adjudecare în materie de vânzare 

publică silită, ambele fiind categorisite 

drept contracte judiciare de executare.  

M. G. Constantinescu face o grupare 

a contractelor judiciare astfel: contracte 

judiciare legale sau prin voinţa legii 

(adopţia, divorţul prin acordul soţilor, 

vânzarea voluntară a bunurilor 

aparţinând unor incapabili, etc.); 

contracte judiciare care intervin ca o 

consecinţă naturală a unor forme 

judiciare (poprirea, ordonanţa de 

adjudecare la vânzarea imobiliară silită, 

etc.); acorduri care intervin întâmplător 

în cursul unei proceduri judiciare 

(hotărârea de expedient) [5]. 

În aceeaşi ordine de idei, părţile 

unui proces civil pot conveni, în 

virtutea disponibilităţii procesuale, cu 

privire la formele judecăţii, cu scopul 

de a asigura desfăşurarea activităţii 

judiciare, care altfel ar fi urmată sau ar 

evolua în alte condiţii, eventual 

nefavorabile uneia dintre părţi ori altor 

participanţi la proces. Iată cîteva cazuri 

ce pot fi încadrate în categoria 

contractelor judiciare propriu-zise, care 

privesc formele judecăţii: prorogarea 

voluntară (convenţională) de 

competenţă (art. 126 C. proc. civ.); 

litisconsorţiul voluntar (art. 59 C. proc. 

civ.), renunţarea la excepţii sau la 

invocarea altor neregularităţi 

procedurale; intervenţia voluntară 

principală direct în apel (art. 62 alin. 3 

C. proc. civ.); judecarea cererii 

reconvenţionale sau a cererii de 

introducere a altei persoane în proces, 

împreună cu cererea principală, deşi au 

convention of the parties that express 

their consent in court, checking if the 

conditions and forms imposed by the 

law are met for the respective 

convention to be closed in this 

context, the legal entities may express 

their intention to request the approval 

of an adoption or, in the case of 

spouses, under certain conditions, 

they may request the dissolution of 

the marriage with their agreement. 

These two special procedures are 

considered to be legal judicial 

contracts. A similar situation may 

include, according to the law the 

institution of sequestration or the 

order of award in matters of forced 

public sales, both being classified as 

judicial enforcement contracts. 

M. G. Constantinescu groups 

judicial contracts as follows: legal 

judicial contracts or through the will 

of law (adoption, divorce with the 

consent of the spouses, the voluntary 

sale of the goods belonging to 

incapable persons or entities, etc.); 

judicial contracts that come as a 

natural consequence of judicial forms 

(sequestration, order of award on 

forced real estate sales, etc.); 

agreements that occur casually during 

a legal procedure (consent judgment) 

[5].  

On the same line of thought, the 

parties of a civil case may agree, in 

virtue of process availability, with 

regards to the forms of the trial, with 

the purpose of insuring the 

performance of the legal activity, 

which would be followed otherwise or 

would evolve on other conditions, 

possibly unfavourable for one of the 

parties or for other participants in the 

trial. Here are several cases that may 

be included in the category of judicial 

contracts per se, which concern the 
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fost făcute peste termenul prevăzut de 

lege; formularea unei cereri de 

asigurare a dovezilor, chiar dacă nu 

există urgenţă (art. 359 alin. 2 C. proc. 

civ.). 

De asemenea, părţile unui proces 

civil pot conveni şi încheia contracte 

judiciare care privesc fondul litigiului. 

Avem în vedere renunţarea la judecată, 

la primul termen de judecată la care 

părțile sunt legal citate sau ulterior 

acestui moment (art. 406 alin. 4 C. 

proc. civ.) şi tranzacţia judiciară, 

finalizată printr-o hotărâre de expedient 

(art. 438 – 441 C. proc. civ.). 

În fine, pentru a completa tabloul 

trebuie să spunem că, tot în baza 

disponibilităţii procesuale, părţile unui 

proces civil pot acţiona, de data aceasta 

unilateral - fără să fie necesar 

consimţământul celeilalte părţi, în 

scopul stingerii litigiului aflat pe rolul 

instanţei. Astfel, reclamantul poate 

renunţa la judecată înainte de primul 

termen de judecată la care părțile sunt 

legal citate sau poate renunţa la însuşi 

dreptul pretins în judecată. De 

asemenea, pârâtul poate recunoaşte 

pretenţiile reclamantului, sau partea 

care a pierdut procesul în faţa primei 

instanţe poate achiesa la hotărârea 

pronunţată în defavoarea sa, 

neexercitând calea de atac prevăzută de 

lege şi, trecând de bunăvoie la 

îndeplinirea prestaţiilor la care a fost 

obligat prin hotărârea respectivă. 

În sens restrâns, prin noţiunea de 

acte de dispoziţie ale părţilor 

considerăm că putem desemna, actele 

de voinţă aparţinând atât reclamantului 

cât şi pârâtului, prin care un proces în 

care părţile au interese contrare nu mai 

ajunge să fie dezbătut sau finalizat de 

către instanţă, iar aceasta nu mai dă o 

hotărâre care să fie rezultatul 

dezbaterilor şi al deliberării sale, ci ia 

forms of the trial: voluntary 

(conventional) competence 

prorogation (art. 126 C. civ.proc.); 

voluntary litis consortium (art. 59 C. 

civ. proc.), withdrawal of exceptions 

or invoking other procedural 

irregularities; intervenţia voluntară 

principală direct în apel (art. 62 

paragraph 3 C. proc. civ.); judging a 

reconventional request or a demand 

for admitting another person in the 

case, together with the main demand, 

although they have been made beyond 

the delay foreseen by the law; 

formulating a request to insure the 

proofs, although there is no urgency 

(art. 359 paragraph 2 C. civ. proc.). 

Also, the parties of a civil case 

may agree and close judicial contracts 

that concern the fond of the litigation. 

We consider here the withdrawal of 

the trial upon the first hearing when 

the parties are legally summoned or 

subsequent to this moment (art. 406 

paragraph 4 C. civ. proc.) and the 

judicial transaction finalised with a 

consent judgment (art. 438 - 441 C. 

civ. proc.). 

Finally, in order to complete the 

context, we must say that, also based 

on process availability, the parties 

involved in a civil case may act 

unilaterally – without the needs for 

the consent of the other party, with 

the purpose of closing the litigation 

pending before the court of law. Thus, 

the petitioner may give up the trial 

before the first hearing, when the 

parties are legally summoned or may 

even give up even the right claimed in 

court. Also, the defendant may 

acknowledge the demands of the 

petitioner or the party that lost the 

case in the trial court may acquiesce 

the decision pronounced against them, 

without filing for an appeal in 
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doar act de voinţa părţilor (manifestată 

unilateral sau în consens) pronunţând în 

consecinţă o hotărâre; sau, 

soluţionându-se litigiul după regulile de 

drept comun, partea care nu a avut 

câştig de cauză trece la executarea 

hotărârii, fără să o mai atace pe căile 

prevăzute de lege, ceea ce echivalează 

cu o recunoaştere. 

În acest sens sunt considerate - de 

către toţi autorii [6], [7], [8] - acte de 

dispoziţie ale părţilor în procesul civil 

următoarele: desistarea (renunţarea 

reclamantului la judecată sau la însuşi 

dreptul subiectiv pretins), achiesarea 

(recunoaşterea de către pârât a 

pretenţiilor reclamantului sau aderarea 

părţii care a pierdut procesul la 

hotărârea pronunţată) şi tranzacţia 

judiciară finalizată printr-o hotărâre de 

expedient. 

Problema actelor de dispoziţie ale 

părţilor în procesul civil a fost 

formulată, în Franţa, încă din secolul al 

XIX-lea, unde jurisprudenţa recunoştea 

acordurilor de voinţă, care pot interveni 

în cursul procedurii judiciare, 

caracterul de tranzacţie judiciară [5]. 

Dacă, în faza incipientă a evoluţiei 

acestei instituţii, tranzacţia era actul de 

dispoziţie al părţilor cel mai uzitat în 

cursul procesului civil, ulterior o 

pondere însemnată au ocupat şi alte 

astfel de acte şi anume: renunţarea şi 

achiesarea. 

Pentru a sesiza şi a sublinia care este 

rolul ce se atribuie voinţei părţilor în 

desfăşurarea activităţii procesuale, 

trebuie să răspundem la următoarea 

întrebare: voinţa şi manifestarea ei în 

cadrul procesului civil va fi 

circumscrisă numai la aspectele de 

drept procesual sau va fi extinsă şi la 

cele de drept material? Sau, altfel spus, 

ceea ce este îngăduit părţilor să facă pe 

terenul dreptului material civil, le este 

compliance with the law and willingly 

performing the duties to which they 

were obliged through the respective 

decision. 

In a restrictive sense, we consider 

that through the notion of acts of 

disposition of the parties we may refer 

to acts of will belonging to the 

petitioner or to the defendant, through 

which a trial where the parties have 

opposite interests is no longer debated 

or finalised by the Court, which no 

longer takes a decision that is the 

result of its debates and deliberations, 

but only takes note of the will of the 

parties (manifested unilaterally or in 

consensus), pronouncing a decision in 

consequence; or, if the case is solved 

according to the rules of common law, 

the party that did not win executes the 

decision without attacking it in the 

ways foreseen by the law, which 

means an acknowledgement. 

In this sense, all authors - [6], [7], 

[8] -  consider to be acts of disposition 

of the parties in the civil case the 

following: withdrawal (renunciation 

of the petitioner to the trial or even to 

the claimed subjective right), 

acquiescence (acknowledgement by 

the defendant of the demands of the 

petitioner or acceptance by the party 

that lost the process of the 

pronounced decision) and the judicial 

transaction finalised in a consent 

judgment. 

The problem of the acts of 

disposition of the parties in the civil 

case was formulated, in France, even 

in the 19
th
 century, when 

jurisprudence acknowledged the 

consent of will that could occur 

during the judicial procedure, 

classified as judicial transaction [5].  

If in the initial stage of this institution, 

the transaction was the act of 
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îngăduit să facă şi în cadrul procesului 

civil? Răspunsul la această întrebare nu 

poate fi decât afirmativ. 

Într-adevăr, părţilor le este 

recunoscut dreptul de a dispune de 

obiectul procesului şi de mijloacele 

procesuale acordate de lege. Obiectul 

procesului civil este, de altfel, dreptul 

material al subiecţilor de drept, născut 

din raportul de drept civil devenit 

litigios şi dedus judecăţii. 

Fără îndoială, drepturile civile 

conferă titularilor lor libertatea de 

dispoziţie în exercitarea acestora, 

libertate care se menţine şi în situaţia în 

care un astfel de drept încălcat sau 

nerecunoscut, a devenit obiectul unui 

proces civil; mai mult, ea se va extinde 

şi asupra mijloacelor procesuale, 

acordate părţilor prin lege, pentru 

apărarea drepturilor lor materiale. 

Rolul actelor de dispoziţie ale 

părţilor, considerăm că este nu numai 

de a pune capăt procesului dintre ele, în 

condiţii care le mulţumeşte deopotrivă, 

ci uneori, şi de a stinge orice 

posibilitate de litigiu pe viitor în 

legătură cu obiectul cauzei respective. 

Şi avem în vedere când spunem 

aceasta, de exemplu, renunţarea la 

dreptul subiectiv pretins în instanţă, 

care are ca efect, în urma pronunţării 

unei hotărâri judecătoreşti ce va avea 

autoritate de lucru judecat, stingerea 

oricărei posibilităţi pentru reclamant de 

a mai emite pretenţii în legătură cu 

dreptul la care a renunţat. 

 

4. Caracterizarea actelor proce-

suale de dispoziție  
 

În primul rând menţionăm că, actele 

de dispoziţie trebuie să fie făcute de 

parte personal. Pot fi făcute şi prin 

mandatar, însă acesta trebuie să fie 

împuternicit de către partea interesată, 

disposition of the parties that was the 

most often used in the civil case, 

subsequently an important weight was 

held by other such acts as well, that is: 

withdrawal and acquiescence. 

In order to seize and underline the 

role attributed to the will of the parties 

within the process activity, we must 

answer the following question: will 

the wish and its manifestation in the 

civil court be circumscribed solely to 

the aspects of process law, or will it 

be extended to those of material law? 

Or, in other words, what is acceptable 

for the parties to do on the civil 

material law field, is also acceptable 

within the civil case? The answer to 

this question can only be affirmative. 

Indeed, the right of the parties to 

dispose of the object of the trial and 

of the process means granted by the 

law is acknowledged. The object of 

the civil case is, actually, the material 

right of the legal entities, issued from 

the civil right report that became 

litigious and deducted from trial. 

Without a doubt, civil rights give 

their beneficial owners the freedom of 

disposition in exerting them, a 

freedom that is preserved in case such 

a right is infringed or 

unacknowledged, becoming the object 

of a civil case; moreover, it will also 

extend over the process means 

granted to the parties by the law, for 

defending their material rights. 

We consider that the role of the 

acts of disposition of the parties is not 

only to end the litigation between 

them, in conditions that are mutually 

acceptable, but sometimes to also 

extinguish any future possibility for 

litigation concerning the object of the 

respective cause. For this statement, 

we also take into consideration the 

renunciation to the subjective right 
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printr-o procură specială. În practica 

judiciară s-a considerat că procura 

specială este necesară şi pentru avocat. 

În lipsa unei astfel de procuri, dacă 

partea este prezentă în şedinţă, va fi 

întrebată în legătură cu poziţia pe care 

doreşte să o adopte.  

În legătură cu această problemă s-a 

formulat şi opinia că, pentru avocat nu 

este necesară o procură specială. 

Considerăm că o astfel de opinie nu 

poate fi corectă. Articolul 81 alin. 1 C. 

proc. civ. impune, în cazul în care 

intervin acte de dispoziţie într-un 

proces prin intermediul mandatarului, 

existenţa unei procuri speciale, fără a 

face nici o distincţie între mandatarul 

avocat şi cel care nu are această 

calitate. În alineatul al doilea al art. 87 

alin. 2 C. proc. civ. se precizează că 

„avocatul care a reprezentat sau asistat 

partea la judecarea procesului poate 

face, chiar fără mandat, orice acte 

pentru păstrarea drepturilor supuse unui 

termen şi care s-ar pierde prin 

neexercitarea lor la timp şi poate, de 

asemenea, să introducă orice cale de 

atac împotriva hotărârii pronunţate”. 

Deducem că, fără mandat chiar, se 

pot face orice fel de acte, dar numai 

pentru păstrarea drepturilor supuse 

judecăţii şi în nici un caz pentru 

renunţarea, recunoaşterea sau 

concesiile în vederea unei tranzacţii 

prin care ar urma, de obicei, să se 

piardă drepturile respective, situaţii în 

care suntem de părere că avocatul 

trebuie să fie împuternicit printr-o 

procură specială. Desigur, poate fi 

acceptată ideea că, dacă împuternicirea 

avocaţială cuprinde, în temeiul 

contractului de asistenţă juridică, 

menţiunea expresă care să permită 

îndeplinirea unor acte de dispoziţie, nu 

ar mai fi necesară o procură specială. 

De altfel, o asemenea menţiune în 

demanded in court, whose effect is, 

after the pronunciation of the decision 

by a judge that will be considered res 

judecata, extinguishing any possibility 

for the defendant to issue claims on 

the right they have given up. 

 

4. Characterisation of the 

process acts of disposition  
 

First of all, we mention that the 

acts of disposition should be made by 

the party personally. They can also be 

made through a representative, but the 

latter must be authorised by the 

interested party through a special 

power of attorney. In judicial practice, 

it was considered that the power of 

attorney is also necessary for the 

lawyer. If this power of attorney is 

missing and if the interested party is 

present in the session, they will be 

asked which position they wish to 

adopt.  

In relation to this issue, an opinion 

was also formulated that no special 

power of attorney is necessary for the 

lawyer. We consider that this opinion 

cannot be correct. Article 81 

paragraph 1 C. civ. proc. requires, in 

case acts of disposition take place in a 

trial through a representative, the 

existence of a special power of 

attorney, making no distinction 

between the representative as a lawyer 

and a different representative. The 

second paragraph of art. 87 paragraph 

2 C. civ. proc. States that "the lawyer 

who represented or assisted the party 

in the trial may perform, even without 

a power of attorney, any action in 

order to preserve the rights subject to 

a deadline and that would be lost if 

they are not exerted on time and may 

also file any appeal against the 

pronounced decision”. 
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contractul de asistenţă juridică ar 

echivala cu o procură specială. 

Reprezentarea poate avea ca obiect 

exercitarea acţiunii în justiţie, însă şi 

numai îndeplinirea unor acte de 

procedură [9]. 

În situaţia în care actele de 

dispoziţie sunt făcute prin 

reprezentantul legal (părinte, tutore), 

este   necesară şi autorizarea instanței 

sau a autorității administrative 

competente [10].  

Precizăm însă, că în unele materii, 

reprezentantul legal nu poate face acte 

de dispoziţie nici chiar cu avizul 

autorităţii competente. De exemplu, nu 

se poate renunţa în cazul acţiunii în 

stabilirea paternităţii din afara 

căsătoriei. De asemenea, mama nu 

poate încheia cu pretinsul tată o 

tranzacţie, pentru ca în schimbul unei 

sume de bani să renunţe la cererea de 

stabilire a paternităţii. În aceeaşi ordine 

de idei, menţionăm că în unele situaţii, 

dreptul de a renunţa, de pildă, nu poate 

fi exercitat. Astfel, într-o acţiune pentru 

plata pensiei de întreţinere (pornită de 

procuror sau de autoritatea 

competentă), părintele inactiv căruia i 

s-a încredinţat copilul minor, citat în 

proces, nu va putea renunţa la judecată. 

Pot face acte de dispoziţie în cursul 

unui proces civil şi jurisconsulţii, însă 

numai în baza unei delegaţii speciale 

semnată de conducătorul persoanei 

juridice respective, în care să fie 

nominalizat în mod expres actul de 

dispoziţie care poate fi efectuat în 

asemenea condiţii. În lipsa 

împuternicirii speciale, actul de 

dispoziţie efectuat de jurisconsult nu 

este valabil. Este vorba de o delegaţie 

specială, distinctă de delegaţia prin care 

jurisconsultul îşi justifică în faţa 

instanţei calitatea de reprezentant [11].  

Actele de dispoziţie ale părţilor pot 

We deduce that, even without the 

power of attorney, any act can be 

performed, but only in order to 

preserve the rights subject to trial and 

in no case to give up, acknowledge, or 

make concessions regarding a 

transaction that would normally lead 

to a loss of the respective rights, 

situations in which we consider that 

the lawyer must me authorised with a 

special power of attorney. Of course, 

the idea may be accepted that if the 

power of attorney of the lawyer 

includes the basis of the legal 

assistance contract, the express 

mention that would allow the 

fulfilment of acts of dispositions 

would not require a special power of 

attorney. The object of the 

representation can be exerting the 

action into justice, or simply fulfilling 

procedural actions [9]. 

In case that the acts of disposition 

are performed by the legal 

representative (parent,  guardian), it is 

necessary to also have the 

authorisation of the court or of the 

competent administrative authority 

[10]. 

We mention that, in some cases, 

the legal representative may not 

perform acts of disposition, even with 

the approval of competent authorities. 

For example, they cannot give up the 

trial for establishing paternity outside 

marriage. Also, the mother cannot 

close any transaction with the possible 

father, for him to give up the paternity 

request in exchange for an amount of 

money. In the same order of ideas, we 

consider that in certain situations, the 

right to renounce, for instance, cannot 

be exerted. Thus, in a trial for the 

payment of the alimony (initiated by 

the prosecutor or by the competent 

authority), the inactive parent in 
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viza fie obiectul litigiului, fie judecata, 

fie chiar un act de procedură. Deci, 

dacă avem în vedere sensul larg al 

noţiunii de acte de dispoziţie, putem 

spune că ele pot privi atât formele 

judecăţii - de pildă, renunţarea la o 

excepţie - cât şi fondul litigiului - 

desistarea, achiesarea, tranzacţia 

judiciară [5].  

Domeniile, materiile în care pot 

interveni acte de dispoziţie într-un 

proces civil sunt numeroase. Putem 

spune că, în principiu, sunt permise în 

orice materie, desigur, în care legea şi 

pe terenul dreptului material îngăduie 

ca persoanele să dispună de drepturile 

lor. Puţine sunt cazurile de excepţie în 

care nu se poate acţiona în sensul 

renunţării, recunoaşterii sau 

tranzacţionării unor drepturi. Datorită 

faptului că, deseori, actele de dispoziţie 

pot produce efecte deosebit de grave 

(fie pentru partea de la care emană, fie 

pentru terţi) în materiile în care este 

vorba de valorificarea şi a unor interese 

generale (alături de cele ale părţilor), 

efectuarea lor nu este permisă. 

Astfel, în procesele în care sunt puse 

în discuţie drepturi asupra cărora nu se 

poate dispune, cum ar fi, în materie 

acte de stare civilă, capacitate, etc., 

actele de dispoziţie nu pot opera. 

Date fiind efectele pe care le produc 

actele de dispoziţie, uneori consecinţele 

fiind grave pentru părţi (şi nu numai), 

ele trebuie făcute cu respectarea unor 

condiţii şi, bineînţeles, sub controlul 

instanţei judecătoreşti. Unele dintre 

aceste condiţii trebuie să fie îndeplinite 

de către părţi, iar altele privesc instanţa 

de judecată. 

În primul rând, partea sau părţile 

care recurg la un act de dispoziţie în 

cursul procesului civil, trebuie să aibă 

capacitatea de a efectua acel act de 

dispoziţie. Este necesară nu numai 

whose care the minor child was 

placed, who was summoned in court, 

will not be able to give up the trial. 

Jurisprudent representatives may 

also perform acts of disposition in a 

civil case, but only based on a special 

delegation signed by the manager of 

the respective legal person, which 

expressly names the act of disposition 

that may be performed in such 

conditions. If this special power of 

attorney is missing, the act of 

disposition performed by the 

jurisprudent is not valid. This is a 

special power of attorney, distinct 

from the delegation through which the 

jurisprudent justifies before the court 

their quality of representative [11]. 

The acts of disposition of the 

parties may concern the subject of the 

litigation, the trial, or even a 

procedural act. Therefore, if we take 

into consideration the broad sense of 

the notion of acts of disposition, we 

may say that they may concern both 

the forms of the case – for instance, 

withdrawal of an exception – and the 

foundation of the litigation – 

withdrawal, acquiescence, legal 

transaction [5].  

The fields, the matters where acts 

of disposition may occur within a 

civil case, are numerous. We can say 

that, in principle, they are allowed in 

any matter, certainly, where the law 

and field of material law allow for the 

persons to dispose of their rights. 

Exceptional cases are few when no 

action can be taken in the sense of 

withdrawal, acknowledgement, or 

transaction of rights. Since the acts of 

disposition may often cause extremely 

serious effects (either for the initiating 

party or for third parties) in the 

matters that concern the capitalisation 

upon general interests (besides those 
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existenţa capacităţii de a sta în justiţie 

şi de a dispune de cererea de chemare 

în judecată, dar şi a capacităţii de a 

dispune de un drept litigios [12]. 

După cum am subliniat deja, în 

cazul reprezentării (legale şi 

convenţionale) există o serie de 

restricţii, menite să garanteze şi să 

apere interesele celui reprezentat [13].  

Pe lângă aceasta trebuie însă să 

precizăm că, tot ca o condiţie, legea 

trebuie să nu interzică efectuarea unui 

act de dispoziţie în materia care face 

obiectul litigiului, sau acesta să nu 

privească drepturi care, potrivit legii, 

sunt indisponibile. În acest sens, nu pot 

face obiectul unor acte de dispoziţie: 

statutul civil al persoanei, drepturile 

nepatrimoniale de autor, dreptul la 

viaţă şi sănătate, etc. Deci, se poate 

spune că, pentru părţi, capacitatea 

cerută pentru validitatea unui act de 

dispoziţie depinde (şi) de obiectul 

litigiului. 

Coparticiparea procesuală - activă 

sau pasivă - nu constituie un obstacol 

pentru ca un act de dispoziţie să 

producă efecte pe plan procesual. O 

convenţie intervenită între reclamant şi 

unul dintre pârâţi, de exemplu, produce 

efecte între aceştia, dar nu va afecta 

raportul dintre reclamant şi ceilalţi 

pârâţi, între aceştia procesul urmând a 

continua. Desigur, avem în vedere 

situaţiile în care obiectul litigiului îl 

constituie o obligaţie indivizibilă. 

Ceilalţi pârâţi (debitori) nu se pot 

opune efectelor actului de dispoziţie 

care îl vizează numai pe unul dintre 

pârâţi decât în măsura în care ei ar fi 

fost obligaţi in solidum. 

În al doilea rând, pentru îndeplinirea 

unui act de dispoziţie în cursul 

procesului civil, partea sau părţile 

trebuie să-şi manifeste voinţa în acest 

sens. Manifestarea de voinţă a părţii 

of the parties), performing them is not 

allowed. 

Thus, in the cases that do not 

concern rights that cannot be disposed 

of, such as, in matters of legal status, 

capacity, etc., the acts of disposition 

cannot operate. 

Given the effects determined by 

the acts of disposition, whose 

consequences are sometimes serious 

for the parties (and not only), they 

must be performed in compliance 

with certain conditions and, of 

course, under the supervision of the 

court. Some of these conditions have 

to be fulfilled by both parties, while 

others concern the court. 

First of all, the party or parties that 

resort to an act of disposition within 

the civil case must be able to perform 

this act of disposition. It is necessary 

not only the existence of the ability to 

stand in justice and to dispose of the 

summons, but also of the ability to 

dispose of the right to litigation [12].  

As we have already mentioned, in 

the case of (legal and conventional) 

representation, there are a series of 

restrictions meant to guarantee and 

defend the interests of the represented 

person [13]. We must also state that 

another condition is the fact that the 

law must not forbid an act of 

disposition in the matter that is the 

object of the litigation or that this act 

should not concern rights which, 

according to the law are unavailable. 

In this respect, the object of acts of 

disposition cannot be the legal status 

of a person, non-patrimonial 

copyrights, the right to life and health, 

etc. We may therefore say that for the 

parties, the ability required to validate 

an act of disposition (also) depends on 

the object of the litigation. 

Process co-participation – active or 
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sau părţilor trebuie să fie neîndoielnică 

şi lipsită de orice viciu de 

consimţământ. De asemenea, voinţa 

părţii nu trebuie să ascundă o cauză 

ilicită sau imorală. 

După caz, manifestarea de voinţă 

poate fi făcută în formă scrisă sau 

orală. De regulă, voinţa părţii trebuie să 

se manifeste în mod expres, dar uneori 

poate fi şi tacită, intenţia părţii fiind 

dedusă, de exemplu, din neexercitarea 

unui drept procesual conferit de lege şi 

căruia nu i se poate da o altă 

semnificaţie. 

Intenţia de a efectua un act de 

dispoziţie, poate fi prezentată printr-un 

act autentic sau sub semnătură privată. 

De asemenea, din practica judiciară 

tragem concluzia că, oferta unui act de 

dispoziţie poate fi exprimată şi printr-

un înscris sub semnătură privată, 

recunoscut de către partea în cauză. 

În legătură cu momentul până la 

care poate interveni un act de 

dispoziţie, precizăm că părţile pot să-şi 

exprime voinţa, în acest sens, oricând 

în cursul judecăţii, fie în faţa primei 

instanţe, fie a celei de apel sau de 

recurs [8]. Ba mai mult chiar, tranzacţia 

judiciară se poate realiza la judecarea 

oricărei căi de atac, deci şi 

extraordinară şi, de asemenea, în faza 

executării silite. Trebuie însă de 

precizat că uneori, în funcţie de 

momentul în care intervine un act de 

dispoziţie, condiţiile în care poate 

opera vor fi diferite, şi avem în vedere, 

în special, atitudinea părţii opuse; de 

asemenea, consecinţele vor fi, în 

funcţie de momentul în care partea îşi 

exprimă voinţa de a efectua un act de 

dispoziţie, mai grave sau mai puţin 

grave. 

În general actele de dispoziţie ale 

părţilor putem spune că au caracter 

unilateral, excepţie făcând renunţarea la 

passive – is not an impediment for an 

act of disposition to have effects at a 

process level. A convention that 

intervenes between the petitioner and 

one of the defendants, for example, 

has some effects between them, but 

not will not affect the relationship 

between the petitioner and the other 

defendants, and in this later relation 

the trial goes. Of course, we take into 

consideration the situations when the 

object of the litigation is an 

indivisible obligation. The other 

defendants (debtors) cannot oppose 

the effects of the act of disposition 

that only concerns one of the 

defendants, unless they would be 

compelled in solidum. 

Second, in order to perform an act 

of disposition in the civil case, the 

party or the parties must show their 

will in this respect. The manifestation 

of the will of the party or parties must 

be unquestionable and lack any vice 

of consent. Also, the will of the party 

must not hide an illegal or immoral 

cause. 

As the case may be, the 

manifestation of the will may be made 

in written or orally. Normally, the will 

of the party has to be expressed 

explicitly but sometimes it can be 

tacit, and the intention of the party 

may be deduced, for example, from 

their non-exerting a process right 

granted by the law and to which no 

other meaning can be attributed. 

The intention to perform an act of 

disposition can be presented in an 

authenticated act or under private 

signature. Also, from legal practice, 

we may draw the conclusion that the 

offer of an act of disposition can also 

be expressed in a document under 

private signature acknowledged by 

the concerned party. 
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judecată intervenită la primul termen de 

judecată la care părțile sunt legal citate, 

sau ulterior acestui moment, şi 

tranzacţia. Totuşi, considerăm că în 

toate cazurile, acordul părţii adverse 

este dat în mod tacit, în afară de 

situaţiile în care ar fi absurd să se 

opună sau opoziţia ar fi imposibil de 

exprimat [14]. 

 

Concluzii 

 

Ca efecte, toate actele de dispoziţie 

ale părţilor duc la încheierea (stingerea) 

procesului, respectiv la închiderea 

dosarului, prin darea unei hotărâri 

judecătoreşti, care, în principiu, are 

autoritate de lucru judecat. 

Un act de dispoziţie produce efecte 

numai între părţile din instanţă, între 

care acesta a intervenit. Nu se produce 

nici un efect, şi nu poate fi invocat un 

act de dispoziţie, faţă de părţile care, 

deşi prezente în instanţă, nu sunt vizate 

de respectivul act. În cazul în care 

există o coparticipare procesuală 

(activă sau pasivă) procesul continuă 

între toţi cei care nu s-au asociat la 

respectivul act de dispoziţie, instanţa 

fiind obligată să continue judecarea 

cauzei cu aceştia. 

Actul de dispoziţie care vizează 

cererea principală, antrenează şi 

ineficacitatea cererilor incidentale. 

Totuşi, în considerarea autonomiei lor, 

cererea de intervenţie principală sau 

cererea reconvenţională, rămâne în 

continuare spre judecată. 

Cu excepţia renunţării la judecată, 

în toate cazurile în care părţile intervin 

cu un act de dispoziţie, ulterior nu se va 

mai putea purta un proces pentru 

acelaşi obiect, pentru aceeaşi cauză şi 

între aceleaşi părţi. 

Actele de dispoziţie din moment ce 

au fost efectuate, sunt irevocabile. 

In what concerns the moment until 

when an act of disposition can come 

into play, we mention that the parties 

may express their wish in this respect, 

at any time during the trial, either 

before the high court or before the 

court of appeal [8]. Moreover, the 

legal transaction may take place upon 

trialling any way of appeal, therefore 

it may also be extraordinary and, also, 

may occur in the case of enforcement 

of a judgement. We must also 

mention that sometimes, according to 

the moment when an act of 

disposition occurs, the conditions in 

which it can operate will be different, 

and we especially refer to the attitude 

of the opposing party; also, the 

consequences will depend on the 

moment when the party expresses its 

wish to perform an act of disposition, 

and they will be more or less serious. 

Generally, the acts of disposition 

of the parties may be said to be 

unilateral, an exception being giving 

up on the trial upon the first hearing 

when the parties are legally 

summoned or subsequent to this 

moment and the transaction. 

Nevertheless, we consider that in all 

cases, the agreement of the opposing 

party is given tacitly, except for the 

situations when it would be absurd to 

oppose, or when the opposition would 

be impossible to express [14]. 

 

Conclusions 

 

In whet concerns their effects, all 

the acts of disposition of the parties 

lead to closing (finalising) the case, 

respectively closing the file, through a 

court decision which in principle, has 

the authority of res judecata. 

An act of disposition has effects 

only between the parties in trial 
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Părţile nu mai pot reveni asupra 

manifestării lor de voinţă, în sensul de 

a retracta. 

De asemenea, nici instanţa de 

judecată, din moment ce a luat act de 

voinţa părţilor şi a pronunţat o hotărâre, 

în consecinţă, nu mai poate reveni 

asupra deciziei luate. 

Hotărârile judecătoreşti pronunţate 

ca urmare a efectuării unui act de 

dispoziţie, sunt supuse recursului. 
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Rezumat: Una dintre cele mai 

importante fapte juridice licite generatoare 

de obligaţii este reprezentată de gestiunea 

de afaceri. În dreptul roman, această 

instituţie purta denumirea de negotium 

gestio şi năştea acţiuni reciproce între 

părţile sale. De exemplu, dacă o persoană 

se ocupă de afacerile alteia, în absenţa 

acesteia, se năşteau acţiuni reciproce între 

ele: persoana ale cărei afaceri au fost 

gerate (geratul), avea acţiunea directă, iar 

persoana care le-a administrat (gerantul) 

avea acţiunea contrară. Însă, noile 

dispoziţii de drept material civil din ţara 

noastră consacră acestei fapte juridice 

licite o reglementare mult mai modernă şi 

judicioasă. Remarcăm în mod aparte că 

legiuitorul civil contemporan a incercat să-

i determine condiţiile specifice, consacrând 

în acest sens dispoziţii incidente părţilor şi 

respectiv actelor. Totodată, efectele 

gestiunii de afaceri reprezintă un interes 

deosebit prin prisma obligaţiilor părţilor 

şi, în egală masura, vom identifica o 

componentă specială a acestei instituţii 

denumită ratificarea gestiunii de către 

gerat. După cum vom observa, prin 

ratificarea gestiunii de către gerat, 

legiuitorul a apropiat gestiunea de afaceri, 

de instituţia mandatului. 

 

 

 

The Management of 

Business in the New Civil 

Code 
 

 

Ionel BOSTAN, Ph.D 

Stefan cel Mare University  

Suceava, Romania 
ionel_bostan@yahoo.com 

 

Adrian STOICA, Ph.D 

Ovidius University  

Constanta, Romania 
stoica-constantin@xnet.ro 

 

 
Abstract: One of the most important 

lawful legal actions generating 

obligations is represented by the 

management of business. In Roman law, 

this institution was called negotium gestio 

and it was entailing mutual actions 

between its parties. For example, if a 

person dealt with another person’s 

business, in the absence thereof, there 

were born reciprocal actions between 

them: the person whose businesses were 

administered (principal or dominus 

negotii) had direct action, and the person 

who administered them (gestor) had the 

contrary action. However, the new 

provisions of civil substantive law from 

our country consecrate to this civil legal 

action a much more modern and judicious 

regulation. It is noteworthy, in particular, 

that the contemporary civil legislator 

tried to determine its specific conditions, 

consecrating, in this respect, several 

provisions incident to the parties and to 

their actions. However, the effects of 

business management present a 

particular interest in the light of the 

parties' obligations; equally, we are 

going to identify a special component of 

this institution known as the management 

ratification by the principal. Through the 

management ratification by the principal, 

the legislator has compared the 

mailto:stoica-constantin@xnet.ro
mailto:stoica-constantin@xnet.ro


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 4. Issue 1/2015 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Ionel BOSTAN 

Adrian STOICA 

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

228 

 

 

 

Cuvinte cheie: obligaţii; gestiune de 

afaceri; gerat; gerant; acte. 

J.E.L. Classification: K49 

 

 

1. Preliminarii privind gestiunea 

de afaceri în noul Cod civil [1] 

 

Putem fi în prezența unei gestiuni de 

afaceri (negotiorum gestio), atunci când 

o persoană (gerant), fără să fie obligată 

sau în virtutea unui mandat (legal ori 

judiciar), îndeplineşte în mod voluntar 

şi oportun afacerile altei persoane 

(gerat), care nu cunoaşte existenţa 

acestor fapte sau, cunoscând, nu este în 

măsură să desemneze un mandatar ori 

să se îngrijească în alt fel de afacerile 

sale [art. 1.330 alin. (1) NCC]. Spre 

exemplu, o persoană efectuează 

anumite reparaţii urgente imobilului 

unui vecin care nu este prezent sau, 

plata cheltuielilor de înmormântare a 

defunctului de către un prieten, fără a 

se cunoaşte moştenitorii.  

Gestiunea de afaceri poate fi 

definită ca fiind, încheierea de către o 

persoană (gerant) în mod voluntar a 

unor acte materiale sau juridice 

necesare, de administrare sau chiar de 

dispoziţie, cu condiţia ca acestea să fie 

oportune, necesare şi utile unei alte 

persoane (gerat). 

Din această perspectivă, putem 

continua prezentarea studiului nostru 

prin relevarea unor aspecte teoretice ce 

scot în evidenţa, pe de-o parte, buna 

legiferare a instituţiei gestiunii de 

afaceri în actualul sistem de drept 

material şi pe de alta, importanta sa 

sociala. 

 

 

 

management of business with the 
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1. Preliminaries on the 

management of business in the new 

Civil Code [1] 
 

The management of business 

(negotiorum gestio) takes place when 

a person (gestor), without being 

required or by virtue of a (legal or 

judicial) mandate, voluntarily and 

timely conducts another person’s 

business (principal), who does not 

know about the existence of these 

facts or who, knowing about them, is 

unable to appoint a trustee or to take 

care of his/her business in a different 

way [art. 1330, para. (1), NCC]. For 

example, a person performs certain 

urgent repairs to the neighbor’s 

building and the neighbor is not 

present; or someone pays for his/her 

friend’s funeral expenses, without 

knowing the heirs. 

The management of business can 

be defined as the voluntary 

performance by a person (gestor) of 

certain necessary administration or 

disposition material or legal acts, 

provided that they are appropriate, 

necessary and useful to another 

person (principal). 

From this perspective, we continue 

the presentation of our study by 

revealing some theoretical aspects 

that highlight, on the one hand, the 

good regulation of the business 

management institution in the current 

system of substantive law and, on the 

other hand, its social importance. 

 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 4. Issue 1/2015 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Ionel BOSTAN 

Adrian STOICA 

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

229 

 

2. Condiţiile specifice gestiunii de 

afaceri 

 

Din conţinutul acestei definiţii, 

putem reţine următoarele condiţii 

specifice ale gestiunii de afaceri: 

 

A) Condiţiile specifice părţilor 

gestiunii de afaceri. În cadrul faptului 

juridic al gestiunii de afaceri, vom 

întalni întodeauna două părţi şi anume: 

gerantul afacerii (a) și geratul (b). 

(a). Gerantul afacerii trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii: 

- Trebuie să se bucure de 

capacitatea civilă reglementată prin 

dispoziţiile civile de drept material (şi 

poate fi atât o persoană fizică, cât şi 

una juridică). Această condiţie poate fi 

una relativă şi care s-ar aplica doar în 

cazul încheierii de către gerant a unor 

acte juridice. Aşa cum vom putea 

remarca în rândurile următoare, 

gerantul va putea încheia şi anumite 

acte materiale, caz în care, în opinia 

noastră, condiţia capacitaţii civile a 

gerantului nu ar fi una obligatorie; 

- Intervenţia sa trebuie să fie 

voluntară şi spontană, adică, să apară 

fără să fie ţinută de o obligaţie 

preexistentă care să rezulte dintr-un 

contract (sau mandat) sau în virtutea 

unei dispoziţii legale (exemplul tutelei - 

art. 112 NCC), ori printr-o hotărâre 

judecătorească (spre exemplu, 

hotărârea judecătorească ce mandatează 

judiciar unul dintre soţi pentru a-l 

reprezenta pe celălalt soţ - art. 315 

NCC); 

- Să aibă intenţia de a gestiona 

afacerile altei persoane. Dacă va 

acţiona pentru propriul interes însă, în 

realitate face în mod involuntar un 

serviciu unui terţ (de exemplu, o 

persoană repară un imobil crezând că 

 

2. Specific conditions of the 

management of business  
 

From this definition, we trigger the 

following specific conditions of 

business management: 

 

A) Conditions specific to the 

parties to the management of 

business. Within the legal fact of 

business management, there are 

always two parties, namely: the gestor 

(a) and the principal (b). 

(a). The business gestor should 

meet the following conditions: 

- He/she should enjoy the civil 

status regulated by the civil 

provisions of substantive law (and 

he/she can be either a natural or a 

legal person). This condition can be 

relative and it applies apply only if the 

gestor concludes legal documents. As 

we can notice in the following lines, 

the gestor can also conclude certain 

material acts, in which case, in our 

view, the gestor's civil status would 

not be mandatory; 

- His/her intervention should be 

voluntary and spontaneous, i.e., it 

should occur without a pre-existing 

obligation that results from a contract 

(or mandate) or by virtue of a legal 

provision (for example, guardianship, 

under art. 112, NCC), or by a court 

decision (for instance, the court 

decision that mandates one spouse to 

represent the other; art. 315, NCC); 

- He/ She should have the intention 

to manage another person's affairs. If 

he/she acts in his/her own interest, 

but, in reality, he/she unintentionally 

does a service to a third party (for 

example, he/she repairs a building 

believing that he/she is the heir of that 

asset, but the heir certificate is 
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este moştenitorul acelui bun, însă 

certificatul de moştenitor îi va fi 

anulat), nu vom putea discuta despre 

existenţa unei gestiuni de afaceri, ci 

despre o îmbogăţire fără justă cauză a 

terţului respectiv; 

- Din punctul de vedere al doctrinei 

străine, gestiunea de afaceri ar 

presupune din partea gerantului un act 

de altruism [2]; 

- În caz de deces, moştenitorii 

gerantului (legali sau testamentari) care 

cunosc gestiunea, vor fi obligaţi să 

continue afacerile începute de acesta, în 

aceleaşi condiţii ca şi gerantul (art. 

1.333 NCC);  

(b). Geratul. În cazul geratului nu 

întâlnim nicio cerinţă în privinţa 

capacităţii sale. De asemenea, el nu 

trebuie să exprime niciun acord 

deoarece, în caz contrar, vom fi în 

prezenţa unui mandat veritabil. În egală 

măsură, el nu trebuie să-şi exprime 

opoziţia în faţa gerantului. În cazul în 

care beneficiarul gestiunii se 

împotriveşte unei gestiuni începute sau 

continuate de un gerant, iar acesta din 

urmă ignoră împotrivirea manifestată 

de titular, faptele lui viitoare vor fi 

asimilate unor delicte civile, astfel încât 

i se poate angaja o răspundere civilă 

pentru prejudiciile cauzate chiar şi din 

cea mai uşoară culpă [art. 1.338 alin. 

(3) NCC].  

 

B) Condiţiile specifice actelor de 

gestiune. Faptul juridic licit al gestiunii 

de afaceri este unul complex care, în 

afara părţilor determinate, trebuie să 

constate existenţa unor acte (noi le vom 

privi în sens de acţiuni) specifice, care 

aşa cum am mai amintit, în anumite 

cazuri, ar duce la confuzie cu o alta 

faptă licită denumită, imbogaţirea fară 

justă cauză. Actele încheiate de gerant 

au o reglementare expresă în conţinutul 

canceled), we cannot talk about the 

existence of business management but 

about the unjust enrichment of that 

third party; 

- According to the foreign doctrine, 

the management of business requires 

an act of altruism by the gestor [2]; 

- In case of death, the gestor’s 

(legal or testamentary) heirs who 

know about the management are 

obliged to continue the business 

started by the gestor, under the same 

conditions (art. 1333, NCC); 

(b). The principal. Regarding the 

principal, there is no requirement in 

terms of his/her status. In addition, 

he/she should not express any 

agreement because, otherwise, we are 

in the presence of a genuine mandate. 

Equally, he/she should not express 

his/her opposition to the gestor. If the 

principal opposes the management 

started or continued by a gestor, and 

the latter ignores the opposition shown 

by the former, his/her future actions 

will be treated as civil offenses, so that 

the gestor could be liable for damages 

even in the case of the slightest fault 

[art. 1338, par. (3) of the NCC]. 

 

B) Conditions specific to the acts 

of management. The lawful legal act 

of business management is complex 

and, apart from the determined parties, 

there should be ascertained the 

existence of specific acts (in the sense 

of actions), which, as we have already 

noted, in some cases, would lead to 

the confusion with another legal act 

called unjust enrichment. The acts 

performed by the gestor are expressly 

regulated in art. 1336 of the NCC; 

however, the text refers to his/her 

actions towards third parties. In 

general, the actions specific to the 

management of business have a 
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art. 1.336 NCC, însă textul face referire 

la acţiunile acestuia faţa de terţe 

persoane. În general, acţiunile specifice 

gestiunii de afaceri au un caracter 

patrimonial însă, putem întâlni şi 

cazuri în care acest caracter poate fi 

unul  nepatrimonial (de exemplu, 

gerantul în mod voluntar îl salvează pe 

gerat dintr-un accident rutier şi suferă 

la rându-i anumite răni, etc.). De aceea, 

în rândurile următoare, vom releva 

condiţiile cele mai importante pe care 

trebuie să le respecte actele încheiate 

de gerant, iar pentru o mai bună 

înțelegere a noțiunii trebuie să 

distingem între: actele încheiate de 

gerant faţă de gerat (a) şi actele 

încheiate de gerant faţă de terţe 

persoane (b). 

a. Actele încheiate de gerant faţă 

de gerat. Analiza condiţiilor şi 

formelor anumitor acte efectuate de 

gerant faţă de gerat, suscită o dezbatere 

foarte amplă însă, vom încerca să 

sintetizăm acest subiect pentru a oferi 

în mod precis, răspunsuri privind 

mecanismul gestiunii de afaceri. 

Indiferent de tipul de act efectuat de 

către gerant, acesta trebuie făcut cu 

respectarea cumulată a caracterelor 

esenţiale de a fi voluntar, oportun, 

necesar și util geratului. 

Actul este voluntar atunci când nu 

este ţinut de o obligaţie, şi este apreciat 

oportun la momentul săvârşirii lui şi nu 

la cel al rezultatului (de exemplu, un 

imobil vecin în pericol de demolare, 

suportă lucrări de edificare din partea 

gerantului, însă, după o perioadă se 

distruge din cauza unui incendiu). De 

asemenea, actele încheiate de gerant 

pot fi necesare sau utile, iar alineatul 

(1) al art. 1.337 NCC, stabileşte o 

obligaţie în sarcina geratului de a le 

restitui gerantului, chiar dacă rezultatul 

gestiunii nu a fost atins [3]. 

patrimonial nature, but we also 

encounter cases where they are of non-

patrimonial nature (for instance, the 

gestor voluntarily saves the principal 

from a traffic accident and suffers, in 

his/her turn, some injuries etc.). 

Therefore, in the following lines, we 

reveal the most important conditions 

that the acts performed by the gestor 

should meet. For a better 

understanding of the concept, we 

should distinguish between: acts 

performed by the gestor for the 

principal (a) and acts performed by 

the gestor for third parties (b). 

a. Acts performed by the gestor for 

the principal. The analysis of the 

conditions and forms of certain acts 

performed by gestor for the principal 

triggers a very broad debate but we 

will try to summarize this topic in 

order to precisely provide answers on 

the business management mechanism. 

Whatever the type of the act 

performed by the gestor, it should be 

performed in cumulative compliance 

with the following essential features: 

voluntary, opportune, necessary and 

useful to the principal. 

The act is voluntary when it is not 

under an obligation; it is seen as 

opportune upon its performance and 

not upon its outcome (for example, a 

neighboring building in danger of 

demolition is performed consolidation 

works on the principal’s behalf but, 

after a period, it is destroyed due to a 

fire). Moreover, the acts performed by 

the gestor may be necessary or useful, 

and paragraph (1) of art.1337 of the 

NCC provides for the principal’s 

liability to return them to the gestor, 

even if the management result was not 

achieved [3]. 

Therefore, considering the 

definition given to the management of 
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De aceea, ţinând cont şi de definiţia 

dată gestiunii de afaceri trebuie să 

reţinem faptul că actele efectuate de 

către gerant pot fi următoarele: 

materiale, juridice, de administrare sau 

chiar de dispoziţie.     

- Actele materiale încheiate de 

gerant, pot fi diverse şi se înfăţişează 

prin diferite acţiuni, cum ar fi: 

repararea unei conducte; repararea 

zidului unui imobil vecin aflat în 

pericol de demolare; descărcarea unor 

mărfuri; efectuarea unor lucrări; etc.; 

- Actele juridice încheiate de către 

gerant pot fi mai rare însă, au o 

importanţă aparte. Printre aceste acte 

am putea aminti: încheierea unui 

contract cu un antreprenor care se 

obligă să repare un imobil al geratului; 

plata unor datorii; chemarea unui medic 

veterinar şi plata acestuia pentru 

îngrijirea unor animale care aparţin 

geratului; etc; 

- Actele de administrare încheiate 

de către gerant, sunt acte juridice utile 

prin care se urmăreşte punerea în 

valoare a unor bunuri ce aparţin 

geratului, la adevărata lor valoare şi 

potrivit naturii sau destinaţiei lor 

obişnuite. Astfel de acte pot viza: 

încasarea fructelor; închirierea sau 

arendarea bunurilor, etc; 

- Actele de dispoziție pe care le 

poate încheia gerantul sunt foarte rare 

deoarece este inadmisibil ca acesta să 

încheie acte juridice în contul unei 

persoane fără ca aceasta să fie 

reprezentată. În practică aceste acte 

sunt destul de izolate, iar anumite 

opinii doctrinare, prin excepţie, le 

asimilează actelor de conservare şi 

administrare. De aceea, singura situaţie 

în care gerantul ar putea efectua astfel 

de acte ar fi, vânzarea unor produse 

alimentare perisabile; 

 

business, we should note that the acts 

performed by the gestor may be: 

material, legal, of management or 

even of disposal. 

- The material acts performed by 

the gestor may be different and 

represented through various actions, 

such as repairing a pipeline; repairing 

the wall of a neighboring building in 

danger of demolition; unloading of 

goods; performance of works etc; 

- The legal acts executed by the 

gestor may be rare but have a special 

importance. Among these acts we 

mention: concluding a contract with a 

contractor who undertakes to repair a 

building belonging to the principal; 

payment of debts; calling a 

veterinarian and paying him/her for 

the care of animals that belong to the 

principal etc; 

- The management acts performed 

by the gestor are useful legal acts 

aiming at valorizing some of the 

principal’s goods to their true value 

and according to their usual nature or 

destination. Such acts may relate to: 

the collection of fruit; renting or 

leasing property, etc; 

- The acts of disposal that may be 

performed by the gestor are very rare 

because it is inadmissible for the 

gestor to conclude legal documents on 

behalf of a person without the latter to 

be represented. In practice, these acts 

are fairly isolated and several 

doctrinal views, by exception, 

assimilate them to the acts of 

conservation and management. 

Therefore, the only situation where 

the gestor may perform such acts is 

the sale of perishable food; 

b. Acts performed by the gestor 

for third parties. Regarding the act 

performed by the gestor for third 

parties, art. 1336 of the NCC 
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b. Actele încheiate de gerant faţă 

de terţe persoane. În privinţa actelor 

încheiate de către gerant, faţă de terţele 

persoane, art. 1.336 NCC scoate în 

evidenţă două situaţii: cazul în care 

gerantul acţionează în nume propriu şi 

respectiv, situaţia în care acesta 

acţionează în numele geratului. Din 

această perspectivă, alineatul (1) al 

normei amintite stabileşte faptul că 

gerantul care acţionează în nume 

propriu este obligat faţă de terţii cu 

care a contractat şi recunoaşte dreptul 

acestora din urmă de a promova 

oricând o acţiune în regres împotriva 

geratului. Or, din această dispoziţie 

rezultă cu destulă claritate faptul că 

obligaţia gerantului menţionată în acel 

act, nu s-ar putea naşte valabil decât 

dacă ar avea capacitatea civilă 

recunoscută de lege. Textul citat nu 

face referire la tipul de acte pe care 

acesta le poate încheia acesta însâ, în 

opinia noastră, actele în discuţie sunt 

cele care ar conţine o obligaţie în 

sarcina gerantului. 

De asemenea, în continuare, alin. 

(2) al articolului supus discuţiei relevă 

cazul în care gerantul acţionează în 

numele geratului. În această situaţie, 

primul nu este obligat faţă de terţele 

persoane cu care a încheiat contractul, 

decât dacă cel de-al doilea nu este 

obligat faţă de aceştia. După cum se 

poate remarca, teza finala a alineatului 

anterior ilustrează faptul că, actele 

încheiate de către gerant direct în 

numele geratului, vor crea în mod 

direct o obligaţie în sarcina celui din 

urmă şi un drept în favoarea terţilor, cu 

condiţia ca gestiunea sa fie necesară 

sau utilă, ori a fost ratificată.       

 

 

 

 

highlights two situations: when the 

gestor acts in his/her own name and 

when the gestor acts on the 

principal’s behalf. From this 

perspective, paragraph (1) of the said 

norm establishes that the gestor 

acting in his/her own name is bound 

towards the third parties wherewith 

he/she contracted and recognizes their 

right to seek, at anytime, a regal 

remedy against the principal. 

However, this provision reveals, quite 

clearly, that the principal's obligation 

mentioned in the act would not be 

validly entailed unless he/she had the 

civil status recognized by law. The 

above mentioned provision does not 

refer to the type of the acts that he/she 

can perform but, in our opinion, the 

acts in question are those that would 

contain an obligation of the principal. 

Furthermore, para. (2) of the article 

subject to our discussion reveals the 

situation where the gestor acts on the 

principal’s behalf. In this situation, 

the gestor is not bound to the third 

parties wherewith he/she concluded 

the contract unless the principal is 

bound towards them. It is noteworthy 

that the final sentence of the previous 

paragraph illustrates that the acts 

performed by the gestor, directly, on 

the principal’s behalf, directly create 

an obligation on the latter and a right 

in favor of the third parties, if the 

management is necessary or useful, or 

if it was ratified. 

 

3. The effects of business 

management 
 

The effects or the legal 

consequences of business 

management show, in turn, a 

particular interest. They can be seen 

primarily in terms of the gestor’s 
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3. Efectele gesiunii de afaceri  

 

Efectele, sau consecinţele juridice al 

gestiunii de afaceri prezintă la rândul 

lor un interes deosebit. 

Acestea pot fi privite în primul rând 

din punctul de vedere al obligaţiilor 

consacrate gerantului (A), apoi din cele 

specifice geratului (B), dar şi din 

perspectiva ratificării gestiunii de 

afaceri de către gerat (C).   

 

A. Obligaţiile gerantului. În 

privinţa obligaţiilor gerantului, acestea 

sunt născute în conţinutul mai multor 

articole ale Codului civil, motiv pentru 

care, putem reţine: 

a. obligaţia de înştiinţare. Această 

obligaţie rezultă din dispoziţiile art. 

1.331 NCC, în sensul că gerantul va 

trebui să-l înştiinţeze pe gerat despre 

gestiunea începuta de îndată ce acest 

lucru este posibil. Însă, cum gestiunea 

de afaceri reprezintă din punctul nostru 

de vedere o situaţie excepţională, 

gerantul va trece la înştiinţarea 

geratului într-un termen rezonabil de la 

momentul în care a început gestiunea 

afacerilor geratului respectiv. Dacă 

această obligaţie nu va fi îndeplinită de 

către gerant, va duce la inexistenţa ori 

după caz la diminuarea obligaţiei de 

indemnizare ce-i va reveni geratului; 

b. obligaţia de continuare a 

gestiunii. Potrivit dispoziţiilor art. 

1.332 NCC, gerantul este obligat să 

continue gestiunea începută până când 

o poate abandona fara riscul vreunei 

pieiri ori până când geratul, personal 

sau prin reprezentant, ori, dupa caz, 

moştenitorii acestuia, legali sau 

testamentari vor fi in măsura să o preia. 

De asemenea, în cazul în care în timpul 

derulării gestiunii gerantul decedează, 

moştenitorii legali sau testamentari ai 

obligations (A), of the principal’s 

obligations (B), but also from the 

perspective of the business 

management ratification by the 

principal (C). 

 

A) Gestor's obligations. 
Regarding the gestor's obligations, 

they are entailed by several articles of 

the Civil Code, among which: 

a. the obligation of notification. 
This obligation arises from the 

provisions of art. 1331 of the NCC, 

meaning that the gestor will have to 

inform the principal on the 

management that he/she started, as 

soon as possible. However, since the 

management of business is, in our 

view, an exceptional situation, the 

gestor will notify the principal in 

reasonable time, from the moment 

when he/she began the management 

of the respective principal’s business. 

If this obligation is not fulfilled by the 

gestor, it will entail the nonexistence 

or the reduction of the principal’s 

obligation to compensation; 

b. the obligation to continue 

management. Pursuant to art. 1332 

of the NCC, the gestor is bound to 

continue the management that he/she 

started until he/she can abandon it 

without the risk of destruction or until 

the principal, personally or through a 

representative, or, where appropriate, 

his/her legal or testamentary heirs, is 

able to take it over. Also, if the gestor 

dies during the management, his/her 

legal or testamentary heirs who know 

about the management are obliged to 

continue it, in the same conditions as 

gestor did (art. 1333, NCC); 

c. the obligation of diligence. This 

obligation is also legally sprang from 

art. 1334 of the NCC. The first 

paragraph of this text emphasizes that, 
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acestuia care cunosc gestiunea vor fi 

obligaţi să continue afacerile începute 

de către acesta, în aceleaşi condiţii ca şi 

gerantul (art. 1.333 NCC); 

c. obligaţia de diligenţă. Şi această 

obligaţie a gerantului are o sursă legală 

în conţinutul art. 1.334 NCC.  Primul 

alineat al acestui text, scoate în 

evidenţă faptul că din momentul 

începerii gestiunii, gerantul va fi 

obligat să se îngrijească de interesele 

geratului cu diligenţa unui proprietar 

pentru bunurile sale. Î acest sens, 

obligaţia de diligenţă a gerantului 

produce aceleaşi efecte juridice cu 

obligaţia de diligenţă a unui debitor în 

executarea obligaţiilor, în sensul art. 

1.480 alin.(1) NCC. În acest sens, 

gerantul va raspunde pentru orice 

prejudiciu cauzat geratului, cu excepţia 

menţionată de alineatul (2) al normei 

amintite, atunci când gestiunea a 

urmărit să îl apere pe gerat de o pagubă 

iminentă. Doar în acestă situaţie, 

gerantul răspunde doar pentru 

prejudiciile cauzate cu intenţie sau din 

culpă gravă, faptele sale urmând a fi 

ulterior detrminate cu respectarea 

prevederilor art. 16, care reglementează 

vinovăţia unei persoane în noile 

dispoziţii civile;   

d. obligaţia de a da socoteala şi să-

i remită geratului toate bunurile 

obţinute cu ocazia gestiunii. Aceste 

obligaţii prevăzute de art. 1.335 din 

NCC, ilustrează apropieri evidente între 

gestiunea de afaceri şi instituţia 

mandatului. Dacă articolul amintit 

stabileşte în sarcina gerantului, 

obligaţia ca acesta, la încetarea 

gestiunii să dea socoteală geratului şi 

să-i remită acestuia toate bunurile 

obţinute cu ocazia gestiunii, în cazul 

mandatului, art. 2.019 din NCC 

reglementează obligaţii asemănătoare 

în sarcina mandatarului. Potrivit acestui 

from the beginning of the 

management, the gestor is obliged to 

care for the principal’s interests with 

the diligence of an owner for his/her 

own goods. In this respect, the 

gestor’s diligence obligation produces 

the same legal effects as the diligence 

obligation of a debtor in the execution 

of his/her obligations, under art. 1480, 

para. (1) of the NCC. In this respect, 

the gestor is liable for any damage 

caused to the principal, with the 

exception referred to in paragraph (2) 

of the above-mentioned rule, when 

the management aimed to defend the 

principal from an impending damage. 

Only in this situation, the gestor is 

liable for the damages caused by 

intent or by serious misconduct, 

his/her deeds being subsequently 

determined in compliance with art. 

16, which regulates a person's guilt 

under the new civil provisions; 

d. the obligation to give account 

and hand over to the principal all 

the assets obtained during 

management. This obligation 

stipulated by art. 1335 of the NCC 

illustrates the obvious rapprochement 

between the management of business 

and the mandate institution. If this 

article provides for the gestor’s 

obligation to give account to the 

principal and to hand over all the 

assets obtained during his/her 

management, upon the cease of 

management, art. 2019 of the NCC 

provides, as far as it concerns the 

mandate, for similar obligations of the 

trustee. According to the legal text, 

the trustee is obliged to give account 

to the principal on the mandate 

management and to hand over all the 

assets obtained during the execution 

of the mandate; 

e. the obligation to stop 
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text legal, mandatarul este obligat să 

dea socoteala mandantului despre 

gestiunea mandatului şi să-i remită 

acestuia toate bunurile obţinute pe 

perioada executării mandatului; 

e. obligaţia de a opri gestiunea în 

caz de împotrivire a geratului. 

Această obligaţie are o incidenţa 

limitată în cazul gestiunii de afaceri şi 

intervine doar în cazul împotrivirii 

geratului, ca gerantul să continue o 

gestiune de afaceri începuta. Chiar dacă 

art. 1.332 din NCC scoate în evidenţă 

obligaţia gerantului de a continua o 

gestiune începută, până la momentul în 

care o poate abandona fara riscul unei 

pierderi ori până când geratul personal 

sau prin reprezentant ori moştenitorii 

acestuia vor fi în măsură să o preia, 

prevederile art. 1.338 NCC 

reglementează şi cazul în care geratul, 

în calitate de beneficiar al gestiunii, 

cunoaşte despre existenţa acestei 

gestiuni şi se împotriveşte la 

continuarea derulării acestei activităţi. 

În acest sens, alineatul (2) al art. 1.338 

din NCC consacră sancţiunea atragerii 

răspunderii civile delictuale, cu 

aplicarea art. 1.349 şi urm. din NCC, în 

situaţia în care gerantul va ignora 

împotrivirea geratului de a continua o 

gestiune.      

 

B. Obligaţiile geratului. Chiar dacă 

gestiunea de afaceri ilustrează acţiuni 

exercitate de gerant şi în mod natural 

de aici se pot naşte o serie de obligaţii 

în sarcina acestuia, legiuitorul a 

considerat util să reglementeze anumite 

obligaţii şi în sarcina geratului atunci 

când condiţiile gestiunii au fost 

întrunite şi chiar dacă rezultatul 

acesteia nu a fost atins. Obligaţiile 

geratului sunt reglementate de 

dispozitiile art. 1.337 din NCC şi pot fi 

următoarele: 

management in case of the 

principal’s opposition. This 

obligation has a limited incidence in 

the management of business and it 

intervenes only in case of the 

principal’s opposition to the gestor's 

continuation of the business 

management that he/she started. Even 

if art. 1332 of the NCC highlights the 

gestor's obligation to continue the 

management he/she started until the 

moment when he/she can abandon it 

without risk of loss or until the 

principal himself/herself, or through a 

representative, or his/her heirs are 

able to take it over, art. 1338 of the 

NCC also provides for the situation 

where the principal, as the beneficiary 

of the business management, knows 

about the existence of this 

management and opposes the 

continuation of these activities. In this 

regard, paragraph (2) of art. 338 of the 

NCC provides for the sanction in case 

of tort liability, applying art. 1349 et 

seq. of the NCC, if the gestor ignores 

the principal’s opposition to continue 

the management. 

 

B. The principal’s obligations. 

Although the management of business 

illustrates the actions which are 

naturally performed by the gestor, this 

can entail a series of obligations in 

his/her charge; on the other hand, the 

legislator considered it useful to 

regulate certain obligations of the 

principal, when the management 

conditions are met and even if its 

results have not been achieved. The 

principal’s obligations are governed 

by the provisions of art. 1337 of the 

NCC and they are the following: 

a. The obligation to reimburse 

the necessary and useful expenses 

[4]. In accordance with paragraph (1) 
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a. Obligaţia de rambursare a 

cheltuielilor necesare şi a celor utile 

[4]. În temeiul alineatului (1) al art. 

1.337 din NCC, geratul are obligaţia să 

ramburseze gerantului cheltuielile 

necesare, precum şi, în limita sporului 

de valoare, cheltuielile utile cu 

dobânzile aferente din ziua în care au 

fost angajate. Dupa cum ştim, 

cheltuielile necesare sunt acele 

cheltuieli efectuate pentru conservarea 

afacerii geratului. Aceste cheltuieli se 

vor restitui în mod integral gerantului, 

indiferent de modul de derulare a 

gestiunii deoarece, fără aceste 

cheltuieli, afacerea geratului ar fi 

suportat consecinte deosebite (de 

exemplu, repararea de urgenţă a unei 

conducte de gaze din curtea vecină, 

proprietatea geratului şi care putea 

cauza o deflagraţie). Cheltuielile utile 

reprezintă sumele de bani avansate de 

către gerant, pentru punerea în valoare 

a bunurilor care fac obiectul gestiunii şi 

pentru ameliorarea stării materiale a 

lor, cheltuieli care deşi nu sunt 

necesare, în anumite situaţii pot 

conduce la sporirea valorii acelor 

bunuri. De aceea, ele trebuie efectuate 

în limita sporului de valoare, iar dacă 

această limită a fost depasită, geratul va 

fi obligat să-i restituie gerantului, nu 

numai această diferenţa de valoare, ci şi 

dobânzile aferente din ziua în care 

acele cheltuieli au fost  efectuate. De 

exemplu, gerantul a efectuat reparaţia 

acoperişului unei case a geratului aflat 

într-o stare proastă, deşi acest lucru nu 

era necesar. Dacă prin aceasta a fost 

adus un spor de valoare bunului, 

gerantul va avea drept la restituirea 

diferenţei de valoare, iar dacă aceste 

reparaţii au fost efectuate cu materiale 

foarte scumpe, pot fi considerate 

cheltuieli voluptoase (de înfrumuse-

țare), astfel încât, gerantul nu va avea 

of art. 1337 of NCC, the principal has 

the obligation to reimburse the gestor 

with the necessary expenses, and, 

within the added value limit, with the 

useful expenses and their related 

interest from the day when they were 

engaged. It is well-known that the 

necessary expenses are those 

expenses incurred for preserving the 

principal’s business. These expenses 

shall be reimbursed in full to the 

gestor, regardless of the management 

conduct because, without these 

expenses, the principal’s business 

would have incurred special 

consequences (for instance, the 

emergency repair of a gas pipeline 

from the neighboring yard (the 

principal’s property), which would 

otherwise cause a deflagration). The 

useful expenses represent the amount 

of money given by the gestor for 

valuing the goods subject to 

management and for improving their 

material condition, expenses that, 

though unnecessary, in certain 

situations may enhance the value of 

those goods. Therefore, these 

expenses should be done within the 

limited added value, and if this limit 

is exceeded, the principal shall be 

obliged to reimburse to the gestor not 

only this difference in value, but also 

the related interest from the day when 

these expenses were incurred. For 

example, the gestor repaired the roof 

of principal’s house, which was in a 

bad condition, although this was not 

necessary. If this action brought an 

added value to the asset, the gestor 

shall be entitled to the reimbursement 

of the difference in value, and if these 

repairs were made with expensive 

materials, they can be considered as 

voluptuous expenses (of 

embellishment), so that the gestor 
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dreptul la restituirea lor. Însă, dacă 

geratul nu va restitui gerantului sumele 

considerate spor de valoare, ca urmare 

a cheltuielilor utile efectuate, împreună 

cu dobânzile aferente, atunci acesta din 

urmă, va avea la îndemână posibilitatea 

unei acţiuni în pretenţii contra 

geratului; 

b. Obligaţia de plată a 

despăgubirilor pentru prejudiciul 

suferit de gerant. Teza finală a 

aliniatului (1) din art. 1.337 din NCC, 

scoate în evidenţă obligaţia geratului de 

a-l despăgubi pe gerant, pentru 

prejudiciile suferite de acesta fără culpa 

sa, din cauza gestiunii derulate. Această 

situaţie s-ar putea naşte atunci când 

gerantul efectuează cheltuielile 

necesare reparării conductei de gaze 

din curtea vecinului sau şi neintenţionat 

îsi produce anumite prejudicii 

propriilor bunuri; 

c. Obligaţia de executare a 

obligaţiilor născute din actele 

necesare şi utile încheiate de gerant. 

Pentru a fi mai edificatori în 

prezentarea acestei obligaţii, trebuie să 

reţinem faptul că, geratul va fi ţinut să 

plăteasca firma care va repara conducta 

de gaze din curtea sa, ca o consecinţă a 

obligaţiei sale faţă de terţi, asa cum 

reiese şi din dispoziţiile art. 1.336 din 

NCC. În acest sens, legiuitorul a 

considerat necesar să prevadă expresis 

verbis în conţinutul alineatului (2) din 

art. 1.337 NCC, obligaţia geratului de a 

executa şi obligaţiile născute din actele 

necesare şi utile, care au fost încheiate 

de gerant în numele ori in beneficiul 

său. Singura situaţie excepţională în 

care geratul nu-şi va îndeplini această 

obligaţie, va fi doar cazul în care se 

împotriveşte la începerea sau 

continuarea gestiunii în sensul art. 

1.338 din NCC. În rest, îndeplinirea 

obligaţiei geratului va avea valoarea 

shall not be entitled to their return. 

However, if the principal does not 

reimburse to the gestor the amounts 

deemed as added value, as a result of 

the useful expenses incurred, with the 

related interest, the latter shall have 

the possibility of a claim against the 

principal; 

b. The obligation to pay the 

indemnity for the damage suffered 

by the gestor. The final sentence of 

paragraph (1), art. 1337 of the NCC 

highlights the principal’s obligation to 

indemnify the gestor for the damages 

suffered by him without his/her fault, 

due to the management conducted. 

This situation might arise when the 

gestor makes the expenditures 

necessary in order to repair the gas 

pipeline from the neighbor's yard and, 

unintentionally, causes some damage 

to his/her own property; 

c. The obligation to execute the 

obligations arising from the 

necessary and useful acts 

performed by the gestor. In order to 

better explain this obligation, we 

should note that the principal is bound 

to pay the company that repairs the 

gas pipeline in his/her yard, as a 

consequence of his/her obligation to 

third parties, as revealed by the 

provisions of art. 1336 of the NCC. In 

this regard, the legislator found it 

necessary to provide, expresis verbis, 

in paragraph (2) of art. 1337 of the 

NCC, for the principal’s obligation to 

execute the obligations arising from 

the necessary and useful acts, which 

were performed by the gestor on the 

former’s behalf or benefit. The only 

exceptional situation where the 

principal does not fulfill this 

obligation is when he opposes the 

beginning or continuation of the 

management in the sense of art. 1338 
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ratificării gestiunii de către acesta. 

 

C. Ratificarea gestiunii de către 

gerat. Un efect deosebit de important 

al gestiunii de afaceri îl constituie 

ratificarea gestiunii de către gerat. 

Posibilitatea ratificarii actelor juridice 

ale gestiunii de către acesta, în sensul 

art. 1.339 NCC, apropie instituţia 

gestiunii de afaceri şi mai mult, de cea 

a mandatului. Acest lucru rezultă din 

interpretarea tezei finale a textului 

amintit, în sensul că prin ratificarea 

actelor juridice ale unei gestiuni, se 

produc efectele unui mandat [5]. Însă, 

este bine de ştiut faptul că aceste efecte 

retroactivează, deoarece sunt 

recunoscute de la momentul începerii 

gestiunii. Or, prin ratificarea gestiunii, 

opiniem să credem că legiuitorul a 

urmărit în primul rând constituirea unei 

opozabilităţi în beneficiul geratului 

asupra tuturor actelor ce pot privi 

gestiunea respectivă şi în subsidiar 

recunoaşterea acestor efecte. 

Argumentul esenţial ar fi ca prin 

intermediul ratificării, i se aduc la 

cunoştiinţa geratului toate actele 

încheiate în numele ori în beneficiul 

său, iar dacă aceste acte sau cheltuielile 

nu i-au produs un avantaj, gestiunea 

poate fi inoportună, în sensul 

dispoziţiilor art. 1.339 din NCC. 

 

Concluzii 

 

Scopul acestui studiu este 

reprezentat de scoaterea în evidenţă a 

unor aspecte teoretice incidente 

instituţiei, dar şi rolul acesteia pentru 

practica judiciară. Dacă am scos în 

evidenţă elementele corespunzătoare 

pentru o mai bună înţelegere a acesteia, 

rămane de vazut, însa, mai importantă 

va fi percepţia practicii asupra 

instituţiei.  

of the NCC. Otherwise, the 

fulfillment of the principal’s 

obligation equals the management 

ratification. 

 

C. The management ratification 

by the principal. A particularly 

important effect of the management of 

business is the management 

ratification by the principal. The 

possibility to ratify the legal 

management acts by the principal, in 

the sense of art. 1339 of the NCC, 

approaches even more the institution 

of business management to the 

mandate institution. This results from 

the interpretation of the final sentence 

from the above-mentioned text, 

meaning that, by ratifying the legal 

acts of management, there  are 

produced the effects of a mandate [5]. 

However, it is noteworthy that these 

effects retro-activate, as they are 

recognized upon the beginning of 

management. On the other hand, in 

our opinion, by management 

ratification, the legislator has 

pursued, first, the creation of an 

opposition in the principal’s benefit to 

all the acts that may regard the 

respective management and the 

recognition of these effects. The 

essential argument would be that, 

through ratification, the principal is 

notified about all the acts performed 

on his/her behalf or in his/her benefit 

and, if such acts or expenditures have 

not produced any advantage, the 

business management may be deemed 

as inopportune, in the sense of art. 

1339 of the NCC. 

 

Conclusions 

 

The aim of this study is obvious to 

some theoretical aspects of the 
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institution, but also incidents as this 

for jurisprudence. If we’are removed 

the corresponding elements for a 

better understanding of it, remains to 

be seen but more important will be the 

perception of the practice of the 

institution. 
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Rezumat: Prezenta lucrare își propune 

să facă o analiză comparativă a 

reglementării contractului de depozit 

plecând de la reglementarea acestui 

contract în codul nostru civil, în celelalte 

legislații europene precum și în DCFR 

(Draft Common Frame of References - 

proiectul de cod civil european). Scopul 

acestei analize este de a evidenția punctele 

comune, dar și diferențele existente în 

legislațiile țărilor membre ale Uniunii 

Europene și legislația noastră civilă cu 

privire la contractul de depozit. O atenție 

specială va fi acordată propunerii de 

reglementare a contractului de depozit în 

DCFR, plecând de la ideea că acest proiect 

de cod civil european constituie o lucrare 

academică de o reală valoare, cuprinzând 

norme model, create de reputați specialiști 

în drept din întreaga Uniune Europeană, 

fiind în același timp adaptat la cele mai noi 

schimbări din viața economică și socială. 

Rezultatul acestei analize comparative are 

în vedere o mai bună cunoaștere a 

celorlalte legislații europene, precum și a 

modului în care este prevăzută 

reglementarea contractului de depozit la 

nivel european. Totodată analiza 

reglementării DCFR scoate în evidență 

compatibilitatea existentă între actuala 

reglementare a contractului de depozit în 

codul nostru civil și reglementarea 

existentă în propunerea codului civil 

european, subliniind  modul în care 

adoptarea unei legislații comune la nivel 

european, după modelul actualul al DCFR, 

va influența reglementarea noastră internă.  
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DCFR and European 

legislations  
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Abstract: This paper aims to make a 

comparative analysis of regulation of 

deposit contract based on the regulation 

of this type of contract in our Civil Code, 

in other European legislation and the 

DCFR (Draft Common Frame of 

References – the Project for a European 

Civil Code). The purpose of this analysis 

is to highlight commonalities and 

differences in the legislations of EU 

member states and our civil law on the 

deposit contract. Special attention will be 

given to the proposed regulation of the 

deposit contract in the DCFR, based on 

the idea that this Project for an European 

Civil Code is an academic work of real 

value, which includes model regulations 

created by renowned experts in law 

throughout the European Union while it 

is also adapted to the latest changes in 

the economic and social life. The result of 

this comparative analysis envisages a 

better knowledge of other European 

legislations and the way how the 

regulation of the deposit contract is 

provided at European level. At the same 

time, the analysis of DCFR rules 

underlines the compatibility between the 

current regulation of the deposit contract 

in our Civil Code and the existing 

regulation in the proposed European 

Civil Code, highlighting how the adoption 

of a common European legislation, 

according to the current model of the 

DCFR, will influence our internal 

regulation. 
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Cuvinte cheie: contract de depozit; 

armonizarea și uniformizarea dreptului; 

drept comparat; drept civil european. 

 

 

Introducere 

 

Contractul de depozit este 

reglementat în toate legislațiile 

europene, în codurile civile sau 

comerciale, după caz. În dreptul 

continental contract de depozit are la 

bază conceptul roman de depositum, un 

contract real care se forma prin 

transmiterea detenținunii bunului de la 

deponent la depozitar. Contractul de 

depozit în dreptul roman putea avea ca 

obiect numai bunuri mobile, iar prin 

intermediul lui nu se transmitea 

proprietatea bunului, ci doar posesia sa. 

Contractul se putea încheia numai cu 

titlu gratuit, depozitarul neputând 

solicita plata unor sume de bani pentru 

depozitarea bunului. Inițial, nu exista o 

sancțiune pentru neîndeplinirea 

obligațiilor de către depozitar, iar 

ulterior, conform Legii celor XII Table, 

depozitarul care nu restituia bunul era 

acuzat de furtum, deponentul având 

dreptul, prin intermediul unei acțiuni 

civile, denumită actio depositi directa, 

la obținerea dublului valorii bunului 

depozitat. Depozitarul nu avea nici 

dreptul folosirii bunului dat în păstrare, 

faptă considerată furtum usus.  

Caracteristicile tradiționale ale 

contractului de depozit nu sunt radical 

modificate în actuala reglementare, 

majoritatea legislațiilor europene 

păstrând elementele centrale ale 

contractului din dreptul roman. 

Dezvoltările tehnologice, economice și 

sociale din ultima perioadă, necesită 

însă unele adaptări ale contractului de 

depozit, raportat la noile situații care 

apar în practică. Prima problemă care 

apare, este necesitatea menținerii 

 

Keywords: deposit contract; 

harmonization and uniformization of law; 

comparative law; European civil law. 

 

 

Introduction 

 

The deposit contract is regulated 

in all European legislation in civil or 

commercial codes, as appropriate. In 

continental law, the deposit contract is 

based on the Roman concept of 

depositum, a real contract which was 

formed by conveying the property 

possession from the depositor to the 

depositary. The deposit contract in 

Roman law could cover only movable 

property, and only the possession of 

property, not the ownership, was 

conveyed through it. The contract 

could be concluded only free of 

charge, with the depositary not being 

able to require the payment of money 

in exchange for the storage of goods. 

Initially, there was no penalty for 

failure by the depositary, but 

afterwards, according to the Law of 

Twelve Tables, the depositary who 

did not return the property was 

accused of furtum and the depositor 

had the right, through a civil action 

called actio depositi directa, to obtain 

twice the value of stored goods. The 

depositary did not have any right to 

use the property in storage, which was 

considered furtum usus.  

The traditional characteristics of 

the deposit contract are not radically 

changed in the current regulation, 

most European laws preserving the 

core elements of contract in Roman 

law. However, the technological, 

economic and social developments in 

the latest period need some 

adaptations of the deposit contract, 

related to the new situations arising in 

practice. The first problem that arises 
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caracterului de contract real al 

depozitului. În condițiile noilor cerințe 

ale pieții, în special din materia 

raporturilor dintre profesioniști, care 

solicită asumarea valabilă de obligații 

fără formalități excesive, se pune 

problema dacă nu este oportună 

transformarea contractului de depozit 

într-un contract consensual, în mod 

valabil încheiat, chiar dacă nu este 

însoțit de remiterea materială a bunului. 

A doua problemă, apare față de 

caracterul tradițional gratuit al 

depozitului în contextul actual, în care 

majoritatea contractelor de depozit sunt 

încheiate cu titlu oneros, depozitarea 

constituind chiar obiectul de activitate 

al unor profesioniști. O a treia 

problemă, este dacă reglementarea 

contractului de depozit este aplicabilă și 

atunci când vorbim de bunuri mobile 

incorporale, cum ar fi  cazul stocării de 

date, fișiere sau programe. În sfarșit, a 

patra problemă, privește modul de 

aplicare al dispozițiilor contractului de 

depozit în cazul așa numitelor contracte 

mixte, în care obiectul contractului este 

unul complex, care cuprinde atât o 

obligație de depozitare, cât și o altă 

obligație, cum ar fi de exemplu, situatia 

procesării unor mărfuri, care presupune 

atât o obligație de depozitare a 

materiilor prime și/sau a produsului 

finit, cât și o altă obligație de prestare a 

unui serviciu. 

Prezentul articol își propune să 

analizeze modul în care aceste 

probleme sunt tratate în Codul nostru 

civil, în alte legislații europene și în 

DCFR, ca model al unui Cod Civil 

European. 

 

Capitolul 1 - Principalele 

caractere ale contractului de depozit 

 

În codul nostru civil contractul de 

depozit este reglementat în Cartea V, 

is the need to maintain the character 

of a real deposit contract. Under the 

new requirements of the market, 

especially in the matter of relations 

between professionals seeking valid 

assumption of obligations without 

excessive formalities, the question is 

whether it is appropriate to turn the 

deposit contract into a consensual 

agreement, validly concluded even if 

not accompanied by the physical 

delivery of the goods. A second 

problem arises regarding the 

traditional gratuitous character in the 

current context, where most deposit 

contracts are concluded for pecuniary 

interest, the storage being the main 

activity of certain professionals. A 

third problem is whether the 

regulation of the deposit contract is 

applicable even when we speak of 

intangible movable property, such as 

in storing data, files or programs. Last 

but not least, the fourth problem 

concerns the application of the deposit 

contract provisions in the case of the 

so-called mixed contracts, in which 

the complex contract includes both an 

obligation of storage and other 

obligations, such as for example, the 

situation of processing of goods, 

which requires both an obligation of 

storage of raw materials and/or final 

product and also a further obligation 

to provide a service. 

This article aims to analyse how 

these issues are addressed in our Civil 

Code, in other European legislation 

and in DCFR, as a model of a 

European Civil Code. 

 

Chapter 1 - The main features 

of the deposit contract 

 

In our Civil Code, the deposit 

contract is regulated in Book V, Title 

IX – Various special contracts, 
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Titlul IX- Diferite contracte speciale, 

Capitolul XII - Contractul de depozit, 

articolele - 2.103-2.143. Facem 

precizarea că prezenta lucrare se 

limitează la analizarea dispozițiilor 

cuprinse în articolele 2.103-2.126 cu 

referire strictă la contractul de depozit, 

fără a trata depozitul hotelier și 

sechestrul convențional, reglementate în 

același capitol al codului civil. 

Contractul de depozit este definit în 

articolul 1.103 ca fiind, contractul prin 

care depozitarul primește de la 

deponent un bun mobil, cu obligația de 

a îl păstra și restitui în natură. În 

articolul 2 al aceluiași alineat, este 

precizat că remiterea bunului este o 

condiție pentru încheierea valabilă a 

contractului, cu excepția cazului în care 

depozitarul deține deja bunul cu un alt 

titlu. Reiese că leguitorul a menținut 

caracterul tradițional de contract real al 

depozitului, remiterea bunului fiind o 

condiție esențială pentru încheierea 

valabilă a contractului. Această 

concepție tradițională, de contract real 

al depozitului, este păstrată și în 

Austria, Blegia, Italia, Portugalia și 

Spania. În Franța, remiterea materială a 

bunului este necesară pentru încheierea 

valabilă a contractului de depozit, însă 

părțile pot încheia un antecontract de 

depozit care produce efecte similare 

contractului în sine. În alte state 

europene, care și-au modificat recent 

legislația civilă, contractul de depozit a 

căpătat caracter consensual. Este cazul 

Ungariei, Olandei și Germaniei. În 

Polonia, sunt reglementate două tipuri 

de contracte asemănătoare, contractul 

de păstrare a unui bun, contract cu 

caracter real, și contractul de depozit, 

contract cu caracter consensual.  

DCFR definește contractul de 

depozit în Capitolul 5 al Cărții IV, 

Partea C - Contracte de prestări 

servicii, ca fiind contractul prin care o 

Chapter XII – The deposit contract, 

Articles 2103-2143. We mention that 

this paper is limited to reviewing the 

provisions contained in Articles 2103-

2126 with strict reference to the 

deposit contract, without approaching 

the hotel deposit and the conventional 

seizure, also regulated in the same 

chapter of the Civil Code.  

The deposit contract is defined in 

Article 1103 as the contract by which 

the depositary receives from the 

depositor a movable good, with the 

obligation to preserve it and return it 

in its nature. Article 2 of the same 

paragraph states that the remittance of 

goods is a prerequisite for the valid 

conclusion of the contract, unless the 

depositary already owns the goods 

with another title. It follows that the 

legislator has maintained its 

traditional character of a real deposit 

contract, the remittance of property 

being a prerequisite for the valid 

conclusion of the contract. This 

traditional conception of a real deposit 

contract is also preserved in Austria, 

Belgium, Italy, Portugal and Spain. In 

France, the remittance of material 

goods is necessary for the valid 

conclusion of the deposit contract, but 

the parties may conclude a pre-

contract of deposit which produces 

similar effects as the contract itself. In 

other European countries, which have 

recently changed their civil law, the 

deposit contract has got a non-

consensual character. It’s the case of 

Hungary, the Netherlands and 

Germany. In Poland two similar types 

of contracts are regulated: a contract 

for preservation of property, a 

contract with real character, and the 

deposit contract, a contract with 

consensual character. 

DCFR defines the deposit 

contract in Chapter 5 of Book IV, Part 
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parte, depozitarul, își ia angajamentul 

de a depozita un bun mobil sau un bun 

incorporal pentru o altă persoană, 

denumită client. Reglementarea DCFR 

abandonează concepția de contract real 

al depozitului, reglementând implicit 

caracterul consensual al acestui 

contract. Optarea pentru această 

variantă a avut în vedere modificarea 

unei alte caracteristici tradiționale a 

contractului de depozit, și anume, aceea 

de contract cu titlu gratuit. Conform 

tradiției romane, depozitul se încheia cu 

titlu gratuit, iar datorită faptului că 

depozitarul nu avea nici un beneficiu ca 

urmare a încheierii acestuia, era 

justificată impunerea unei reguli stricte 

cu privire la încheierea lui. Această 

regulă strictă prevedea că, pentru a fi 

valabil obligat, depozitarul trebuia să ia 

efectiv în posesie bunul și nu doar să 

promită primirea lui ulterioară. O astfel 

de reglementare a devenit însă desuetă, 

raportat la majoritatea contractelor de 

depozit care au astăzi caracter 

comercial. Depozitarea bunurilor 

constituie obiectul de activitate al unor 

profesioniști, depozitarul și deponentul 

trebuind să aibă posibilitatea negocierii 

și încheierii contractului, chiar dacă  

deponentul va preda bunul la alt 

moment, ulterior, de comun acord 

convenit. Această situație este des 

întâlnită în practică și poate avea în 

vedere o multitudine de situații, cum ar 

fi, atunci când deponentul așteaptă 

livrarea unor bunuri și încheie un 

contract de depozit anterior livrării 

efective pentru a asigura depozitarea 

acesteia. Conform concepției 

tradiționale, un astfel de contract de 

depozit nu va fi valabil încheiat, 

neexistând predarea materială a 

bunurilor, iar într-o astfel de situație 

deponentul nu va avea posibilitatea 

obligării depozitarului la preluarea 

efectivă a bunurilor. În concluzie, cel 

C – Service contracts, as the contract 

whereby one party, the depositary, 

undertakes to store a movable or 

intangible property for another 

person, called client. DCFR 

regulation abandons the concept of 

real contract of deposit thus regulating 

the consensual nature of the contract. 

The option for this variant considered 

the modification of other traditional 

characteristics of the deposit contract, 

namely the free of charge contract. 

According to Roman tradition, the 

deposit will be concluded free of 

charge, and due to the fact that the 

depositary had no benefit as a result 

of its conclusion, strict rules on its 

conclusion were justified to be 

imposed. This strict rule provides 

that, in order to be valid must, the 

depositary must actually take 

possession of the property and not just 

to promise its future receiving. 

However, this kind of regulation has 

become obsolete in relation to the 

majority of deposit contracts which 

have a commercial character today. 

Storing goods is the activity of 

professionals, and the depositary and 

the depositor must have the 

possibility of negotiating and 

concluding the contract, even if the 

depositor will subsequently deliver 

the goods, as agreed by mutual 

agreement. This situation is often 

encountered in practice and may 

consider a variety of situations, such 

as when the depositor expects the 

delivery of goods and concludes a 

deposit contract before the actual 

delivery, in order to ensure its storage. 

According to the traditional 

conception, such a deposit contract 

will not be validly concluded as the 

material goods don’t exist, and in 

such a case the depositor will not be 

able to oblige the depositary to take 
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putin în cazul contractului de depozit cu 

titlu oneros, este preferabilă abordarea 

unei concepții mai flexibile care să 

permită încheierea pe cale consensuală 

a contractelor de depozit.  

Într-o măsură, legat de caracterul 

real sau consensual al contractului de 

depozit, așa cum am prezentat mai sus, 

apare caracterul de contract cu titlu 

gratuit sau oneros al depozitului. În 

toate legislațiile europene este astăzi 

acceptată încheierea de contracte de 

depozit cu titlu oneros, deși în codurile 

civile mai vechi depozitul nu putea fi 

decât gratuit (cum este cazul codului 

civil Francez din 1917). În codurile 

comerciale din Austria, Germania, 

Olanda  și Spania, contractul de depozit 

se poate încheia numai cu titlu oneros, 

atunci când depozitarul este 

prefesionist. 

În codul nostru civil la articolul 

2.106 alineatul 1, este precizat că 

depozitul este cu titlu gratuit dacă din 

convenția părților, din uzanțe ori alte 

împrejurări, precum profesia 

depozitarului, nu rezultă că trebuie să 

fie plătită o remunerație. Leguitorul a 

păstrat, într-o oarecare măsură, 

concepția tradițională, creând prezumția 

că în lipsa unei stipulații contrare, 

depozitul este cu titlu gratuit. Excepția 

o constituie situația în care depozitarul 

este un profesionist, caz în care 

contractul de depozit este considerat 

încheiat cu titlu oneros, chiar și atunci 

când părțile nu au prevăzut cuantumul 

remunerației, conform articolului 2.106 

alineatul 2 Cod Civ., aceasta urmând a 

fi stabilită de instanța judecătorească în 

raport de valoarea serviciilor prestate.  

Încadrarea contractului în categoria 

celor cu titlu gratuit sau oneros, are 

implicații diferite în ceea ce privește 

răspunderea depozitarului. Conform 

articolului 2.107 aliniatul 1 din codul 

nostru civil, depozitarul răspunde numai 

over the goods. In conclusion, at least 

in the case of the deposit contract for 

pecuniary interest, it is preferable to 

approach a more flexible concept 

allowing consensual conclusion of 

deposit contracts. 

In a measure related to the real or 

consensual character of the deposit 

contract, as presented above, the 

character of the deposit contract 

appears to be gratuitous or onerous. In 

all European legislations, the 

conclusion of deposit contracts for 

pecuniary interest is now accepted, 

although older civil codes state the 

deposit could only be gratuitous (like 

the French Civil Code of 1917). In 

commercial codes in Austria, 

Germany, the Netherlands and Spain, 

the deposit contract may be concluded 

for pecuniary interest only when the 

depositary is a professional. 

Our Civil Code, Article 2106, 

paragraph 1 states that the deposit is 

free of charge if it does not follow, 

from the agreement of the parties, 

common practices or other 

circumstances such the profession of 

the depositary, that remuneration must 

be paid. The legislator retained the 

traditional character to a certain 

extent, thus creating a presumption 

that the deposit is free of charge if not 

provided otherwise. The exception is 

the situation when the depositor is a 

professional, in which case the 

deposit contract is considered 

completed for pecuniary interest, even 

when the parties did not stipulate the 

amount of remuneration, in 

accordance with Article 2106 

paragraph 2 of the Civil Code; this 

amount follows to be determined by 

the court in relation to the value of 

services provided. 

Framing the contract under the 

gratuitous or onerous category has 
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în cazul în care nu a depus diligența 

dovedită pentru păstrarea propriilor sale 

bunuri. În alineatul 2 este prevazut că, 

în lipsă de stipulație contrară, atunci 

când depozitarul este remunerat sau este 

un profesionist ori i s-a permis să se 

folosească de bunul depozitat, el are 

obligația de a păstra bunul cu prudență 

și diligență. Sunt create astfel două 

premise. Prima are în vedere depozitul 

cu titlu gratuit, în care sarcina probei 

pentru atragerea răspunderii 

depozitarului este atribuită 

deponentului, care trebuie să 

dovedească că acesta a acționat cu mai 

puțină atenție și grijă decât a avut față 

de bunurile sale proprii. A doua situație 

are în vedere depozitul cu titlu oneros, 

în care depozitarul are obligația de a 

acționa cu prudență și diligență. În 

opinia noastră, deponentul trebuie să 

dovedească în acest caz, doar 

deteriorarea bunului, fiind în sarcina 

depozitarului să probeze că deteriorarea 

s-a produs din alte motive decât lipsa sa 

de prudență și diligență. 

Așa cum am menționat mai sus, nici 

celelalte legislații europene nu au 

abandonat în totalitate caracterul 

tradițional de contract cu titlu gratuit al 

depozitului, permițând însă și 

încheierea lui cu titlu oneros, în special 

atunci când are caracter comercial. De 

cele mai multe ori, aceeași reglementare 

se aplică atât în cazul contractelor cu 

titlu gratuit, cît și în cazul celor cu titlu 

oneros, însă răspunderea depozitarului 

este diferită, după cum depozitul este 

titlu gratuit sau nu. În Franța, se aplică 

aceleași reguli, atât în cazul depozitului 

remunerat cât și neremunerat, însă grija 

pe care trebuie să o aibă depozitarul 

este mai scazută atunci când depozitul 

este gratuit. În Austria, contractele de 

depozit pot fi cu titlu oneros sau gratuit, 

depozitarea comercială nu se poate 

încheia decât cu titlu oneros. Este de 

different implications in terms of the 

depositary’s liability. Under Article 

2107 paragraph 1 of our Civil Code, 

depositary shall be liable only if not 

submitted the diligence proven to 

preserve its own goods. Paragraph 2 

provides that, in the absence of a 

contrary stipulation, when the 

depositary is paid or is a professional 

or was allowed to use the stored 

goods, he/she is required to preserve 

the property with prudence and 

diligence. Two premises are thereby 

created. The first one concerns the 

gratuitous deposit, where the burden 

of proof for the depositary’s liability 

is attributable to the depositor who 

must prove that he/she acted with less 

care and attention than he/she did 

with his/her own property. The 

second situation is considering the 

deposit for pecuniary interest, in 

which the depositary has the 

obligation to act with prudence and 

diligence. In our opinion, the 

depositor in this case must prove only 

damage to property, as it is the 

responsibility of the depositary to 

prove that the damage occurred for 

reasons other than his/her lack of 

prudence and diligence.  

As mentioned above, the other 

European legislation did not 

completely abandon the traditional 

character of the deposit contract 

either, allowing, however, its 

conclusion for pecuniary interest, 

especially when it has a commercial 

character. In most cases, the same 

regulations apply to both to gratuitous 

and onerous contracts, but the 

depositary’s liability is different as the 

deposit is free of charge or not. In 

France, the same rules apply both to 

the paid and unpaid deposit, but the 

diligence the depositary needs to 

prove is lower when the deposit is 
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remarcat faptul că nu există o 

răspundere mai mică a depozitarului în 

legislația austriacă, atunci când 

depozitul nu este remunerat, caracterul 

gratuit al depozitului nu exonerează în 

nici un fel de răspundere depozitarul. În 

Germania, este prevăzută o 

reglementare asemănătoare cu cea din 

codul nostru civil, depozitarul fiind 

răspunzator în cazul depozitului gratuit, 

doar dacă nu a acționat cu grija pe care 

a avut-o pentru bunurile sale proprii. În 

Italia și Olanda, contractul de depozit 

poate fi gratuit sau cu titlu oneros, 

răspunderea depozitarului în cazul 

depozitului gratuit fiind mai puțin 

strictă. O soluție oarecum diferită a fost 

adoptată în Polonia, unde sunt 

reglementate două tipuri de contracte: 

de depozitare, care nu pot fi încheiate 

decât cu titlu oneros, și de "păstrare a 

unui bun" care pot fi încheiate atât cu 

titlu oneros cât și gratuit.  

DCFR optează pentru o modalitate 

diferită de reglementare față de cea 

existenta în codurile civile ale statelor 

europene. Deși regulile DCFR sunt 

aplicabile atât contractelor de depozit 

cu titlu oneros, cât și celor cu titlu 

gratuit, cu adaptările necesare, acest 

lucru nu este în mod explicit prevăzut. 

În alineatul 2 al articolul 5 : 101 - Scop, 

este prevăzut că prezentul capitol nu se 

aplică contractelor de depozit care 

privesc: a) bunuri imobile; b) 

transportul bunurilor mobile sau 

incorporabile; și c) bani sau titluri de 

valoare sau alte drepturi. Din redactarea 

articolului rezultă, în mod implicit, că 

prezenta reglementare va fi aplicabilă 

oricăror alte tipuri de contracte de 

depozit, indiferent dacă sunt cu titlu 

oneros sau gratuit. În notele explicative 

ale autorilor, referitoare la acest articol, 

se menționează însă, că natura gratuită a 

depozitului trebuie luată în considerare 

atunci când se evaluează răspunderea 

free. In Austria, the deposit contracts 

can be gratuitous or onerous; 

however, the commercial preservation 

of property can be concluded only in 

pecuniary interest. It is worth noting 

that the liability of the depositary is 

not less in Austrian law when the 

deposit is not remunerated; the 

gratuitous character of the deposit 

does not exempt in any way the 

responsible depositary. In Germany, a 

regulation similar to that in our civil 

code is stipulated, with the depositary 

being liable for the gratuitous deposit 

unless acted with the diligence that 

he/she had for its own goods. In Italy 

and the Netherlands, the deposit 

contract shall be for free or for 

consideration, with the depositary’s 

liability being less strict in the case of 

the gratuitous contract. A somehow 

different solution was adopted in 

Poland, where covered two types of 

contracts: the deposit contract, which 

can only be concluded for pecuniary 

interest, and the contract for 

“preservation of property” which can 

be concluded either in pecuniary 

interest or for free. 

DCFR opts for a different way to 

regulate compared to the existing 

regulation in the civil codes of 

European countries. Although DCFR 

rules are applicable for both onerous 

and gratuitous deposit contracts, with 

the necessary adjustments, this is not 

explicitly provided. Paragraph 2 of 

Article 5: 101 - Purpose, provides that 

the present chapter does not apply to 

deposit contracts concerning: a) real 

estate b) the transportation of movable 

or intangible property, and c) money 

or securities or other rights. From the 

Article, it implicitly results that this 

regulation will be applicable to any 

other deposit contracts whether for 

pecuniary interest or free of charge. In 
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depozitarului, lipsa unei plăți putând 

influența grija pe care o va avea 

depozitarul, dar și așteptările rezonabile 

pe care le poate avea deponentul de la 

depozitar, atunci când nu achită nici un 

preț pentru serviciul prestat.  

 

Capitolul 2 - Bunurile ce pot face 

obiectul contractului de depozit 

 

Plecând de la articolul 5: 101 din 

DCFR, menționat mai sus, apare 

necesară analizarea bunurilor ce pot 

face obiectul contractului de depozit. 

DCFR menționează în mod expres 

faptul că, reglementarea contractului de 

depozit nu este aplicabilă în cazul 

bunurilor imobile, a transporturilor de 

bunuri mobile, corporale sau 

incorporale, și nici în cazul în care 

depozitul privește bani, titluri de 

valoare sau alte drepturi.  

Cu privire la depozitul bunurilor 

imobile, acesta nu este cunoscut decât 

într-o mică parte din legislațiile 

europene, cum ar fi cazul Austriei și 

Olandei. În majoritatea statelor 

europene însă depozitul bunurilor 

imobile nu este reglementat. Este cazul 

legislației noastre civile, dar și a 

Belgiei, Germaniei, Poloniei, Franței și 

Spaniei. Faptul că nu există o 

recunoaștere majoritară, la nivelul 

legislațiilor europene, a contractului de 

depozit cu privire la bunuri imobile, 

cunostituie unul dintre motivele pentru 

care a fost exclus și din reglementarea 

DCFR. Un alt motiv, a fost faptul că 

natura acestui tip de depozit ar fi cu 

totul diferită, având în vedere că bunul 

nu este depozitat la depozitar, rămânînd 

în locul în care se află. Acestor tipuri de 

contracte le pot fi aplicabile 

reglementările contractului de prestări 

servicii cuprinse în DCFR.  

Reglementarea contractului de 

depozit, conform DCFR, nu este 

the explanatory notes of the authors 

on this article it is however mentioned 

that the gratuitous nature of the 

deposit should be considered when 

assessing the liability of the 

depositary as the lack of payment may 

influence the diligence of the 

depositary, also the reasonable 

expectations the depositor they can 

have from the depositary when he/she 

does not pay any price for the service 

provided. 

 

Chapter 2 - The goods which 

may be subject to the deposit 

contract 

 

Based on Article 5: 101 of DCFR 

mentioned above, analysing the goods 

that may be subject to deposit contract 

appears as necessary. DCFR expressly 

mentions that the regulation of the 

deposit contract is not applicable to 

immovable property, transport of 

goods, tangible or intangible property, 

nor the money deposit, securities or 

other rights. 

Regarding the deposit immovable 

property, this is not known only to a 

small part of European legislation 

such as the case of Austria and the 

Netherlands. However, in the most 

European countries, the deposit of 

immovable property is not regulated. 

This is the case of our civil 

legislation, but also of Belgium, 

Germany, Poland, France and Spain. 

The fact that there is not a majority of 

recognition of the deposit contract on 

immovable property in the European 

laws is one of the reasons why it was 

excluded also from the DCFR 

regulation. Another reason was that 

the nature of this type of deposit 

would be completely different, since 

the property is not deposited with the 

depositary and remains in the place 
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aplicabilă nici atunci când are în vedere 

transportul bunurilor, transport care 

implicit prevede și depozitarea 

bunurilor pe perioada acestuia. Motivul 

pentru care s-a optat pentru această 

variantă, este că, în cele mai multe 

cazuri, acest tip de operațiune este 

reglementată în mod distinct sub forma 

contractului de transport, atât în 

legislațiile europene dar și în tratate 

internaționale, și nu s-a dorit 

interferarea cu aceste dispoziții speciale 

din legislațiile interne sau 

internaționale. Contractul de transport 

are o reglementare speciala și în codul 

nostru civil, în Cartea V, Titlul 9, 

Capitolul VIII, articolele 1.955-2.008. 

DCFR exclude de la aplicare 

dispozițiile contractului de depozit și 

atunci când depozitarea are ca obiect  

bani, titluri de valori sau alte drepturi. 

Pentru această variantă s-a optat, ca și 

în situația contractului de transport, 

deoarece pentru astfel de operațiuni 

există legi speciale în majoritatea 

statelor europene. În Austria, Germania 

și Grecia, spre exemplu, pentru bani și 

titluri de valori nu se poate crea un 

contract de depozit reglementat de 

codul civil, existând o legislație specială 

în acest sens. Codul nostru civil permite 

depozitarea de bani printr-un contract 

de depozit civil, în articolul 2.105 

aliniatul 1 Cod Civ., fiind prevăzut că 

atunci când sunt remise fonduri bănești 

sau alte asemenea bunuri, fungibile și 

consumtibile prin natura lor, acestea 

devin proprietatea celui care le 

primește, depozitarul nefiind obligat la 

restituire în individualitatea lor. Ținând 

cont de faptul că obiectul material al 

contractului de depozit, este prevăzut în 

mod generic, ca fiind format din bunuri 

mobile (articolul 2.013 alineatul 1  Cod 

Civ.), precum și de faptul că nu există o 

interdicție expresă cu prvire la 

încheierea de contracte de depozit 

where it is. These types of contracts 

may be applicable to the service 

contract regulations contained in 

DCFR. 

The regulation of the deposit 

contract according to DCFR is not 

applicable, not even when it envisages 

transportation of goods, as the 

transportation implies storage during 

transport period. The reason for 

opting for this variant is that, in most 

cases, this type of operation is 

regulated separately under the 

transportation contract, both in 

European legislations and in 

international treaties, and the 

interference with the special 

provisions of domestic or 

international laws was not meant. The 

transportation contract has a special 

regulation also in our Civil Code in 

the Book V, Title 9, Chapter VIII, 

Articles 1955-2008. 

DCFR excludes the deposit 

contract from application also when 

the property to be stored is money, 

securities or other rights. As in the 

case of the transportation contract, 

this option was chosen since there are 

special laws for such transactions in 

most European countries. In Austria, 

Germany and Greece, for example, 

for money and securities, a deposit 

contract governed by the Civil Code 

cannot be concluded, as there is a 

special legislation in this respect. Our 

Civil Code allows money storage 

through a civil deposit contract, in 

paragraph 1 of Article 2105 of Civil 

Code, being provided that, when 

monetary funds or other fungible and 

consumable goods by their nature are 

remitted, they become the property of 

the recipient, with the depositary not 

being obliged to refunding in their 

individuality. 

Given that the material object of 
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având ca obiect titluri de valoare, 

considerăm că pot fi încheiate astfel de 

contracte cu aplicarea dispozițiilor 

codului civil. Trebuie totuși menționat 

că, în privința depozitelor de bani și alte 

valori specifice, există și o legislație 

specială în acest sens în dreptul nostru 

intern, respectiv Ordonanţa de Urgenţă 

a Guvernului nr. 99/2006 privind 

instituţiile de credit şi adecvarea 

capitalului, Ordonanţa Guvernului nr. 

39/1996 privind înfiinţarea şi 

funcţionarea Fondului de garantare a 

depozitelor în sistemul bancar, Norma 

Băncii Naţionale a României nr. 

10/2009 pentru aplicarea 

Regulamentului nr. 25/2009 al Băncii 

Centrale Europene privind bilanţul 

sectorului instituţii financiare monetare 

(reformat 2008/32/ BCE). Și în 

legislația comunitară exista o directivă, 

Directiva 94/19/CE privind sistemele de 

garantare a depozitelor, care prevede 

reglementări speciale cu privire la 

depozitele bancare. Considerăm 

depozitele bancare ca fiind o varietate a 

contractului de depozit, cu caracteristici 

proprii, care au în vedere protecția 

juridică a deponentului și 

responsabilitatea instituției bancare, 

care diferențiază depozitul bancar de cel 

încheiat în conformitate cu dispozițiile 

codului civil.  

DCFR prevede în alineatul 1 al 

articolul 5 : 101 faptul că, pot constitui 

obiect al contractului de depozit 

bunurile mobile, corporale sau 

incorporale. Astfel DCFR precizează în 

mod clar că pot fi depozitate nu doar 

bunurile mobile corporale, dar și alte 

lucruri care nu au o existență fizică, 

cum ar fi informațiile pe un server. În 

majoritatea legislațiilor europene, 

bunurile mobile incorporale fie nu pot 

face obiectul contractului de depozit, fie 

pot constitui obiectul unui astfel de 

contract numai dacă sunt incorporate în 

the deposit contract is generically 

provided as consisting of movable 

property (Article 2013 paragraph 1 of 

Civil Code) and the fact that there is 

no expressed prohibition on 

concluding deposit contracts with 

securities as the object, we consider 

that such contracts may be concluded 

under the provisions of the Civil 

Code. However, it should be noted 

that, regarding the money deposits 

and other specific valuables, there are 

special legislation to this effect in our 

domestic law, namely the 

Government Emergency Ordinance 

no. 99/2006 on credit institutions and 

capital adequacy, the Government 

Ordinance no. 39/1996 on the 

establishment and functioning of the 

Deposits Guarantee Fund in the 

banking system, the Norm of National 

Bank of Romania no. 10/2009 for the 

application of Regulation No. 

25/2009 of the European Central 

Bank on the balance sheet of the 

monetary financial institutions (recast 

2008/32/ECB). There is a directive 

also in the Community law, Directive 

94/19/EC on Deposit Guarantee 

Schemes, which provides special 

regulations on bank deposits. We 

consider bank deposits as a variety of 

deposit contract with its own 

characteristics considering the legal 

protection of depositors and the 

responsibility of banking institutions, 

which differentiates the bank deposit 

from the one concluded in accordance 

with the provisions of the Civil Code. 

DFC provides in paragraph 1 of 

Article 5: 101 that tangible or 

intangible movable property may 

constitute the object of the deposit 

contract. Thereby, DCFR clearly 

states that not only movable tangible 

property, but also other things with no 

physical existence such as 
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obiecte cu existență fizică, o astfel de 

soluție fiind adoptată în Austria. În 

Belgia, Germania, Polonia, Scoția, 

Spania și Elveția, obiectul material al 

contractului de depozit poate fi 

constituit numai din bunuri mobile.  

Codul nostru civil prevede că prin 

contractul de depozit, depozitarul 

primește de la deponent un bun mobil, 

cu obligația de a-l păstra o perioadă de 

timp și de a-l restitui în natură. Pentru 

încheierea valabilă a contractului este 

necesară remiterea materială a bunului 

(articolul 2.102 alineatul 1 și 2 Cod. 

Civ.). Din redactarea textului legal 

reiese că doar bunurile mobile, care au 

o existență fizică, pot face obiectul 

contractului de depozit, deoarece doar 

acestea sunt susceptibile de a fi  remise 

material și restituite în natură. Bunurile 

incorporale, de tipul informațiilor, pot fi 

transmise doar prin intermediul 

mijloacelor tehnologice specifice, 

neavând o existență materială, iar atunci 

cînd aceste informații au fost transmise 

pentru stocare, prin mediul virtual, nu 

poate fi considerat încheiat un contract 

de depozit. În situația în care informația 

este încorporată într-un bun material 

care permite stocarea acestuia, este în 

opinia noastră, posibilă încheierea unui 

contract de depozit, însă obligația 

depozitarului va privi doar depozitarea 

corespunzatoare a bunului material, fără 

a avea o obligație specifică cu privire la 

integritatea informațiilor stocate pe 

acesta. În dreptul nostru intern există o 

reglementare specială, cu privire la 

reținerea și prelucrarea datelor cu 

caracter personal (Legea 506/2004 cu 

modificările și completările ulterioare), 

dar care are în vedere chestiuni de 

politică publică, cu privire la garantarea 

securitații datelor cu caracter personal și 

garantarea protecției vieții private a 

persoanelor fizice, chestiuni ce nu au 

legătură cu reglementarea din codul 

information on a server can be stored. 

In most European laws, the 

incorporeal movable property cannot 

be covered by the deposit contract or 

may be the subject of such contracts 

only if they are embedded in objects 

with physical existence, such a 

solution being adopted in Austria. In 

Belgium, Germany, Poland, Scotland, 

Spain and Switzerland, the subject 

matter of the deposit contract shall be 

constitute only from movable 

property. 

Our civil code provides that, by 

the deposit contract, the depositor 

receives a movable property from the 

depository, with the obligation to 

preserve it for a period of time and to 

return it in nature. The material 

remittance of property is required for 

the valid conclusion of contract 

(Article 2102, paragraph 1 and 2 of 

the Civil Code). The legal text 

stipulates that only movable property 

with a physical existence can be 

subject to the deposit contract, as they 

are the only able of being received 

and returned in kind. The intangible 

goods, such information, may be 

transmitted only through specific 

technological means and don’t have a 

material existence, and when this 

information was transmitted for 

storage through the virtual 

environment, a deposit contract 

cannot be considered as concluded. If 

the information is incorporated into a 

tangible property allowing it to be 

stored, in our opinion, it is possible to 

conclude a deposit contract, but the 

obligation of the depositary will only 

cover the proper storage of tangible 

goods, without a specific obligation 

on the integrity of information stored 

on it. In our domestic law, there is a 

special regulation on retention and 

processing of personal data (Law 
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civil a contractului de depozit.  

 

Capitolul 3 - Aplicarea 

reglementării contractului de depozit 

în unele cazuri specifice 

 

Există situații în care natura 

obligației asumate prin contractul 

încheiat între părți are un caracter 

complex, ce nu se oprește la o simplă 

obligație de depozitare a unui bun, ci 

implică și alte obligații, cum ar fi 

administrarea acestuia, astfel încât 

depozitarea în sine constituie numai o 

parte, mai mică sau mai mare, a relației 

dintre părți.  

O situație de acest gen o apare, de 

exemplu, atunci când în cadrul unei 

locații, cum ar fi un teatru sau un 

restaurat, există serviciul de garderobă, 

în care clienții își depozitează hainele 

pe perioada timpului petrecut în locație. 

Depozitarea în acest caz constituie un 

serviciu adițional, și deci o obligație 

accesorie celei principale, de prestare a 

serviciului pentru client. Considerăm că 

în această situație depozitarea trebuie 

considerată, în plan juridic, ca fiind un 

contract de depozit, separat de 

contractul de prestări servicii, cu 

aplicarea dispozițiilor corespunzătoare, 

cuprinse în Codul nostru civil. Aceeași 

soluție a fost adoptată și în DCFR. 

În Belgia, Austria, Germania, 

Olanda, Scoția, Spania și Anglia, atunci 

când depozitarea este o obligație 

secundară față de obligația principală 

asumantă, răspunderea celui care deține 

bunul va fi atrasă conform 

reglementărilor care sunt aplicabile 

obligației principale. În Franța, atunci 

când persoana care primește bunul, 

indică în mod clar faptul că nu va 

asigura paza acestuia, atunci va fi 

exonerată de răspundere. 

Plasarea unui animal, pentru anumite 

perioade determinate, într-un centru 

506/2004 as amended and 

supplemented), but which considers 

public policy issues relating to 

guaranteeing the security of personal 

data and the protection of individuals’ 

privacy, issues not related to the 

regulation of the Civil Code on the 

deposit contract. 

 

Chapter 3 - Applying the 

regulation on the deposit contract 

in certain specific cases 

 

There are situations where the 

nature of the obligation assumed by 

contract between the parties has a 

complex character that does not stop 

at a mere obligation of storing 

property but also involves other 

obligations such as its administration, 

so that the storage itself is only a part, 

smaller or larger, of the relationship 

between the parties. 

A situation like this one occurs, 

for example, when in a location such 

as a theatre or a restaurant there is a 

cloakroom service, where customers 

store their clothes during the time 

spent on site. Storage in this case is an 

additional service and therefore 

incidental to the primary obligation of 

service to the customer. We believe 

that this situation should be legally 

considered as deposit contract, 

separately from the service contract, 

with adequate provisions contained in 

our Civil Code. The same solution 

was adopted also in DCFR. 

In Belgium, Austria, Germany, 

the Netherlands, Scotland, Spain and 

England, where storage is an 

obligation secondary to the principal 

obligation assumed, the responsibility 

of the property holder will be 

according to the regulations 

applicable to the principal obligation. 

In France, when the person receiving 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 4. Issue 1/2015 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Anemari OPRIȚOIU 

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

254 

specializat în primirea și îngrijirea 

acestora, sau către alte persoane dispuse 

să le gazduiască pentru un anumit timp, 

este considerat contract de depozit în 

unele state europene. Dispozițiile 

DCFR care reglementează depozitul 

sunt aplicabile și atunci când privesc 

încredințarea unui animal, însă acestea 

se vor completa în mod corespunzător 

cu dispozițiile cuprinse în 

reglementarea altor contracte de prestări 

servicii, având în vedere faptul că 

depozitarul are de îndeplinit și alte 

obligații decât simpla găzduire a 

animalului, cum ar fi de supraveghere și 

de îngrijire. În Austria, atunci când 

obligația depozitarului nu se rezumă 

doar la păstrarea bunului, fiind necesare 

și alte măsuri, cum ar fi administrarea 

bunului, se consideră încheiat un 

contract mixt, căruia îi sunt aplicabile 

reglementările contractului de depozit și 

ale celui de mandat. În Olanda și 

Spania, atunci când pe langă depozitare 

este necesară prestarea și a unor alte 

servicii, tipul serviciilor ce trebuie 

prestate în afară de depozitare 

determină reglementarea care va fi 

aplicabilă acestora. În Franța, într-o 

astfel de situație se consideră încheiat 

un contract mixt, căruia îi sunt 

aplicabile reglementările contractului de 

depozit și a contractului de muncă. În 

Germania, poate fi încredințat în grijă 

un animal printr-un contract de depozit. 

Raportat la reglementarea existentă în 

codul nostru civil, considerăm că atunci 

când se încredințează spre găzduire un 

animal se încheie un contract nenumit. 

Atunci cînd părțile nu au reglementat, 

prin convenția încheiată între ele, 

anumite aspecte, în conformitate cu 

articolul 1.168 Cod. Civ., care 

reglementează regulile aplicabile 

contractelor nenumite, vor fi aplicabile 

regulile speciale privitoare la contractul 

cu care se aseamănă cel mai mult. 

the goods clearly indicates that he/she 

will not provide its security, then 

he/she will be relieved of liability. 

Placing an animal for certain 

determined periods in a centre 

specialized in receiving and taking 

care of animals, or to other people 

willing to host them for a while is 

considered a deposit contract in some 

European countries. The DCFR 

provisions governing the deposit are 

also applicable in the custody of an 

animal, but they will be properly 

supplemented by the provisions 

comprised in the regulation of other 

service contracts, given that the 

depositary has to fulfil other 

obligations than simply hosting the 

animal, such as supervision and care. 

In Austria, when the obligation of the 

depositary is not only the preservation 

of property, and other measures such 

as administration of property are 

needed, a mixt contract is considered 

concluded, to which regulations of the 

deposit contract and the mandate 

contract are applicable. In the 

Netherlands and Spain, when the 

depositary is also required the 

provision of other services, the type of 

services that must be rendered besides 

the storage will determine the 

legislation applicable to them. In 

France, in such a situation, a mixt 

contract is considered concluded, to 

which the regulations on deposit 

contract and on the contract of 

employment are applicable. In 

Germany, an animal can be placed 

under the care by a deposit contract. 

Compared to the existing regulation in 

our Civil Code, we consider that an 

unnamed contract must be concluded 

when an animal is entrusted to 

hosting. When the parties did not 

regulated certain aspects by the 

agreement concluded between them, 
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Raportat la dispoziția legală anterior 

menționată, considerăm că pot fi 

aplicabile, atât dispozițiile ce 

reglementează contractul de mandat, cât 

și cele care reglementează contractul de 

depozit. 

O altă situație, care a primit 

rezolvări diferite în legislațiile 

europene, o constituie parcarea unei 

mașini în cadrul spațiilor special 

amenajate, situație calificată ca fiind fie 

contract de depozit, fie contract de 

locațiune. În Spania, Franța și 

Germania, se consideră încheiat un 

contract de depozit, doar dacă mașina 

este lasată într-o parcare păzită, în toate 

celelalte cazuri se consideră încheiat un 

contract de închiriere. În Anglia, se 

consideră încheiat un contract de 

depozit, doar dacă sunt predate cheile 

mașinii, fiind deci încredințată posesia 

asupra bunului. În Austria, atunci când 

mașina este lasată într-o parcare cu 

plată și pazită, se încheie un contract de 

depozit. În Blegia, se consideră încheiat 

un contract de depozit atunci cand 

parcarea este păzită, în caz contrar fiind 

considerat încheiat un contract de 

închiriere. În calificarea contractului, ca 

fiind de depozit sau de închiriere, are 

importanță și dacă operatorul parcării 

este un profesionist, iar proprietarul 

bunului aștepta din partea operatorului 

și o supraveghere a bunului său. 

Conform reglementării DCFR, 

dispozițiile care reglementează 

depozitul sunt aplicabile cu privire la 

parcarea unui autoturism într-un loc 

special amenajat în acest sens, însă 

răspunderea depozitarului va fi diferită, 

după cum parcarea este cu plată sau nu. 

Opinia noastră este că, în 

conformitate cu actuala reglementare a 

contractului de depozit în codul nostru 

civil, cu privirea la parcarea masinilor 

în cadrul parcărilor amenajate, între 

părți se încheie un contract de locațiune 

in accordance with Article 1168 of 

Civil Code, which regulates the rules 

applicable to unnamed contracts, the 

special rules on the contract to which 

they are most similar will apply. 

Compared to the legal provision 

previously mentioned, we consider 

that both rules regulating the mandate 

contract as well as those governing 

the deposit contact may be applicable. 

Another situation which received 

different solutions in European 

legislations is the parking of cars in 

specially designated areas, a situation 

described as either deposit or tenancy 

contract. In Spain, France and 

Germany, a deposit contract is 

concluded only if the car is left in a 

guarded parking lot; in all other cases 

a lease is concluded. In England, a 

deposit contract is considered only if 

the car keys are handed over, the 

possession of the property being thus 

entrusted. In Austria, when the car is 

left in a guarded and paid parking lot, 

a deposit contract is concluded. In 

Belgium, a deposit contract is 

concluded when the parking is 

guarded, otherwise being considered a 

lease contract. In qualifying the 

contract as a deposit or a lease, it is 

also important if the parking operator 

is a professional and the property 

owner expects surveillance of his/her 

property from him/her. 

According to DCFR regulation, 

the provisions governing the deposit 

are applicable to parking a car in a 

specially designated area, but the 

depositary’s liability will be different 

insomuch as the parking is paid or 

not. 

Our opinion is that, under the 

current regulation of the deposit 

contract in our Civil Code on car 

parking in specially design parking 

lots, the parties shall conclude a 
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și nu unul de depozit, indiferent dacă 

parcarea este cu plată sau fără plată, sau 

dacă este supravegheată. Conform 

articolului 2.104 Cod Civ., pentru a 

putea fi dovedit, contractul de depozit 

trebuie încheiat în scris. Codul civil 

impune deci forma scrisă a contractului 

de depozit, în lipsa acesteia, chiar dacă 

contractul va fi valabil încheiat prin 

remiterea materială a bunului, va fi 

imposibil de probat, cu excepția 

depozitului necesar care, conform 

articolului 2.124 Cod Civ., poate fi 

probat prin orice mijloc de probă. 

Având în vedere că în fapt nu se încheie 

nici un înscris constatator între părți cu 

privire la locurile de parcare, iar 

încheierea unui astfel de înscris cu 

privirea la ocuparea temporară, uneori 

chiar și pentru câteva minute, a unui loc 

de parcare ar fi lipsită de utilitate 

practică, conform dispozițiilor legale, 

încadrarea juridică a raportului dintre 

părți va fi făcută în sfera locațiunii. 

Conform articolului 1.781 Cod Civ., 

contractul de locațiune  se consideră 

încheiat îndată ce părțile au convenit 

asupra bunului și prețului, nefiind deci 

necesară constituirea nici unui înscris 

pentru probarea acesteia. Dacă, în 

situația parcărilor supravegheate sau 

nesupravegheate, cu plată sau fără plată, 

din interpretarea dispozițiilor codului 

civil reiese cu claritate că între părți se 

încheie un contract de locațiune și nu de 

depozit, în situația parcărilor de tip 

valet parking, în care sunt încredințate 

cheile și  masina pentru parcarea 

acesteia de către o persoană special 

angajată în acest sens, încadrarea 

raportului juridic dintre părți nu mai 

poate fi considerată locațiune. 

Considerăm că în acest caz ar trebui 

aplicate dispozițiile codului civil care 

reglementează depozitul necesar, 

conform cărora nu este obligatorie 

întocmirea unui înscris constatator, 

tenancy contract, not a deposit one, 

regardless the parking is paid/unpaid 

or supervised. Under Article 2104 of 

Civil Code, in order that the deposit 

contract to be proven, this shall be 

concluded in writing. The Civil Code 

therefore requires the written form of 

the deposit contract, failing that, even 

if the contract is validly concluded by 

delivering the material property, it 

will be impossible to prove, except 

that the deposit required under Article 

2124 of Civil Code can be proved by 

any evidence. 

Given that no document is 

actually concluded between the 

parties with respect to parking lots 

and the conclusion of such a 

document on temporary occupancy, 

sometimes even for a few minutes, of 

a parking space would be devoid of 

practical use, in accordance with 

applicable regulations, the legal 

classification of the relationships 

between the parties shall be made 

within the lease. Under Article 1781 

of Civil Code, the tenancy contract is 

validly concluded once the parties 

agreed on property and price, thus no 

document is necessary for this to be 

proven. If in the parking situation, 

supervised or unsupervised, paid or 

unpaid, from the interpretation of the 

Civil Code it is clear that the parties 

shall conclude a contract of lease and 

not of deposit, in the case of valet 

parking type, when the car and its 

keys are entrusted for its parking by a 

particular person committed to this, 

framing the legal relationship between 

the parties cannot be considered 

tenancy. We believe that, in this case, 

Civil Code provisions governing the 

deposit required according to which 

the preparation of a proving document 

is not mandatory should be applied as 

the contract may be proved by any 
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contractul putând fi probat prin orice 

mijloc de proba. Față de natura 

raportului juridic născut între părți, 

considerăm că este mai potrivită soluția 

adoptată de DCFR, dar și de unele 

legislații europene, de a încadra 

parcarea cu plată într-un perimetru 

supravegheat ca fiind depozit și nu 

locațiune.   

 

Concluzii 

 

Lucrarea evidențiază aspecte 

practice, asupra cărora nu există un 

punct de vedere unitar, cu privire la 

aplicarea contractului de depozit și a 

modului în care aceste aspecte au fost 

tratate în mai multe state europene și în 

DCFR - Proiectul de cod civil european. 

În opinia noastră, cel puțin cu privire la 

aspectele abordate în lucrare, DCFR 

oferă cea mai eficientă propunere de 

reglementare a contractului de depozit, 

față de reglementările cuprinse în 

codurile civile europene, incluzând aici 

și noul nostru cod civil, în concordanță 

cu cele mai noi modificări și deci 

necesități ale vieții economice și 

sociale. Două dintre aceste 

reglementări, care se îndepărtează de 

abordarea tradiționalistă a contractului 

de depozit trebuie menționate în mod 

special.  

Prima reglementare privește 

caracterul consensual și nu real al 

contractului de depozit, care în opinia 

noastră, este mai adecvată față de noile 

condiții ale vieții economice, care 

solicită  rapiditate și lipsă de formalism, 

dar și siguranță juridică, în același timp. 

Este de preferat ca, cel puțin în relațiile 

cu caracter comercial, părțile care 

doresc să încheie contracte de depozit 

să o poată face pe cale consensuală, fără 

a fi necesară și remiterea materială a 

bunului.   

A doua reglementare din DCFR, 

evidence. Compared to the nature of 

the legal relationship between the 

parties, we believe that the solution 

adopted by the DCFR and some other 

European legislations is more suitable 

in order to frame paid parking in an 

unsurveyed area as a deposit and not a 

tenancy contract. 

 

Conclusions 

 

The paper highlights the practical 

issues, on which there is no unitary 

point of view, regarding the 

application of the deposit contract and 

the way in which these issues were 

addressed in several European 

countries and also in DCFR - the 

European Civil Code project. In our 

opinion, at least on the issues 

addressed in the paper, DCFR 

provides the most efficient regulatory 

proposal on the deposit contract 

compared to the regulations contained 

in European civil codes, including our 

new Civil Code, in accordance with 

the latest changes and therefore needs 

of economic and social life. Two of 

these regulations, which depart from 

the traditionalist approach of the 

deposit contract, must be specifically 

mentioned. 

The first regulation regards the 

consensual and not the real character 

of the deposit contract, which in our 

opinion, is more appropriate to the 

new conditions of economic life, 

which requires speed and lack of 

formality, also legal certainty at the 

same time. It is preferable that, at 

least in dealing with commercial 

relation, parties wishing to conclude 

deposit contract to be able to do so by 

consensus, without the need of 

material remittance of property. 

The second regulation in DCFR 

which must be mentioned and has no 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 4. Issue 1/2015 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Anemari OPRIȚOIU 

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

258 

care  trebuie menționată și care nu își 

găsește corespondent în codurile civile 

europene, este cea care permite 

încheierea contractului de depozit atât 

pentru bunuri mobile corporale, cât și 

pentru bunuri mobile incorporale. În 

această ultimă categorie a bunurilor 

mobile incorporale avem în vedere 

stocarea informațiilor, datelor sau 

programelor, pe servere sau alte 

mijloace tehnologice care permit 

stocarea de date. În condițiile în care 

societatea de astăzi este una bazată pe 

informații și o mare parte din activitatea 

oamenilor s-a mutat în mediul virtual, 

legislația trebuie să țină pasul cu noile 

tendințe din realitatea tehnologică, 

economică și socială, iar regulile model 

cuprinse în DCFR îndeplinesc aceste 

necesități practice. 
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Rezumat: Cesiunea contractului de 

leasing a fost recunoscută şi acceptată de 

practica juridică anterior reglementării 

legislative a cesiunii contractului, ca şi 

operaţiune juridică distinctă, autonomă, ce 

şi-a găsit un sediu legal în cuprinsul 

dispoziţiilor art. 1315-1320 din noul Cod 

civil. Denumită impropriu novaţie, 

cesiunea contractului de leasing a cunoscut 

o vastă utilizare datorită avantajelor 

practice pe care le prezintă pentru toate 

părţile contractului (locator, locatar şi 

cesionar). Acest articol prezintă, în linii 

generale, aspecte importante privind 

operaţiunea cesiunii contractului de 

leasing, insistând pe avantajele apelării la 

acest mecanism juridic. 
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Noţiuni introductive privind 

contractul de leasing 

 

Contractul de leasing are o 

reglementare specială, legea-cadru în 

domeniu fiind O.G. nr. 51/1997 cu 

modificările ulterioare, dar există şi 

dispoziţii referitoare la acest contract în 

Codul civil actual, dispoziţii ce fac 

referire în special la efectele 

rezoluţiunii contractului de leasing 

(spre ex. art. 1757 alin. 3). 
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Abstract: The assignment of the lease 

contract has been acknowledged and 

accepted by legal practice prior to the 

provisioning of the contract assignment, as 

a distinctive legal operation, autonomous, 

that found a legal provisioning within the 

content of articles 1315-1320 of the new 

Civil Code. Improperly called novation, 

the assigning of the lease contract has 

known a vast utilization due to the 

practical advantages it presents for all 

parties involved (lessor, lessee and 

assignee). The present paper introduces, 

within general lines, important aspects 

regarding the legal operation of the lease 

contract assignment, marking the 

advantages of parties when appealing to 

this legal mechanism. 

 

Keywords: lease agreement; 

assignment; novation; assignee; assignor. 

 

 

Introductive notions regarding 

the Lease Contract 

 

The lease contract has a special 

provisioning, the standard law in this 

field being G.O. nr. 51/1997 with 

ulterior modifications, but this type of 

contract is also somewhat provisioned 

within the current Civil Code, 

provisions that indicate especially 

towards the effects of the annulment of 

the lease contract (as is article 1757 3
rd
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Definiţia contractului de leasing o 

oferă chiar art. 1 din O.G. nr. 51/1997, 

înţelegând prin acesta operaţiunea „prin 

care o parte, denumită 

locator/finanţator, transmite pentru o 

perioadă determinată dreptul de 

folosinţă asupra unui bun, al cărui 

proprietar este, celeilalte părţi, 

denumită locatar/utilizator, la 

solicitarea acesteia, contra unei plăţi 

periodice, denumită rată de leasing, iar 

la sfârşitul perioadei de leasing 

locatorul/finanţatorul se obligă să 

respecte dreptul de opţiune al 

locatarului/utilizatorului de a cumpara 

bunul, de a prelungi contractul de 

leasing fără a schimba natura 

leasingului ori de a înceta raporturile 

contractuale”. 

Din analiza acestei prevederi rezultă 

următoarele: 

a. Obiectul leasingului, respectiv 

ceea ce se transmite prin intermediul 

acestuia, este un drept de folosinţă 

asupra unui bun, al cărui proprietar 

rămâne locatorul sau finanţatorul; 

b. Acest contract se aseamănă cu 

contractul de locaţiune, prin faptul că 

ambele impun în sarcina locatorului 

obligaţia de a asigura folosinţa bunului, 

în schimbul dreptului a primi o sumă de 

bani periodică. Această sumă de bani 

poartă numele de chirie, în cazul 

contractului de locaţiune, şi de “rată de 

leasing”, în cazul contractului de 

leasing; 

c. Un element de specificitate îl 

reprezintă obligaţia locatorului de a 

respecta dreptul de opţiune al 

locatarului/utilizatorului, drept de 

opţiune limitat la trei posibilităţi: a. de 

a cumpăra bunul; b. de a prelungi 

contractul de leasing, fără a schimba 

natura leasingului; c. de hotărî 

încetarea raporturilor contractuale. 

Acest drept de opţiune al locatarului, 

nu subzistă în cazul unui contract de 

paragraph). 

The definition of the lease contract 

is offered by the 1
st
 article of the G.O. 

no. 51/1997, presenting it by the legal 

operation “through which a party, 

called a lessor/financier, transmits, for 

a determined period of time, the right 

of usage of an asset, which it owns, to 

another party, called lessee/user, at the 

latter’s request, for a periodic fee, 

called a lease rate, and at the end of the 

lease period, the lessor/financer is 

compelled to respect a right of choice 

of the lessee/user to buy the asset, to 

prolong the contract with not change 

brought upon the nature of the lease 

and without ending the contractual 

reports”. 

From the analysis of the above, we 

conclude that: 

a. The object of the lease, namely 

what is transmitted through the lease, 

is a usage right of an asset, who’s 

owner remains the lessor or the 

financier; 

b. The contract resembles a locative 

contract, by the fact that both impose 

the lessor the obligation to ensure the 

usage of the asset, in return for a 

periodic amount of money. This 

amount of money is called rent in the 

case of the locative contract and “lease 

rate” in the case of the lease contract; 

c. One element of specificity is 

represented by the obligation of the 

lessor to respect the right of choice of 

the lessee/user, right that is limited to 

three possibilities: to buy the asset, to 

prolong the lease contract, with no 

change to the nature of the lease or 

disposition to end the contractual 

reports. This choice right of the lessee 

does not subsist in the case of a 

locative contract, being specific to the 

lease contract; 

Article 1, paragraph 1, 1
st
 index, 

introduced by article I, 2
nd

 pt., of the 
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locaţiune, fiind de natura contractului 

de leasing; 

Articolul 1 alin. 1 ind. 1, introdus 

prin art. I pct. 2 din Legea nr. 

287/2006, lărgeşte sfera de aplicare a 

ordonanţei în discuţie şi la situaţia unui 

aşa-zis „subleasing” (sublease 

agreement), respectiv situaţia în care 

locatarul/utilizatorul unui bun, care 

face obiectul unui contract de leasing, 

încheie cu un alt locatar/utilizator, 

denumit locatar/utilizator final, un 

contract de leasing avand ca obiect 

acelaşi bun.  

În situaţia menţionată, articolul de 

lege impune ca la încheierea 

contractului de leasing cu 

locatarul/utilizatorul final, să fie obţinut 

în prealabil acordul scris al 

locatorului/finanţatorului iniţial  şi se 

mai cere, în plus, îndeplinirea de către 

locatar/utilizator a condiţiilor cerute 

societăţilor de leasing. 

In acest caz, textul de lege invocat 

prevede că desfiinţarea titlului 

locatarului/utilizatorului iniţial, din 

orice motive, va conduce la încetarea 

de drept a contractului de leasing 

încheiat între acesta din urmă şi 

locatarul/utilizatorul final. 

Aşadar, desfiinţarea din orice cauze 

(nulitate, reziliere, etc.) a titlului 

locatarului iniţial, atrage după sine o 

încetare de drept a contractului de 

leasing subsidiar, denumit de noi 

„contract de subleasing”. 

 

1. Cesiunea contractului de 

leasing în practica juridică 

anterioară noului Cod civil 

 

Anterior intrării în vigoare a 

Codului civil român, respectiv anterior 

datei de 1 octombrie 2011, cesiunea 

oricărui tip de contracte nu avea o 

reglementare juridică expresă, întrucât 

dreptul naţional nu recunoştea cesiunea 

Law no. 287/2006, broadens the 

applicability sphere of the G.O. 

presented above to the situation of a 

“sublease” - sublease agreement - the 

situation in which the lessee/user of an 

asset, that is part of a lease contract, 

perfects with another lessee/user, 

called final lessee/user, a lease 

contract, which comprises the same 

asset. 

In the above mentioned situation, 

the legal provisioning imposes that at 

the perfection of the lease contract with 

the final lessee/user to have already 

had a written agreement from the 

initial lessor/financer and also the 

lessee/user should comply with all 

legal requirements of a lease company. 

In that case, the above legal 

provision, states that should the initial 

contract of the original lessee/user be 

terminated, for any given reason, it will 

lead to the legal termination of the 

lease contract perfected by the latter 

with the final lessee/user. 

 

1. Assignment of the Lease 

Contract as seen by legal practice 

before the new Civil Code 

 

Previous to the new Romanian Civil 

Code, thus before 1
st
 of October 2011, 

the assignment of any type of contract 

had not been expressly provisioned, as 

the national law did not recognize an 

assignment of debt, but only an 

assignment of claim. 

Legal practice, confronted with 

actual situation in which certain types 

of contracts would transform, both in 

what regards the active and the passive 

side, with changes brought to the 

contractual partners, has known such 

operations, although the name chosen 

was not the most adequate. 

Thus, the assignment of a lease 

contract has been interpreted by legal 
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unei datorii, ci numai o cesiune de 

creanţă.  

Practica juridică, nevoită fiind să 

soluţioneze situaţii concrete, în care 

anumite tipuri de contracte se 

transformau, atât în ceea ce priveşte 

latura activă, cât şi privind latura 

pasivă, schimbându-se, în cursul 

contractului, partenerii contractuali, a 

recunoscut astfel de operaţiuni, deşi 

uneori denumirea dată nu a fost cea mai 

adecvată. 

Astfel, cesiunea unui contract de 

leasing a fost interpretară în practica 

juridică anterioară anului 2011, ca fiind 

o novaţie prin schimbare de debitor. 

Însă, evident, apelarea la acest tip de 

transmisiune a obligaţiilor prezintă 

numeroase dezavantaje. Cel mai 

important dintre ele este acela că, 

novaţia presupune stingerea obligaţiei 

valabile în persoana debitorului iniţial 

şi naşterea uneia noi, care să o 

înlocuiască pe cea veche, diferenţa 

dintre cele două fiind dată de  

înlocuirea uneia dintre părţile 

raportului contractual, în speţă 

debitorul nou va lua locul debitorului 

iniţial. O dată stinsă obligaţia veche, se 

vor stinge alături de ea orice drepturi 

potestative şi alte accesorii ale creanţei, 

prezentând astfel dezavantaje practice 

numeroase. 

Totodată, apelarea la instituţia 

novaţiei pentru a recunoaşte 

operaţiunea de înlocuire a uneia din 

părţile contractuale, este una ineficientă 

şi dintr-un alt punct de vedere. 

Până la urmă, novaţia prin 

schimbare de debitor presupune o 

modificare intervenită în ceea ce 

priveşte persoana debitorului, dar 

numai în contextul laturii pasive, 

respectiv a obligaţiilor, care suferă pe 

rând stingerea şi „renaşterea”.  Dar ca 

urmare a acestei operaţiuni complexe, o 

parte din drepturile născute în mod 

practice, previous to 2011, as being a 

novation through change of debtor. 

Yet, obviously, choosing this type 

of translation for contractual 

obligations, presents several 

disadvantages. The most important of 

them being that the novation supposes 

a remittal of the initial valid obligation, 

and the birth of a new one, to replace 

the old, the difference between the two 

being given by the replacement of one 

of the contractual parties, thus the new 

debtor should replace the initial debtor. 

Once the old obligation depleted, along 

it will cease to exist any potestative 

rights or other accessories of the claim, 

having thus many practical 

disadvantages. 

Altogether, appealing to the 

institution of novation to recognize the 

operation of replacement of one of the 

initial contracting parties is ineffective, 

from a different point of view, also. 

By the end, novation through 

change of debtor supposes a 

modification in what regards the 

debtor, but only within the context of 

the passive side, of the obligations, that 

are transformed, depleted and 

“reborn”. But, following such a 

complex operation, some of the 

accessory rights born with it can 

disappear during the execution of the 

contract, through this game of 

cancelation of the old obligation and 

replacement of the latter with a new 

one. 

Moreover, legal practice confronted 

a major problem, appeared in the 

context of such operations, in what 

regards the proof of intent to novation, 

without which novation may not be 

admitted. 

The Romanian High Court of 

Cassation and Justice decided that, if 

the lease contracts perfected between 

the lessor and lessee have been 
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accesoriu se pot pierde de-a lungul 

cursului contractual, prin acest joc de 

stingere a obligaţiei vechi şi înlocuire a 

acesteia cu o nouă obligaţie. 

Mai mult decât atât, practica 

juridică s-a confruntat cu o problemă 

majoră, intervenită în contextul unor 

astfel de operaţiuni, în ceea ce priveşte 

probarea intenţiei de a nova, fără de 

care nu poate fi recunoscută novaţia. 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a 

hotărât că, în condiţiile în care 

contractele de leasing încheiate între 

finanţator şi utilizator au fost reziliate 

în conformitate cu clauzele 

contractuale, achitarea ulterioară de 

către reclamantă a unor rate restante 

pentru utilizatorul iniţial şi acceptarea 

acestei plăţi de către finanţator, nu 

poate duce la concluzia că în cauză a 

avut loc o novaţie prin schimbare de 

debitor, nefiind îndeplinite condiţiile 

prevăzute de art. 1131 C. civ. Astfel, în 

conformitate cu aceste dispoziţii legale, 

intenţia de a nova trebuie să rezulte 

expres din convenţia părţilor, fiind 

necesar ca voinţa creditorului de a 

libera pe debitorul iniţial să fie clar 

exprimată, condiţie care nu se regăseşte 

în cauza supusă judecăţii, în care 

lipseşte animus novandi din partea 

intimatei pârâte [1]. 

Cesiunea contractului de leasing a 

cunoscut o vastă aplicare, datorită 

avantajelor practice de care beneficiau 

toate părţile implicate în contract. 

Opţiunea de a apela la această 

operaţiune, intervine în momentul în 

care locatarul sau utilizatorul nu mai 

poate acoperi ratele de leasing sau 

bunul pe care l-a luat în leasing nu îi 

mai este folositor ori îşi doreşte 

înlocuirea acestuia cu un altul. 

Apelând la cesiune, 

locatarul/utilizatorul, în calitate de 

cedent, după ce îşi va îndeplini toate 

obligaţiile faţă de locator, născute până 

annulled as established by contractual 

clauses, the ulterior acquittal of the 

plaintiff of residual rates for the initial 

lessee and acceptance of those 

payments by the financer cannot lead 

to the conclusion that a novation 

through change of debtor had occurred, 

not being completed thusly the 

provisions of article 1131 of the Civil 

Code. Thus, according to these legal 

provisions, the intent to novation must 

result expressly from the parties 

convention, to state in a clear manner 

the will of the original creditor to 

liberate the initial debtor, requirement 

not found within the tried cause, which 

presents a lack of animus novandi by 

the part of the plaintiff [1]. 

The assignment of the lease contract 

has known a vast applicability due to 

the practical advantages that benefitted 

all involved parties. 

The option to appeal to this 

operation would intervene at the 

moment when the lessee or user can no 

longer cover the lease payments, or the 

asset that has been leased is no longer 

of use either it wishes to replace the 

later with a new one. 

Appealing to the assignment, the 

lessee/user, as the assignor, having 

completed all obligations towards the 

lessor, obligations born before the 

assignment, will be set free of any 

obligation from that moment on, 

leaving in an efficient manner the 

contractual report. 

Also, the lessee – assignor will have 

the possibility to negotiate with the 

assignee so the price of the assignment 

should include the lease payments, or 

part of those, already paid as an 

execution of the lease contract, based 

on the usage of the car, the mileage, 

technical condition etc. 

The assignee might also have an 

advantage of becoming a party within 
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în momentul cesiunii, va fi liber de 

orice datorii, căci o dată cesionat 

contractul, el va părăsi în mod eficient 

relaţia contractuală. 

De asemenea, locatarul cedent va 

putea negocia cu cesionarul, ca preţul 

cesiunii să includă ratele sau o parte din 

ratele achitate deja de cedent în cadrul 

contractului de leasing, în funcţie de 

uzura maşinii, numărul de kilometri, 

starea tehnică, etc. 

Cesionarul ar putea avea, de 

asemenea, un interes în a deveni parte 

în contractul de leasing, în general, 

pentru că astfel are posibilitatea să 

obţină un bun la o valoare mult mai 

mică, decât l-ar fi obţinut dacă ar fi 

încheiat un altfel de contract, care la un 

moment dat i-ar fi transferat 

proprietatea. Acest lucru este valabil 

atunci când cedentul a reuşit să achite 

anterior cesiunii o parte semnificativă 

din ratele de leasing, cesionarul urmând 

a obţine un beneficiu din preluarea 

acestui contract, cu toate drepturile şi 

obligaţiile adiacente. 

Partea cedată, în speţă 

locatorul/finanţatorul, este mai degrabă 

avantajat de încheierea unui contract de 

cesiune a leasingului, decât de celelalte 

opţiuni pe care le are, în cazul în care 

utilizatorul nu ar mai putea să îşi achite 

ratele de leasing din diverse motive.  

Primul dintre acestea, este faptul că 

pentru cedat contractul va continua fără 

nici un fel de modificări, singura 

schimbare fiind cea privind partenerul 

contractual, respectiv utilizatorul, 

obiectul contractului rămânând în 

fiinţă, cu tot ceea ce înseamnă latură 

activă şi latură pasivă a raportului 

contractual. Aşadar el va primi în 

continuare ratele de leasing, preţ al 

dreptului de folosinţă al cesionarului 

asupra bunului, clauzele contractuale 

privind dreptul final de opţiune şi 

accesoriile şi garanţiile constituite 

the lease contract, generally for the 

purpose of obtaining an asset at a much 

smaller value then by perfecting a 

contract that at a certain point would 

have transferred the property. That is 

as the assignor already paid an 

important part of the lease fees, the 

assignee thus obtaining a benefit by 

entering the contract, with all rights 

and benefits that spring from it. 

The assigned, here the 

lessor/financer is mostly advantaged by 

the perfection of an assignment of 

lease contract then by any other 

available option he might have if the 

lessee could no longer pay the lease 

fees, for various reasons. 

First of them would be the fact that 

for the assigned, the contract would 

continue with no modifications, the 

only change being that regarding the 

contractual partner, namely the lessee, 

with no change in the object of the 

contract or its passive and active sides. 

Also, as a rule, lease companies also 

receive a special tax, introduced under 

a contractual clause, usually as high as 

2% of the value of remaining rates, the 

so called novation tax. 

A somewhat provision of the lease 

contract assignment is to be found, 

previous to the new Civil Code, within 

the Methodological norms of 

appliance of article 129 of the Fiscal 

Code, regulated through G.D. 

44/2004, pct. 7.3 - “If in the course of 

execution of a financial lease contract, 

an assignment should intervene among 

the users with the agreement of the 

lessor/financer or an assignment of the 

financial lease contract should change 

the lessor/financer, the operation does 

not constitute a delivery of assets, 

being considered that the party which 

would co-contract within the leasing 

contract will continue in the place of 

the assigned”. 
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rămânând valabile. 

De asemenea, în practică, firma de 

leasing percepe şi o taxă, introdusă sub 

forma unei clauze contractuale, în 

cuantum de regulă de 2% din valoarea 

ratelor rămase de achitat, taxă denumită 

taxa de novaţie. 

O oarecare recunoaştere legislativă 

a cesiunii de leasing, anterioară intrării 

în vigoare a Codului civil, o regăsim în 

Normele metodologice de aplicare a 

art 129 din Codul fiscal, 

reglementate prin HG 44/2004 – pct. 

7.3 - “Dacă în cursul derulării unui 

contract de leasing financiar intervine o 

cesiune între utilizatori cu acceptul 

locatorului/ finanţatorului sau o cesiune 

a contractului de leasing financiar prin 

care se schimbă locatorul/finanţatorul, 

operaţiunea nu constituie livrare de 

bunuri, considerându-se că persoana 

care preia contractul de leasing 

continuă persoana cedentului”. 

Deşi acest text normativ are 

eficienţă în materia obligaţiilor fiscale, 

observăm că efectul cesiunii 

contractului de leasing se produce 

numai cu acordul/acceptul 

finanţatorului, devenit parte cedată, 

producându-se o substituire a 

utilizatorilor, respectiv cesionarul luând 

locul cedentului (utilizatorul iniţial), 

adică acesta din urmă „continuă 

persoana cedentului”. 

Reglementarea este una importantă, 

întrucât se recunoaşte efectul 

substitutiv privind persoanele 

contractului de leasing, fiind de esenţa 

cesiunii transmiterea contractului, iar 

nu stingerea acestuia, urmată de 

naşterea unuia identic ca obiect, cum ar 

fi cazul dacă operaţiunea ar fi cu 

adevărat novaţie. 

 

 

 

 

Although this provisioning is 

effective within fiscal obligation 

matters, we observe that the effect of 

an assignment of a lease contract is 

only produces if an agreement of the 

financer exists, transformed in an 

assigned party, creating a substitution 

of the users, when the assignee would 

replace the assignor (initial user), 

meaning that the latter “continues the 

assigned party”. 

The provisioning is important as it 

recognizes the substitutive effect 

regarding the parties of a lease 

contract, fact of the essence within the 

assignment – the translation of the 

contract, and not its annulment 

followed by the perfection of an 

identical one, as the case would be if 

the legal operation should be the 

novation. 

 

2. The assignment of the Lease 

Contract following the new Civil 

Code 

 

The lease contract is not expressly 

regulated by the new Civil Code, yet, 

several articles, regarding certain 

aspects, refer to it (article 1757 Civil 

Code). 

For the above reason, the base law 

remains G.O. no. 51/2997 of the 28
th
 of 

August 1997, updated, regarding lease 

operations and lease companies, yet in 

the case of the assignment of a lease 

contract, general provisions regarding 

assignments will be applied, as 

provisioned by articles 1315-1320 of 

the Civil Code. 

Also provisions of art. 1, 1
st
 

paragraph, 1 ind. of G.O. 51/1997 

updated, will be applied, since it 

applies to situations when the 

lessee/user would perfect a lease 

contract (sub-leasing), which regards 

the asset in use, with another party that 
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2. Cesiunea contractului de 

leasing după intrarea în vigoare a 

Codului civil 

 

Contractul de leasing nu suportă o 

reglementare specială în textele noului 

Cod civil, însă există pe alocuri, cu 

privire la anumite aspecte, trimiteri la 

acesta (spre ex. art. 1757 Cod civil).  

Din acest motiv, legea-cadru rămâne 

în continuare O.G. nr. 51/1997 din 

28/08/1997 actualizată privind 

operaţiunile de leasing şi societăţile de 

leasing, însă vom aplica în cazul 

cesiunii contractului de leasing 

condiţiile generale privind cesiunea, 

reglementate în art. 1315-1320 Cod 

civil. 

De asemenea, vom avea în vedere şi 

dispoziţiile art.1 alin. 1 ind. 1 din O.G. 

nr. 51/1997 actualizată, care tratează 

situaţia în care locatarul/utilizatorul 

încheie un contract de leasing subsidiar 

(care are ca obiect bunul pe care îl are 

în leasing, cu o altă persoană care va 

deveni utilizator final), fiind încă un 

reper în a ne orienta spre o aplicare 

corespunzătoare a regulilor cesiunii 

leasingului, deoarece rămâne aplicabil 

principiul cessio est maius, sublocatio 

est minus. 

 

2.1. Condiţiile privind cesiunea 

contractului de leasing 

 

a. Prima condiţie care trebuie 

îndeplinită este, întrunirea acordului de 

voinţe tripartit (cedent, cesionar şi 

parte cedată), părţile trebuind să ofere 

un consimţământ liber şi neviciat la 

cesiune, cu respectarea cerinţelor 

generale, valabile la încheierea oricărui 

act juridic. Părţile care participă la 

cesiunea leasingului sunt următoarele: 

cedentul (partea care îşi cedează 

poziţia), rol jucat în speţă de 

will become a final user, being yet a 

benchmark into a judicial applicability 

of the rules of lease assignment, as the 

principle cession est maius, sublocatio 

est minus is still valid. 

 

2.1. Stipulations regarding the 

assignment of the lease contract 

 

a. The first requisite that must be 

fulfilled is the assembly of the 

tripartite according of will (assignor, 

assignee and assigned), parties that 

must offer a free and uncorrupted 

agreement to the assignment, within 

general legal requirements that are 

valid at the perfection of any legal 

document. The parties of a lease 

assignment are: the assignor (the party 

that assigns its contractual position), 

role played in this legal operation by 

the lessee/user, the assignee (the party 

that enters the contract, which would 

replace the assignor, occupying the 

role of user), and the assigned party, 

being the lease company, the lessor. 

The agreement of the assigned party is 

an essential element which results not 

only from the provisions of article 

1315 of the Civil Code, but also from 

the interpretation of art. 1, 1
st
 

paragraph, 1 ind. of G.O. 51/1997 

updated, which even if it regards the 

problem of subletting within a lease 

contract, states requirements that are 

applicable to the assignment also, in 

virtue of the principle cessio est maius, 

sublocatio est minus. In virtue of art. 1, 

1
st
 paragraph, 1 ind. of G.O. 51/1997 

updated, “the lease contract, perfected 

with the final lessee/user will be put 

through only with the previous written 

agreement of the initial lessor/financer 

and the fulfillment by the lessee/user of 

all requirements provisioned by lease 

companies”. The written form, we 

appreciate, will represent a 
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locatar/utilizator, cesionarul (partea 

intervenită în contract, ce urmează a 

înlocui cedentul, ocupând astfel poziţia 

de utilizator), şi partea cedată, 

respectiv societatea finanţatoare, 

locatorul. Acordul părţii cedate este un 

element esenţial, ce rezultă nu doar din 

art. 1315 Cod civil, ci şi din 

interpretarea art. 1 alin. 1 ind. 1 din 

O.G. nr. 51/1997, care deşi tratează 

problematica subînchirierii în regim de 

leasing, denumită de noi „subleasing” 

(sublease agreement), fixează condiţii 

aplicabile şi cesiunii, în  virtutea 

principiului cessio est maius, 

sublocatio est minus. În virtutea art. 1 

alin. 1 ind. 1 din O.G. 51/1997, 

„contractul de leasing încheiat cu 

locatarul/utilizatorul final se va încheia 

după obţinerea acordului prealabil 

scris al locatorului/finanţatorului 

iniţial şi îndeplinirea de către 

locatar/utilizator a condiţiilor cerute 

societăţilor de leasing”. Se vorbeşte 

astfel de un acord prealabil scris pe 

care trebuie să îl ofere 

finanţatorul/cedatul. Forma scrisă, 

apreciem noi, va reprezenta o condiţie 

şi în ceea ce priveşte cesiunea 

leasingului, pe de o parte, pentru că ea 

este cerută şi în cazul unei operaţiuni 

de mai mică importanţă, subînchirierea 

în regim de leasing, iar pe de altă parte, 

pentru că în cazul contractului de 

leasing forma scrisă este cerută de art. 

7 din O.G. 51/1997, iar art. 1316 Cod 

civil cere o simetrie de forme, în ceea 

ce priveşte încheierea contractului 

transmis, încheierea contractului de 

cesiune şi forma pe care trebuie să o 

îmbrace acceptul părţii cedate. 

 

b. Obiectul cesiunii îl reprezintă 

întregul raport contractual, născut ca 

urmare a încheierii contractului de 

leasing, altfel spus „un complex unitar 

de situaţii juridice active şi pasive, ce 

requirement also in what regards the 

assignment of the lease, mainly 

because it is required even in a lower 

ranked operation – the sublease 

agreement – but also because in the 

case of the lease contract, a written 

form is imposed by article 7 of G.O. 

51/1997, and foremost, article 1316 of 

the Civil Code requires a symmetry of 

forms in what regards perfection of a 

transmitted contract, perfection of an 

assignment contract and the form that 

the accept of the assigned party should 

wear. 

 

b. The object of the assignment is 

represented by the entire contractual 

report born following the perfection of 

the lease contract, or, in other words “a 

unitary complex of active and passive 

legal situations that spring from the 

contract, including subjective legal 

situations that belong to the quality of 

party, as would be the potestative 

rights [2]. The elements of the lease 

contract, maintained after the 

assignment of contract are expressly 

provisioned by art. 6 of G.O. 51/1997 

updated: a. the clause regarding the 

definition of the lease contract as 

operational or financial; b. the name of 

the asset which is stated as the object 

of the lease contract and its 

characteristics; c. the value of lease 

rates and the date at which they are 

due; d. the usage period of the asset in 

a lease system; e. the total value of the 

lease contract. 

Should the lease be a financial one, 

the contract will comprise, obligatorily 

the entry value of the asset, the residual 

value of the asset as convened by the 

parties, if applicable, the value of the 

earnest, the lease rate. Aside these 

compulsory clauses, the legal 

provisions allow the parties to insert 

other convened contractual clauses. 
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izvorăsc din contract, inclusiv situaţii 

juridice subiective ce ţin de calitatea de 

parte, cum ar fi drepturile potestative” 

[2]. Elementele contractului de leasing, 

menţinute ca urmare a cesiunii 

contractului, sunt prevăzute expres de 

art. 6 din O.G. 51/1997 modificată, şi 

anume: a. clauza privind definirea 

contractului de leasing ca leasing 

financiar sau operational; b. denumirea 

bunului care face obiectul contractului 

de leasing și caracteristicile de 

identificare a acestuia; c. valoarea 

ratelor de leasing și termenul de plată a 

acestora; d. perioada de utilizare în 

sistem de leasing a bunului; e. clauza 

privind obligația asigurării bunului; e. 

valoarea totala a contractului de 

leasing. 

În cazul în care leasingul este 

financiar, contractul va cuprinde, în 

mod obligatoriu şi valoarea de intrare a 

bunului, valoarea reziduală a bunului, 

convenită de părți, când este cazul, 

valoarea avansului, rata de leasing. Pe 

lângă aceste clauze obligatorii, legea 

permite părţilor să insereze şi alte 

clauze contractuale convenite. 

Aşadar, ca urmare a cesiunii nu se 

pot modifica elementele contractuale, 

întrucât contractul rămâne acelaşi, însă 

va fi continuat în persoana 

cesionarului, noul utilizator. Acesta va 

prelua astfel latura activă, constând în 

dreptul de folosinţă asupra bunului, şi 

dreptul de opţiune final, precum şi 

orice alte drepturi născute din contract, 

cu garanţiile şi accesoriile aferente, cât 

şi latura pasivă, constând în special în 

obligaţia de a achita, respectând 

condiţiile contractuale, ratele de 

leasing, obligaţia de a achita ratele de 

asigurare a bunului, precum şi orice 

alte obligaţii asumate contractual. 

Art. 9 şi 10 din O.G. 51/1997 

stabileşte în concret care sunt drepturile 

şi obligaţiile părţilor în contractul de 

Therefore, an assignment of the 

contract does not allow a modification 

within the contractual elements, as the 

contract will remain the same, yet it 

will be continued by the assignee 

party, the new lessee. It will also 

assume the active side, consisting in 

the right of usage of the asset and the 

right of final choice, as any other rights 

born out of the contract, with the 

existing warranties and accessories, 

and will also assume the passive side, 

consisting mainly of the obligation to 

pay, in respect of the contractual terms, 

the lease rates, the obligation to acquit 

the insurance rates for the asset and 

any other obligations assumed through 

the contract. 

Articles 9 and 10 of the G.O. 

51/1997 provision expressly which are 

the rights and obligations of the parties 

within the lease contract, allowing 

along these to conventionally ad other 

obligations and rights that will exist 

through the assignee, should the 

contract be assigned. 

 

2.2. The effects of lease 

assignment 

 

Article 1318 of the Civil Code 

regulates the main effect of the 

assignment of contract, as being the 

liberation of the assignor, with the 

result of a perfect assignment.   

The liberation of the assignor is 

produced at the moment when the 

assignment produces effects towards 

the assigned, moment that may differ 

from the moment at which the contract 

is perfected, as is the case when the 

assignor offers an anticipated consent, 

case in which the assignment becomes 

certain at the moment of the 

notification of the latter, or at the 

moment of its acknowledgement. 

The 2
nd

 paragraph of the same 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 4. Issue 1/2015 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Diana DEACONU-DASCĂLU 

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

269 

leasing, pe lângă acestea, putând fi 

asumate convenţional şi altele, obligaţii 

şi drepturi care vor continua să existe în 

persoana cesionarului. 

 

2.2. Efectele cesiunii leasingului 

 

Articolul 1318 Cod civil 

reglementează efectul principal al 

cesiunii de contract, ca fiind liberarea 

cedentului, realizându-se astfel o 

cesiune perfectă.  

Liberarea cedentului are loc în 

momentul în care cesiunea îşi produce 

efectele faţă de cedat, moment care 

poate fi diferit de momentul perfectării 

contractului. Spre exemplu, în cazul în 

care cedentul oferă un consimţământ 

anticipat, cesiunea va deveni eficace în 

momentul notificării acestuia privind 

intervenirea cesiunii sau momentul 

acceptării acesteia. 

Alin. 2 al aceluiaşi articol, vorbeşte 

despre posibilitatea intervenirii unei 

cesiuni imperfecte, fără efect liberator 

asupra cedentului, caz în care, în urma 

unei proceduri de notificare a 

cedentului, ca urmare a neexecutării 

obligaţiilor cesionarului, cedentul va 

putea fi tras la răspundere şi obligat să 

„suporte” obligaţiile neîndeplinite de 

cesionar. 

Apreciem, că acest tip de cesiune, 

imperfectă, nu va avea aplicabilitate 

practică în cazul contractului de 

leasing, întrucât condiţiile de încheiere 

a contractului de leasing, condiţii ce 

vor fi avute în vedere de societatea 

finanţatoare, şi în momentul în care îşi 

va oferi acordul la cesiune, sunt stricte, 

aceasta beneficiind de protecţie juridică 

prin însăşi clauzele contractuale şi 

nefiind in interesul cedentului şi nici 

cesionarului de a încheia acest tip de 

cesiune. 

În temeiul art. 1319 Cod civil, 

contractantul cedat poate opune 

article states that an imperfect 

assignment may occur, with no effect 

upon the liberation of the assignor, 

case in which, following a notification 

procedure of the assignor should the 

assignee not execute its obligations, the 

assignor will be held liable and 

compelled to redeem the unfulfilled 

obligations of the assignee. 

We appreciate that this type of 

assignment, imperfect, will not find a 

practical applicability in the case of a 

lease contract, as the requirements that 

need to be met in order to perfect a 

lease contract, requirements that will 

be overseen by the lease company at 

the moment of its agreement towards 

the assignment, are strict, having a 

legal protection given by the 

contractual clauses. 

As provisioned by article 1319 of 

the Civil Code, the assigned contractor 

may oppose the assignee all exceptions 

that result from the contract. The 

assigned contractor may not invoke, 

however, as defense in front of the 

assignee, consent vices, as any other 

defenses or exceptions born out of its 

own reports with the assigned, unless it 

expressly stipulated so when 

consenting to the substitution. 

Article 1320 introduces a legal 

warranty case imposed at the task of 

the assignor for the validity of the 

contract, warranty that remains valid 

even in the particular situation of a 

lease assignment. 

The warranty owed by the assignor 

to the assignee, ex lege may be 

prolonged by party convention to the 

execution of the contract. In that 

particular case, the assignor will be 

held liable as a fidejusor for the 

obligations of the assigned contractor 

[3]. 
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cesionarului toate excepţiile ce rezultă 

din contract. Contractantul cedat nu 

poate invoca însă, faţă de cesionar, 

vicii de consimţământ, precum şi orice 

apărări sau excepţii născute din 

raporturile sale cu cedentul, decât dacă 

şi-a rezervat acest drept atunci când a 

consimţit la substituire. 

Art. 1320 introduce un caz de 

garanţie legală, impusă în sarcina 

cedentului, pentru validitatea 

contractului, garanţie ce persistă şi în 

situaţia particulară a cesiunii 

leasingului. 

Garanţia datorată de cedent 

cesionarului, ex lege, poate fi extinsă 

prin convenţia părţilor şi la executarea 

contractului. În acest caz, cedentul 

răspunde în calitate de fideiusor pentru 

obligaţiile contractantului cedat [3]. 

 

Concluzii 

 

În concluzie, cesiunea contractului 

de leasing a cunoscut un pas foarte 

important în evoluţie, de la o 

recunoaştere insuficientă în practica 

juridică, întrucât denumirea dată 

operaţiunii era, impropriu, aceea de 

novaţie prin schimbare de debitor, la o 

recunoaştere legislativă deplină, o dată 

cu intrarea în vigoare a noului Cod 

civil, care reprezintă sediul general al 

cesiunii contractului. Codul civil, prin 

dispoziţiile art. 1315-1320 Cod civil, 

stabileşte regulile generale aplicabile în 

materia cesiunii contractului, aceste 

dispoziţii fiind aplicabile şi în cazul 

leasingului, în lipsa unor prevederi 

speciale privind cesiunea acestuia. 
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Conclusions 

 

Concluding, the assignment of the 

lease contract has made an important 

step from the acknowledgement 

received by legal practice to the 

acknowledgement of the legislator, 

through the dispositions of articles 

1315-1320 of the Civil Code, even if it 

hasn’t received a special regulation, 

but finds applicable the general 

dispositions in the matter of contract 

assignments. 
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Rezumat: Îmbogăţirea fără justă cauză, 

reprezintă o faptă juridică ilicită care a 

făcut obiectul multor controverse de-a 

lungul timpului. Reglementarea acestei 

fapte licite de către noile dispoziţii civile, 

reprezintă un element novator, întrucât 

vechile norme de drept material civil nu-i 

consacrau expresis verbis niciun text legal, 

chiar dacă această instituţie a existat 

dintotdeauna în dreptul roman. Cu toate 

acestea, în vechile reglementări de drept 

material civil existau o serie de articole 

care făceau referire la situaţiile în care o 

persoană îşi mărea patrimoniul în 

detrimentul altei persoane (spre exemplu, 

art. 493, 494, 997 şi altele, din vechiul Cod 

civil). În egală măsură, după cum vom 

remarca, nici alte legislaţii civile moderne 

nu alocă prevederi exprese acestei 

instituţii, aşa cum s-a întâmplat în spaţiul 

juridic românesc până la intrarea în 

vigoare a noului Cod civil. Spre exemplu, 

actuala legislaţie civilă a Franţei nu 

statuează nicio regulă în virtutea căreia cel 

care s-a îmbogăţit fără cauză sau în mod 

injust, în detrimentul altei persoane să fie 

obligat la plata unei despagubiri. Faţă de 

aceste aspecte, cu ocazia acestui studiu 

vom încerca să oferim pe de-o parte, o 

prezentare teoretică asupra acestei fapte 

juridice, iar pe de alta, importanţa sa în 

actualul sistem de drept material. 
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Abstract: The unjust enrichment is an 

unlawful legal act (in the sense of action) 

which was the subject of many 

controversies over time. The regulation of 

this unlawful act by the new civil 

provisions represents an innovative 

element, whereas the old rules of civil 

substantive law did not provide it, verbis 

expresis, with any legal text, even if this 

institution has always existed in Roman 

law. However, in the old rules of civil 

substantive law, there were several 

articles which referred to the situations 

where a person was enlarging his/her 

patrimony at the expense of another 

person (for example, art. 493, 494, 997 

etc. of the old Civil Code). Equally, no 

other modern civil legislation allocates 

express provisions to this institution, as 

happened in the Romanian legal area 

until the entry into force of the new Civil 

Code. For example, the current French 

civil legislation does not state any rule 

under which the person who grew rich 

unjustly, at the expense of another person, 

is obliged to pay compensation. 

Regarding these issues, this study aims, 

on the one hand, at providing a 

theoretical presentation on this legal act, 

and, on the other hand, at revealing its 

importance in the current system of 

substantive law. 

mailto:stoica-constantin@xnet.ro
mailto:stoica-constantin@xnet.ro
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Cuvinte cheie: îmbogăţire; acte/fapte; 

obligaţii; fapt ilicit; păgubit. 

J.E.L. Classification: K49 

 

 

1. Consideraţii preliminare 

privind îmbogaţirea fără justă cauză 

în sistemului noului Cod civil [1] 

 

Dacă contractul şi actul juridic 

unilateral reprezintă actele juridice cele 

mai relevante în materia obligaţiilor, 

faptele juridice, constituie sursa 

extracontractuala de naştere a 

obligaţiilor. În cadrul acestor fapte 

juridice putem distinge între, faptul 

juridic licit generator de obligaţii şi 

respectiv, fapta ilicită generatoare de 

prejudicii, cunoscută sub denumirea de 

răspundere civilă delictuala. Cu ocazia 

prezentării acestui demers teoretic, ne 

vom ocupa cu ilustrarea celor mai 

edificatoare aspecte referitoare la 

îmbogatirea fără justă cauză (art. 1.345-

1348NCC), ca una dintre cele mai 

importante  fapte juridice licite 

generatoare de obligaţii.  

De aceea, este util să reţinem încă 

de la începutul studiului nostru faptul 

că, unele obligaţii care nu se nasc nici 

din contract şi nici dintr-un delict civil, 

se presupune că se nasc ca şi dintr-un 

contract (quasi ex contractu) deoarece, 

sunt foarte asemănatoare cu obligaţiile 

contractuale.  

Reglementarea acestei fapte licite de 

către noile dispoziţii civile, reprezintă 

un element novator întrucat, vechile 

norme de drept material civil nu-i 

consacrau expresis verbis niciun text 

legal, chair dacă această instituţie a 

existat dintotdeauna în dreptul roman. 

Cu toate acestea, în vechile 

reglementări de drept material civil 

existau o serie de articole care făceau 

referire la situaţiile în care o persoana 

 

Keywords: enrichment; acts/actions; 

obligations; illegal act; injured party. 

J.E.L. Classification: K49 
 

 

1. Preliminary considerations on 

the unjust enrichment under the 

new Civil Code [1] 
 

If the unilateral contract and the 

legal act represent the most relevant 

legal acts in matters of obligations, 

the legal facts represent the extra-

contractual sources of obligations. 

Among these legal facts, we can 

distinguish between the lawful legal 

fact generating obligations and, 

respectively, the tortious illegal fact, 

known as tort liability. 

Upon the presentation of this 

theoretical approach, we will also deal 

with the illustration of the most 

instructive issues relating to unjust 

enrichment (art. 1.345-1348 of the 

NCC), as one of the most important 

lawful legal facts generating 

obligations. 

Therefore, it is useful to remember, 

from the very beginning, that some 

obligations which do not arise from 

any contract nor from a civil offense 

are supposed to arise as from a 

contract (quasi ex contractu), because 

they are similar to contractual 

obligations. 

The regulation of this lawful fact 

by the new civil provisions represents 

an innovative element because the old 

rules of civil substantive law did not 

provide it, expresis verbis, with any 

legal text, although this institution has 

always existed in the Roman law. 

However, in the old regulations of 

civil substantive law, there were 

several articles referring to the 

situations where a person was 
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îşi mărea patrimoniul în detrimentul 

altei persoane (spre exemplu, art. 493, 

494, 997 şi altele, din vechiul Cod 

civil).  

În egală măsură, nici alte legislaţii 

civile nu alocă prevederi exprese 

acestei instituţii, aşa cum s-a întâmplat 

şi la noi în ţară până la intrarea în 

vigoare a noului Cod civil. Spre 

exemplu, actuala legislaţie civila a 

Franţei nu statuează nicio regulă în 

virtutea căreia cel care s-a îmbogaţit 

fără cauză sau în mod injust, în 

detrimentul altei persoane să fie obligat 

la plata unei despăgubiri. Singurele 

aplicaţii particulare ale Codului civil 

francez, privesc referiri la această 

situaţie cum ar fi: art. 555 cu privire la 

edificarea unei construcţii pe terenul 

unei alte persoane, ori art. 1.376-1.381 

din materia plăţii nedatorate [2]. Aşa 

cum am mai amintit, în această ţară, 

jurisprudenţa reprezintă sursa 

fundamentală a acestei fapte licite 

(Decizia Patureau c. Boudier din anul 

1892). 

 

2. Definiţia şi situaţiile în care 

îmbogăţirea fără justă cauză poate fi 

justificată 

 

Actualment, legislaţia noastră civilă, 

tratează instituţia îmbogaţirii fără justă 

cauză din punct de vedere teoretic sub 

mai multe aspecte. În primul rând, 

pentru o mai buna înţelegere a noţiunii, 

trebuie să ştim că putem fi în prezenţa 

unei îmbogaţiri fără justă cauză, în 

momentul în care există o mişcare de 

valoare între două patrimonii.  

De asemenea, dacă am defini-o, am 

putea reţine că reprezintă acel fapt 

juridic licit prin care patrimoniul unei 

persoane este mărit în detrimentul 

alteia, în absenţa unui temei juridic. 

Persoana care, în mod neimputabil, s-a 

enlarging his/her patrimony at the 

expense of another person (for 

example, art. 493, 494, 997 etc. of the 

old Civil Code). 

Equally, other civil laws do not 

specify any other express provisions 

regarding this institution, as happened 

in our country until the entry into 

force of the new Civil Code. For 

example, the current French civil 

legislation does not state any rule by 

virtue of which the person who got 

rich unjustly, at the expense of 

another person, is forced to pay for 

damages. The only particular 

applications of the French Civil Code 

include references to this situation 

such as art. 555 on consolidating a 

building on another person's the land, 

or art. 1376 - 1381 regarding undue 

payment [2]. As already mentioned, in 

this country, the jurisprudence is the 

fundamental source of this lawful fact 

(Decision Patureau vs. Boudier, 

1892). 

 

2. Definition and situations 

where the unjust enrichment may 

be justified 
 

Currently, our civil legislation 

deals with the unjust enrichment 

theoretically, under several aspects. 

First, for a better understanding of the 

notion, we should know that we are in 

the presence of unjust enrichment 

when there is a movement of value 

between two patrimonies. 

However, the provisions of art. 

1346 of the NCC regulate the 

situations where a person’s 

enrichment (as a lawful legal fact) 

may be justified, when it results 

from: 

- the performance of a valid 

obligation; 
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îmbogaţit fără justă cauză este obligat 

la restituire, în măsura pierderii 

patrimoniale suferită de cealaltă 

persoană, dar fără a fi ţinut dincolo de 

limita propriei sale îmbogăţiri (art. 

1.345 NCC). În privinţa îmbogaţitului, 

acesta este de bună-credinţă şi nu are 

intenţia de a săvârşi acestă faptă licită 

[3].  

Însă, prevederile art. 1.346 din 

NCC, reglementează situaţiile în care 

îmbogaţirea unei persoane (ca fapt 

juridic licit), poate fi justificată atunci 

când rezultă: 

- din executarea unei obligaţii 

valabile;  

- din neexercitarea de către cel 

pagubit a unui drept contra celui 

îmbogaţit; 

- dintr-un act îndeplinit de cel 

pagubit: în interesul sau personal şi 

exclusiv, pe riscul sau ori, cu intenţia 

de a gratifica; 

În alte situaţii decât cele stabilite de 

textul amintit, orice persoană cara s-a 

îmbogaţit fără justă cauză în 

detrimentul alteia, va fi obligată la 

restituire. De aceea, în privinţa 

restituirii, NCC (într-un mod 

asemanator instituţiei plăţii nedatorate) 

prevede că aceasta va fi întemeiată prin 

invocarea dispoziţiilor art. 1.639 şi 

urm. În toate cazurile, reclamantul 

unei acţiuni în restituire (actio de in 

rem versio) va fi persoana însăraciă, 

iar calitatea de  pârât  o  va  avea  cel  

îmbogăţit [4]. 

 

3. Condiţiile materiale şi juridice 

ale intentării acţiunii în restituire 
 

Pentru o mai bună înţelegere a 

instituţiei îmbogăţirii fără justă cauză, 

trebuie să distingem între: condiţiile 

materiale ale intentării acţiunii în 

restituire, condiţiile juridice ale 

- the non-execution by the 

injured party of a right against the 

enriched party; 

- an act performed by the 

injured party: in his own personal 

interest and exclusively at the risk or 

with intent to gratify; 

In situations other than those 

established by the above-mentioned 

text, any person who got rich unjustly, 

at the expense of another person, shall 

be liable to refund. Therefore, 

regarding the refund, the NCC (in a 

similar way to the institution of undue 

payment) provides that this shall be 

founded on the grounds of art. 1639 et 

seq. In all cases, the plaintiff of action 

for recovery (actio de in rem versio) 

is the impoverished person, and the 

defendant is the enriched person [4]. 

 

3. The material and legal 

conditions of the action for recovery 
 

For a better understanding of the 

institution of unjust enrichment, we 

should distinguish between the 

material conditions of the action for 

recovery and the legal conditions of 

the action for recovery. 

 

A. The material conditions of the 

action for recovery. These conditions 

are extremely important because, 

through them, we can better identify 

the legal relationship of obligations. 

Therefore, the material conditions of 

the unjust enrichment can regard a 

number of issues that will always 

identify certain patrimonial features, 

namely: 

- the existence of a person’s 

enrichment (the defendant's), by the 

increase in his/her patrimony or by 

acquiring an asset, a sum of money or 

a receivable, or even by the decrease 
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intentării acţiunii în restituire. 

 

A. Condiţiile materiale ale 

intentării acţiunii în restituire. Aceste 

condiţii prezintă o importanţă majoră 

deoarece prin intermediul acestora se 

poate determina o mai bună identificare 

a raportului juridic obligaţional. De 

aceea, prezentele condiţii materiale ale 

îmbogăţirii fără justă cauză, pot privi o 

serie de aspecte care vor identifica 

întotdeauna anumite caractere 

patrimoniale şi anume: 

- să existe o îmbogăţire a unei 

persoane (pârâtul acţiunii), prin 

mărirea patrimoniului sau prin 

dobândirea unui bun, a unei sume de 

bani sau a unei creanţe sau chiar prin 

diminuarea pasivului patrimonial (de 

exemplu, stingerea unei datorii); 

- să existe o însărăcire a 

reclamantului, prin micşorarea 

patrimoniului său, ca o consecinţă a 

măririi altuia (se poate înfăţişa 

întotdeauna printr-o valoare care poate 

fi apreciată în bani ca de exemplu, 

prestarea unor activităţi sau servicii 

neremunerate de beneficiarul lor, 

efectuarea unor cheltuieli în favoarea 

îmbogaţitului, etc);  

- existenţa unei legături între 

sporirea unui patrimoniu şi diminuarea 

celuilalt. Această legătură poate fi una 

directă (de exemplu, un concubin prin 

munca sa neremunerată, îmbogăţeşte 

patrimoniul celuilalt concubin) sau 

indirectă, adică deplasarea valorii 

operează printr-un intermediar în 

patrimoniul terţului îmbogăţit (de 

exemplu, doi fraţi locuiesc împreună; 

unul dintre aceştia cumpără produse 

pentru traiul comun şi nu le plăteşte; 

comerciantul creditor poate acţiona şi 

împotriva fratelui respectiv).  

 

 

of his/her patrimonial liabilities (for 

example, the cancellation of a debt); 

- the existence of the plaintiff’s 

impoverishment, by the reduction of 

his/her patrimony, as a consequence 

of the enlargement of another 

person’s patrimony (there can always 

be an amount that can be assessed in 

money, such as the performance of 

activities or services unpaid by their 

recipient, the performance of some 

expenditure in favor of the enriched 

person etc.); 

- the existence of a connection 

between the increase in one’s 

patrimony and decrease in another’s 

patrimony. This connection may be 

direct (for instance, a concubine, by 

his/her unpaid work, enlarges the 

patrimony of the other concubine) or 

indirect, i.e. when the movement of 

value operates through an 

intermediary, in the patrimony of the 

enriched third party (for example, two 

brothers live together; one of them 

buys products for their common life 

and does not pay for them; the trader-

creditor can also act against the 

respective brother). 

 

B. The legal conditions of the 

action for recovery concern certain 

legal acts or facts such as: 

- the absence of a legitimate cause 

of the enlargement of a person’s 

patrimony at the expense of another. 

That cause always corresponds to the 

existence of a legal basis that justifies 

the movement of the respective 

amount (such as a provision of law, a 

legal act or a court order); 

- the absence of any other legal 

means to recover the loss, by the one 

whose patrimony decreased (the 

owner of an individual asset may 

claim its return by the action for 
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B. Condiţiile juridice ale 

intentării acţiunii în restituire vor 

avea în vedere anumite acte sau fapte 

juridice, cum ar fi: 

- absenţa unei cauze legitime a 

măririi patrimoniului unei persoane în 

detrimentul alteia. Această cauză, 

corespunde întotdeauna asupra 

existenţei unui titlu juridic care să 

justifice deplasarea valorii respective 

(precum: o dispoziţie a legii, un act 

juridic sau o hotărâre judecătorească); 

- absenţa oricărui alt mijloc juridic 

pentru recuperarea, de către cel care şi-

a micşorat patrimoniul, a pierderii 

suferite (proprietarul unui bun 

individual determinat poate cere 

restituirea lui pe calea acţiunii în 

revendicare, iar acţiunea din contract 

exclude acţiunea întemeiată pe 

îmbogăţirea fără justă cauză). 

Subsidiaritatea acţiunii actio in rem 

verso semnifică faptul că aceasta nu 

poate fi promovată pentru a suplini o 

alta născută spre exemplu, dintr-un 

contract, un delict, o altă faptă licită sau 

din lege      ( art. 1.348 NCC), doar în 

cazul în care pe aceasta din urmî, un 

obstacol de drept o împiedică să fie 

exercitată (de exemplu, a intevenit 

prescripţia excinctivă); 

 

4. Efectele acţiunii în restituire 

 

Diferenţa dintre gestiunea de afaceri 

şi îmbogăţirea fără justă cauză, constă 

în actualitatea faptei la momentul 

promovării acţiunii în restituire. În 

opoziţie cu gestiunea de afaceri, 

restituirea este datorată doar dacă 

îmbogăţirea subzistă la data sesizării 

instanţei, iar cel care s-a îmbogaţit este 

obligat la restituire, potrivit regulilor 

stabilite în instituţia ”Restituirii 

prestaţiilor”, reglementată de art. 

recovery and the action from the 

contract excludes the action based on 

unjust enrichment). The subsidiarity 

of the actio in rem verso means that it 

may not be promoted in order to 

replace another one which is born, for 

example, from a contract, from an 

offense or from another licit fact or 

law (art. 1348, NCC), only when the 

latter's exercise is prevented by a legal 

obstacle (for example, in case of the 

extinctive prescription); 

 

4. The effects of the action for 

recovery 
 

The difference between the 

management of business and the 

unjust enrichment consists in the 

actuality of the act upon the 

promotion of the action for recovery. 

In contrast to the management of 

business, the refund is due only if the 

enrichment subsists when the court is 

seized and the person who got rich is 

obliged to refund, under the 

regulations established by the 

institution on "The restitution of 

benefits", governed by art. 1635-1639 

of the NCC. The action based on the 

unjust enrichment is prescribed in 3 

years, as stipulated by art. 2517 of the 

NCC; these 3 years run from the date 

on which the impoverished person 

became aware or ought to have 

become aware both of his/her 

unlawful impoverishment and of the 

enriched person. 

By the enrichment of a patrimony 

at the expense of another, an 

obligation relationship is entailed, the 

debtor (the defendant) of the 

obligation to refund being the one 

whose patrimony has increased and 

the creditor (the plaintiff) of the same 

obligation being the one whose 
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1.635-1.639 din NCC. Acţiunea 

întemeiată pe îmbogăţirea fără justă 

cauză se prescrie în termenul de 3 ani 

prevăzut de art. 2.517 din NCC, care 

curge de la data la care însărăcitul a 

cunoscut sau trebuia să cunoască atât 

însărăcirea sa lipsită de o cauză justă, 

cât şi persoana îmbogaţitului. 

Prin îmbogaţirea unui patrimoniu în 

dauna altuia, ia fiinţă un raport 

obligaţional, debitorul (pârâtul acţiunii) 

obligaţiei de restituire fiind cel al cărui 

patrimoniu s-a mărit, iar creditor 

(reclamantul acţiunii) al aceleiaşi 

obligaţii fiind cel al cărui patrimoniu a 

fost diminuat [5]. 

Restituirea se va face în natură şi 

doar prin echivalent dacă acesta nu va 

fi posibil (art. 1.639 şi art. 1.640 din 

NCC). Obligaţia de restituire în materia 

îmbogăţirii fără justă cauză este 

afectată în toate cazurile de doua limite 

care pot rezulta din următoarele: 

- debitorul obligaţiei va restitui 

numai în măsura îmbogăţirii 

patrimoniului său. În privinţa fructelor 

sau a eventualelor dobânzi legale, 

acestea nu vor fi restituite de către 

debitor deoarece, una din regulile 

îmbogăţirii fără justă cauză este ca 

debitorul să fie de bună-credinţă şi în 

aceste condiţii, potrivit art. 1.645 din 

NCC, debitorul obligaţiei va fi 

îndreptăţit să reţină fructele  însă, va 

suporta doar cheltuielile angajate cu 

producerea lor. Când bunul care a 

contribuit la creşterea patrimoniului a 

pierit fortuit, va înceta obligaţia de 

restituire. Dacă bunul respectiv a fost 

înstrăinat, debitorul va restitui valoarea 

lui de la data promovării acţiunii; 

- nu se poate solicita mai mult decât 

diminuarea patrimoniului. În acest 

sens, jurisprudenţa a subliniat faptul că, 

aplicarea corectă a principiului 

îmbogăţirii fără justă cauză, impune ca 

patrimony has diminished [5]. 

The refund shall be done in nature 

and by equivalent only if this is not 

possible (art. 1639 and art. 1640 of 

the NCC). The obligation to refund, in 

unjust enrichment matters, is affected, 

in all cases, by two limitations that 

may result from the following: 

- the debtor of the obligation shall 

refund only to the extent of the 

enrichment of his/her patrimony. Any 

fruit or legal interest shall not be 

refund by the debtor because one of 

the rules of the unjust enrichment is 

that the debtor acts in good faith and, 

in these conditions, according to art. 

1645 of the NCC, the debtor of the 

obligation is entitled to retain the fruit 

but he/she shall only bear the costs 

incurred by their production. When 

the asset which has helped increase 

the patrimony perished fortuitously, 

the refund obligation shall cease. If 

the asset was sold, the debtor refunds 

its value at the time when the sale 

took place; 

- one can not ask for more than the 

decrease in his/her patrimony. In this 

regard, the jurisprudence pointed out 

that the correct application of the 

unjust enrichment principle requires 

that the defendant's obligation to 

refund should not exceed his/her 

actual enrichment and, inextricably 

linked to it, it should not exceed the 

amount wherewith the plaintiff's 

patrimony was reduced [6]. 

Also, it is noteworthy that the date 

upon which the enrichment or the 

impoverishment value is determined is 

represented by the date of the request 

for summons. 
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obligaţia de restituire a pârâtului să nu 

depăşească îmbogăţirea lui efectivă, iar 

indisolubil legat de aceasta, să nu 

depăşească valoarea cu care a fost 

micşorat patrimoniul reclamantului [6]. 

De asemenea, mai este util de 

reţinut faptul că momentul la care se 

determină valoarea îmbogăţirii 

respectiv a sărăcirii, este acela al 

introducerii cererii de chemare în 

judecată. 

 

Concluzii 

 

Aşa cum am prezentat, importanţa 

instituţiei datează din perioada romană, 

iar evoluţia legislaţiei nu a facut decât 

să o îmbunătăţească. De asemenea, 

utilitatea actuală a instituţiei va fi 

scoasă în evidenţă de către practica 

judiciară, moment în care vor fi 

evidenţiate şi anumite carenţe. De 

aceea, sperăm ca utilitatea studiului 

nostru să aducă un plus în edificarea 

celor interesaţi de această instituţie. 
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Conclusions 

 

As we have shown, the importance 

of the institution dates back to the 

Roman period, and evolution to the 

legislation has done nothing to 

improve it. Also, the actual usefulness 

of the institution will be removed by 

the jurisprudence, at which point will 

be highlighted and certain problem. 

Therefore, we hope that the 

usefulness of our study to bring a plus 

in the edification of people interested 

in this institution. 
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Rezumat: Violenţa în familie reprezintǎ 

o realitate prezentǎ pe scarǎ largǎ în toate 

societǎţile contemporane. Ordinul de 

protecţie reprezintǎ o instituţie juridicǎ 

relativ recentǎ, instituitǎ de legiuitor în 

scopul stopǎrii acţiunilor violente în 

familie, indiferent de natura lor: fizice, 

verbale, psihice, sexuale, economice, 

sociale sau spirituale. Acesta se 

materializează într-o hotărâre 

judecătorească civilǎ, emisă în regim de 

urgenţă,  prin care sunt luate măsuri 

imediate, necesare şi provizorii, în scopul 

de a proteja victima unui act de violenţă în 

familie. Caracteristicile de bazǎ ale acestui 

instrument juridic sunt celeritatea şi 

prevenirea sǎvârşirii actelor de violenţǎ în 

familie, guvernate de principiul dreptului 

la viaţǎ. Procedura care se aplicǎ în cazul 

învestirii instanţei cu o cerere privind 

emiterea unui ordin de protecţie, este cea 

de urgenţǎ, iar consecinţele nerespectǎrii 

de cǎtre agresor a obligaţiilor dispuse, 

îmbracǎ forma rǎspunderii penale. Este 

esenţial pentru transpunerea în practicǎ a 

prevederii, ca persoanele aflate în situaţii 

de risc sǎ fie informate şi motivate sǎ 

apeleze la lege. Totodatǎ, procedura de 

solicitare a ordinului de protecție are 

nevoie de îmbunătățiri semnificative pentru 

a răspunde situației de criză în care se află 
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Abstract: Domestic violence is a 

reality present on a large scale in all 

contemporary societies. The order of 

protection is a relatively recent legal 

institution established by the legislator in 

order to stop the violent actions in the 

family, regardless of their nature: 

physical, verbal, sexual, mental, 

economic, social or spiritual. It is 

materialized in a civil court ruling, issued 

urgently, through which mediated, 

provisional and necessary measures are 

taken in order to protect the victim of an 

act of domestic violence. The basic 

characteristics of this legal instrument 

are speed and prevention of committing 

acts of domestic violence, governed by the 

principle of the right to life. The 

procedure that applies in the case of 

issuing an order of protection is urgent, 

and the consequences for not respecting 

them bring criminal liability. It is 

essential for the implementation of the 

provision that persons in situations of risk 

to be informed and motivated to turn to 

the law. At the same time, the procedure 

for application for protection order needs 

significant improvement in order to meet 

the crisis situation in which the victims of 

domestic violence. Simplification of 

procedures for legal counciling and free 

legal representation of the victim, as well 
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victimele violenței în familie. Simplificarea 

procedurilor pentru consiliere și 

reprezentarea legală gratuită a victimei, 

cât și introducerea unor măsuri de 

gratuitate pentru eliberarea documentelor 

medico-legale, necesare emiterii hotărârii 

judecătorești, ar îmbunătăți în mod 

semnificativ eficienţa ordinului de 

protecție. 

 

Cuvinte cheie: ordin de protecţie; 

violenţǎ în familie; rǎspundere penalǎ; 

celeritate. 

 

 

Introducere 

 

În ciuda faptului că violenţa în 

familie constituie de câteva decenii un 

subiect de dezbatere, nu s-a reuşit, până 

în prezent, să se pună capăt acestei 

forme de violenţǎ extrem de 

distructivǎ. Violenţa în familie este o 

problemă complexă, care implică atât 

protecţia integrităţii personale a 

victimelor, cât şi protejarea intereselor 

lor sociale comune, precum libertatea şi 

democraţia. 

Conştientă de întregul său 

patrimoniu spiritual şi moral, Uniunea 

Europeană îşi întemeiază activităţile 

sale de coordonare numai pe valorile 

indivizibile şi universale ale demnităţii 

umane, libertăţii, egalităţii şi 

solidarităţii, precum şi pe principiile 

democraţiei şi statului de drept, situând 

persoana în centrul tuturor acţiunilor 

sale [1]. Violenţa în familie constituie o 

încǎlcare de dimensiuni importante a 

drepturilor omului. În vederea alinierii 

la politicile promovate de Uniune, cu 

privire la acest aspect, România a 

adoptat Legea nr. 217/2003 pentru 

prevenirea şi combaterea violenţei în 

familie [2], stabilindu-se cadrul 

legislativ pentru emiterea ordinului de 

protecţie. 

 Violența în familie trebuie abordată 

as the introduction of measures free of 

charge for the issue of the forensic 

documents required for issuing the 

courts’ ruling, would significantly 

enhance the efficiency of the protection 

order. 

 

 

 

 

Keywords: order of protection; 

domestic violence; criminal liability; 

celerity. 

 

 

Introduction 

 

Despite the fact that domestic 

violence constitutes for only a few 

decades a topic of debate, it has not 

been able, so far, to put an end to this 

extremely destructive form of 

violence. Family violence is a 

complex problem, involving both the 

protection of the personal integrity of 

the victims, as well as protecting their 

common social interests, as freedom 

and democracy. 

Conscious of the whole spiritual 

and moral heritage, the European 

Union founds its coordination 

activities only on the indivisible and 

universal values of human dignity, 

freedom, equality and solidarity, as 

well as on the principles of 

democracy and the rule of law, 

placing the person at the centre of all 

of his actions [1]. Domestic violence 

is a violation of important dimensions 

of human rights. In order to align with 

the policies promoted by the Union 

with regard to this aspect, Romania 

adopted Law no 217/2003 on 

preventing and combating domestic 

violence [2] establishing the legal 

framework for the protection order. 

Domestic violence must be 

addressed as a matter of public 
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ca problemă publică, de interes general. 

Campaniile referitoare la violența de 

acest gen și reacțiile la acest fenomen, 

trebuie orientate atât către bărbați, cât 

și către femei. 

  Ordinul de protecţie reprezintǎ un 

instrument juridic cu caracter urgent şi 

provizoriu, prin intermediul cǎruia pot 

fi luate mǎsurile necesare, în scopul de 

a proteja integritatea fizicǎ şi psihicǎ a 

victimei unui act de violenţǎ în familie. 

  Acesta se materializeazǎ într-o 

hotǎrâre judecatoreascǎ, emisǎ în 

cadrul unei proceduri speciale, de 

urgenţǎ, cu citarea pǎrţilor, prin 

intermediul cǎreia pot fi dispuse una ori 

mai multe obligaţii sau interdicţii 

împotriva agresorului, calificat de 

legiutor sub noţiune de “membru de 

familie”, farǎ însǎ a stabili limitativ 

sfera de incidenţǎ a acestei instituţii la 

cadrul familial, aşa cum este stabilit de 

legea civilǎ, ci într-un cadru extins, 

care include şi persoanele între care 

existǎ sau au existat, de facto, raporturi  

de acest gen.  

 

1. Domeniu de aplicare 

 

Conform art. 23 din Legea nr. 

217/2003 pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie, 

emiterea unui ordin de protecţie poate 

fi solicitatǎ de cǎtre persoana a cǎrei 

viaţă, integritate fizicǎ sau psihicǎ ori 

libertate, este pusǎ în pericol, printr-un 

act de violenţǎ din partea unui membru 

al familiei. 

Pot face obiectul unei astfel de 

cereri acţiunile sau inacţiunile 

intenţionate, cu excepţia acţiunilor de 

autopǎrare sau apǎrare, manifestate 

fizic sau verbal, sǎvârşite de cǎtre un 

membru al familiei împotriva altui 

membru al aceleiaşi familii, care 

provoacǎ sau poate cauza un prejudiciu 

interest. The campaigns regarding this 

kind of violence and the reactions to 

this phenomenon must be directed 

both to men and to women as well. 

The order of protection is a legal 

instrument with urgent and 

provisional character through which 

the necessary measures may be taken 

in order to protect the physical and 

mental integrity of the victim of an act 

of domestic violence. 

It is materialized in a court order 

issued in the framework of a special 

procedure, a emergency one, with the 

attendance of the parties, through 

which one or more obligations or 

prohibitions can be disposed against 

the aggressor, qualified by the 

legislator under the definition of 

"family member", without however 

limiting the incidence sphere of this 

institution to the family framework as 

it is set out in the civil law but in an 

extended framework that includes the 

persons among which exist or existed 

relationships of this kind. 

 

1. Area of application 

 

According to the article 23 of Law 

no. 217/2003 on preventing and 

combating domestic violence, issuing 

an order of protection may be 

requested by the person whose life, 

physical or mental integrity or liberty 

is endangered by an act of violence 

from a family member. 

May be the subject of such 

applications the intended actions or 

inactions, with the exception of self-

defense or defense actions, physically 

or verbally manifested, committed by 

a family member against another 

member of the same family that 

causes or could cause injury or 

physical, mental, emotional, 
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sau suferinţe fizice, psihice, sexuale sau 

emoţionale ori psihologice, inclusiv 

ameninţarea cu asemenea acte, 

constrângerea sau privarea de libertate, 

precum şi împiedicarea femeii de a-şi 

exerita drepturile şi libertǎţile 

fundamentale. 

Cererea prin care se solicitǎ 

emiterea unui ordin de protecţie, poate 

fi formulatǎ doar de persoana care are 

calitate de membru de familie în raport 

cu agresorul. Potrivit art. 5 din Legea 

pentru prevenirea şi combaterea 

violenţei în familie, aceastǎ calitate o 

au ascendenţii şi descendenţii, fraţii şi 

surorile, copiii acestora, precum şi 

persoanele devenite prin adopţie, 

potrivit legii, astfel de rude, soţii şi 

foştii soţi, precum şi persoanele care au 

stabilit relaţii asemǎnǎtoare acelora 

dintre soţi sau dintre pǎrinţi şi copii, în 

cazul în care convieţuiesc, tutorele sau 

altǎ persoanǎ care exercitǎ în fapt sau 

în drept drepturile faţǎ de persoana 

copilului, precum şi reprezentantul 

legal sau altǎ persoanǎ care îngrijeşte 

persoana cu boalǎ psihicǎ, dizabilitate 

intelectualǎ sau handicap fizic, cu 

excepţia celor care îndeplinesc astfel de 

atribuţii în execitarea sarcinilor 

profesionale. 

Diferit de prevederile Codului civil, 

care nu conferǎ efecte juridice relaţiilor 

care nu îmbracǎ o formǎ prevǎzutǎ de 

lege - cǎsǎtorie sau rudenie, normele 

speciale care guverneazǎ ordinul de 

protecţie conferǎ un înţeles extensiv 

noţiunii de membru de familie, 

recunoscând aceastǎ calitate şi relaţiilor 

de ordin afectiv, în baza cǎrora se 

creeazǎ raporturi asemǎnǎtoare celor de 

familie. Concubinajul, deşi nu este 

recunoscut pe plan juridic, are aparenţa 

unei cǎsǎtorii prin comunitatea de viaţǎ 

şi de menaj [3]. Acesta reprezintǎ o 

uniune de fapt, care permite inclusive 

psychological or sexual suffering, 

including the threat of such acts, 

constraint or deprivation of liberty as 

well as preventing women from 

exercising their fundamental rights 

and freedoms. 

The request for issuing an order of 

protection can be formulated only by 

the person who has the quality of 

family member in relation to the 

aggressor. According to article 5 of 

the law on preventing and combating 

domestic violence, this quality is had 

by the ascendants and descendants, 

brothers and sisters, their children, as 

well as the persons adopted, 

according to the law, such relatives, 

spouses and former spouses, as well 

as persons who have established 

relationships similar to those of 

spouses or between parents and 

children, if  they cohabitate, guardian 

or other person who exercise in fact or 

in law the rights of the child as well as 

the legal representative or other 

person who take care of the person 

with intellectual disability, mental 

illness or physical disability, except 

for those who fulfill such tasks in the 

exercise of professional duties. 

Different from the provisions of 

the Civil code, which does not give 

legal effect to the relationships that do 

not have a form as provided by law, 

marriage or kinship, the special rules 

governing the order of protection 

gives an extensive meaning to the 

notion family member, recognizing 

that quality to the affective 

relationships which create similar 

family relationships. Cohabitation, 

although not internationally 

recognized, has the appearance of a 

marriage through its community 

living and housekeeping [3]. It is a 

union which allows inclusively 
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relaţii homosexuale, cǎsǎtoria fiind o 

uniune de drept care poate fi stabilitǎ, 

conform legii, doar între persoane 

heterosexuale. 

Sensul extins al calitǎţii de membru 

de familie, reglementat de Legea nr. 

217/2003 pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie, 

cuprinde şi foştii soţi, dovada acestei 

calitaţi putând fi fǎcutǎ cu certificatul 

de divorţ sau hotǎrârea judecǎtoreascǎ 

definitivǎ prin care a fost desfǎcutǎ 

cǎsǎtoria pǎrţilor. Emiterea unui ordin 

de protecţie poate fi solicitatǎ chiar şi 

în situaţia în care foştii soţi au domicilii 

separate, în mǎsura în care se va face 

dovada existenţei unor acte de violenţǎ 

de natura celor expuse mai sus. 

Cererea pentru emiterea ordinului 

de protecţie poate fi introdusǎ atât de 

victimǎ personal, cât şi prin 

reprezentant legal, în cazul minorilor şi 

interzişilor judecǎtoreşti. Potrivit alin. 

(3) al art. 25 din Legea nr. 217/2003, 

pot avea calitate procesualǎ activǎ şi 

procurorul, reprezentantul autoritǎţii 

sau structurii competente cu atribuţii în 

materia protecţiei victimelor violenţei 

în familie, de la nivelul unitǎţii 

administrativ-teritoriale, precum şi 

reprezentantul oricǎruia dintre 

furnizorii de servicii sociale, în 

domeniul preveniri şi combaterii 

violenţei în familie, cu acordul 

victimei. 

 

2. Condiţii de fond ale cererii 

privind emiterea ordinului de 

protecţie 

 

a) Sǎ existe o stare de pericol. 

Starea de pericol ce poate aduce 

atingere vieţii, integritǎţii fizice sau 

psihice ori libertǎţii persoanei, 

reprezintǎ fundamentul emiterii 

ordinului de protecţie. Persoana a cărei 

homosexual relations, marriage being 

a lawful union which may be 

established, under the law, only 

between heterosexual persons. 

The extended meaning of the 

quality of family member covered by 

law No. 217/2003 on preventing and 

combating domestic violence includes 

also former spouses; the proof of this 

quality can be made with a certificate 

of divorce or the definitive court 

decision through which the marriage 

of the parties was disconnected. 

Issuing an order of protection can be 

requested even if former spouses have 

separate residences, if the existence of 

violence acts of the kind set out above 

can be demonstrated. 

The request for protection order 

can be introduced by the victim 

personally, and through the legal 

representative, in the case of minors 

and courts’ forbidden. According to 

paragraph (3) of article 25 of Law no. 

217/2003 active procedural quality 

can have the prosecutor, authority’s 

representative or competent structure 

with competencies in matters of 

protection of family violence victims 

in the administrative-territorial unit, 

as well as the representative of any of 

the providers of social services in the 

field of prevention and fight against 

domestic violence, with the consent of 

the victim. 

 

2. Conditions of the request for 

the emission of the protection order 

 

a) The existence of a state of 

danger. The danger that could affect 

the life, physical or mental integrity or 

freedom of the person is the 

foundation for the emission of the 

order of protection. The person whose 

life, physical or mental integrity or 
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viațǎ, integritate fizicǎ sau psihicǎ ori 

libertate este pusǎ în pericol printr-un 

act de violenţǎ, din partea unui membru 

al familiei, poate solicita instanţei ca, în 

scopul înlǎturǎrii stǎrii de pericol, sǎ 

emitǎ un ordin de protecţie, prin care sǎ 

se dispunǎ, cu caracter provizoriu, una 

ori mai multe mǎsuri , obligaţii sau 

interdicţii, în sarcina agresorului. 

Existenţa unei stǎri de pericol la care 

este expusǎ victima, justificǎ totodatǎ 

procedura sumarǎ, caracterizatǎ de 

celeritate, care se aplicǎ la judecarea 

unei astfel de cereri. 

 

b) Starea de pericol sǎ fie cauzatǎ 

de existenţa unui act de violenţǎ. 

Potrivit Consiliului Europei - Comitetul 

de Miniştri, 1985, violenţa în familie 

reprezintǎ „orice act sau omisiune 

comisă în interiorul familiei de către 

unul dintre membrii acesteia şi care 

aduce atingere vieţii, integrităţii 

corporale sau psihologice ori  libertăţii 

altui membru al acelei familii, şi 

vatămă în mod serios dezvoltarea 

personalităţii lui/ei” [4]. Sunt justificaţi 

sǎ solicite emiterea de mǎsuri de 

protecţie, persoanele care au suferit 

acte de violenţǎ în familie în una sau 

mai multe dintre urmǎtoarele forme: 

- violenţǎ verbalǎ - concretizatǎ în 

adresarea printr-un limbaj jignitor, 

brutal, precum utilizarea de insulte, 

ameninţǎri, cuvinte şi expresii 

degradante; 

- violenţǎ psihologicǎ - atunci când 

agresorul îşi impune voinţa sau 

controlul prin provocarea de stǎri de 

tensiune şi de suferinţǎ psihicǎ, în orice 

mod şi prin orice mijloace, precum: 

violenţǎ demonstrativǎ asupra 

obiectelor şi animalelor, ameninţǎri 

verbale, afişare ostentativǎ a armelor, 

neglijare, controlul vieţii personale, 

acte de gelozie, ori constrângeri de 

liberty is endangered by an act of 

violence from a family member may 

apply to the Court, with the purpose 

of removing a danger state, to issue an 

order of protection, to dispose, 

provisionally, one or more steps, 

obligations or prohibitions in the 

aggressor's task. The existence of a 

State of danger to which the victim is 

exposed at the same time justifies the 

brief procedure, characterized by 

swiftness, which applies to the 

prosecution of such applications. 

 

b) The state of danger to be 

caused by the existence of an act of 

violence. According to the European 

Council - Committee of Ministers, 

1985, domestic violence is “any act or 

omission committed inside the family 

by one of its members and which 

affect the life, bodily or psychological 

integrity or freedom of another 

member of that family, and seriously 

damages the development of his/her 

personality” [4]. Are justified to 

request the issuance of protective 

measures the individuals who have 

suffered acts of domestic violence in 

one or more of the following forms: 

- verbal abuse - materialized in 

addressing through a brutal offensive 

language, as well as the use of insults, 

threats, degrading phrases and words; 

- psychological violence - when 

the abuser wants to impose willpower 

or control by causing moods of 

tension and mental suffering in any 

way and by any means, including 

demonstrative violence against 

objects and animals, verbal threats, 

blatant display of weapons, control of 

personal lives, neglect, acts of 

jealousy, or constraints of any kind; 

- physical violence - through 

bodily or health harm by hitting, 
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orice fel; 

- violenţǎ fizicǎ - prin vǎtǎmare 

corporalǎ ori a sǎnǎtǎţii, prin lovire, 

îmbrâncire, trântire, tragere de pǎr, 

înţepare, tǎiere, ardere, strangulare, 

muşcare, în orice formǎ şi de orice 

intensitate, inclusive mascate ca fiind 

rezultatul unor accidente, prin otrǎvire, 

intoxicare, precum şi alte acţiuni cu 

efect similar; 

- violenţǎ sexualǎ - materializatǎ 

prin agresiune sexualǎ, impunere de 

acte degradante, hǎrţuire, intimidare, 

manipulare, brutalizare în vederea 

întreţinerii de relaţii sexuale forţate; 

- violenţǎ economicǎ - manifestatǎ 

prin interzicerea  desfǎşurǎrii de 

activitǎţi profesionale, privare de 

mijloace economice, inclusiv lipsire de 

mijloace de existenţǎ primarǎ, cum ar fi 

hranǎ, medicamente, obiecte de primǎ 

necesitate, sustragerea intenţionatǎ a 

bunurilor persoanei, interzicerea 

dreptului de a poseda, folosi şi dispune 

de bunurile comune, exercitarea unui 

control inechitabil asupra bunurilor şi 

resurselor comune, refuzul de a susţine 

familia, impunerea de munci grele şi 

nocive în detrimentul sǎnǎtǎţii, inclusiv 

unui membru de familie minor, precum 

şi alte acţiuni cu efect similar; 

- violenţǎ socialǎ - prin izolarea 

persoanei de familie, comunitate şi 

prieteni, interzicerea frecventǎrii 

instituţiei de învǎţǎmânt, impunerea 

izolǎrii prin detenţie, inclusiv în 

locuinţa familialǎ sau privare 

intenţionatǎ de acces la informaţie; 

- violenţǎ spiritualǎ - minimalizarea 

importanţei satisfacerii necesitǎţilor de 

ordin moral-spiritual prin interzicere, 

limitare, ridicularizare, penalizare a 

aspiraţiilor membrilor de familie, a 

accesului la valorile culturale, etice, 

lingvistice ori religioase, impunerea 

aderǎrii la credinţe şi practici spirituale 

shoving, slamming, hair pulling, 

pinching, cutting, burning, strangling, 

biting, in any form and of any 

intensity, including masked as the 

result of accidents, poisoning, 

intoxication, and other actions with 

similar effect; 

- sexual-violence materialized 

through sexual assault, coercion and 

degrading acts, harassment, 

intimidation, manipulation, 

brutalization for maintenance of 

forced sexual intercourse; 

- economical-violence manifested 

by prohibiting development of 

professional activities, deprivation of 

economic means, including lack of 

the primary existence, such as food, 

medicines, objects of first necessity, 

theft of the goods of a person, 

prohibition of the right to possess, use 

and dispose of joint property, the 

exercise of an unfair control over 

goods and common resources, 

refusing to support the family, 

imposing heavy and harmful work 

detrimental to health including a 

minor family member, as well as 

other actions with similar effects; 

- social-violence by isolating a 

person from family, community and 

friends, prohibition of attending an 

institution of education, the 

imposition of isolation through 

detention, including in the family 

home or intentional deprivation of 

access to information; 

- spiritual violence - minimizing 

the importance of meeting the moral-

spiritual needs through prohibition, 

limitation, mocking, penalty of the 

aspirations of family members, of the 

access to cultural, ethnic, linguistic or 

religious values, imposing the 

adherence to faiths and unacceptable 

spiritual and religious practices are, as 
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şi religioase inacceptabile, precum şi 

alte activitǎţi cu repercursiuni similare; 

 

c) Starea de pericol sa fie 

provocatǎ de un membru al familiei. 

Pentru îndeplinirea acestei condiţii este 

necesar ca între victimǎ şi agresor sǎ 

existe relaţii de familie. Familia, aşa 

cum este înţeleasă în mod obişnuit, nu 

cuprinde întreaga populaţie a unei 

societăţi. Începând cu anii 1970, au 

început să se extindă modelele 

alternative de viaţă. Ca structură, există 

o mare varietate de forme mai mult sau 

mai puţin familiale: există menaje de o 

singură persoană (celibatari definitiv 

sau temporar), uniuni de coabitare 

(consensuale) - fără copii sau cu copii, 

menaje formate din persoane între care 

nu se stabilesc relaţii sexuale, menaje 

homosexuale şi, desigur, formele 

familiale cunoscute: familia nucleară şi 

familia cu 3-4 generaţii. În România 

există şi menaje nefamiliale, însă cea 

mai mare pondere o au menajele 

familiale ce pot fi: neparentale (fără 

copii), parentale sau grandparentale 

(copii crescuţi de bunici) [5]. 

În sens juridic, familia desemnează 

grupul de persoane între care există 

drepturi și obligații, care izvorăsc din 

căsătorie, rudenie (inclusiv adopția), 

precum și din alte raporturi asimilate 

relațiilor de familie. Astfel, familia este 

o realitate juridică, prin reglementarea 

ei de către lege [6]. 

În cadrul extins, prevǎzut de Legea 

nr. 217/2003 pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie, sunt 

asimilate relaţiilor de familie şi 

uniunile consensuale sau relaţiile care, 

deşi nu au origine biologicǎ, se 

stabilesc între o persoanǎ adultǎ şi un 

copil, dupǎ un tipar parental. În 

accepţiunea acestui act normativ, 

calitatea de membru de familie este 

well as other activities with similar 

repercussions; 

 

c) The state of danger to be 

caused by a family member. For the 

fulfillment of such conditions it is 

necessary that between the victim and 

the aggressor to be family 

relationships. The family, as it is 

commonly understood, does not cover 

the entire population of a society. 

Since the 1970s, alternative models of 

life began to expand. As a structure, 

there are a wide variety of forms more 

or less familiar: there are single 

(permanently or temporarily celibate), 

unions of cohabitation (consensual)-

without or with children, marriages 

formed of persons between whom 

sexual relations are not established, 

homosexual and of course, the known 

family forms: nuclear family and the 

family with 3-4 generations. In 

Romania there also are non-familial 

structures, but most have a family at 

the base and it can be: non-parental 

(without children), parental or 

grandparental (children raised by 

grandparents) [5]. 

In the legal sense, family means 

the group of persons between whom 

rights and obligations exist, which is 

born of the marriage, kinship 

(including adoption), as well as from 

other reports similar to the family 

relationships. Thus, the family is a 

legal reality by regulating them by 

law [6]. 

In the expanded framework 

provided in law no. 217/2003 on 

preventing and combating domestic 

violence, the consensual unions or the 

relationships which, although they did 

not have biological origin, are 

established between an adult person 

and a child after a parental pattern, are 
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recunoscutǎ inclusiv fostului soţ, 

precum şi persoanelor care îngrijesc un 

bolnav psihic sau cu dizabilitate 

intelectualǎ ori handicat fizic, dacǎ nu 

desfǎşoarǎ aceste acivitǎţi în 

exercitarea sarcinilor profesionale. 

Prin recunoaşterea calitǎţii de 

membru de familie acestor persoane, 

legiuitorul nu a dorit modificarea 

sensului juridic al conceptului de 

familie, şi nici nu a conferit efecte 

juridice relaţiilor care nu îmbracǎ o 

formǎ prevazutǎ de lege - casǎtorie, 

rudenie, adopţie. Ceea ce s-a avut în 

vedere a fost cadrul faptic de derulare a 

anumitor tipuri de relaţii, care pot crea 

un fond afectiv, similar celui familial, 

şi în cadrul cǎruia pot sǎ aparǎ acte de 

violenţǎ într-una dintre formele expuse 

mai sus, care, deşi produc consecinţe 

grave, de cele mai multe ori, datoritǎ 

unui prag mental nedepǎşit sau a lipsei 

de informare, nu sunt aduse la 

cunoştinţa autoritǎţilor. 

 

3. Caracteristicile ordinului de 

protecţie 

 

a) Ordinul de protecţie este emis  în 

vederea înlǎturǎrii stǎrii de pericol. În 

funcţie de tipul şi gravitatea formei de 

violenţǎ în familie exercitate, ordinul 

de protecţie poate cuprinde una sau mai 

multe dintre urmǎtoarele 

mǎsuri/obligaţii: 

- evacuarea, pentru o perioadǎ de 

maxim şase luni, a agresorului din 

locuinţa familiei, indiferent dacǎ acesta 

este titularul dreptului de proprietate; 

- reintegrarea victimei şi/sau a 

copiilor, în locuinţa familiei; 

- limitarea dreptului de folosinţǎ al 

agresorului, numai asupra unei pǎrţi a 

locuinţei comune, atunci când aceasta 

poate fi astfel partajatǎ încât agresorul 

sǎ nu vinǎ în contact cu victima; 

treated as family relationships. In 

view of this normative act, the 

member quality is also recognized to 

the former husband, as well as people 

caring for a mentally ill person or 

with intellectual disability or physical 

handicap, if they do not perform these 

activities in the exercise of the 

professional duties. 

By recognizing the quality of 

family member of such persons, the 

legislature did not wish to amend the 

legal meaning of the concept of 

family, or to give legal effect to the 

relations that do not have a form 

stipulated by law - marriage, kinship, 

adoption. What he had in mind was 

the factual conduct of certain types of 

relationships that can create an 

emotional background similar to 

family relationship, and during which 

may appear random acts of violence 

in one of the forms set out above, that, 

although produce serious 

consequences most often due to a 

insurmountable mental threshold or 

lack of information, are not made 

available to the authorities. 

 

3. The characteristics of the 

protection order  

 

a) The order of protection is 

issued for the purpose of removing 

the state of danger. Depending on the 

type and severity of exercised family 

violence protective order may 

comprise one or more of the 

following measures/obligations: 

- evacuation for a maximum 

period of six months of the aggressor 

from the family home, regardless if he 

is the owner of the property; 

- the reintegration of the victim 

and/or children in the family home; 

- limitation of the right of use of 
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- obligarea agresorului la pǎstrarea 

unei distanţe minime, determinate, faţǎ 

de victimǎ, faţǎ de copiii sau faţǎ de 

alte rude ale acesteia ori faţǎ de 

reşedinţa, locul de muncǎ sau unitatea 

de învǎţǎmânt a persoanei protejate; 

- interdicţia pentru agresor, de a se 

deplasa în anumite localitǎţi sau zone 

determinate, pe care victima le 

frecventeazǎ sau le viziteazǎ periodic; 

- interzicerea oricǎrui contact, 

inclusiv telefonic, prin corespondenţǎ 

sau în orice mod, cu victima; 

- obligarea agresorului de a preda 

poliţiei armele deţinute; 

- încredinţarea copiilor minori sau 

stabilirea reședinţei acestora; 

- suportarea de către agresor a 

chiriei şi a întreţinerii pentru locuinţa 

temporarǎ, unde victima, copiii minori 

sau alţi membri de familie locuiesc sau 

urmeazǎ sǎ locuiascǎ, din cauza 

imposibilitǎţii de a rǎmâne în locuinţa 

de familie; 

- obligarea la consiliere 

psihologicǎ, psihoterapie, efectuarea 

unui tratament ori a unor forme de 

îngrijire, în special în scopul 

dezintoxicǎrii; 

Existǎ o jurisprudenţǎ din ce în ce 

mai bogatǎ în acest sens. Cu titlu de 

exemplu, poate fi datǎ Hotǎrârea nr. 

1089/23.10.2014 a Judecǎtoriei Bacǎu 

[7], potrivit cǎreia se reţine cǎ pârâtul a 

dat dovadǎ, în repetate rânduri, de 

violenţǎ verbalǎ, fizicǎ şi psihicǎ, atât 

faţǎ de reclamantǎ cât şi faţǎ de copiii 

lor minori, astfel cum aceste noţiuni 

sunt definite de art. 4 din Legea nr. 

217/2003, motiv pentru care a fost 

admisǎ cererea şi emis un ordin de 

protecţie, prin care instanţa a dispus, pe 

o duratǎ de şase luni, evacuarea 

pârâtului din locuinţa de familie, 

pǎstrarea unei distanţe minime de 50 de 

metri faţǎ de reclamantǎ şi copiii 

the aggressor only on a part of the 

common house when it can be shared 

so that the abuser does not come into 

contact with the victim; 

- obligation of the aggressor to 

maintain a specified minimum 

distance from the victim, from 

children or other relatives or the 

residence, place of work or the 

protected person's education; 

- interdiction of the assailant to 

move in certain places or defined 

areas which the victim attends or 

visits regularly; 

- prohibition of any contact, 

including by telephone, by 

correspondence or in any way, with 

the victim; 

- obligation of the aggressor to 

hand over to the police the firearms 

owned; 

- custody of the minor children or 

establishing their residence; 

- the aggressor shall pay the rent 

and maintenance for the temporary 

home where the victim, minor 

children or other family members are 

staying or going to live due to 

impossibility to remain in the family 

home; 

- compelling to psychological 

counseling, psychotherapy, a 

treatment or some forms of care, 

especially for the purpose of 

detoxification; 

There is jurisprudence 

increasingly richer in this sense. By 

way of example, it may be given the 

decision no. 1089/23.10.2014 of 

Court Bacau [7], according to which it 

is noted that the defendant gave 

evidence, repeatedly, of verbal, 

physical and mental violence, both to 

the applicant and their underage 

children, as these notions are defined 

by art. 4 of law no. 217/2003, for 
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acesteia, interzicerea oricǎrui contact, 

inclusiv telefonic, prin corespondenţǎ 

sau în orice alt mod cu reclamanta şi 

copii, precum şi obligarea agresorului 

sǎ se prezinte la consiliere psihologicǎ 

şi tratament psihoterapeutic, pentru 

ameliorarea comportamentului sǎu 

agresiv. 

În acelaşi sens este şi Hotǎrârea nr. 

1256 / 09.12.2014, pronunţatǎ de 

Judecǎtoria Bacǎu [8], prin care 

instanţa dispune emiterea unu ordin de 

protecţie a reclamantului în vârstǎ de 

82 de ani, faţǎ de fiul sǎu,  în sensul de 

a se interzice pârâtului orice contact, 

inclusiv telefonic, prin corespondenţǎ 

sau în orice alt mod cu reclamantul, pe 

o perioadǎ de trei luni de la pronunţarea 

hotǎrârii, reţinându-se, în esenţǎ, acte 

de violenţǎ verbalǎ exercitatǎ de fiu 

asupra tatǎlui. 

 

b) Caracterul provizoriu. Mǎsurile 

dispuse prin intermediul ordinului de 

protecţie au caracter vremelnic, de 

maxim şase luni, cu posibilitate de 

prelungire pentru aceeaşi perioadǎ. 

Dacǎ hotărârea nu cuprinde nicio 

menţiune privind durata mǎsurilor 

dispuse, acestea vor produce efecte 

pentru o perioadǎ de şase luni de la 

data emiterii ordinului. Datoritǎ naturii 

relaţiilor avute în vedere de legiuitor, 

mǎsurile încuviinţate au caracter 

provizoriu, conferind agresorului 

posibilitǎţi reale de modificare a 

comportamentului şi reintegrare în 

cadrul familial. În cazul nerespectǎrii 

obligaţiilor impuse prin hotǎrâre, acesta 

riscǎ o pedeapsǎ cu închisoarea între o 

lunǎ şi un an, fǎrǎ posibilitatea de 

suspendare a executǎrii. 

 

 

 

 

which reason the request was 

admitted and was issued an order of 

protection by which the Court has 

ordered, for a duration of six months, 

the evacuation of the defendant from 

the family house, keeping a minimum 

distance of 50 meters from the 

applicant and its children, the 

prohibition of any contact, including 

by telephone, correspondence or in 

any other way with the applicant and 

children and order the offender to 

attend psychological counseling and 

psychotherapeutic treatment in order 

to improve his aggressive behavior. 

In the same context is also the 

Decision no. 1256/09.12.2014 

pronounced by the Court Bacau [8], 

through which the Court has issued a 

protection order for the applicant aged 

82 years, concerning his son, in the 

sense that the defendant was 

prohibited any contact, including by 

telephone, correspondence or in any 

other way with the complainant for a 

period of three months following the 

decision pronouncing due to acts of 

verbal violence exercised by the son 

on the father. 

 

b) Provisional character. The 

measures ordered by means of the 

protection order have a temporary 

nature of a maximum of six months, 

with the possibility of extension for 

the same period. If the decision does 

not contain any mention of the length 

of the steps laid out, they will have 

effect for a period of six months from 

the date the order was issued. Due to 

the nature of the relations considered 

by the legislator, the measures taken 

have provisional character, giving the 

aggressor the real possibility to 

change his behaviour and reintegrate 

within the family. In case he does not 
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4. Procedura de emitere a 

ordinului de protecţie 

 

Cererea prin care se solicitǎ 

emiterea unui ordin de protecţie, 

trebuie sǎ îmbrace forma prezentatǎ 

într-un formular definit în Anexa la 

Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea 

şi combaterea violenţei in familie. 

Alǎturi de completarea acestui 

formular, apreciez cǎ este de dorit şi 

redactarea, alǎturat, a unei expuneri cu 

privire la situaţia de fapt, a solicitǎrilor, 

precum şi a unor note de probe care sǎ 

întregeascǎ menţiunile trecute cu titlu 

de rǎspuns în cererea tipizatǎ  şi care, 

de multe ori, se dovedesc a fi 

insuficiente. Cererea este scutitǎ de 

taxa de timbru.  

Din punct de vedere material şi 

teritorial, competenţa cu privire la 

judecarea fondului cauzei revine 

judecǎtoriei în a cǎrei razǎ teritorialǎ îşi 

are domiciliul sau reşedinţa victima. 

Cauza se va judeca în camera de 

consiliu, cu participarea obligatorie a 

procurorului. Pǎrţile vor fi citate 

conform normelor privind citarea în 

procesele urgente, judecǎtorul având 

obligaţia de a aplica normele 

derogatorii care reglementeazǎ aceastǎ 

procedurǎ, menitǎ sǎ asigure celeritatea 

sporitǎ în soluţionarea cauzelor de acest 

tip.  

Se va dispune scurtarea termenului 

de înmânare a citaţiei la mai puţin de 

cinci zile înaintea termenului de 

judecatǎ. Odatǎ cu citaţia se înmâneazǎ 

pârâtului şi copie de pe cererea de 

chemare in judecatǎ, punându-i-se în 

vedere ca, într-un termen scurt, sau 

pânǎ la primul termen de judecatǎ, sǎ 

formuleze întâmpinare. 

În caz de urgenţǎ deosebitǎ, legea 

permite instanţei de judecatǎ sǎ emitǎ 

ordinul de protecţie chiar în aceeaşi zi, 

respect the obligations imposed on 

him by this decision, he risks a 

penalty of imprisonment between one 

month and one year, without the 

possibility of suspension of execution. 

 

4. Procedure for issuing the 

order of protection 

 

The request for issuing an order of 

protection must have the form 

presented in a form defined in the 

annex to law no. 217/2003 on 

preventing and combating domestic 

violence. Besides completing this 

form, I appreciate that it is desirable 

the drafting of an exposure on the 

actual situation, as well as some notes 

of evidence that complete the 

responses given in the application 

form and that, often, prove to be 

insufficient. The application is exempt 

from stamp duty. 

In terms of material and territorial 

competence with respect to the 

judgment of the case it goes to the 

court in whose territorial radius the 

victim has his domicile or residence. 

The cause will be judge in the 

council room, with the participation 

of the prosecutor. The parties shall be 

cited according to the rules for citing 

urgent processes, the judge has the 

obligation to apply the derogating 

rules governing this procedure 

designed to ensure increased speed in 

resolving the causes of this type. 

The deadline for handing over 

summons will be shortened at less 

than five days prior to the date of 

judgment. Together with the summon 

the defendant is handed a copy of the 

petition form, putting them in mind 

that, in a short term, or until the first 

term of the trial, he should formulate 

a response. 
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pronunţându-se pe baza cererii şi a 

actelor depuse, fǎrǎ concluziile pǎrţilor. 

Stabilirea de cǎtre legiuitor a unei 

proceduri urgente în aceste cauze, a 

urmǎrit înlǎturarea imediatǎ a unei 

eventuale stǎri de pericol ce ar 

ameninţa viaţa, integritatea fizicǎ sau 

psihicǎ ori libertatea unei persoane. 

Deşi în componenţa completului de 

judecatǎ, în mod obligatoriu, se va 

regǎsi reprezentantul Ministerului 

Public, procedura aplicatǎ este cea de 

ordin civil, guvernatǎ de principiul 

disponibilitǎţii, astfel încât victima 

poate renunţa la judecata cererii, 

inclusiv atunci când nu a fost introdusǎ 

de ea însǎşi. 

Având în vedere faptul cǎ mǎsurile 

ce pot fi dispuse prin ordinul de 

protecţie, reprezintǎ îngrǎdiri ale unor 

drepturi fundamentale (libertatea de 

exprimare, libertatea de a se deplasa şi 

de a-şi alege un domiciliu, dreptul de 

proprietate), asistenţa juridicǎ a 

pârâtului este obligatorie. 

Judecata cererii se face de urgenţǎ şi 

cu precǎdere. Nu se vor încuviinţa 

probe a cǎror administrare necesitǎ o 

perioadǎ însemnatǎ de timp sau ar 

conduce la tergiversarea luǎrii unei 

soluţii rapide în cauzǎ. 

Judecǎtorul poate amâna 

pronunţarea maxim 24 de ore, iar 

motivarea ordinului nu poate depaşi 48 

de ore de la pronunţare. Hotǎrârea este 

executorie, iar la cererea victimei sau 

din oficiu, atunci când împrejurǎrile 

cauzei impun astfel, instanţa va putea 

hotǎrî ca executarea să se facǎ fǎrǎ 

somaţie sau fǎrǎ trecerea unui termen. 

Hotărârea poate fi atacată numai cu 

recurs, în termen de trei zile de la 

pronunţare, dacǎ s-a dat cu citarea 

pǎrţilor, sau de la comunicare, dacǎ 

ordinul a fost emis fǎrǎ citarea acestora. 

Executarea poate fi suspendatǎ pâna la 

In case of emergency, the law 

allows the court to issue an order of 

protection even in the same day, to 

pronounce on the basis of the request 

and of the documents submitted, 

without the parties' conclusions. 

The establishment by the 

legislator of an urgent procedure in 

these cases followed the removal of a 

possible state of danger that threatens 

the life, physical integrity or liberty of 

a person or the psychic. Although in 

the component of the panel of judges 

it will be mandatory found a 

representative of the Public Ministry, 

the procedure applied is that of civil 

order, governed by the principle of 

availability, so that the victim can quit 

the judgment of the application, 

including when it was not inserted by 

him. 

Considering that the measures 

which may be ordered by the 

protection order are limitations of 

fundamental rights (freedom of 

expression, freedom to travel and to 

choose a home, property right), the 

legal assistance of the defendant is 

obligatory. 

Judgment of the application is 

urgent and priority. Evidence whose 

administration require a significant 

period of time or would lead to 

delayed taking a quick head-to-head 

solutions will not be admitted. 

The judge can postpone the ruling 

for a maximum of 24 hours, and the 

motivation of the order may not 

exceed 48 hours after the 

pronouncement. The decision is 

enforceable, and at the request of the 

victim or ex officio, when the 

circumstances of the case require, the 

Court may decide that its execution 

will be done without notice or without 

a time limit. 
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judecarea recursului, dar numai cu 

plata unei cauţiuni al cǎrei cuantum se 

va stabili de cǎtre instanţa de recurs. 

Judecata în faţa instanţei de control se 

va desfǎşura în camera de consiliu, cu 

participare obligatorie a procurorului. 

Conform dispoziţiilor prevǎzute de 

art. 31 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 

217/2003 pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie, ordinul 

de protecţie se comunicǎ de îndatǎ 

structurilor Poliţiei Române. 

Întervalul de timp scurs între data 

pronunţǎrii sentinţei şi data comunicǎrii 

ordinului de protecţie cǎtre organul de 

executare, este în strânsǎ legǎturǎ cu 

actul care se comunicǎ acestuia din 

urmǎ, de cǎtre instanţǎ. 

Practica nu este unitarǎ cu privire la 

acest aspect, identificându-se 

urmǎtoarele situaţii: 

- actul comunicat organului de 

executare îl constituie copia de pe 

dispozitivul hotǎrârii, o adresǎ în care 

este înseratǎ minuta sentinţei sau un 

ordin de protecţie separat întocmit, caz 

în care ordinul de protecţie este pus în 

executare din ziua pronunţǎrii; 

- ordinul de protecţie este comunicat 

organului de executare dupǎ redactarea 

hotǎrârii, în termen de pânǎ la 48 de 

ore, caz în care actul comunicat îl 

constituie hotǎrârea judecǎtoreascǎ în 

integralitatea ei; 

Similar, atunci când comunicarea 

ordinului de protecţie va fi facutǎ de 

cǎtre instanţa de control judiciar, 

aceasta dispune emiterea ordinului fie 

de îndatǎ, fie dupǎ redactarea deciziei 

civile.  

Pentru punerea în executare a 

ordinului de protecţie, organelor de 

poliţie le este permis accesul în 

locuinţa familiei şi în orice anexă a 

acesteia, cu consimţǎmântul persoanei 

protejate sau, în lipsǎ, al altui membru 

The decision can be appealed only 

through appeal within three days of 

the pronouncement, if it was given 

with the attendance of the parties or of 

the communication, if the order was 

issued without the presence of the 

parties. Enforcement may be 

suspended until the appeal hearing, 

but only with payment of a bail whose 

amount is determined by the Court of 

appeal. The trial in front of the control 

court will take place in the Council 

Chamber, with the obligatory 

participation of the prosecutor. 

According to the dispositions 

provided for by art. 31 paragraph (1) 

and (2) of law no. 217/2003 on 

preventing and combating domestic 

violence, the order of protection shall 

be communicated as soon as possible 

to the Romanian police structures. 

The length of time elapsed between 

the date of sentencing and the date of 

communication of the order for 

execution, is in close connection with 

the document that shall be 

communicated to the latter, by the 

Court. The practice is not unified on 

the issue, identifying the following 

situations: 

- the act communicated to the 

executing body is a copy of the 

decision, an address in which it is 

inserted the sentence or a protection 

order done separately, in which case 

the protection order is put into 

execution from the day of the 

judgement; 

- the order of protection is 

communicated to the execution body 

after editing the decision, within up to 

48 hours, in which case the 

communicated act is the judicial 

decision in its entirety; 

Similarly, when the 

communication of the order of 
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al familiei. 

Pârâtul poate solicita revocarea 

ordinului sau înlocuirea mǎsurilor 

dispuse. Cererea se va  soluţiona cu 

citarea pǎrţilor şi a unitǎţii de poliţie. 

Revocarea se poate dispune de cǎtre 

instanţǎ, dacǎ sunt îndeplinite 

cumulativ urmǎtoarele condiţii: a. 

agresorul a respectat interdicţiile sau 

obligaţiile impuse; b. a urmat 

consilierea psihologicǎ, psihoterapia, 

tratamentul de dezintoxicare sau orice 

altǎ formǎ de consiliere sau terapie care 

a fost stabilitǎ în sarcina sa ori care i-a 

fost recomandatǎ; c. a respectat 

mǎsurile de siguranţǎ, dacǎ asemenea 

mǎsuri s-au luat, potrivit legii, şi existǎ 

indicii temeinice cǎ agresorul nu mai 

prezintǎ un real pericol pentru victima 

violenţei sau pentru membrii familiei.  

În cazul în care mǎsurile dispuse 

prin ordinul judecǎtoresc nu sunt 

respectate de cǎtre cel împotriva cǎruia 

s-a emis, poliţia are obligaţia de a 

sesiza organele de urmǎrire penalǎ 

pentru infacţiunea de nerespectare a 

hotǎrârii judecǎtoreşti. În aceasta 

situaţie, pedeapsa la care va putea fi 

condamnat agresorul este închisoarea 

între o lunǎ şi un an, fǎrǎ posibilitatea 

de suspendare a executǎrii. 

Ca urmare a propunerii înaintate 

cǎtre Consiliul Superior al 

Magistraturii, de cǎtre Ministerul 

Justiţiei, a fost emis Ordinul 

inspectorului-şef al Inspecţiei Judiciare 

nr. 29/15.04.2014, care a stabilit ca  

obiectiv prevăzut pentru primul 

semestru al anului 2014 efectuarea unui 

control tematic privind „verificarea 

modalităţii de aplicare, de către 

instanţe, a dispoziţiilor art. 23 şi 

următoarele din Legea nr. 217/2003 

pentru prevenirea şi combaterea 

violenţei în familie, referitoare la 

emiterea ordinului de protecţie”. 

protection will be made by the 

Control Court it orders the issuance of 

the order either immediately or after 

editing the civil judgment. 

For putting in execution the order 

of protection, the police authorities 

are allowed access to the family home 

and any of its annexes, with the 

consent of the person protected or, in 

its absence, with the consent of 

another family member. 

The defendant may request the 

revocation or replacement of the 

measures ordered. The request will be 

solved with the summons of the 

parties and the police. The revocation 

can be made by court if the following 

conditions are met cumulatively: a. 

the abuser has complied with the 

obligations or prohibitions imposed; 

b. he attended psychological 

counseling, psychotherapy, rehab 

treatment or any other form of 

counseling or therapy which was 

established for him or was 

recommended; c. he complied with 

the security measures, if such 

measures were taken, according to the 

law and there are strong hints that the 

offender does no longer presents a 

real danger to the victim of domestic 

violence or for family members. 

In the event that the measures 

ordered by court order are not 

respected by the one against which it 

was issued, the police has the 

obligation to notify the criminal 

prosecution bodies for crime failure to 

comply with the court’s decision. In 

this situation, the defendant can be 

sent to prison between one month and 

one year, without the possibility of 

suspension of execution. 

As a result of the proposal 

submitted to the Superior Council of 

magistrates by the Ministry of Justice, 
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Analiza comparativǎ a datelor şi 

situaţiilor statistice, raportate la 

perioada 12.05.2012 - 31.03.2014, în 

care au fost înregistrate cauzele pe rolul 

instanţelor de judecatǎ, a relevat faptul 

cǎ, prin noile reglementǎri, deşi 

judecǎtorul are autonomie decizionalǎ 

privind organizarea şedinţei de 

judecatǎ, nu s-a înregistrat o 

îmbunǎtǎţire, în sensul reducerii duratei 

de soluţionare a cauzelor având ca 

obiect emiterea unui ordin de protecţie 

[9]. 

La instanţele de fond s-a constatat 

existenţa unei practici neunitare, 

referitor la gestionarea cauzelor în 

raport de urgenţa în judecarea acestora 

stabilitǎ prin lege, cu privire la : 

modalitatea de stabilire a primului 

termen de judecatǎ şi a aplicǎrii 

procedurii de regularizare, la durata 

termenelor acordate, precum şi la 

intervalul de timp la care se comunicǎ 

ordinul de protecţie, condiţionat de 

actul comunicat organelor de executare. 

La instanţele de control (tribunale), 

practica neunitarǎ a fost generatǎ de 

interpretarea diferitǎ a dispoziţiilor care 

reglementeazǎ calea de atac ce poate fi 

exercitatǎ împotriva sentinţei 

pronunţate de prima instanţǎ, sub 

aspectul soluţionǎrii cauzei în camera 

de consiliu sau în şedinţǎ publicǎ, şi 

asigurarea asistenţei juridice a 

pârâtului, precum şi cu privire la 

comunicarea ordinului de protecţie de 

cǎtre instanţa de fond sau de cǎtre 

instanţa de control judiciar, în cazul în 

care, aceasta din urmǎ este cea care 

dispune emiterea ordinului de protecţie. 

Cu prilejul acestui control, s-a 

constatat, totodatǎ, o lipsǎ de celeritate 

a procedurilor de acest tip, la  baza 

cǎreia a stat luarea unor mǎsuri diferite 

de gestionare a cauzelor la nivelul 

instanţelor, cu referire la dispoziţiile 

it was issued the Order of the Chief 

Inspector of Judicial Inspection no. 

29/15.04.2014, which has set itself as 

objective for the first semester of the 

year 2014 to carry out a themed 

control on "verification by the courts, 

of the application modes of the 

provisions of article 23 and the 

following of law no. 217/2003 on 

preventing and combating domestic 

violence, relating to the issuance of 

the protection order". Comparative 

analysis of the data and statistical 

statements, reported in the period 

12.05.2012-31.03.2014 in which were 

registered the causes found on the role 

of the courts showed that through the 

new regulations, although the judge 

has the decisional autonomy 

regarding the organization of the 

session of the Court, has not recorded 

an improvement in the sense of 

reducing the duration of solving the 

causes which have as object the 

issuing an order of protection [9]. 

The fund courts found that the 

existence of uneven practices 

concerning the management of causes 

in an emergency report in their 

prosecution established by law, with 

regard to: the method of establishing 

the first judgment and the application 

of settlement proceedings, the length 

of time limits given, as well as the 

time interval at which the protection 

order is communicated, conditioned 

by the document communicated to the 

execution bodies. 

At the control courts (tribunals), 

the uneven practice was generated by 

the different interpretation of the 

provisions governing the appeal that 

can be exercised against the sentence 

pronounced by the first Court, under 

the aspect of settling the case in the 

Council room or in public session and 
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art. 200 Cod procedurǎ civilǎ, privind 

regularizarea cererii, precum şi 

parcurgerea procedurii scrise farǎ ca 

termenele acordate în cauzǎ sǎ fie 

reduse de cǎtre judecǎtor, potrivit 

dispoziţiilor art. 201 alin. (5) Cod 

procedurǎ civilǎ, şi stabilirea primului 

termen de judecatǎ la perioade mari de 

la înregistrarea acesteia pe rolul 

instanţei de judecatǎ, ţinându-se cont 

uneori şi de perioada de vacanţǎ 

judecǎtoreascǎ. 

Aceste aspecte au condus la 

soluţionarea dosarelor în intervale de 

timp diferite, unele chiar la aproximativ 

un an de la data înregistrǎrii în sistem. 

 

Concluzii 

 

Deşi violenţa domesticǎ reprezintǎ 

un fenomen care a însoţit dintotdeauna 

construirea şi dinamica familiei, 

intrarea ei în atenţia legiuitorului este 

de datǎ recentǎ. Doar în ultimii 20 de 

ani ştiintele sociale şi reglementǎrile 

legale internaţionale fac referinţǎ la 

violenţa în familie. 

În legislația românească, actul 

normativ cadru din domeniul prevenirii 

și combaterii violenței în familie este 

Legea nr. 217/2003, modificată într-o 

manieră consistentă, pentru a fi 

corectate anumite deficiențe semnalate 

în practică. 

Ordinul de protecţie reprezintǎ o 

instituţie juridicǎ, prin intermediul 

cǎreia se urmǎreşte protejarea 

victimelor violenţei în familie, un 

instrument complex care să poată fi 

utilizat în regim de urgenţă, pentru a 

înlătura de îndată expunerea la 

tratemente agresive. În fapt, se 

urmǎreşte înlăturarea unui pericol 

iminent la care victima poate fi expusă 

şi care poate genera comiterea, 

împotriva unor membri de familie, a 

ensuring the legal assistance of the 

defendant, as well as regarding the 

communication of the protection 

order by the fund Court or by the 

Court for judicial review , if the latter 

is the one that disposes the issuance of 

the protective order. 

During this control, it has also 

been found, a lack of swiftness of 

proceedings of this kind, based on 

which the different management 

measures taken by the courts, with 

reference to the provisions of art. 200 

Code of civil procedure, regarding the 

regulation of the application, as well 

as caring out the written procedure 

without the time limits to be reduced 

by a judge, according to the 

provisions of article 201, paragraph 

(5) Civil Procedure Code and the 

establishment of the first court term at 

large periods from their registration 

on the role of the Court, taking into 

account sometimes the court holiday 

period.  

These issues led to the settlement 

of cases in different time intervals, 

some even approximately one year 

from the date of registration in the 

system. 

 

Conclusions 

 

Although domestic violence is a 

phenomenon that has always 

accompanied the construction and 

family dynamics, its coming to the 

attention of the legislature is of recent 

date. Only in the last 20 years the 

social sciences and legal international 

regulations make reference to 

domestic violence. 

In the Romanian legislation, the 

regulatory framework in the field of 

preventing and combating domestic 

violence is law no. 217/2003, edited 
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unor infracţiuni grave cu privire la 

drepturile lor fundamentale. 

Procedura emiterii ordinului de 

protecţie are caracter urgent, fiind 

guvernatǎ de norme derogatorii, menite 

sǎ asigure celeritatea sporitǎ în 

soluţionarea cauzelor de acest gen. 

Cu toate acestea, practica unor 

instanţe a dovedit cǎ termenul de 

urgenţǎ are un caracter relativ, fiind 

raportat de cǎtre judecǎtor la volumul 

de activitate al instanţei, în general, şi 

al completului învestit cu judecarea 

cauzei, în special. Gestionarea 

defectuoasǎ a managementului cauzelor 

având ca obiect emiterea unui ordin de 

protecţie, nu în puţine rânduri, a dus la 

lipsirea de substanţǎ a dispoziţiilor 

avute în vedere de legiuitor, 

transformând astfel de cauze în 

veritabile acţiuni de drept comun [10]. 

În vederea ameliorarii deficienţelor 

semnalate în practicǎ, apreciez ca fiind 

utilǎ legiferarea unui cadru normativ 

care sǎ prevadǎ expres termene de 

recomandare scurte, adaptate 

caracterului urgent al cererii, 

parcurgerea procedurii de regularizare 

a cererilor având acest obiect cu 

caracter de excepţie, precum şi 

obligaţia pentru instanţa de judecatǎ de 

a comunica o copie de pe dispozitivul 

hotǎrârii prin care s-a admis cererea, 

chiar în ziua pronunţǎrii, organelor de 

executare. 
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