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Rezumat: Rolul şi importanţa pe care 

tineretul îl joacă în societatea 

contemporană este o axiomă, ce vine să 

contureze participarea tot mai activă a 

acestui eşantion social la dinamica de 

ansamblu a societăţii româneşti, în diver-

sele ei paliere de activitate manifestate în 

plan economic, social, politic sau cultural-

spiritual. Comportamentul deviant se ra-

portează la un set de norme morale, dar şi 

juridice, ceea ce determină o atitudine 

axiologică prin care societatea califică 

faptele tinerilor, în morale sau imorale, 

legale sau ilegale, de la caz la caz, existând 

forme de reacţie socială mai mult sau mai 

puţin organizate, aplicate fie la nivel 

colectiv, fie de organe specializate ale 

statului. 

 

Cuvinte cheie: delincvenţă; comporta-

ment; devianţă; tineri; societate. 

 

 

Introducere 

 

Privit fie cu circumspecţie, fie cu 

ostentaţie sau reticenţă, tineretul începe 

să fie considerat ca o importantă 

grupare, comparat cu un „seismograf”  

social [1], care declanşează sau 

 

Juvenile delinquency  

- theoretical approaches - 
 

 

Cristinel Ioan MURZEA Ph.D 

Transilvania University, Brasov, 

Romania 

cristinel.murzea@unitbv.com 

 

 

Abstract: The role and importance the 

youth can play in contemporary society is 

an axiom that comes to shape 

increasingly the active participation of 

this social sample to the overall dynamics 

of the Romanian society, at the various 

stages of its activity manifested in 

economic, social, cultural or political-

spiritual. Deviant behaviour  relates to a 

set of moral rules and legal ones but what 

determines an axiological attitude 

through witch society qualify the facts of 

young people, in moral or immoral, legal 

or illegal, on a case by case basis, 

causing forms of social reaction more or 

less organized applied either collectively 

or specialized components of the state. 

 

 

Keywords: delinquency; behaviour; 

deviant actuality; young people; society. 

 

 

Introduction 

 

Regarded with circumspection, 

either with an ostentation or 

reluctance youth begins to be 

considered as an important group, 

compared to a "social seismograph" 
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înregistrează cele mai imperceptibile 

variaţii în domeniul social şi politico-

juridic. 

Tineretul din societatea contem-

porană, prin formele sale specifice de 

manifestare, dovedeşte că are propriul 

său set de valori sociale care acoperă 

interese şi aspiraţii care, de multe ori, 

intră în conflict cu cele ale adulţilor. 

Multe dintre acestea, nici nu sunt 

observate de factorii responsabili din 

societate, sau de cele mai multe ori ele 

sunt calificate drept secundare, având 

forme periferice de manifestare. 

 

I. Manifestări delincvente 

 

Societatea în ansamblu, prin 

mecanismele ei de organizare cât şi de  

funcţionare, nu poate asigura la acest 

moment, condiţii egale de dezvoltare 

tineretului, existând uneori şi tendinţa 

de a crea acestuia restricţii şi obstacole 

în promovarea culturii lor 

organizaţionale. Confruntaţi cu 

asemenea oportunităţi diferenţiate, care 

nu permit accesul relativ rapid şi egal 

spre valorile şi bunurile sociale, o parte 

din tineri nu reuşesc  să surmonteze 

exigenţele impuse de normele sociale, 

deviind uneori de la ele şi încercând să-

şi suplinească frustrările prin mijloace 

nelegitime. Având în vedere 

paradigma, conform căreia în cadrul 

societăţii trebuie să existe un grad mai 

ridicat de consens între modelul 

normativ, rolurile prescrise de norme şi 

aşteptările individului, se va produce 

uneori o distorsiune între elementele 

menţionate, fapt ce va conduce la 

[1], which triggers or records the most 

imperceptible variations in the social 

field and political and legal matters. 

Youth in contemporary society 

through its specific forms of 

manifestation proves that they have 

their own set of social values covering 

interests and aspirations which often 

conflict with those of adults. Many of 

them are not even seen the 

responsible factors in society, or most 

of the times they are qualified as 

secondary, regarding peripheral forms 

of manifestation. 

 

I. Criminal manifestations 

 

The society as an overall through 

its organic manifestations as well the 

functioning ones, can not assure at 

this moment, equal conditions for the 

development of the young generation, 

there being sometimes the tendency to 

create some restriction to this social 

segment and even obstacles in 

promoting their organizational 

culture. Faced with such different 

opportunities that do not permit a 

relatively rapid and equal access to 

the values and social goods, a large 

part of youth do not succeed to 

overpass the exigencies imposed by 

the social norms, deviating sometimes 

from respecting the norms and trying 

to substitute their frustrations through 

means that are out of law. Having in 

mind the paradigm, according to 

which within the framework of the 

society there must be a higher degree 

of consensus between the normative 
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apariţia unor fenomene de inadaptare, 

înstrăinare, nonconformism, margi-

nalitate şi devianţă [2]. 

Studiile sociologice pun în evidență 

că, în ultimul timp, se constată o 

amplificare accentuată a manifestărilor 

delincvente, cum ar fi: 

 deplasarea ponderii actelor 

antisociale, de la grupurile mai mari de 

vârstă, la grupuri mai mici; 

 depăşirea limitei de la care putem 

caracteriza un act antisocial comis de 

un minor numai ca deviantă sau 

predelincvenţă; 

 accentuarea caracterului grav al 

unor delicte comise de către adolescenţi 

(infracţiuni precum omorul, tâlhăria, 

violul); 

 creşterea alarmantă a fenomenului 

de recidivă în rândul unor categorii de 

adolescenţi [3]. 

 

II. Cauze care determină 

comportamentul deviant 

 

Toate acestea conduc la concluzia 

conform căreia, cauzele care determină 

un comportament deviant sunt tot mai 

diversificate, ele cunoscând în anumite 

componente forme noi de manifestare, 

cu toate că societatea, prin formele sale 

instituţionalizate, încercase contraca-

rarea acestora printr-o muncă de 

prevenţie cât şi de protecţie. În doctrina 

de specialitate, analizându-se cauzele 

care generează delincvenţa juvenilă, au 

fost reţinute următoarele situaţii care au 

condus la declanşarea actului 

infracţional: 

pattern, the roles prescribed by norms 

and the individual’s expectations, 

there will produce a dissuasion 

between the elements mentioned 

above, a fact that will lead to the 

appearance of some a distortion 

between those elements, which will 

lead to various forms of 

maladjustment, alienation, 

nonconformity, marginality and 

deviance [2]. 

Sociological surveys find that 

lately there has been a sharp gain 

delinquent event such as: 

 antisocial acts shifting from older 

age groups to smaller groups; 

 overrunning to which we can 

characterize an act committed by a 

minor antisocial deviant or pre -

delinquency only; 

 emphasizing the serious nature of 

some crimes committed by teenagers 

(offences such as murder, robbery, 

rape); 

 alarming increase in the 

phenomenon of recidivism among 

some categories of adolescents [3]. 

 

II. Causes for deviant behaviour 

 

All these are leading to the 

conclusion that the problems causing 

a deviant behaviour are increasingly 

diversified, knowing the specific 

components they new forms of 

expression although the society, 

through its institutionalized forms, 

mitigates them by a work of 

prevention and protection. In legal 
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 socializarea imperfectă, 

discordantă sau negativă, realizată în 

cadrul familiei de origine; 

 eşecul şcolar şi inadaptarea şcolară 

- determină o slabă integrare şi 

socializare a infractorului; 

 inadaptarea şi neintegrarea socio-

profesională - în ceea ce priveşte tinerii 

în cazul cărora se constată un deficit de 

socializare în şcoală şi familie; 

 participarea la acţiunile negative 

ale grupului stradal - este determinată 

în mare măsură de socializarea negativă 

a minorilor în familie, de lipsa de 

supraveghere şi control, şi de eşecul 

şcolar; 

 copierea unor comportamente 

deviante, mediatizate în presă, din 

tendinţa de teribilism, nonconformism, 

cât şi a insuficientei maturizări; 

 labilitate psihică, determinată de 

sistemul comportamental dobândit; 

 o atitudine nihilistă faţă de 

sistemul normativ existent în societate 

şi contestarea acestuia, prin fapte de 

natură antisocială; 

 obţinerea pe căi nelegale a unor 

avantaje de natură materială şi 

atitudinea dispreţuitoare faţă de 

activităţile educativ-formative, promo-

vate în sistemul de învăţământ, etc. [4]. 

 

III. Devianţă şi delincvenţă 

 

Este îndeobşte cunoscut faptul că 

devianţa, cât şi delicvenţa, nu sunt 

fenomene autonome, care există în 

sine, ci acestea sunt calificate ca atare 

de sistemul normativ statuat în cadrul 

doctrine, analyzing the causes 

generating juvenile delinquency 

encountered the following situations 

that gave rise to the criminal act: 

 imperfect socialization, 

discordant or negative in the family 

home; 

 academic failure and school 

maladjustment - causes poor 

integration and socialization of the 

offender; 

 socio-professional inadequacy 

and non-integration - in terms of 

young people where there is a lack of 

socialization in school and family; 

 negative actions of the group 

participating in the street - is largely 

driven by negative socialization of 

children in the family, lack of 

supervision and control, and school 

failure; 

 copying deviant behaviours tend 

publicized in press defiance, dissent 

and maturation failure; 

 mental instability due to acquired 

behavioural system; 

 nihilistic attitude towards the 

existing regulatory system in society 

and challenge it by deeds that 

antisocial; 

 illegal ways of obtaining the 

benefits of a material nature and 

contempt for educational and 

formative activities promoted in the 

education system, etc.
 
[4]. 

 

III. Deviance and delinquency 

 

It is well known that deviance and 
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societăţii, căci acestea aduc atingere 

unor valori sociale recunoscute, 

garantate şi apărate prin sistemul 

dreptului pozitiv. 

S-au formulat şi opinii conform 

cărora, creşterea alarmantă a 

„delincvenţei juvenile” s-ar afla sub 

influenţa unor factori de natură externă, 

ca efect al unui fenomen de import, 

fapt ce ar rezulta din comiterea unor 

fapte antisociale precum - consumul de 

droguri, pornografie, prostituţie, 

falsificarea de bancnote străine,  

jafurile armate - fapte pe care autorii în 

cauză le considerau străine societăţii 

noastre şi erau semnalate izolat în 

perioada anterioară. Această viziune 

speculativă asupra fenomenului 

delincvenţei juvenile este infirmată de 

cercetările întreprinse cu privire la 

acest fenomen, analize ce sunt făcute în 

vederea evidenţierii cauzelor cât şi a 

condiţiilor care generează şi 

favorizează comportamentul infrac-

ţional al minorilor, având în vedere 

totodată şi identificarea factorilor 

obiectivi, cât şi subiectivi care produc 

delicvenţa, atât ca fenomen de grup, cât 

şi ca manifestare specifică a conduitei 

individuale, neomiţându-se în acelaşi 

timp analiza eficacităţii procesului de 

resocializare şi recuperare a delinc-

venţilor minori. 

Prin toate acestea, factorii 

responsabili din societate colaborează 

în scopul prevenirii şi limitării faptelor 

de natură antisocială comise de către 

delincvenţii minori. 

Pe lângă organele judiciare, 

instituţiile de învăţământ şi familie, un 

delinquency are not phenomena 

autonomous, but they are classified as 

such by the legal system held in the 

society, because they affect social 

values recognized, guaranteed and 

protected by the system as positive. 

There was also expressed opinions 

that the alarming increase in "juvenile 

delinquency" might be under the 

influence of factors such as foreign as 

a result of a phenomenon of import, 

which would result from committing 

antisocial acts like – drug, use 

pornography, prostitution, 

counterfeiting of foreign banknotes, 

armed robberies – facts isolated in the 

past. This speculation on the 

phenomenon of juvenile delinquency 

is refuted by research undertaken on 

this phenomenon, the analyzes that 

are made in order to highlight the 

causes and conditions that generate 

and promote criminal behaviour of 

juveniles, while considering and 

identifying objective factors and 

subjective producing delinquency 

both as a group phenomenon and as a 

specific manifestation of individual 

conduct, whilst not forgetting the 

effectiveness analysis and process re-

socialization of juvenile offenders 

recovery. 

Stakeholders in society collaborate 

in preventing and limiting such 

antisocial acts committed by juvenile 

offenders. 

Besides judicial bodies, 

educational institutions and family 

can play an important role in the civil 

society through various forms of 
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rol important îl poate juca societatea 

civilă care, prin diferitele forme de 

exprimare pe care le are la îndemână, 

poate oferi tinerilor un cadru adecvat 

pentru promovarea acelor politici 

sociale vizând combaterea faptelor 

antisociale comise de minori, cât şi în 

procesul de reintegrare socială a acestor 

tineri care au fost sancţionaţi pentru 

comiterea unor astfel de fapte. 

Există şi opinii, pe baza unor studii 

întreprinse, conform cărora 

comportamentul deviant al acestui 

eşantion social s-ar datora însăşi 

societăţii, care este incapabilă să-şi 

asigure un control social prin 

intermediul instituţiilor de forţă, astfel 

că tinerii nu sunt infractori în 

adevăratul sens al termenului, ci 

victime ale unui sistem în care persistă 

grave distorsiuni la nivelul organelor de 

control social, între care cele de ordin 

judiciar au un rol primordial. O 

asemenea abordare, pe lângă caracterul 

evident pozitiv, vizând responsa-

bilizarea organelor ce asigură controlul 

social, pleacă de la o premisă falsă, ce 

ignoră cauzele ce au generat comiterea 

unor fapte antisociale, comportamentul 

deviant al tinerilor fiind privit dintr-o 

perspectivă contemplativă, estompân-

du-se dintr-o perspectivă pur teoretică 

aspectele grave ale delictelor juvenile. 

Astfel, singura responsabilă de 

comiterea unor astfel de fapte 

antisociale ar fi organizarea cât şi 

funcţionarea organelor de control 

social, reglementate de un anumit tip de 

societate ce cultivă valori indivi-

dualiste. 

expression that we have at hand, can 

give young people an adequate 

framework for the promotion of social 

policies aimed at combating antisocial 

acts committed by minors and the 

social reintegration of these young 

people who have been penalized for 

committing such acts. 

There are opinions, based on 

studies undertaken, that the deviant 

behaviour is due to the society in 

itself that is incapable of ensuring 

social control through force 

institutions so that young people are 

not criminals in the true sense of term, 

but victims of a system that persists in 

serious distortions in the social 

control bodies, including those of the 

judiciary play a crucial role. Such an 

approach besides the obvious positive 

character aimed at empowering 

bodies providing social control starts 

from a false premise that ignores the 

causes that generated committing 

antisocial, deviant behaviour of youth 

being viewed in a contemplative 

perspective, fading into purely 

theoretical aspects of juvenile crime 

serious. Thus solely responsible for 

committing antisocial acts such as the 

organization and functioning of social 

control bodies, covered by a particular 

type of society that fosters 

individualistic values. 

The transition phase in Romania 

has made in the field of legal relations 

new challenges to which the 

legislation was often surpassed by the 

evolution of factors configuration of 

law and in particular the criminal law 
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Parcurgerea etapei de tranziţie în 

România, a adus în câmpul relaţiilor 

juridice noi provocări faţă de care 

legislaţia a fost de multe ori devansată 

de evoluţia factorilor de configurare ai 

dreptului, şi în special în ceea ce 

priveşte dreptul penal şi cel procesual 

penal, care au abordat problematica 

delincvenţei juvenile într-o concepţie 

mult prea „tradiţionalistă”. 

Din această perspectivă este dificil 

de evaluat şi mai ales de prognozat 

evoluţia dinamicii şi intensităţii 

fenomenului cunoscut sub sintagma 

„delicvenţa juvenilă” în ţara noastră în 

următorii ani. Abandonând definitiv 

teza „iluministă” a dispariţiei 

delincvenţei prin educarea conştiinţei 

tinerilor, ca şi cea a „importului” sau a 

„influenţei exterioare” a infracţiona-

lităţii, trebuie subliniat faptul că datele 

statistice în materie penală atestă o 

intensificare şi o agravare a delictelor 

comise de minori şi tineri. 

Societatea prin toate mecanismele 

ei, între care cele care asigură 

respectarea ordinii de drept au un rol 

esenţial, trebuie să asigure prevenirea 

devianţei şi mai ales a celei ce îmbracă 

forma infracţionalităţii prin măsuri ce 

se adresează deopotrivă individului ca 

subiect de drept cât şi însăşi 

colectivităţii sociale pentru a realiza un 

cadru de siguranţă şi legalitate. 

Marele gânditor al antichităţii, 

Platon, anticipa în reflecţiile sale cu 

privire la funcţiile pedepsei, un scop 

generos dar, în acelaşi timp, de mare 

actualitate, şi anume acela că 

„pedeapsa nu poate fi justificată prin ea 

and the criminal procedure which 

addressed the issue of juvenile 

delinquency a concept too 

"traditionalist". 

From this perspective it is difficult 

to assess, especially to predict the 

evolution of the dynamics and 

intensity of the phenomenon known 

under the term "juvenile delinquency" 

in our country in the coming years. 

Abandoning definitively the 

"Enlightenment" thesis of the 

disappearance of delinquency by 

educating youth consciousness, like 

that of "import" or "external 

influences" of crime, it must be 

underlined that statistical data in 

criminal matters witness an increase 

and a worsening of crimes committed 

by minors and young people. 

The society through all its 

mechanisms, including those ensuring 

respect for the rule of law are 

essential, to ensure the prevention of 

deviance and especially that which 

takes the form of crime through 

measures to address both the 

individual as a subject of law and the 

very social community to achieve a 

safe and legal framework. 

The great thinker of antiquity Plato 

anticipate his reflections on the 

functions of punishment, a general 

purpose but also of great interest, 

namely that "punishment can not be 

justified itself in response to the evil 

caused by the action prohibited but it 

has designed to prevent the 

perpetration of other crimes in the 

future. " This idea is taken by eminent 
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însăşi, ca reacţie la răul produs prin 

fapta prohibită, ci ea are rolul de a 

preveni săvârşirea altor crime în 

viitor”. Această idee este preluată de 

eminenţii jurişti romani, care au făcut 

din normele juridice precepte şi modele 

de viaţă ce au dăinuit timp de două 

milenii, arătând că „nemo censetur 

ignorare legem”, iar cel ce a comis o 

faptă rea este pedepsit pentru ca ea să 

nu fie repetată. 

În ceea ce priveşte combaterea 

delincvenţei juvenile, modelele de 

politică penală aplicate în societatea 

contemporană sunt puternic influenţate 

de contextul economic, politic şi social, 

care este diferit de la o etapă la alta, şi 

care va trebui să abordeze această 

problematică într-o perspectivă nouă. 

Astfel, schimbările produse în 

structura social-economică s-au 

reflectat şi la nivelul formei tradiţionale 

de comunitate umană, respectiv la 

nivelul familiei din România, fapt 

pentru care un număr însemnat de 

persoane minore sunt educate în 

condiţii atipice, determinate de plecarea 

în străinătate a unor membri din familie 

(tatăl sau mama, sau ambii părinţi). În 

atari condiţii, supravegherea familială, 

în sensul clasic al termenului, 

dobândeşte alte conotaţii, existând 

condiţii ca acest concept chiar să 

devină desuet, fapt pentru care 

societatea este chemată să găsească alte 

forme complementare, prin care să 

poată asigura un cadru optim pentru 

educarea şi instruirea tinerei generaţii 

în cultul valorilor tradiţionale şi în 

cultul respectului normelor de ordin 

Roman jurists who have made legal 

rules precepts and models of life that 

endured for two millennia, showing 

that - "Nemo censetur ignore legem" 

and one who has committed a 

wrongdoing is punished for it not 

repeat. 

In terms of combating juvenile 

delinquency, criminal policy models 

applied in contemporary society are 

strongly influenced by economic, 

political and social context that is 

different from one stage to another 

and you have to address this 

problematic in a new perspective. 

Such changes produces in the 

structure socioeconomic were 

reflected in the traditional form of 

human community that is the family 

in Romania, for which a large number 

of minors are educated atypical, due 

to the departure abroad of family 

members (father or mother or both 

parents). In such conditions, the 

supervision from the part of the 

family in the classical sense of the 

term acquires other connotations, 

even the conditions that this concept 

become obsolete, for which the 

society is required to find other 

complementary shapes that can 

provide the best framework for 

education and training of young 

generation the cult in respect of 

traditional values and social norms 

where those legal and the moral have 

priority. 

Within this context it must be 

found those means by which to ensure 

early remediation of unfavourable 
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social, între care cele de ordin moral şi 

juridic sunt prioritare.  

În acest context, trebuiesc găsite 

acele mijloace prin care să se asigure 

remedierea precoce a condiţiilor 

nefavorabile de microclimat social, 

precum: 

 măsuri socio-psihologice, care au 

caracter de asistenţă socială, ce au drept 

efect suplinirea familiei;  

 măsuri socio-profesionale, care 

trebuie să prevină riscurile de eşec 

adaptiv prin alegerea necorespun-

zătoare a unei profesiuni în dezacord cu 

înclinaţiile, aptitudinile, preferinţele şi 

capacităţile somato-psihice ale 

minorului, a căror aplicare trebuie 

derulată din primii ani de şcoală; 

 măsuri psihoprofilactice, care vin 

să se opună acţiunii cauzelor de ordin 

individual organogene sau neuro-

psihogene cu conţinut patologic, care 

predispun la conduite deviante, fapt 

pentru care este necesară depistarea 

precoce a tulburărilor de comporta-

ment; 

 măsuri vizând prevenirea faptelor 

antisociale, prin identificarea celor care 

sunt vulnerabili având un comporta-

ment deviant încă din copilărie, care se 

poate accentua la vârsta adolescenţei, 

etc.; 

 recuperarea celor care au comis în 

perioada minoratului fapte antisociale 

şi reinserţia lor socială [5]. 

În literatura de specialitate s-au 

formulat opinii referitoare la raporturile 

ce se nasc între familie şi delincvenţa 

juvenilă, sens în care aveau să fie 

microclimate social conditions such 

as: 

 socio-psychological measures 

having the character of social 

assistance which have the effect of 

replacing the family; 

 socio-professional measures to 

prevent the risk of failure by 

inappropriate choice of a profession 

disagree inclinations, abilities, 

preferences and capabilities of the 

juvenile mental somatic-psychic of 

the minor person whose application 

must be conducted in early school 

years; 

 psycho-prophylactic measures 

that come to oppose the action of the 

individual order organogenous or 

neuro-pathological with psychogenic 

content, predisposing to aberrant 

behaviour, which is required for early 

detection of behavioural disorders; 

 measures to prevent antisocial 

acts, identifying those who are 

vulnerable with deviant behaviour 

from childhood to adolescence may 

increase, etc.; 

 recovery of those who have 

committed antisocial actions during 

their juvenile period and their social 

reintegration [5]. 

In the literature in the field there 

were formulated opinions on the 

relations that arise between family 

and juvenile delinquency, meaning 

they had to be tackled several 

dimensions of parent-child 

relationship as well - supervision of 

children by parents, styles of 
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abordate mai multe dimensiuni ale 

relaţiei părinte-copil, precum - 

supravegherea copiilor de către părinţi, 

stiluri de disciplină aplicate copiilor, 

afecţiunea părintească, conflictele din 

cadrul familiei, structura familiei, etc. 

Studiile făcute de sociologi, mai 

ales a celor din ultima perioadă au 

evidenţiat faptul că, o serie de carenţe 

în activitatea de supraveghere a copiilor 

ar conduce în mod direct la o serie de 

comportamente antisociale comise de 

către aceştia. S-a reţinut faptul că nu se 

poate indica exact care din modelele 

pedagogice privind supravegherea ar fi 

cel mai optim, acestea însă pot limita 

contactele minorilor cu circumstanţe, 

activităţi sau anturaje care i-ar putea 

influenţa negativ şi ar fi o cauză ce ar 

determina comiterea unor fapte 

antisociale. Într-un studiu elaborat de 

Snyder şi Peterson, se arată că 

„practicile disciplinare ale părinţilor 

infractori recidivişti sunt mai rele decât 

cele ale părinţilor care au comis o 

singură infracţiune, iar acestea la 

rândul lor sunt mult mai rele decât cele 

ale părinţilor noninfractori” [6]. 

 

Concluzii 

 

Din analiza întreprinsă rezultă că, 

două stiluri de disciplină oarecum 

diferite ar putea conduce la un 

comportament antisocial, respectiv 

stilul neglijent, lipsit de constrângeri, şi 

stilul sever, dar inconsistent, în care se 

aplică în mod impredictibil, aleatoriu şi 

arbitrar sancţiuni copilului [7]. 

Afecţiunea părintească joacă şi ea un 

discipline of children, parental 

affection, conflicts within the family, 

family structure, etc. 

Studies done by sociologists, 

especially those of recent years have 

shown that a number of weaknesses in 

the supervision of children would lead 

directly to a range of anti-social 

behaviour committed by them. It has 

been noted that we can not indicate 

which of the models of teaching on 

regarding surveillance would be the 

best, but these may limit the contacts 

of minors registering circumstances, 

activities or friends that might 

negatively influence and would be a 

cause determining the commission of 

antisocial actions. In a study done by 

Snyder and Peterson it is stated that - 

"disciplinary practices of recidivist 

offender parents are worse than those 

of parents who committed a single 

crime, and these in turn are much 

worse than those of non-offender 

parents" [6]. 

 

Conclusions 

 

The analysis undertaken Shows 

that two somewhat different styles of 

discipline could lead to antisocial 

behaviour or reckless style, free of 

constraints and severe style but 

inconsistently at which it applies, 

unpredictably random and arbitrary, 

sanctions to the child [7]. Paternal 

affection also plays an important role. 

Thus, the general absence of parental 

affection, rejection of children by 

parents or ignoring them, the lack of a 
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rol important. Astfel, în general 

inexistenţa afecţiunii părinteşti, 

respingerea copiilor de către părinţi sau 

ignorarea lor, inexistenţa unui timp 

minim petrecut împreună (părinţi - 

copii), sunt considerate toate ca fiind 

predictive pentru comportamentul 

delicvent, atât cel auto-raportat, cât şi 

cel oficial înregistrat [8]. 

Toate cele mai sus arătate, 

demonstrează importanţa deosebită pe 

care o are familia în procesul de 

formare a deprinderilor comporta-

mentale începând cu perioada copilăriei 

şi continuând cu cea a adolescenţei, 

perioade în care se formează şi 

atitudinea minorului faţă de normele de 

convieţuire socială, cât şi respectul faţă 

de acestea. Familia monoparentală sau 

dezbinată, a făcut obiect de studiu 

pentru a identifica comportamentul 

antisocial al copiilor proveniţi din astfel 

de medii sociale, şi s-a considerat că 

această variabilă este un factor 

favorizant pentru justificarea 

fenomenului delincvenţei juvenile. 

Societatea românească a fost şi este 

confruntată cu o problemă extrem de 

complexă, cum este cea a delincvenţei 

juvenile, pe care este chemată să o 

abordeze dintr-o perspectivă nouă, 

având în vedere amploarea 

fenomenului cât şi a diversităţii 

formelor ei de manifestare. În acest 

sens, se impun a fi identificate acele 

măsuri vizând limitarea şi 

contracararea acestui flagel, prin 

politici publice vizând reformarea 

legislaţiei în materie, cât şi a sistemului 

formativ-educativ, prin care tinerii să 

minimum time spent together (parents 

and children) are all considered as 

predictors of delinquent behaviour, 

both the self-reported, and the 

officially registered [8]. 

All above mentioned demonstrates 

the great importance that has family 

in the training of behavioural skills 

from childhood and continuing with 

the adolescence period during which 

there are formed the child’s attitude 

towards the rules of social coexistence 

and respect to them. Single-parent 

families and divided ones was the 

object of study done to identify the 

antisocial behaviour of children from 

such backgrounds and it was 

considered that this variable is a 

contributing factor to justify the 

phenomenon of juvenile delinquency. 

Romanian society has been 

confronted by an extremely complex 

issue as the one of juvenile 

delinquency that is called upon to 

address from a new perspective, given 

the scale of the phenomenon and the 

diversity of its forms. In this regard 

there is required the identification of 

those measures aiming its limitation 

and fighting it by creating public 

policies in order to reform the 

legislation in the field, as well as of 

the educational and training system in 

which young people are educated in 

the spirit of the law and the rule of 

law. 
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Rezumat: Justiția este calea de a ne 

face dreptate atunci când considerăm că 

drepturile ori interesele noastre sunt lezate 

de către cei cu care interacționăm. Modul 

de a ne face dreptate diferă de la persoană 

la persoană, de la comunitate la 

comunitate, de la stat la stat. Diferențele de 

percepție ale fiecărei persoane, comunități 

ori fiecarui stat, fac ca justiția să fie 

abordată, ințeleasă și aplicată diferit.  

Justiția statală concepe litigiul ca pe o 

încălcare a legii și a ordinii de drept, 

ordine care trebuie restabilită și incălcarea 

pedepsită. Justiția privată concepe litigiul 

ca pe un conflict al relației dintre părțile 

implicate, conflict ce este compus din 

interesele și drepturile persoanelor din 

acea dispută, drepturi și interese care 

interferează și compun o relație între 

părțile din conflict și sunt 

negociabile/discutabile. Viziunea justiției 

private diferă de viziunea justiției statale. 

Modul acesta diferit face ca, atât metodele 

de soluționare, cât si țintele finale, să 

difere radical. Apar astfel o multitudine de 
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Abstract: Justice is the mean by which 

we can make justice for ourselves when we 

consider that our rights or interests are 

affected by those with whom we interact. 

Our way to make ourselves justice differs 

depending on person, from community to 

another, from state to state. Differences of 

perception of each person, community or 

state, make justice to be approached, 

understood or applied differently. State 

justice conceives litigation as a violation of 

law and of the order, order that must be 

reinstated and the violation punished. 

Private justice conceives the litigation as a 

conflict of the relation of parties involved, 

conflict that is made up of the interests and 

rights of the persons in that dispute, rights 

and interests which interfere and compose 

a relation between the parties under 

conflict and negotiable/disputable. The 

vision of the private justice is different as 

compared to the vision of the state justice. 

This different way makes the settlement 

methods and the final targets to be 

completely different. Therefore, there 
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moduri de abordare a conflictului, în ceea 

ce privește soluționarea lui, moduri ce fac 

parte din justițiile aplicabile ori aplicate 

conflictului respectiv. În cel mai larg sens 

al său, justiția este sinonimul dreptății, 

echității, justeței. Unii merg până la a 

defini justiția printr-un principiu moral 

având ca esență conformitatea cu adevarul 

[1]. Latinescul Justus - drept ne face să 

înțelegem că justiția urmărește tot ceea ce 

este drept pentru persoanele aflate în varii 

litigii/conflicte. Așadar justiția se 

focusează pe adevăr, pe dreptate, pe 

echitate, pe restaurarea și menținerea 

acestor valori active. 

 

 

 

Cuvinte cheie: justiție; stat; privat; 

comparativ. 

 

 

Introducere 

 

Justiția statală reprezintă aparatul 

judecătoresc al fiecărui stat, în statele 

democratice fiind legiferată la nivel 

constituțional ca a 3-a putere în stat. 

Acest tip de justiție a succedat justiției 

private, fiind o consecință nu a lipsei de 

eficiență a acesteia din urmă, ci a 

intensificării vieții și raporturilor 

sociale, care deveneau necontrolabile 

de către stat. Justiția statală este 

reprezentată de sistemul judiciar al unui 

stat, sistem format din totalitatea 

instituțiilor de drept material și 

procesual civil, administrativ ori penal. 

Justiția statală este pusă în aplicare de 

către magistrați special instruiți în 

aplicarea legii, în fiecare domeniu în 

occur a series of approaches of the conflict 

related to the ways employed to settle it, 

ways which are part of the justice 

applicable or applied on the respective 

conflict. In the broadest sense, justice is 

the same thing as rightness, equitableness, 

exactness. Some go beyond that, defining 

the justice by a moral principle being 

based in essence on the compliance with 

the truth [1].  The Latin word Justus – 

rightfulness make us understand that 

justice takes into account all that is rightful 

for the persons under various 

litigation/conflicts. Therefore, justice is 

focused on truth, rightness, equitableness, 

on the rehabilitation and preservation of 

such active values. 

 

Keyword: justice; State; private; 

compared. 

 

 

Introduction 

 

State justice is considered as the 

lawful institution of each state, in the 

democratic states it is regulated by the 

Constitution as the third power in a 

state. This type of justice succeeded to 

private justice, being a consequence 

not of a lack of efficiency of the latter, 

but of the increase of life and social 

relations, which become uncontrollable 

for the state. The state justice is 

represented by the judicial system of a 

state, a system made up of the material 

law and the civil procedure law, the 

administrative or criminal law. State 

justice is implemented by the 

magistrates, who are specially trained 

in the implementation of the law in 
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care aceștia activează. Justiția statală se 

declanșează la cererea unei persoane 

care se simte lezată în 

drepturile/interesele sale, ori din oficiu, 

când drepturile ori interesele sunt 

generale și țin de un segment al 

societății pentru care statul și-a asumat 

responsabilitatea protejării. Principial, 

în justiția statală este faptul că decizia 

la un conflict/litigiu este luată de o terță 

persoană, în baza unor legi și 

raționamente stricte.  

Justiția privată, reprezintă dreptatea 

făcută în mod individual de către 

părțile unui conflict, unui litigiu. Este 

primul tip de justiție prin care oamenii 

își soluționau disputele. Practic este un 

mod personal de a rezolva un conflict 

în care o persoană este parte. “În epoca 

prestatală conflictele dintre persoane 

erau soluționate conform obiceiului 

nejuridic, prin sistemul răzbunării 

sângelui, prin aplicarea legii 

talionului, sau prin invocarea 

divinității pe calea anumitor procedee 

ritual” [2]. Dacă în epoca prestatală 

justiția privată avea regulile ei 

dobândite/moștenite de la antecedenți, 

evoluția raporturilor interumane și a 

conștiinței sociale a făcut ca aceste 

reguli să se schimbe și să evolueze 

odată cu schimbările la nivelul 

comunităților din diferite regiuni. Un 

rol important în perceperea, abordarea 

și aplicarea justiției private, de către o 

persoană parte într-un conflict îl are 

religia sa, cultura sa, societatea din care 

face parte, nivelul său intelectual, și alți 

factori de caz. Justiția privată ne apare 

each area they are active. State justice 

is triggered by the request of a person 

that considers himself/herself affected 

concerning his/her rights or interests, 

or by itself, when the rights or interest 

are general and belong to a segment of 

society for which the state took full 

liability of protecting. The principle in 

the state justice is the fact that the 

decision in a conflict/litigation is taken 

by a third party based on strict laws 

and reasoning.  

The private justice is the justice 

done individually by the parties under 

conflict or under litigation. It is the 

first type of justice by which people 

settle their disputes. Practically it is a 

personal way to settle a conflict in 

which the person is a party. “In the 

pre-state period, conflicts between 

persons were settled in line with the 

non-juridical habit, by the system eye 

for an eye, by implementing the Law of 

the Talion (lex talionis) or by calling 

divinity for help by certain ritual 

procedures” [2].  If in the pre-state era, 

private justice had its rules inherited 

from predecessors, the evolution of the 

people’s relations and of the social 

conscience made this rules change and 

evaluate with the variations in the 

communities from different regions. 

An important role in the perception, 

approach and implementation of the 

private justice by a person that was 

part in a conflict is taken by his/her 

religion, culture, the society he/she is 

part of, his/her intellectual level and 

other factors, as the case may be. Thus, 
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astfel ca fiind calea privată, personală 

de a soluționa o dispută, fără 

intervenția statului, fără intervenția 

vreunui magistrat, fără intervenția 

decizională a altor persoane terțe în 

conflict. Justiția privată are ca element 

principial decizia voluntară a fiecărei 

părți în dispută si a tuturor celor din 

conflict privind o soluție privată la 

situația lor. Justiția privată este justiția 

părților dintr-un conflict la acel 

conflict; modul lor de a schița și aplica 

soluțiile pașnice, amiabile, voluntare, 

considerate optime și oportune de ei, 

uneori cu costul unui oarecare 

compromis, alteori doar cu schimbul 

unor prestații. Factorul decizional 

voluntar al persoanelor din conflict este 

un principiu fundamental al justiției 

private. 

 

1. Considerente istorice 

 

Este de la sine ințeles că justiția 

privată este cea mai veche justiție și 

precede cu mult justiția statală. În fapt, 

putem vorbi de justiție statală doar 

odată cu apariția unor comunități mai 

mari de oameni grupate  și organizate 

juridic. Cu alte cuvinte, organizarea 

politică și administrativă a societății a 

făcut  posibilă apariția justiției statale. 

Orice stat are ca principiu funcțional 

ordinea si dreptatea, iar acestea se 

înfăptuiesc prin organe special instruite 

și abilitate. Justiția privată nu a dispărut 

in totalitate odată cu apariția sistemului 

de judecată statal, dar  a fost mereu 

condiționată. Puterea unui stat avea și 

private justice occurs as being the 

private, personal way to settle a 

dispute, without the intervention of the 

state, without the intervention of a 

magistrate, without the decisional 

intervention of other third persons 

under conflict. Private justice is 

defined by the key element of the 

voluntary decision of each party under 

dispute and of all under the conflict 

related to a private solution to their 

situation. Private justice is the justice 

of the parties under conflict to that 

conflict; their way to consider and 

implement peaceful, amiable, and 

voluntary solutions, considered optimal 

and opportune by them, sometimes 

with a certain degree of compromise, 

other times in exchange of certain 

provisions. The voluntary decision 

factor of the persons under conflict is 

the fundamental principle of private 

justice. 

 

1. Historical considerate  

 

It is understood that the private 

justice is the oldest form of justice and 

it precedes long the state justice. In 

fact, we can talk about state justice 

only with the occurrence of certain 

larger communities of people legally 

grouped and organized. In other words, 

the political and administrative 

organization of the society made 

possible the occurrence of the state 

justice. Any state is fundamentally 

based on order and justice, and they are 

done by offices specially trained and 
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are ca indicator esențial  factorul 

judiciar. Dreptatea în mâna statului îi 

conferă putere si siguranță, dar și 

viabilitate si constanță.  

Trecerea de la justiția privată la 

justiția statală a fost concomitentă ori 

ulterioară formării noilor state, state ce 

își pregăteau prin cât mai multe 

legiferări modul de a face dreptate, de a 

menține ordinea socială între membrii 

statului. Stilul justițiar propriu era dat 

de sistemul de drept în formare ori 

adoptat de la alt stat. “În dorința de a 

impune cât mai grabnic și cât mai 

eficient noul sistem de soluționare a 

litigiilor dintre persoane, dreptul roman 

a introdus o procedură de judecată 

caracterizată printr-un formalism 

excesiv; rolul statului în infăptuirea 

justiției a crescut necontenit” [3]. O 

formă tranzitorie de la justiția privată la 

justiția statală o putem pune în seama 

tribunalelor ad-hoc ori tribunalelor 

tradiționale. Aceste forme de justiție 

nici privată, dar nici statală, au dăinuit 

mult timp pe teritorii întinse ale 

vechilor Imperii, chiar și pe teritoriul 

actual al României, până la formarea 

statului. Aici, în condițiile 

feudalismului “se mențin normele 

tradiționale privind instanța oamenilor 

buni și bătrâni și probele cu juratori, 

jurământ și mărturii. Elementul nou 

este competența de judecată a cnezilor 

si voievozilor, a juzilor” [4]. Este, din 

punctul nostru de vedere, forma 

precedentă a arbitrajului.  

Observăm că rolul de judecător este 

împropriat în prima fază de către 

empowered. Private justice did not 

disappear with the occurrence of the 

state law system, but it has been 

always conditioned. The power of a 

state had and has as essential indicator 

the judicial factor. The rightfulness 

under the power of the state gives it 

power and safety, but also viability and 

constant features.  

Getting from the private to the state 

justice was done at the same time or 

after the formation of new states, states 

which prepared by as many enactments 

their way to make justice, to maintain 

social order among the members of the 

state. Its own justice was given by the 

law system under formation or adopted 

from other state. “In the desire to 

impose speedily and as efficient as 

possible the new system of settling the 

litigation between persons, the Roman 

law introduced a judgement procedure 

characterized by an excessive 

formalism; the role of state in the 

implementation of justice permanently 

increased” [3]. A new transitory form 

from the private justice to the state 

justice can be placed on the ad-hoc 

courts of law or the traditional courts 

of law. These forms of justice which 

were not private nor state owned, 

lasted longer on the vast territories of 

the former Empires and on the current 

territory of Romania, until the 

formation of the state. Here, under the 

conditions of the feudalism “the 

traditional norms are presented related 

to the judgement of the good and old 

people and the testimonies with people 
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conducătorii ori liderii diverselor 

grupări formațiuni politice, uneori 

liderilor religioși, uneori unei adunări a 

bătrânilor și înțelepților, iar când statul 

este bine organizat în teritoriu și are o 

structură juridică recunoscută, aparatul 

judiciar este pus deodată în funcțiune. 

Din punctul nostru de vedere dreptul 

acestor persoane de a judeca este mai 

aproape de instituția arbitrajului, ei 

având mai mult un rol de arbitru decât 

de judecător, mai ales prin prisma 

faptului că nu judecau strict în baza 

unor legi ori raționamente logico-

juridice, ci soluționau disputele după 

obiceiul locului, după dreptate, după 

echitate după principiile pe care le 

considerau echitabile și putea fi 

aplicate în soluționarea respectivei 

probleme. Libertatea de a raționa și 

analiza situația, cât si libertatea de a 

decide, apropie aceste persoane de rolul 

de arbitru și nu de cel de judecător, în 

înțelesul de astăzi al acestor termeni.  

Coexistența justiției statale și 

justiției private nu poate fi pusă la 

îndoială. Predominanța uneia în fața 

celeilalte este dată de contextul istoric 

și de organizarea politică și 

administrativă a teritoriului unde 

acestea se aplică. În toate cazurile 

justiția privată este una legală, este 

infăptuită in mod legal, legitim, 

persoanele din conflicte având dreptul - 

conferit de legislația ori obiceiul în 

vigoare pe acel teritoriu în acel timp - 

de a apela la soluționarea conflictului 

lor în mod individual, privat.  

Atitudinea statului față de modurile 

who sworn under oath and testimony. 

The new element is under the 

competence of the court of lords and 

princes, the magistrates” [4]. It is, 

under our opinion, the form preceding 

the arbitrage.  

We notice that the place of a judge 

is impropriate in a first stage by the 

leaders of different political groups, 

sometimes religious leaders, 

sometimes of an Elderly and Wise Men 

Assembly, and when the state is well 

organized in the territory and it has an 

acknowledged legal structure, the 

judicial apparatus is put into operation 

immediately. From our point of view, 

the right of these persons to judge is 

closer to the institution of the arbitrage, 

as they have the role more of an arbiter 

than as a judge, especially considering 

that they were not judging strictly 

based on certain laws or legal and 

juridical reasoning, but settle the 

disputes according to the custom of the 

place, according to the justice, 

according to the equitableness, 

according to the principles which they 

considered equitable and could be 

applied within the settlement of the 

respective issue. The freedom to think 

and analyze the situation, as well as the 

freedom to decide, makes these 

persons more an arbiter and not a 

judge, according to the meaning we 

currently give these terms.  

The coexistence of the state justice 

and the private justice cannot be 

question. The predominance one to 

another is given by the historical 
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tradiționale de soluționare a 

litigiilor/disputelor a oscilat între 

permisiune și monopol statal. În 

epocile totalitare în general, ingerința 

statală în “afacerile private” fiind foarte 

accentuată,  justiția privată a fost 

amputată. În perioada comunistă din 

România, statul avea drept exclusiv de 

soluționare a litigiilor civile și penale 

dintre cetățeni, chiar dacă pentru micile 

conflicte se făcea o judecată ad-hoc [5]. 

Importanța obiectului disputei  în civil 

și gradul de pericol social în domeniul 

penal erau strict delimitate și 

reglementate de stat, deseori la praguri 

minime. Pe bună dreptate este 

incetățenită între români vorba că în 

acele timpuri furtul unei găini  îți putea 

aduce închisoarea cu executare. In 

sistemele totalitare, monopolul pe 

sistemul de soluționare a litigiilor 

dintre cetățeni face parte din monopolul 

statului asupra tuturor aspectelor vieții 

sociale. Justiția privată nu este permisă 

decât  în condiții foarte restrictive. 

Deasemeni nu se pun la dispoziție 

instituții și instrumente pentru ca 

aceasta să poată fi funcțională. Justiția 

statală este singura și cea mai bună 

opțiune din punctul de vedere al 

statului. 

 

2. Condițiile funcționării celor 

două tipuri de justiție 

 

Justiția statală și justiția privată 

necesită, fiecare, anumite condiții 

pentru a fi funcționale și a-și atinge 

scopul. 

context and the political and 

administrative organization of the 

territory where it is implemented. In all 

cases, the private justice is a legal 

justice, which is done legally, 

legitimately, persons under conflict 

having the right - given by the 

legislation or the custom in force on 

that territory at the time – to call for 

the settlement of their conflict 

individually and privately.  

The attitude of the state to the 

traditional ways to settle the 

litigation/disputes oscillated between 

the permission and state monopole. In 

the totalitarian eras, generally, the state 

interference in the “private matters” 

being increased, the private justice was 

amputated. In the communist era in 

Romania, the state had the exclusive 

right to settle the civil and criminal 

litigation between citizens, even if for 

the lower conflict an ad-hoc judgement 

was given [5].  The importance of the 

object of dispute in the civil and the 

social hazard degree in the criminal 

area were strictly delimited and 

regulated by the state, many times 

under the minimum threshold. It is 

rightfully said by Romanians that 

during those time if you stole a 

chicken, you could be sentenced to 

prison. In the totalitarian system, the 

monopole on the settlement of 

litigation between citizens makes part 

of the state monopole on all issues of 

the social life. The private justice is 

allowed only under very restrictive 

conditions. At the same time, 
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Justiția statală trebuie să aibă la 

dispoziție un aparat bine pus la punct, 

în ceea ce privește distribuția și 

organizarea teritorială, reglementări 

procedurale clare, în ceea ce privește 

competența materială și teritorială, un 

nivel ridicat de pregătire al 

magistraților și a personalului auxiliar 

necesar înfăptuirii actului de justiție, 

ajutorul aparatului coercitiv pentru ca 

deciziile să poată fi puse în executare, 

fonduri permanente pentru susținerea 

activității judiciare. Acestea ar fi 

printre principalele condiții pentru ca 

justiția statală să poată fi funcțională. 

Garantarea funcționării și eficienței 

justiției statale este un pilon de bază al 

unui stat democratic.  Deși în mod 

particular justiția statală soluționează 

conflictele și disputele private dintre 

cetățeni, în mod general rolul justiției 

constă în disciplinarea socială în 

spriritul respectării legilor și a 

drepturilor celorlalți. Disciplinarea 

membrilor unui stat, prin pedepsirea 

lor, în cazul încălcării legilor, face 

parte din rolul statului în a menține 

ordinea socială și a garanta astfel 

progresul societății.  

Justiția privată nu are nevoie decât 

de o condiție pentru a exista - 

reglementarea unui cadru general de 

funcționare, permisiunea de a exista ca 

metodă amiabilă de management al 

conflictelor/disputelor. Așadar simpla 

permisiune a cetățenilor de a-și 

soluționa conflictele în mod direct, 

privat, este minima condiție ca justiția 

privată să poată exista și funcționa. Așa 

institutions and tools are not made 

available for it to be functional. State 

justice is the only and the best choice 

from the point of view of state. 

 

2. Operation conditions for the 

two types of justice 

 

State justice and private justice need 

certain conditions to be operational and 

fulfil their purpose. 

State justice must have available a 

well organized apparatus related to the 

territorial distribution and organization, 

clear procedural regulations related to 

the material and territorial components, 

high training of magistrates and of 

auxiliary personnel necessary for the 

justice, the help of the compulsory 

apparatus to take the decisions to 

enable their enforcement, permanent 

funds to support the judicial activity. 

They can be the main conditions for 

the state justice to be operational. The 

guarantee of the operation and 

efficiency of the state justice is a main 

element of a democratic state. 

Although, in special, the state justice 

settles the private conflicts and 

disputes among the citizens, in general, 

the role of justice consists in social 

discipline, meaning the observance of 

law and rights of other people. The 

discipline of members of a state by 

punishing them in case of law violation 

is part of the state role to maintain 

social order and to guarantee thus the 

progress of the society.  

Private justice needs only one 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 4. Issue 2/2015 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Ion ȚUȚUIANU 

Ilie DORIN 

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

327 

cum aminteam mai sus, sistemele 

totalitare tindeau să monopolizeze 

soluționarea conflictelor prin aparatul 

lor judiciar. Sistemele democratice 

oferă posibilitatea alegerii modalității 

de soluționare a diverselor dispute. 

Această posibilitate este singura 

condiție ca justiția privată să poată 

funcționa. Cu alte cuvinte libertatea de 

a analiza și găsi o soluție amiabilă la un 

conflict anume, face parte din viziunea 

democratică a raporturilor sociale, “ 

democrația fiind exact acel tip de 

politică care pretinde ca toate 

conflictele să fie resorbite parlamentar, 

iar diferendele să fie rezolvate prin 

negociere” [6]. Statul veghează (sau așa 

ar trebui) nu neaparat la respectarea 

legilor, cât la înțelegerea lor și la 

menținerea bunelor relații și raporturi 

între cetățeni. Legile care permit o 

libertate cetățenilor, sunt legile care 

permit implicit justiția privată, 

deoarece ele nu pot fi încălcate propriu-

zis, atât timp cât permit celor cărora li 

se adresează varii modalități de 

abordare a problemelor și situațiilor în 

care sunt. 

 Acolo unde legea impune un anume 

comportament si justițiabilul a avut alt 

tip de comportament, este pasibil de 

pedeapsa stipulată în lege; nu poate fi 

vorba de justiție privată atunci când se 

încalcă o normă imperativă, o lege care 

stipulează expres o conduită civilă ori 

penală. Condiția ca justiția privată să 

funcționeze este dată de libertatea 

cetățeanului de a alege conduitele 

sociale, acolo unde acestea nu sunt 

condition to exist – the regulation of a 

general operational frame, the 

permission to exist as an amiable way 

of conflict/litigation management. 

Therefore, the simple permission of the 

citizens to settle their conflicts directly, 

in private, is the minimal condition for 

the private justice to exist and operate. 

As mentioned before, the totalitarian 

systems had the tendency to forestall 

the settlement of conflicts by their 

judicial apparatus. The democratic 

system offers the possibility of 

choosing the way of settling different 

disputes. This possibility is the only 

condition for the private justice to be 

able to operate. Putting in other words, 

the freedom to analyze and find an 

amiable solution in a certain conflict is 

part of the democratic vision on the 

social relations, “democracy being 

exactly that type of policy that 

considers that all the conflicts must be 

absorbed at the parliamentarian level 

and the differences must be settled by 

negotiation” [6]. State supervises (or it 

should) not necessarily in the 

observance of laws, but in their 

understanding and maintenance of 

good relations and relations between 

the citizens. Laws which allow the 

freedom of citizens are the laws that 

allow naturally the private justice, as 

they cannot be broken as long as they 

allow those they address to different 

modalities on the issues and situations 

they are facing. 

 Where the laws impose certain 

behaviours and the litigant had another 
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prevăzute ori impuse in mod expres. 

Cetateanul are astfel puterea de a 

decide ce va face, cum va face, 

interesandu-l strict pe el de ce va face 

acel ceva, asumându-și consecințele 

faptelor sale. Când vorbim de 

conflictele soluționate în mod privat, ne 

referim la decizia cetățeanului în a 

decide ce soluție alege, cum o va pune 

în aplicare, asumându-și toate 

consecințele ce decurg din acest act 

benevol de acceptare a unei soluții 

amiabile, pașnice, private, la acel 

conflict.  

Justiția privată angrenează metode 

private de soluționare a disputelor. 

Aceste metode nu sunt condiții ale 

existenței justiției private într-un stat ci 

sunt motoare ale acesteia. Cu alte 

cuvinte, dacă justiția privată presupune 

soluționarea unui litigiu între două 

persoane fizice, aceste persoane au 

libertatea de a alege implicarea unui 

terț ajutător și facilitator în soluționarea 

amiabilă a disputelor. Aceste terțe 

persoane devin astfel participante la 

actul de justiție privată, fiind factori ai 

dezvoltării și propulsării acesteia, mai 

ales in contextul justiției statale de 

astăzi, din ce in ce mai sufocate de 

numărul mare de dosare pe rol. 

Institutii precum medierea, concilierea, 

facilitarea, negocierea sunt aripi ale 

justiției private, justiție care ar trebui să 

aibă un loc și un rol important, pe lângă 

justiția statală.  

Modul de funcționare a justiției 

private nu include aparate statale, 

sisteme de drept procesual, fonduri 

type of behaviour, it can be punished 

by the law, we cannot talk about 

private justice when an imperative 

norm is not observed, a law that 

expressly provides a civil or criminal 

behaviour. The condition for the 

private justice to operate is given by 

the freedom of the citizen to choose the 

social behaviour, where they are not 

provided or expressly provided. The 

citizen has thus the power to decide 

what he/she is going to do, how is 

he/she going to do, as he/she is the 

only concerned why is he/she going to 

do a certain thing, taking full 

responsibility for his/her acts. When 

you are talking about the conflicts 

settled in private, we refer to the 

decision of the citizen to decide what 

kind of solution is he/she going to 

choose, how is he/she going to 

implement, taking full liability for the 

consequences deriving from this 

willing act of accepting an amiable, 

peaceful, private solution for that 

conflict.  

Private justice triggers private 

methods of settling the litigation. 

These methods are not conditions for 

the private justice to exist in state, but 

there are its actuators. In other words, 

if the private justice means the 

settlement of a litigation between two 

individuals, these individuals have the 

freedom to choose the involvement of 

a third party to help and facilitate the 

amiable settlement of litigation. These 

third parties thus become participant in 

the private justice act, being the factors 
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permanente, implicarea statului sub 

diferite forme. Justiția pivată nu costă 

statul cu nimic. Dimpotrivă, așa cum 

vom vedea mai jos, aduce statului 

beneficii sociale și financiare 

considerabile, pe termen scurt, mediu si 

lung. 

 

3. Componentele sau “motoarele” 

justiției private 

 

Justitia privată este modul 

persoanelor din conflict de a își face ele 

singure dreptate, legal și legitim, prin 

bună-înțelegere și bună-credință, în 

mod voluntar și amiabil. O societate cu 

o cultură dialogală și cu o istorie în 

soluționarea pașnică a diferendelor, ar 

fi o societate în care primează justiția 

privată, și nu cea statală; aceasta e 

societatea deziderat. Soluționarea 

amiabilă a conflictelor - justiția privată 

- necesită o educație a cetățenilor în 

spiritul analizei situațiilor în care se 

află, a soluțiilor posibile la acea situație 

și a negocierii unor soluții care să le 

mulțumească pe cât posbil. 

În sistemele de drept unde justiția 

statală este principala cale de 

soluționare a conflictelor și educarea 

cetățenilor este în spiritul solutionării 

oricaror dispute de către un judecător,  

justiția privată devine desuetă, 

nefolositoare, neuzitată, o metodă 

derizorie.  Acest lucru s-a întâmplat în 

ultimele secole. Mai mult, în sistemele 

de drept posttotalitare, obișnuința cu 

abordarea exclusiv judiciară a litigiilor 

este o moștenire a exclusivității 

to develop and promote justice, 

especially within the meaning of state 

justice currently employed, becoming 

increasingly suffocated by the cases 

pending before the court. Institutions 

as mediation, conciliation, facilitation, 

negotiation are wings of the private 

justice, justice that must have an 

important place and role, beside the 

state justice.  

The operation of private justice does 

not exclude the state apparatus, civil 

procedure systems, permanent funds, 

involvement of state under different 

forms. The private justice is not a 

financial burden for the state. Contrary, 

as we shall see explained below, it 

brings the state considerable social and 

financial benefits, on short, medium 

and long term. 

 

3. Components or “actuators” of 

private justice  

 

Private justice is the way of persons 

under conflict to make their justice - 

legally and legitimately, by 

understanding and in good faith, 

voluntarily and amiable. A society with 

a diagonal culture and history in 

peaceful settlement of litigation would 

be a society that the private justice 

comes first, not the state justice, it is 

the society to be wanted. Amiable 

settlement of conflicts - private justice 

- requires an education of the citizens 

to be able to analyze the situations they 

are facing, of possible solutions of that 

situation and negotiations of certain 
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soluționării diferendelor de către stat. 

Monopolul statului s-a transmis ca prin 

testament. În acest context justiția 

privată rămâne o “unealtă ruginită”, 

aproape toate litigiile merg în instanță 

spre judecare, de unde și numărul tot 

mai mare al dosarelor judiciare 

inregistrate de la an la an. Sufocarea 

judecătorilor cu un număr record de 

dosare soluționate anual, îngreunarea 

timpilor de judecare a unui dosar, 

înmulțirea etapelor și fazelor 

procesuale, fac ca aparatul judiciar de 

stat să devină neputincios. 

Necesitatea statului de a apela la 

justiția privată este inerentă. Justiția 

privată apare, în acest context, pentru 

stat, ca o vitală gură de oxigen [7]. In 

acest proces de reorientare a statului 

către justiția privată s-au edificat 

anumite “motoare” ale justiției private. 

Justiția privată are la dispoziție aceste 

procedee de a se face mai vizibilă, mai 

importantă și mai prolifică. 

Soluționarea cât mai multor litigii pe 

cale amiabilă, crește gradul de 

prolificitate a justiției private. Aceste 

motoare sunt metode de rezolvare 

amiabilă a disputelor: medierea, 

negocierea, facilitarea, concilierea, 

negocierea de pace [8]. Trebuie 

menționat că toate aceste metode 

însumează modalitatea de înfăptuire și 

aplicare a justiției private de către 

cetătenii aflați in conflict; deși unele 

dintre ele implică prezența unui terț, 

puterea decizională în ceea ce privește 

o soluție la conflict este în mâna 

părților, ceea ce dă nota caracteristică 

solutions that can be satisfactory as 

much as possible. 

The law system which the state 

justice is the main one of settling the 

conflicts and educating the citizens is 

dedicated to settling all litigation by a 

judge, the private justice becomes 

lapsed, futile, an underpriced method. 

It has happened within the last 

centuries. Moreover, the post-

totalitarian law systems used to 

approach the litigation exclusively on 

the judicial way is a habit inherited of 

settling the litigation exclusively by the 

state. State monopole was inherited. In 

this context, private justice remains an 

“obsolete tool”, almost all litigation are 

submitted to the court to be judged; 

hence the large number of judicial files 

registered from year to year. 

Suffocating the judges with such high 

amount of files to be settled yearly, 

hindering the interval to judge a file, 

increasing the stages and phases in a 

court process, determine the state 

apparatus to become disabled.   

The need of the state to turn to 

private justice is inherent. Private 

justice appears under such conditions 

for the state as a useful clean breath 

[7]. In this reorientation process of 

state toward the private justice, certain 

“actuators” of private justice have been 

identified. Private justice has means to 

make itself more visible, more 

important and fruitful. The settlement 

of as many litigation cases as possible 

on amiable way increases the 

efficiency of private justice. These 
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justiției private față de justiția statală 

ori arbitraj unde soluția este impusă de 

un judecător/arbitru.  

Medierea este un proces structurat 

în ședințe de mediere în care un terț 

neutru specializat, analizează impreună 

cu părtile intreaga situatie conflictuală, 

raporturile dintre părți, substanța 

conflictului, soluțiile acestora cu privire 

la conflict, ajutându-le să își 

prioritizeze nevoile si interesele 

incidente în cauză, și în funcție de toate 

acestea să își negocieze o soluție 

amiabilă la conflict. Medierea este cea 

mai răspândită formă de soluționare 

amiabilă a conflictelor, făcând progrese 

importante în ultimii ani în majoritatea 

statelor europene și nu numai [9]. 

Promovarea medierii și a mediatorilor 

este  o preocupare și a Uniunii 

Europene, care dorește să vină în 

ajutorul justițiabililor, prin 

simplificarea soluționării conflictelor, 

dar și al statelor, prin decongestionarea 

numărului mare de dosare din instanțe 

[10]. În această viziune europeană, 

problemele negociabile trebuiesc 

îndrumate spre negociere ori mediere. 

Negocierea presupune discutarea în 

mod direct a părților din conflict a unei 

soluții amiabile. Este folosită în general 

în domeniul comercial, unde tehnicile 

de negociere și pozițiile sunt 

binecunoscute de către fiecare parte din 

conflict. “Negocierea poate fi abordată 

de către părtile din conflict în mod 

competitiv, de colaborare sau 

edificator” [11]. Poate fi folosită cu 

succes în conflictele de orice tip, atât 

actuators are means for an amiable 

settlement of litigation: mediation, 

negotiation, facilitation, conciliation, 

peace negotiation [8].  We have to 

mention that all these methods 

summarize the way of doing and 

applying the private justice by the 

citizens under conflict; although some 

of them involve the presence of a third 

party, the decision power related to the 

solution to that conflict lies with the 

parties of that litigation, which gives 

the predominant feature of the private 

justice as compared to the state justice 

or arbitrage where the solution is given 

by the judge/arbiter.    

Mediation is a process structured 

within the mediation meetings where a 

trained neutral third party analyzes 

together with the parties the whole 

conflict situation, relations between the 

parties, the substance of the conflict, 

their solutions related to conflict, 

helping the parties to prioritize the 

need and interests related to the cause 

and depending on them to negotiate an 

amiable solution to the conflict. 

Mediation is the most known amiable 

settlement of conflicts, making 

important progress within the last years 

in most of the European states and not 

only [9]. Promoting the mediation and 

mediators is a concern of the European 

Union, which is willing to support the 

litigants by simplifying the settlement 

of conflicts, but also of states by 

depletion of the large number of files 

in the courts of law [10]. In this 

European vision, the problems which 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 4. Issue 2/2015 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Ion ȚUȚUIANU 

Ilie DORIN 

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

332 

cât părțile sunt deschise și își permit 

dialogul, au un grad mare de acceptare 

a situației și sunt decise spre discutarea 

problemelor, pe larg și fără 

constrângeri. Negocierea este metoda 

care nu implică nici un cost pentru 

părțile din conflict.  

Facilitarea și Concilierea presupun 

mai mult îmbunătățirea cadrului 

relațional dintre părti, prin intervenția 

unui terț neutru cu rol conciliant. În 

general conciliatorii și facilitatorii 

invederează părților din conflicte 

schimbul de percepție asupra situației 

conflictuale, schimbarea percepției 

asupra poziției părților, determinarea în 

a schimba modul de abordare a 

problemei. Facilitarea și Concilierea nu 

sunt atât de răspândite și uzitate, 

deoarece nu sunt cunoscute. Rolul și 

locul lor în justiția privată este foarte 

important. În acest moment,  medierea 

a preluat din funcțiile concilierii si 

facilitării, mediatorii având si rol de 

conciliatori si facilitatori, în scopul 

determinării și generării de soluții 

amiabile la conflict. 

Negocierea edificatoare este un 

concept relativ nou, dar face parte din 

justiția privată. Este o negociere 

principială, așa cum este și negocierea 

directă ori negocierea mediată, însă 

plusul adus de către negocierea de pace 

este un plus pentru comunitatea unde a 

avut loc conflictul. Soluționarea 

conflictului va trebui să țină cont și de 

incidența și efectele conflictului în 

mediul social unde raportul conflictual 

a avut loc. “Pe lângă definirea 

can be negotiated must be headed 

toward negotiation or mediation. 

Negotiation means direct discussion 

of the parties under conflict of an 

amiable solution. It is generally used in 

the commercial industry where the 

negotiation techniques are well known 

by each party under the conflict. 

“Negotiation can be approached by the 

parties under litigation competitively, 

by collaboration or probative” [11].  It 

can be successfully used by any type, 

as long as the parties are willing and 

have a dialogue, have a high degree of 

accepting the situation, and they are 

decided to discuss the problems on 

detail and with no coercion. The 

negotiation is the method that involves 

no costs for the parties under litigation.  

Facilitation and Conciliation mean 

more an improvement of the relational 

frame between the parties, by the 

intervention of a third party neutral, 

with a conciliatory role. General, 

conciliators and facilitators inform the 

parties under the conflict the variation 

of the perception on the conflict, 

changing the perception on the parties’ 

position, determined to change the way 

to approach the issue. Facilitating and 

Conciliation are not so much spread 

and used, as they are not known. Their 

role and place in the private justice is 

very important. In this moment, 

mediation took over the functions of 

conciliation and facilitation, mediators 

being the conciliators and facilitators at 

the same time, in order to determine 

and generate the amiable solutions for 
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intereselor comune părțile vor defini și 

interesul comunității iar atunci când 

caută împreună soluțiile teoretice  

stabilesc și măsurile necesare pentru 

punerea lor in practică fără a leza 

interesul comunitar [12].”Astfel 

soluționarea problemei a dus și la 

rezolvarea efectelor negative pe care le-

a avut asupra comunității.  

Toate aceste metode pot fi 

propulsoare ale justiției private. 

Educarea justițiabililor în spiritul 

soluționării amiabile a disputelor, 

trebuie să fie efortul constant al 

statului. De asemenea, justițiabilii 

trebuie să cântărească dacă soluționarea 

amiabilă este oportună în conflictul lor, 

care sunt costurile unei justiții private 

și unei justiții statale; ne  referim la 

costuri finanicare, de timp și 

emoționale. Decizia de a apela la 

justiția statală ori privată, rămâne în 

puterea persoanelor aflate în conflict. 

Statul și practicienii dreptului trebuie să 

ofere justițiabilului cadrul 

corespunzator soluționării cât mai 

eficiente a litigiului.  

Metodele amiabile de soluționare a 

litigiilor pot face din justiția privată o 

piesă importantă în managementul 

disputelor/litigiilor, pe lângă justiția 

statală. Justiția privată trebuie 

încurajată, de asemenea, și de cei din 

aparatul judiciar. Avem în vedere 

existența unor litigii, ce sunt conflicte 

cu un grad ridicat de soluționare 

amiabilă, cum, pe de altă parte, există 

și litigii cu un grad scăzut de 

soluționare amiabilă, care trebuie 

that conflict. 

The edificatory negotiation is a 

concept which is relatively new, but it 

is part of the private justice. It is the 

main negotiation, as it is the direct or 

mediated negotiation, however, the 

plus brought by the peace negotiation 

is a plus for the community where the 

conflict took place. The settlement of 

conflict must take into account the 

incidence and effects of the conflict in 

the social environment where the 

conflict took place. “Beside the 

definition of the joint interest of the 

parties, they shall also define the 

interests of the community and when 

they find together theoretical solutions, 

they also establish the measures 

necessary for their implementation 

without affecting the interests of the 

community” [12]. Thus, settling the 

issue also brought the settlement of the 

negative effects it could have on the 

community.  

All these methods can actuate the 

private justice. Educating of the parties 

under litigation for the amiable 

settlement of disputes must be the 

constant effort of the state. At the same 

time, the litigants must consider if the 

amiable settlement is opportune for 

their conflict, which are the costs of a 

private justice and of a state justice, we 

refer here to financial, time involved 

and emotional costs. The decision to 

turn to state or private justice is within 

the power of the persons under 

conflict. State and law practitioners 

must offer the litigant the appropriate 
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deduse judecății. 

Metodele alternative de soluționare 

a conflictelor, sunt instrumente pe care 

statul le poate folosi cu suces pentru a 

echilibra sistemul judiciar și a 

eficientiza actul de justitie. Avantajele 

justiției private trebuie să aibă 

consistența necesară determinării 

justițiabilului să apeleze la metode 

amiabile.  

Justiția privată nu exclude justiția 

statală, ci o completează într-un mod 

excelent, atât cât toti participanții la 

actul de justiție statală - judecători, 

procurori, avocați, juriști, organe ale 

poliției judiciare, și toți participanții la 

justiția privată - mediatori, facilitatori, 

negociatatori, conciliatori, își cunosc 

rolul și locul lor în acest sistem de 

management al disputelor. 

 

4. Avatanje și dezavantaje pentru 

justiția statală și justiția privată în 

contextul actual 

 

Vom reliefa în continuare câteva 

avantaje și dezavantaje ale fiecărui tip 

de justiție, fără ca prin aceasta să 

evidențiem care justiție este mai bună. 

Acest lucru ar fi un nonsens, de vreme 

ce orice justiție este bună, altfel nu ar 

mai fi vorba despre o justiție. Dorim să 

scoatem în evidență doar aspectele care 

trebuiesc luate în considerare de 

cetățeni atunci când decid ce tip de 

justiție abordează pentru soluționarea 

conflictului. 

Cel mai mare avantaj al justiției 

statale ar fi acela al caracterului 

frame for the settlement, as efficiently 

as possible of the litigation.    

The amiable ways of settlement of 

litigations can make the private justice 

an important part in the management of 

disputes/litigation, beside the state 

justice. Private justice must be 

encouraged at the same time by those 

the judicial apparatus. We take into 

account the existence of litigation 

which are conflicts which can be 

settled amicably in a high degree, as, 

on the other hand, there are litigation 

that have a lower ratio of amiable 

settlement, which must be deferred to 

court. 

The alternative settlement methods 

of conflicts are tools that state can 

successfully use to balance the judicial 

system and make the justice act more 

efficient. The advantages of the private 

justice must have the necessary 

consistence in order to determine the 

litigant to turn to amiable methods.  

Private justice does not exclude the 

state justice, but compliments it 

excellently, in such a way that all the 

participants into the state justice act - 

judges, prosecutors, attorneys, judicial 

police offices and all the participants 

into the private justice - mediators, 

facilitators, negotiators, and 

conciliators know their role and place 

within this litigation management 

system. 
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executiv al sentințelor judecătorești 

finale, irevocabile. O sentință 

judecătorească trebuie pusă de îndată în 

executare de bunăvoie, în caz contrar 

putându-se face apel la forța corecitivă 

a statului prin implicarea executorului 

judecătoresc care pune în aplicare cele 

decise de judecător. Nerespectarea 

hotărârilor judecătorești se încadrează 

în regim infracțional. O sentință 

judecătorească prezuma că s-a făcut 

dreptate și că drepturile ori interesele 

care au fost lezate au fost readuse, pe 

cât posibil, în starea anterioară 

declanșării conflictului. Din punct de 

vedere legal, justiția statală este singura 

în măsură să decidă legalitatea și 

legitimitatea unor acțiuni, drepturi, 

interese ale unor 

persoane/grupuri/comunități.  

Dezavantajele justiției statale sunt în 

principal trei: timpul mare de 

desfășurare a unui proces judiciar, 

birocrația, creșterea gradului de 

neîncredere în probitatea și 

corectitudinea judecătorilor și costurile 

financiare foarte mari. Timpul de 

desfășurare a unui proces, cu tot cu 

căile de atac, este de câțiva ani, 

indiferent că este un litigiu complex ori 

unul simplu. Neprezentarea la termene 

ori dreptul părților de a cere amânarea 

unor termene, deși pot fi considerate 

tergiversări de partea oponentă, sunt 

indicatori care măresc uneori 

considersabil durata unui proces 

judiciar. Costurile financiare ale 

justiției statale sunt foarte mari. 

Începand cu onorariile avocaților, 

 

4. Advantages and disadvantages 

for the state justice and private 

justice within the current situation    

 

We shall further look into several 

advantages and disadvantages of each 

type of justice, without any intention to 

decide which type of justice is better. It 

would be nonsense, as long as any type 

of justice is good, otherwise it would 

not be justice. We want to emphasize 

only the aspects that must be taken into 

consideration by the citizens when 

decide which type of justice they 

approach for the settlement of the 

conflict. 

 The greatest advantage of state 

justice would be the enforceable title of 

the final and irrevocable decisions of 

the court. A court decision must be 

enforced immediately, willingly, 

contrary, the corrective force of the 

state can be put into action by the 

involvement of the Court Enforcement 

Officers which enforces the decisions 

of the judge. Failure to observe the 

decisions of the court is classified into 

the criminal sector. A judge decision 

considers that justice was done and that 

the rights or interests which were 

affected were reinstated as much as 

possible as they were before the 

conflict. Legally speaking, state justice 

is the only able to decide on the 

legality and legitimacy of certain 

actions, rights, interests of 

people/groups/communities. 

 We can see three main advantages 
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taxele de timbru judiciar, taxele cu 

materialul probator, onorariile 

experților, diverse cheltuieli judiciare, 

un proces ajunge să fie foarte scump. 

Deseori, la un litigiu cu o valoare 

redusă de câteva mii de lei, justiția 

statală - procesul judiciar ajunge să 

coste jumătate din valoarea obiectului 

litigiului. Costurile cresc cu cât 

obiectul litigiului este mai valoros, 

litigiul este mai complex prin numărul 

părților, drepturile acestora și/sau 

raporturile juridice dintre litiganți. 

Există litigii unde costurile procesului 

sunt mai mari decat valoarea obiectului 

litigiului. Un dezavantaj al justiției 

statale ar fi neîncrederea în 

neutralitatea, imparțialitatea, probitatea, 

moralitatea, corectitudinea 

judecătorilor, valori în scădere în 

ultimul timp. Conform unui sondaj 

IRES din august 2012, în profesia de 

judecător sau avocat se remarcă un 

nivel de încredere mai 

scăzut: în profesia de judecător, 39% 

din participanții la sondaj afirmă că au 

foarte multă (12%) sau multă (27%) 

încredere, iar în ceea ce 

privește profesia de avocat, 41% 

declară că au încredere [13]. Unele din 

sentințe nu mulțumesc parțile din 

litigiu. În dosarele în care părți sunt 

oameni din pătura superioară a 

societății (prin ranguri politice ori 

administrative), încrederea în 

nepărtinirea judecătorilor este scăzută, 

acest lucru pe fondul deselor acuzații, 

uneori fondate uneori nefondate, în 

ceea ce privește părtinirea judecătorilor 

of the state justice: the high period 

required to develop a judicial process, 

bureaucracy, increase of lack of trust in 

the honesty and correctness of judges 

and high financial costs. The time 

necessary to develop a process with the 

means of attack is of several years, 

regardless if we are talking about a 

complex or simple litigation. The fact 

that the parties do not come before the 

judges at the terms established and the 

right of the parties to ask for delays in 

certain terms, although they can be 

considered as throwing-back by the 

other party, are indicators that 

sometimes increase considerably the 

duration of a judicial process. The 

financial costs of the state justice are 

considerably high. Starting with the 

fees of attorney, legal stamp duty, fees 

of the evidence presented, fees of the 

experts, different judicial expenses, a 

trial can be very expensive. So many 

times, in a litigation with a value of 

several thousand lei, the state justice - 

the judicial trial can cost half of the 

value of litigation scope. The expense 

are increased as the scope of the 

litigation is higher, the litigation is 

more complex by the number of 

parties, their rights and/or legal 

relations between litigants. There are 

cases of litigation where the costs of 

the process are higher than the value of 

the litigation. A disadvantage of the 

state justice would be the lack of trust 

in the neutrality, impartiality, 

trustfulness, morality, correctness of 

judges, values that lately are 
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de caz, luarea de mită, abuz în serviciu, 

traficul de influență - în special 

infracțiuni de corupție judiciară. Câteva 

cazuri de anvergură tind să sporească 

neîncrederea în corectitudinea actului 

de judecată al justiției statale. 

Avantajele justiției private s-ar 

putea raporta la dezavantajele justiției 

statale. Justiția privată, fie că vorbim de 

negociere, fie că vorbim de mediere, 

facilitare ori conciliere, presupune 

timpi extremi de reduși în soluționarea 

litigiului. Dacă, de exemplu, un divorț 

cu partajul bunurilor comune în 

instanță ar dura aproximativ 3 ani de 

zile, prin oricare metodă a justiției 

private câteva întâlniri între părțile din 

litigiu ar soluționa problema. De 

asemenea, raportându-ne la costurile 

exorbitante deseori ale unui proces 

judiciar, putem spune că justiția privată 

are costuri foarte mici. Dacă luam în 

calcul metoda negocierii directe între 

părțile dintr-un conflict, nu există nici 

un cost. Dacă luam în calcul 

soluționarea litigiului prin mediere ori 

alte forme, onorariul 

mediatorului/facilitatorului/conciliatoru

lui este derizorie, pe lângă totalul 

cheltuielilor cu un proces judiciar. 

Justiția privată este, din acest punct de 

vedere, o abordare înțeleaptă pentru cei 

care au posibilitatea și deschiderea spre 

dialog, spre soluții amiabile, voluntare. 

Alte avantaje importante al justitiei 

private ar fi: flexibilitatea procedurilor 

alese, a întâlnirilor dintre părțile din 

conflict, flexibilitatea discuțiilor, paleta 

largă de discuții și propuneri de soluții, 

continually decreasing. According to a 

survey of IRES in August 2012, the 

judge or attorney profession is featured 

by a low trust level of trust: for the 

judge profession, 39% of the 

participants in the survey reported that 

they trust very much (12%) or much 

(27%), related to the attorneys, 41% 

reported that have trust [13]. Some of 

the decisions are not satisfactory for 

the parties under litigation. In the files 

where the parties are people in the 

upper part of the society (by their 

political or administrative functions) 

the trust in the impartiality of the 

judges is very low, as it frequently 

happens amid accusations that 

sometimes founded sometimes 

unfounded regarding the influence of 

judges in certain cases, bribery, abuse 

of office, influence trafficking - 

especially judicial corruption offenses. 

Some important cases tend to increase 

the distrust within the proper 

administration of justice by the state 

court.  

The advantages of the private justice 

could be compared with the 

disadvantages of the state justice. 

Private justice, either we are talking 

about negotiation, facilitation or 

conciliation, involves extremely 

reduced intervals for the settlement of 

litigation. If, for example, a divorce 

with the partition of the shared goods 

by the court would last for about 3 

years, by any of the private justice 

methods, several meetings of the 

parties under litigation would settle the 
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modul informal de negociere a unei 

soluții avantajoase, permisivitatea mare 

de concesii ori shimburi reciproce între 

drepturile ori interesele litigioase. 

Menținerea bunelor relații este un 

factor foarte important în conflictele în 

care părțile sunt nevoite prin prisma 

raporturilor dintre ele, să conviețuiască 

ori să colaboreze și după soluționarea 

conflictelor (litigii între vecini, litigii 

între părinți privind custodia comună, 

litigii între profesioniști, litigii de 

muncă, etc.). Justiția privată este 

singura metodă care abordează litigiul 

și prin prismă emoțională, dând 

satisfacție emoțională participanților 

tocmai prin participarea lor directă și 

activă în generarea soluției optime. 

Dezavantajele justiției private ar fi 

neîncrederea în această metodă, dar și 

în partea adversă din conflict, lipsa unei 

culturi civice în solutionarea voluntară 

și amiabilă a  conflictelor/disputelor, 

lipsa de încredere în 

mediatori/facilitatori/conciliatori, lipsa 

de putere executorie a 

înțelegerii/acordului, ce pune capăt 

conflictului. Cu alte cuvinte, chiar și o 

înțelegere scrisă, nu are putere 

executorie cum are o hotărâre 

judecătorească, deși poate lua forma 

unei Hotărâri de expedient ori a unui 

act notarial autentificat, și astfel poate 

fi titlu executoriu. Acest lucru face ca 

justiția privată să fie în vizorul justiției 

statale, judecatorul ori notarul fiind 

singurii îndrituiți să legalizeze 

înțelegerea-tranzacția-acordul părților, 

ca acesta să poată avea putere 

matter. At the same time, comparing 

the high costs which a trial can involve 

at times, we can say that private justice 

has very low costs. If we take into 

account the method of direct 

negotiation between the parties under 

conflict, there is no cost at all. If we 

take into consideration the settlement 

of the litigation by other forms, the fee 

of the mediator/facilitator/conciliator is 

futile as compared to the total of the 

expenses in a judicial process. Private 

justice is, from this point of view, a 

wise approach for those who have the 

means and the opening toward 

dialogue, toward amiable and 

voluntary solutions. Other important 

advantages of the private justice would 

be the flexibility of the procedures 

chosen, of the meetings between the 

parties under conflict, flexibility of 

discussions, the large possibilities for 

discussions and solution proposals, the 

informal way of negotiating an 

advantageous solution, high 

permissively toward concessions or 

mutual exchanges between the litigious 

rights or interests. Maintaining the 

good relations is a very important 

factor in the conflicts where parties 

have to, considering their relations, to 

cohabitate or to collaborate after the 

settlement of litigation too (litigation 

between neighbours, litigation between 

parents related to the joint custody of 

children, litigation between 

professionals, labour litigation, etc.). 

Private justice is the only method 

which approaches the litigation also by 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 4. Issue 2/2015 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Ion ȚUȚUIANU 

Ilie DORIN 

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

339 

executorie și să poată fi pus în 

executare silită la nevoie. Lipsa de 

cunoaștere a acestui tip de justiție și a 

metodelor din care este compusă - 

negocierea, medierea, facilitarea, 

concilierea - face ca justițiabilul să 

apeleze în virtutea obișnuinței la 

instanța de judecată. Un alt dezavantaj 

al acestei justiții ar fi nesiguranța unei 

soluții amiabile. Așa cum menționam la 

începutul eseului, în justiția privată 

decizia privind o soluție la conflict este 

luată de părțile din conflict, ori tocmai 

acest fapt creează nesiguranța pentru 

părțile din conflict, care oricum sunt 

suspicioase între ele, și pun la îndoială 

buna-credință și buna-voință a părții 

adverse. Mai mult, la unii justițiabili 

nici nu există obișnuință cu negocierea 

soluțiilor la probleme. In acest sens, 

ajutorul unui terț mediator ori 

facilitator este binevenit, și are ca scop 

tocmai acoperirea acestui gol de 

neîncredere și nesiguranță față de 

percepția reciprocă a părților din 

conflict. 

După cum observăm, avantajele 

justiției private par a fi dezavantajele 

justiției statale, și dezavantajele justiției 

private par a fi avantajele justiției 

statale, ceea ce ne duce la ideea că cele 

două tipuri de justiție nu se exclud ci se 

completează reciproc. Nu putem vorbi 

de un stat fără justiție statală, dar nici 

de un stat fără justiție privată. 

Multitudinea de conflicte ale relațiilor 

interumane fac oportună discuția 

despre tipul de abordare a conflictului. 

Complexitatea unui conflict, 

the emotional features, giving 

emotional satisfaction to participants 

precisely by their direct and active 

participation into the generation of an 

optimal solution.  

The disadvantages of the private 

justice would be the lack of trust in this 

method, but also the adverse party 

from the conflict, the lack of a civic 

culture in the voluntary and amiable 

settlement of conflicts/litigation, the 

lack of trust in 

mediators/facilitators/conciliators, and 

the lack of executive power of 

understanding - the agreement which 

could end the conflict. In other words, 

even with a written understanding, it 

has no power of enforcement as the 

court decision has, although it can be 

elaborated as an Enforceable resolution 

or an authenticated notary deed, as it 

can therefore have a power of 

enforcement. It makes private justice to 

be supervised by the state justice, the 

judge or the notary being the only 

having the right to legalize the 

understanding, transaction or the 

agreement of the parties, as it can have 

the enforceable title and it can be 

enforced if needed. The alack of 

knowing this type of justice and the 

methods it is composed of – 

negotiation, mediation, facilitation, 

conciliation - makes the litigant to call 

by the power of habit to the court of 

law. Another disadvantage of this 

justice would be the unsafely of 

finding an amiable solution. As we 

mentioned in the beginning of this 
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intensitatea acestuia, dar și rezonanța sa 

socială, ar trebui luate în considerare 

atunci când statul pune la dispoziție 

celor implicați în conflicte tipul de 

justiție recomandat pentru soluționare. 

Un litigiu de custodie comună, ori un 

litigiu pentru o creanță de 10.000 de lei, 

denotă o posibilitate mare de a fi 

soluționate amiabil, pretabile deci 

justiției private. O dispută cu 10 

succesori și cu o masă succesorală ce 

implică diverse bunuri, drepturi, 

creanțe, testamente revocate, denotă o 

posibilitate mică de soluționare 

amiabilă, și sunt pretabile justiției 

statale. Nu orice conflict se pretează 

justiției private, cum nu orice conflict 

se pretează justiției statale.  

Avantajele folosirii ambelor tipuri 

de justiție sunt un câștig mare pentru 

stat. Funcționarea atât a justiției statale 

cât și a justiției private, și 

impulsionarea acesteia din urmă, pe cât 

posibil, ar aduce mari avantaje 

financiare statului. Decongestionarea 

instanțelor de judecată ar aduce 

economii considerabile la bugetul 

pentru organizare judiciară; calitatea 

actului de justiție ar fi mai bună, având 

în vedere un număr mai mic de dosare 

pe cap de judecător, ceea ce ar duce și 

la judecarea litigiilor în timpi mai 

rezonabili, așa cum prevede chiar și 

Constituția;  cultura dialogului 

promovată de justiția privată și 

componentele acesteia, ar face ca 

societatea să fie mai deschisă și mai 

pașnică; modul de abordare a situațiilor 

și raporturilor conflictuale dintre 

paperwork, in the private justice the 

decision related to a solution of a 

conflict is taken by the parties of that 

conflict, or precisely this fact generated 

the lack of safety for the parties under 

conflict, which are nevertheless 

suspicious and distrust the good faith 

and willingness of the other party. 

Moreover, some of the litigants do not 

have the custom of negotiating 

solutions to their problems. In this 

regard, the help of a third party 

mediator or facilitator is welcomed and 

is aimed to cover precisely this gap of 

trust and safety as compared to the 

joint perception of the parties under 

conflict. 

As we can see, the advantages of the 

private justice would be the 

disadvantages of the state justice and 

the disadvantages of the private justice 

seem to be the advantages of the state 

justice, which can lead us to the idea 

that the two types of justice do not 

exclude each other by the complement 

each other. We cannot talk about a 

state without state justice, but nor 

about a state without private justice. 

The number of conflicts of the human 

relations makes the discussion 

opportune on the type of approaching 

the conflict. The complexity of a 

conflict, its intensity but also its social 

importance should be taken into 

consideration when the state makes 

available at the people involved in the 

conflicts the type of justice 

recommended for the settlement. A 

ligation of joint custody, or a litigation 
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cetațeni ar fi mai diplomatice, mai 

conciliante, mai colaborative, mai 

pragmatice; crearea unei conștințe 

sociale privind abordarea piramidală a 

conflictelor litigiilor. Abordarea 

piramidală a conflictului s-ar referi la 

modul de soluționare adoptată de partea 

sau părțile în conflict. Astfel 

negocierea directă între părți ar fi 

primul nivel al piramidei, ulterior, și 

doar dacă părțile nu s-au înțeles în mod 

direct, acestea sunt îndrumate să 

apeleze la o terță persoană 

(mediator/facilitator/negociator), care 

să le ajute să mențină cadrul amiabil de 

relaționare și solutionare a conflictului, 

și doar dacă nici cu ajutorul terțului, pe 

al doilea nivel al piramidei nu s-a ajuns 

la o soluție amiabilă, să se apeleze la 

justiția statală, ca ultimă fază și treaptă 

de soluționare a conflictului, ca vârf al 

piramidei. Din punctul nostru de 

vedere, statul ar trebui să se implice în 

sistemele de management privat al 

conflictelor/litigiilor, pentru a crea 

cadrele necesare desfașurării în bune 

condiții a ambelor tipuri de justiții, pe 

atât de mult pe cât se ocupă de politici 

sociale ori de mediu. 

 

5. Ce ar trebui să știe cetățeanul 

despre justiția statală și justiția 

privată ? 

 

În cele din urmă, justiția este pentru 

cetățean. El este justițiabilul, cel care 

trebuie să facă dreptate (dacă abordează 

justiția privată) ori cel căruia trebuie să 

i se facă dreptate (dacă abordează 

of a debt of 10,000 lei, involves a 

higher possibility of amiable 

settlement, therefore they can defer to 

private justice. A dispute with 10 

successors and a chart of heirs which 

involves different types of goods, 

rights, debts and will revoked, involve 

a less possibility of settlement, 

therefore they must be deferred to the 

state justice. Not any conflict can be 

settled by the private justice, as not any 

conflict is right for the state justice.  

The advantages of using both types 

of justice are considered as a high 

advantage for the state. The operation 

of both state justice and the private 

justice and the impulsion of the latter 

as much as possible, would bring high 

financial advantages for the state. The 

depletion of the courts of law would 

bring important economies for the 

judicial organization budget, the 

quality of the justice act would be 

better taking into account the lesser 

number of files delegated to a judge 

would bring to judging the litigation 

within a reasonable period of time as 

the Constitution specifies; the culture 

of dialogue promoted by the private 

justice and its compounding parts 

would make the society to be more 

opened and peaceful, the way to 

approach the situations and conflict 

relations between citizens would be 

more diplomatic, more conciliate, more 

collaborative, more programmatic, 

creating a social conscience on the 

pyramidal approach of litigation 

conflicts. The pyramidal approach of 
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justiția statală).  

De cele mai multe ori cetățeanul nu 

știe ce are de ales. Nu știe decât calea 

ori metoda pe care a mai folosit-o el, 

ori vreun cunoscut. De cele mai multe 

ori inerția sistemului vechi dăinuie mult 

timp în conștiința și modul de abordare 

a conflictului de către părțile din 

conflict. Mai mult, această obișnuință 

este și a sistemului, nu numai a 

cetățeanului. Majoritatea practicienilor 

în drept lucrează în baza acestei inerții. 

Obișnuința cu instanța de judecată, 

neîncrederea în sine și nesiguranța 

cetățenilor de a negocia o soluție 

potrivită la conflict, sunt printre factorii 

de la baza deciziei de a apela la 

judecător, cu orice preț. Nici măcar un 

calcul al costurile financiare, nici 

măcar o evaluare pragmatică a situației, 

nici măcar o evaluare a posibilului 

rezultat judiciar, nu fac obiectul 

analizei cetățeanului, deși el este direct 

interesat de soluționarea disputei și el 

este cel care investește resurse 

importante financiare, emoționale, de 

timp. 

Pe aceste considerente cetățeanul ar 

trebui să știe ce înseamnă și ce 

presupune justiția statală și justiția 

privată. Ce costuri presupune fiecare. 

Ce rezultate poate avea fiecare tip de 

justiție. Câte șanse are să fie mulțumit 

în procedura judiciară, ori în procedura 

privată de negociere directă ori 

mediată, cu partea în conflict. O 

evaluare a posibilităților de soluționare 

voluntară și amiabilă a disputei i-ar 

aduce economii considerabile. De stres, 

the conflict would refer to the 

settlement adopted by the party or 

parties under conflict. Thus, the direct 

negotiation between the parties would 

be the first level of the pyramid, after 

that and only if the parties did not 

reach an agreement directly they are 

prompted to turn to a third party 

(mediator/facilitator/negotiator) which 

can help the parties to maintain the 

amiable frame for the relations within 

the conflict and the settlement thereto 

and only if not with the help of the 

third party, on the second level of the 

pyramid any amiable solution was not 

reached, to turn to state justice, as the 

last stage and phase in the settlement 

of the conflict, as the pick of the 

pyramid. From our point of view, state 

must involve in the private 

management systems of the 

conflicts/litigation to create the 

necessary frame for the best 

development of both types of justice, 

as much as possible as it handles the 

social or environment policies. 

 

5. What the citizen must know 

about the state and private justice ? 

 

First of all, justice was created for 

the citizen. He is the litigant, the 

person who should make justice (if he 

turns to private justice) or the one for 

whom justice should be done (if he 

turns to state justice).  

Most of the times, the citizen does 

not know where to turn to. He knows 

only that the way or method he would 
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de timp, de bani. Cetățeanul știe, doar 

dacă este educat să știe. Și ca să fie 

educat trebuie ca statul să vrea să îl 

educe, și să se implice în educarea lui 

în abordarea și managementul 

conflictului. Aici intervine cultura 

dialogală a unui popor, cultura 

disputelor, cultura modului de abordare 

pașnică ori împăciuitoare, atunci când 

cetățenii intră în conflict. Reforma în 

educație, în ceea ce privește relațiile cu 

oamenii, conflictele interumane, 

soluționarea oricăror dispute ori 

neînțelegeri între colegi/parteneri/rude, 

pare să fie încă în faza incipientă în 

statele foste comuniste. 

Cunoașterea de către cetățean a 

tipurilor de justiție statală ori privată, îl 

va face să conștientizeze care dintre ele 

i se potrivește cel mai bine într-un 

anume conflict în care este parte. Îl va 

face să își proiecteze o strategie de 

abordare a conflictului. Pregătirea 

pentru soluționarea amiabilă-voluntară 

ori judiciară a conflictului, pleacă 

întodeauna de la calcularea avantajelor 

și riscurilor fiecărei opțiuni. Cetățeanul 

este îndrituit să aleagă, însă alegerea 

trebuie să fie în cunoștință de cauză. 

Avocatul, ca sfătuitor, apărător și 

garant al drepturilor și intereselor sale, 

ar trebui să îi pună la dispoziție toate 

metodele de soluționare a litigiului, pe 

fiecare cu avantajele și riscurile sale, ca 

clientul său să aleagă cunoscând ce îi 

poate oferi fiecare tip de justiție. 

Avocatul îl poate sfătui să își negocieze 

singur o soluție, să o negocieze el ca 

avocat, să apeleze la un terț specializat 

use for him or for an acquaintance of 

his. Most of the times, the inertia or the 

old system lasts more than the 

conscience and the approach of the 

conflict by the parties under conflict. 

More than that, the habit lies with the 

system too, not only with the citizen. 

Most of the practitioners of law work 

based on such inertia. The habit of 

going into the court of law, lack of 

self-confidence and lack of trust of the 

citizens to negotiate a proper solution 

for the conflict are the factors on which 

the decision to turn to a judge, no 

matter what, should be based on. Not 

even the calculation of the financial 

costs, not even a programmatic 

assessment of the situation, not even an 

evolution of the possible solution given 

by the law are not subjected to the 

analysis of the citizen, although he is 

not directly interested in the settlement 

of the dispute and he is the one that 

invests important financial, emotional 

and time resources. 

On these considerations citizen 

should know what justice is and what 

the state and private justice require. 

What costs each of them involve. What 

results we can obtain in each kind of 

justice. How many chances we have to 

be satisfied in judicial proceedings or 

in the private procedure for direct 

negotiation or mediation with the party 

in conflict. An assessment of the 

possibilities for voluntary and amiable 

settlement of the dispute would bring 

significant savings. Of stress, time and 

money. The citizen only knows if he is 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 4. Issue 2/2015 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Ion ȚUȚUIANU 

Ilie DORIN 

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

344 

în soluționarea amiabilă a conflictelor, 

ori să apeleze la procedura judiciară. 

Amintim că în toate aceste metode ori 

căi de soluționare a litigiilor, atât în 

latura justiției private, cât și în latura 

justiției statale, avocatul are un rol 

foarte important. El este cel care 

supervizează alegerea clientului său și 

îl sfătuiește, cu bună-credință, în a 

alege metoda optimă. Avocații sunt 

garanții, atât al drepturilor și libertăților 

justițiabililor, cât și cei care oferă 

asistența necesară, atunci când un 

justițiabil are o dispută.  

După ce cetățeanul cunoaște toate 

opțiunile și este bineinformat privind 

opțiunile care le are și cum și le poate 

atinge,  poate aplica metoda aleasă. Fie 

că alege negocierea directă, fie că alege 

medierea, fie că alege facilitarea ori 

negocierea, fie că alege procedura 

judiciară, justițiabilul este singurul care 

trebuie să aleagă și să decidă soarta 

conflictului său. 

 

6. Studii de caz 

 

Voi descrie mai jos două cazuri 

clasice de conflicte, soluționate în 

cadrul biroului nostru de mediere. 

Aceste tipuri de cazuri sunt destul de 

frecvente în societate, și destul de 

numeroase pe rolul instanțelor, tocmai 

datorită culturii deficitare în ceea ce 

privește soluționarea amiabilă a 

conflictelor. 

 

A. Conflict legat de o sumă de 2000 

de lei. Unui fost angajat al unei 

educated to know, and to be educated 

he must know that the state is willing 

to get involved in his education in 

addressing and managing the conflict. 

We have here the dialogue culture of 

people, culture of disputes, and culture 

of a peaceful or conciliatory approach 

when citizens enter into a conflict. The 

reform in education in terms of 

relationships of people, interpersonal 

conflicts, solving any disputes or 

disagreements between 

colleagues/partners/relatives seems to 

be still in its infancy in the former 

communist countries. 

Citizen awareness of the types of 

state or private justice shall make him 

realize which ones fits him best in a 

certain conflict in which he is a party. 

It shall make him design a strategy to 

address the conflict. Preparing for an 

amiable settlement, voluntary or 

judicial of the conflict always starts 

from the calculation of the benefits and 

risks of each option. The citizen is 

entitled to choose, however he must 

choose well informed. The attorney as 

advisor, protector and guarantor of 

rights and interests should inform him 

on all methods of solving the dispute, 

each with advantages and risks, for his 

client to choose knowing what every 

type of justice can offer him. The 

attorney may advise him to negotiate a 

solution by himself or to negotiate as a 

lawyer, to turn to a third party 

specialized in the amiable settlement of 

disputes, or to turn to judicial 

proceedings. We remind that all these 
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companii i s-au virat în cont acești bani 

după ce contractul de muncă fusese 

desfăcut, și acesta nu mai prestase 

efectiv munca în respectiva companie. 

În justiția statală speța ia titlul de plată 

nedatorată. În justiția privată speța ia 

titlul de conflict legat de o sumă de 

bani. În justiția statală legea ar dispune 

remiterea plății. În justiția privată 

părțile din conflict - compania și fostul 

anagajat - pot inventa și discuta varii 

soluții. De exemplu, fostul angajat 

poate presta o munca de 1-2 luni, care 

ar echivala suma, poate returna suma 

integral deodată ori eșalonat, poate 

returna suma parțial și de restul să ofere 

companiei alte servicii pe care el le 

oferă (el fiind promoter web), ori firma 

poate cere ca suma să fie virată unui 

ONG, etc. Dacă acest conflict s-ar 

soluționa în instanțele de judecată, 

atunci ar lua forma unui proces judiciar 

clasic, cu dosar și probe, cu termene de 

judecată, cu necesitatea unei asistențe 

juridice eventual, cu taxe de timbru 

judiciar, etc. Dacă am estima că acest 

litigiu este soluționat de judecător în 

termen de 1-2 ani, putem ști de ce 

numărul litigiilor de pe rolul instanțelor 

este așa de mare. Astfel de cereri se 

înregistrează zilnic la judecătorii, și 

toate măresc numărul litigiilor și 

încarcă instanța de judecată. 

Bineînțeles nu toate litigiile sunt din 

sfera aceasta soft case, însă majoritatea 

sunt. Pe cealaltă parte, dacă acest 

conflict s-ar soluționa în cadrul 

metodelor justiției private (negociere 

directă ori mediată ) putem lesne 

methods or ways of settling the 

disputes, both in private and state 

justice, the attorney has a very 

important role. He is the one who 

supervises and advises his client or 

gives him advice in good faith to 

choose the optimal method. Attorneys 

are guarantors of both rights and 

freedoms of litigants as well as those 

who provide the necessary support 

when a litigant is under dispute.  

After which the citizen knows his 

options and is well informed on the 

option he holds and what results he can 

obtain, he can implement the method 

chosen. Either he chooses direct 

negotiations, or the mediation, or the 

facilitation or negotiation, or the 

judicial proceedings, the litigant is the 

only one who should chose and decide 

the father of his conflict.  

 

6. Case studies  

 

We will describe below two classic 

cases of disputes resolved by 

mediation within our office. These 

types of cases are quite common for 

our society, and quite numerous 

pending before the courts, due to poor 

culture in terms of the amiable 

settlement of disputes.  

 

A. A conflict related to an amount 

of 2,000 de lei. A former employee of 

a company was transferred within his 

account this amount after his labour 

agreement was terminated and he did 

not provide effective this work for the 
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observa că un dialog între 

reprezentantul companiei și fostul 

angajat este suficient pentru a analiza și 

agrea o soluție amiabilă. Medierea 

conflictului de mai sus a durat 30 de 

minute, a costat 250 de lei, și soluția 

discutată și agreată de părți a fost 

restituirea eșalonată a banilor, soluție 

rezultată în urma ședinței de mediere. 

Diferența dintre soluționarea prin 

justiția calsică și prin metodele justiției 

private este netă. 

 

B. Conflict privat cu incidențe 

penale, tenativă de furt. Menționăm, 

de la început, că ne referim la furt nu 

doar ca la o infracțiune, ci mai ales ca 

la un conflict privat dintre două 

persoane. O persoană încearcă să fure  

o bicicletă de la altă persoană, însă nu 

reușește fiind prins de organele de 

poliție. Făptuitorul are antecedente, 

deci riscă pedeapsă cu executare. 

Teoretic, partea vătămată nu are ce 

pretenții materiale să aibă, deoarece 

fapta a rămas în stadiul de tentativă, 

deci bicicleta nu s-a furat. Conform 

legislației penale, împăcarea părților 

înlătură răspunderea penală pentru 

acest tip de infracțiune. Împăcarea 

intervenită prin mediere - conflict 

soluționat printr-un Acord de Mediere, 

intervenit până la sentința definitivă, 

înlătură răspunderea penală. Dacă 

privim soluționarea conflictului prin 

justiția statală, putem lesne observa că 

făptuitorul riscă ani de închisoare. Are 

antecedente, deci mai mult ca sigur va 

primi o pedeapsă cu executare. 

company. For the state justice the case 

being is called undue payment. For the 

private justice the matter is considered 

as a conflict related to an amount of 

money. The state justice would 

consider the return of payment. For the 

private justice, the parties under 

conflict - the company and the former 

employee - can invent and discuss 

different solution. For example the 

former employee can work for 1-2 

months which could balance the 

amount, can return the amount in full 

or in instalments, or he can return the 

amount in part and for the rest he can 

offer the company other services (as he 

is web promoter) or the campy can ask 

for the amount to be transferred to an 

NGO, etc. If this conflict would be 

solved into the courts of law, it must be 

considered as a classical judicial 

process, with case and evidences, with 

trial terms, with an eventual need of 

legal counselling, with legal stamp 

duties, etc. If we would estimate that 

this litigation is to be settled by a judge 

within 1-2 years, we are able to know 

why the number of litigation pending 

before the courts is so high. Such 

requests are registered on daily basis 

with the judges, and all such request 

increase the number of litigation and 

saturate the court of law. It is natural 

that not all the litigation is considered 

as this one in the soft case, however, 

most of them are. On the other hand, if 

this conflict would be settled in the 

private justice methods (direct or 

mediated negotiation) we can easily 
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Procesul penal va dura câteva luni ori 

ani, după care condamnatul va intra în 

detenție. La 20 de luni de detenție, 

statul ar cheltui cu acest deținut  48.000 

lei, calculat la 2400 lei cheltuieli lunare 

cu un deținut [14]. Peste 10.000 de 

euro, sunt cheltuiți cu un singur deținut 

pentru o tentativă de furt. Pe cealaltă 

parte, dacă părțile din conflict s-ar 

împăca și ar ajunge la un acord/o 

înțelegere prin mediere (la infracțiuni 

negocierea directă făptuitor - parte 

vătămată este foarte rar întâlnită, 

preferându-se discuțiile purtate prin 

mediator), statul nu ar cheltui nimic cu 

acel conflict. Părțile și-ar solicita una 

alteia diverse pretenții, conflictul penal 

s-ar încheia în maxim câteva zile 

printr-un mediator, care ar focusa 

persoanele spre interesele lor în cauză, 

cu un onorariu destul de modest. Statul 

câștigă astfel acel timp cu soluționarea 

procesului penal, ar economisi munca 

organelor judiciare și de executare, ar 

economisi peste 10.000 de euro. Doar 

la 100 de astfel de cazuri, statul ar 

economisi 1.000.000 (1 milion de 

euro), bani care i-ar putea investi în 

programe sociale diverse, privind 

integrarea socială, prevenția faptelor cu 

caracter antisocial, etc. Sunt sume 

imense care ar putea aduce în societate 

un suflu nou, un suflu modern, un aer 

de civilizație. Justiția privată fiind cea 

care promovează cultura dialogului și 

negocierea de soluții la situații, este cea 

care poate demonta sistemul penal 

vechi, retributiv, desocializant, care nu 

își mai poate atinge scopul său, în 

notice that a dialogue between the 

representative of the company and the 

former employee is enough to analyze 

and agree on an amiable solution. The 

mediation of the conflict above lasted 

for 30 minutes, costs 250 lei, and the 

solution discussed and agreed by the 

parties was to return the money in 

instalments, a solution resulting after 

the mediation meeting. The difference 

by the settlement of the case by the 

classic justice and the private justice 

methods is superior. 

 

B. Private conflict with criminal 

incidences, theft attempt. We mention 

from the beginning that we refer to 

theft not only as a crime, but especially 

as a private conflict between two 

people. A person is trying to steal a 

bicycle from another person, but 

unsuccessfully being caught by the 

Police. The offender has criminal 

record, therefore, is can be punished 

with imprisonment. In theory the 

affected party cannot have any material 

claims, as the fact was only an attempt 

therefore the bicycle was not stolen. In 

accordance with the criminal 

legislation, the conciliation of the 

parties cancels the criminal liability of 

this type of crime. The conciliation by 

mediation - a conflict settled by a 

Mediation Agreement signed until the 

final sentence, cancels the criminal 

liability. If we consider the settlement 

of the matter by the state justice, we 

can notice that the offender risks going 

to jail. He has a criminal record; 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 4. Issue 2/2015 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Ion ȚUȚUIANU 

Ilie DORIN 

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

348 

condițiile unei reprimări sociale a 

victimelor și făptuitorilor, deopotrivă.  

 

Vedem, din aceste două cazuri, 

diferențele majore între abordarea 

conflictului de către justiția statală și 

justiția privată. Abordarea diferită duce 

la diferite ținte, și atinge diferite 

obiective. Economia de bani și timp, 

atât pentru sistemul judiciar de stat, dar 

și pentru justițiabil, dar și o ordine și 

disciplină socială 

asumată/constientizată, par a fi 

principalii factori care ar trebui să 

atragă atenția deopotrivă legislativului 

și executivului, ca legiuitori, dar mai 

ales practicienilor judiciari - avocați, 

procurori, judecători, organe ale poliției 

judiciare, care au contact cu aceste 

conflicte.  

 

Avem mai sus exemplul unor 

conflicte mici, care crează mari 

dificultăți sistemului statal. Observăm 

că statul, prin monopolul și controlul 

tuturor conflictelor private, a ajuns să 

își creeze o sarcină aproape imposibilă, 

care crește de la zi la zi. Într-o societate 

democratică, nu văd ce rol ar avea 

statul în soluționarea diferendului 

dintre două persoane private, decât în 

vegherea ori supravegherea lor, ca 

înțelegerea dintre ei să nu aducă 

atingere legilor ori ordinii sociale și 

morale, acest drept al statului fiind 

garanția unor înțelegeri care nu 

afectează pe alții ori chiar statul. 

 

 

therefore he can be sentenced to 

imprisonment. The criminal process 

can take up to several months or years, 

after which the offender shall be 

sentenced to imprisonment. For 20 

months of imprisonment, the state 

would spend with this inmate 48,000 

lei, calculated at 2,400 lei monthly 

expenses with an inmate [14]. More 

than 10,000 Euro spent with a single 

inmate for a theft attempt. On the other 

hand, if the parties under conflict 

would conciliate and reach an 

agreement by mediation (for offences 

direct negotiation between the offender 

and the party affected is a very rare 

case, preferring the discussions by a 

mediator), the state would not have to 

bear any expenses with the respective 

conflict. The parties can claim different 

amounts of money; the criminal 

conflict would be ended within 

maximum several days by a mediator 

who would focus the persons toward 

their interests in the case, with a 

modest fee. The state can gain that 

time otherwise dedicated to the 

settlement of the criminal trial, would 

save the work of the judicial and 

enforcement bodies, and would save 

more than 10,000 Euro. Only for 100 

such cases, the state would save 

1,000,000 (1 million Euro), money that 

could be invested in different social 

programs on the social integration, 

prevention of antisocial facts, etc. 

These are huge amounts that could 

bring a new perspective into the 

society, a civilization. The private 
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7. Justiția privată și justiția 

statală în domeniul penal 

 

O situație mai delicată este incidența 

justiției private în domeniul penal. 

Vorbim de legile penale și de alte legi 

cu dispoziții penale, dacă privim prin 

ochiul justiției statale, și vorbim de 

conflicte private cu urmări penale, dacă 

privim cu ochiul justiției private.  

În domeniul penal, justiția statală a 

legiferat faptele pentru care cineva 

răspunde la un moment dat penal. Este 

vorba de fapte care au un caracter 

antisocial ridicat, care aduc atingere 

gravă drepturilor si libertăților altor 

persoane ori chiar statului, prin 

perturbarea ordinii sociale. Aceste fapte 

sunt fapte penale, și sunt incriminate în 

mod clar și explicit în legile penale. 

Deși, par în antiteză, cele două justiții 

se completează într-un mod aparte în 

domeniul penal. “Elementul cheie al 

poziționării antitetice, dintre justiția 

restaurativă (așa este numită justiția 

privată în domeniul penal) și cea 

tradițional retributivă, se referă la 

modul în care este privit conflictul” 

[15]. În ultimele decenii, justiția privată 

- restaurativă a început să se intensifice 

și să fie proliferată de organele 

judiciare, în special în Occident. 

Accentul în soluționarea conflictului 

penal se pune pe drepturile și interesele 

victimei, în special, și, în secundar, ale 

statului. Victima, aproape ignorată în 

procedurile retributive, cu toate că 

paradoxal este cea care are de suferit 

justice being the one that can bring 

something new into the old, retributive, 

de-socialization system which cannot 

fulfil its purpose under the conditions 

of social restraining of victims and 

offenders at the same time.  

 

We see from these cases the major 

differences between conflict approach 

by state and private justice. Different 

approaches lead to different targets, 

and achieve different goals. Saving 

time and money for both the state 

judicial system but for litigants too, 

and also a social order and discipline 

assumed/acknowledged seem to be the 

main factors that should attract the 

attention of both the legislative, 

executive as legislators, especially 

judiciary practitioners – attorneys, 

prosecutors, judges, judicial police 

offices that are in contact with these 

conflicts.  

 

We have above example of small 

conflicts that create great difficulty for 

the state system. We note that the State 

monopoly and control of all private 

conflicts became to create an almost 

impossible task, which grows from day 

to day. Into a democratic society I 

cannot see what role the state can have 

in resolving the dispute between two 

private individuals, only to supervise 

them as the understanding between 

them might not affect the laws or 

social and moral order, this right of the 

State being a guarantee of 

understanding that do not affect other 
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cel mai mult, este repusă în prim-plan 

și i se dau instrumentele necesare 

alegerii soluției la conflict. “Rolul 

justiției reparatorii este de a da 

victimelor posibilitatea de exprimare, 

în cadrul sistemului procesual penal” 

[16]. Părțile vătămate au o putere 

procesuală mare în justiția restaurativă, 

putere dată de decizia lor și urmările 

acesteia în procesul penal. Poate alege 

împăcarea, poate alege și discuta 

condițiile împăcării, poate alege 

procesul penal și tragerea la răspundere 

penală, în acest caz statul intrând în 

rolul executiv penal. Medierea - ca 

parte a justiției restaurative - poate fi 

privită, atât ca parte a procedurilor 

penale, cât și ca alternativă ori soluție 

adiacentă acestor proceduri [17]. Cert 

este că scopul procesului penal nu mai 

este doar acela de a pedepsi cu 

detențiunea un făptuitor, cât acela de a 

repara răul produs părtii vatămate și 

integrarea socială a făptuitorului, de a 

restabili armonia cadrului social. Dacă 

răul produs părții vătămate poate fi 

uneori cu ușurință reparat, integrarea 

socială a făptuitorului este o procedură 

de durată și trebuie să fie parte din 

strategii statale de anvergură, în ceea ce 

privește educarea cetățenilor și 

prevenirea caracterului și faptelor 

antisociale. Cu alte cuvinte, o parte din 

fondurile sistemului judiciar trebuie să 

meargă și spre educare și sistemul 

educational. Astfel,  pentru că educația 

este baza și rădăcina faptelor 

oamenilor, trebuie analizată în detaliu 

situația de la baza faptelor. 

people or even the State. 

 

7. Private justice and state justice 

in the criminal law  

 

A more delicate situation is the 

incidence of the private justice in the 

criminal area. We are talking about the 

criminal laws and other laws in the 

criminal area if we consider the matter 

from the point of view of the state 

justice and we are talking about private 

conflicts with criminal consequences if 

we consider the matter from the point 

of view of the private justice. 

In the criminal area, the state justice 

enacted the facts for which a person 

can be liable at a given time in terms of 

criminal law. Those are the facts that 

are considered highly anti-social, 

which severely affect the rights and 

freedoms of the other persons or even 

of the state, by disturbing social order. 

These are the criminal facts, and they 

are punished clearly and explicitly in 

the criminal laws. Although they seem 

contrary, the two forms of justice are 

complimenting each other in a certain 

way in the criminal law. “The key 

element of the contrary position is the 

restorative justice (the so called private 

justice in the criminal area) and the 

traditionally retributive referring to the 

way we consider the conflict” [15]. In 

the last decades, the private justice - 

restorative started to increase and by 

enacted by the judicial offices, 

especially in West. The emphasis on 

the settlement of the criminal conflict 
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În studiul de caz amintit mai sus, am 

observat cum justiția restaurativă nu 

numai că face statul să economisească 

bani, dar îi dă și posibilitatea ca acești 

bani să îi investească în cetățeni, pentru 

a diminua numărul faptelor antisociale 

și numărul delicvenților prin programe 

sociale. Pentru acest lucru este nevoie 

de o strategie națională, de un proiect 

național, de politici susținute în 

domeniul penal și al procedurilor 

restaurative. 

 

Concluzii 

 

Cultura dialogului și a negocierii 

sunt cheia justiției private. În justiția 

statală, chiar și așezarea spațială a sălii 

de judecată arată că dialogul și 

negocierea unei soluții la un conflict nu 

se permit. Pentru a dialoga și a negocia 

soluții este nevoie de o cultură a 

dialogului, a negocierii, dar mai ales a 

diferendului. 

Despre cultura diferendului H. R. 

Patapievici spunea că “tipului de om 

războinic i se opune tipul de om care se 

străduiește să transforme orice conflict 

într-o negociere - adică acel om care 

nutrește convingerea că orice problemă 

(fie materială, fie spirituală) admite o 

negociere verbală” [18]. Dar, până la a 

dialoga și a negocia, cetățenii trebuie să 

știe că au acest drept, și, mai ales, să 

știe în ce constă acest drept, ce urmări 

poate avea dialogul și negocierea. 

 Suntem cu toții de acord că dialogul 

și negocierea nu pot avea decât urmări 

pozitive. Pozitive pentru cetățeni, 

is lied on the rights and interests of the 

victim especially, and secondly of the 

state. The victim, almost ignored in the 

restorative procedures, although 

paradoxically is the one who suffers 

most, regains the first position and has 

the necessary instruments to choose a 

solution for the conflict. “The role of 

the compensating justice is to give the 

victims the possibility to express 

within the criminal procedure law 

system” [16]. The parties affected have 

a higher process power in the 

restorative justice, a power given by 

their decision and its consequences in 

the criminal process. He may choose to 

conciliate, can choose to discuss the 

conditions of this conciliation, he may 

choose the criminal trial and the 

offender to bear the criminal 

consequences of his facts, in this case 

the state being able to have an 

executive criminal role. The mediation 

- as a part of the restorative justice can 

be considered both as a part of the 

criminal procedures, and an alternative 

or a solution adjacent to these 

procedures [17]. It is natural that the 

purpose of the criminal process is not 

only to establish the punishment with 

the imprisonment of the offender, but 

that of repairing the damage bought to 

the party affected and the social 

integration of the offender; to re-

establish the harmony of the social 

frame. If the damage produced to the 

party affected can be sometimes easily 

repaired, the social integration of the 

offender is a lasting procedure and it 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 4. Issue 2/2015 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Ion ȚUȚUIANU 

Ilie DORIN 

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

352 

pentru stat, pentru ordinea socială și 

relațională a persoanelor din 

comunitate.   
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meaning that person that is convinced 

that any problem (material or spiritual) 

allows oral negotiation” [18].  To be 

put in a position to discuss and 

negotiate, citizens must know that they 

have this right and especially to know 

what this right means, what 

consequences the dialogue and 

negotiation can have. 

 We all agree that the dialogue and 

negotiation can have only positive 

consequences. Positive results for the 

citizens, for the state, for the social and 

relations order of the persons from the 

community.  
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Rezumat: Rolul principal al dreptului 

mediului este acela de a atenua daunele 

provocate mediului şi, implicit, de a alina 

suferinţele oamenilor. Ceea ce se 

urmăreşte, în primul rând, este să se 

înţeleagă clar normele sale, fără să se 

piardă prea multă vreme şi energie. Prin 

intermediul normelor, dreptul reflectă 

realitatea înconjurătoare şi permite omului 

să-şi disciplineze conduita. Fiind creat ca 

instrument de reglementare în societate, 

dreptul rămâne permanent legat de 

societate şi este obligat să evolueze 

împreună cu evoluţia societăţii, pentru a se 

putea adapta la toate nevoile oamenilor. 

De aici rezultă, pe de o parte, că dreptul 

progresează o dată cu progresul societăţii, 

pe de altă parte, el trebuie studiat, în 

evoluţia ei, în legătură cu societatea. 
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Abstract: The main role of environmental 

law is to mitigate environmental damage and 

hence to alleviate human suffering. First of 

all what is sought is to clearly understand its 

rules, without losing too much time and 

energy. By the rules of the surrounding the 

law reflects the reality and enables man to 

discipline his conduct. Being created as a 

regulatory tool in society, law society 

permanently bound and forced to evolve 

along with the evolution of society to adapt 

to all needs of the people. Hence, the right 

progress with the progress of society and on 

the other hand, it must be studied in its 

evolution in relation to society. 
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Introducere. Argumentum 

 

Este îndeobşte cunoscut, că destinul 

omenirii este influenţat de mediu. 

Nicăieri pe glob nu există vreun 

teritoriu care să fie imun la dezastrele şi 

la abuzurile oamenilor împotriva 

mediului. Riscurile ca alterarea şi 

distrugerea habitatului, dispariţia 

speciilor şi afectarea diversităţii 

biologice, distrugerea stratului de ozon 

şi modificările climei, au un caracter 

global.  

La fel se poate spune şi despre 

repercusiunile asemănătoare ale 

poluării mediului, produse în anumite 

părţi ale lumii, iar implicaţiile 

problemelor ecologice regionale şi 

locale vor deveni, probabil, un factor 

important al relaţiilor internaţionale, 

mai ales că „anul 2012 a fost marcat, în 

plan ecologic internaţional, de două 

mari eşecuri: cel al Conferinţei Rio+20 

(iunie) şi respectiv, încetarea, la 31 

decembrie, a efectelor Protocolului de 

la Kyoto privind reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră, fără ca 

negocierile declanşate în 2006 să 

ajungă la un compromis în sensul 

prelungirii aplicării sale. Desigur, 

impasul, în ambele cazuri a fost 

acoperit sub formule diplomatice: prin 

conceptul de „creştere verde”, mai 

adaptat poate conjuncturii actuale de 

criză financiară şi de sistem, iar 

problemele euroclimatice vor fi 

negociate în continuare, în speranţa 

ajungerii, până în 2015 la încheierea 

unui acord juridic mai cuprinzător, în 

privinţa statelor implicate şi mai 

 

Introduction. Argumentum 

 

It is well known that human destiny is 

influenced by the environment. Nowhere 

in the world there is an area that is 

immune to disasters and human abuses 

against the environment. Risks as 

alteration and habitat destruction, 

species extinction and biodiversity 

damage, ozone depletion and climate 

changes are global characteristics. 

The same can be said about the 

repercussions of environmental pollution 

like products in some parts of the world, 

and the implications of regional and 

local environmental problems are likely 

to become an important factor in 

international relations, especially that 

"2012 was marked, in international 

environmental plan by two major 

setbacks: the Rio +20 Conference 

(June), respectively, ending on 

December 31, the effects of the Kyoto 

Protocol on reducing emissions of 

greenhouse gases without negotiations 

initiated in 2006 to reach a compromise 

the purpose of extending its application. 

Of course, the stalemate in both cases 

was covered under diplomatic formulas: 

the concept of " green growth " fittest 

current financial crisis may conjuncture 

system and euro climatic issues will be 

negotiated further in the hope of 

reaching 2015 the conclusion of a 

comprehensive legal agreement in 

respect of the involved states and 

ambitious objectives (digital and firm 

deadlines for achievement)" [1]. 

Environmental problems of modern 

states are not limited to the territory of a 
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ambiţios în obiective (cifrate şi cu 

termene ferme de realizare)” [1]. 

Problemele de mediu ale statelor 

moderne nu se limitează la teritoriul 

unui stat. La începutul secolului al 

XXI-lea, a devenit clară necesitatea 

cunoaşterii instituţiilor sistemelor 

acceptate pe plan internaţional, precum 

şi compararea sistemelor diferitelor 

state, ca o condiţie indispensabilă 

pentru identificarea propriilor soluţii. 

Multe dintre problemele ecologice ale 

locuitorilor din diferite colţuri ale 

lumii, sunt asemănătoare sau chiar 

identice. Cunoaşterea diferitelor 

experienţe, permite economisirea 

timpului, precum şi evitarea greşelilor 

de către alte ţări. Nu vorbim aici de 

copierea mecanică, a ceea ce există în 

ţările cu o democraţie dezvoltată, ci de 

cunoaşterea anumitor mecanisme şi 

norme de funcţionare a instituţiilor 

diferitelor sisteme şi adaptarea lor la 

condiţiile din propria ţară.  

În realitate, foarte rar se întâlneşte 

acceptarea de către un stat a unei 

construcţii sistematice, folosite într-o 

altă ţară. De obicei, legiuitorul are în 

vedere propriile tradiţii, nivelul de 

dezvoltare a culturii juridice, nivelul de 

dezvoltare al democraţiei, etc., 

încercând să adopte numai anumite - 

din punctul său de vedere cele mai 

bune - elemente ale unor instituţii 

existente în alte ţări, sau chiar să creeze 

propriile modele folosind elemente din 

diferite ţări. În acest fel, încearcă să 

atingă un dublu ţel: în primul rând să 

diminueze efectele negative, care pot 

apărea prin acceptarea în propriul 

sistem juridic a formulărilor create într-

state. At the beginning of the XXI 

century, it became clear the need for 

knowledge of accepted systems 

institutions, internationally, and 

comparing systems of different states, as 

a prerequisite for their own solutions. 

Many of the environmental problems of 

people in different corners of the world 

are similar or even identical. Knowing 

the different experiences help save time 

and avoid mistakes by other countries. 

Mechanical means not copying what 

exists in countries with developed 

democracy, but knowledge of certain 

mechanisms and rules of operation of the 

institutions of the various systems and 

their adaptation to conditions in their 

country.  

In reality, rarely it can be seen the 

acceptance by a State of a systematic 

construction used in another country. 

Usually, the legislature is considering its 

own traditions, the development of legal 

culture, and the development of 

democracy and so on, trying to adopt 

only some - in his view the best - 

elements of existing institutions in other 

countries, or even create their own 

designs using elements from different 

countries. In this way, trying to achieve 

a double objective: firstly to reduce the 

negative effects that may occur by 

accepting the formulations created its 

own legal system in a foreign 

environment and secondly modifying or 

improving existing settlements in other 

instead, to avoid possible mistakes. 

Given the above, in the right 

environment, differentiation into action 

mode system models cannot be limited 

to two aspects: positive and negative. 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 4. Issue 2/2015 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Valentin-Stelian BĂDESCU 

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

360 

un mediu străin, iar în al doilea rând, 

modificând sau îmbunătăţind 

soluţionările existente în alt loc, să 

evite posibilele greşeli. 

Având în vedere cele de mai sus, în 

cadrul dreptului mediului, diferenţierea 

în modul de acţiune a modelelor de 

sisteme nu se poate limita numai la cele 

două aspecte: pozitiv şi negativ. Despre 

influenţa pozitivă se poate vorbi atunci 

când are loc adoptarea sau 

transformarea concepţiei juridice a 

doctrinei, ori când o instituţie juridică 

dintr-o ţară este creată, complet sau 

parţial, iar cea negativă, atunci când un 

model este bine cunoscut, dar rămâne 

respins, ori când experienţele străine 

sunt considerate inutile. Realitatea este 

mult mai complicată. Bineînţeles, se 

pot găsi şi exemple simple de 

influenţare, nu vom insista acum asupra 

lor. Cu siguranţă, mult mai des, în urma 

studiului comparativ, avem de-a face 

nu cu adoptarea, transformarea ori 

excluderea întregii instituţii a 

sistemului, ci numai cu acceptarea unor 

elemente din instituţiile diferitelor 

sisteme de drept şi construirea, pe baza 

acestora, a modelelor proprii. Situaţia 

se complică şi mai mult în momentul în 

care abordăm problema influenţelor 

dintr-un punct de vedere global, sau 

dintr-o perspectivă mai lungă de timp. 

Un exemplu poate fi încălzirea globală. 

Vorbind despre importanţa cercetărilor 

comparative pentru dreptul mediului, 

nu se poate trece peste contextul actual 

al dreptului mediului. 

 

 

 

About the positive influence in can be 

talked when there is the adoption or 

transformation of juridical conception, 

or when a juridical institution of a 

country is completely or partially 

created, and negative, when a model is 

well known, but still rejected, or when 

foreign experiences are considered 

unnecessary. The reality is more 

complicated. Of course, it can be find 

simple examples of influence, we'll not 

insist on them. Certainly, more often, 

from the comparative study, we have to 

do not with adoption, transformation, or 

exclusion the entire institution of the 

system, but only with acceptance of 

some items from institutions of various 

systems and building based on their own 

patterns. The situation is complicated 

further when influences approach the 

problem from a global point of view or 

perspective of time. One example is 

global warming. Speaking about the 

importance of comparative research on 

environmental law cannot override the 

current context of environmental law. 

 

1. About the current context of 

environmental law 

 

Consecration of obligation to take 

account of the environment is essential, 

because the hierarchy of general 

interests plays a crucial place, and the 

rights must not neglect this aspect, 

creating a strong protection of the 

environment through environmental 

policies and integrated, public and 

private actions.  

Outlining the current of this branch of 

law, however new it may be and no 
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1. Despre contextul actual al 

dreptul mediului 

 

Consacrarea obligaţiei de a ţine 

seama de mediu este absolut necesară, 

întrucât în ierarhia intereselor generale 

ocupă un loc primordial, iar dreptul nu 

trebuie să neglijeze acest aspect, creând 

o protecţie puternică a mediului prin 

acţiuni şi politici de mediu integrate, 

publice şi private. 

Conturarea actuală a acestei ramuri 

a dreptului, oricât de nouă ar fi ea şi 

oricât de modernă, la o privire mai 

atentă îşi poate găsi izvoarele 

„primare” înainte de uimitorul secol 

XX. Texte juridice de la sfârşitul 

secolului al XIX-lea se îngrijeau de 

protecţia vânatului şi de terenurile de 

vânătoare, de anumite reguli de 

salubritate şi igienă urbană, de 

promovarea unei agriculturi care să 

respecte o serie de reguli ce nu intrau în 

dezacord cu natura. 

Istoria dreptului, privită din punctul 

de vedere al cercetătorului care caută 

rădăcinile dreptului mediului în 

reglementările care, la vremea 

respectivă, aparţineau net altor ramuri 

de drept, poate să ne furnizeze 

numeroase exemple de conservare şi 

gestionare a resurselor naturale biotice. 

Dar, ceea ce numim astăzi dreptul 

mediului, reflectă o viziune 

contemporană colectivă şi globală a 

problematicii mediului. Aşa după cum 

am mai arătat, finalitatea acestuia este 

constituită de protecţia împotriva 

poluării şi a altor efecte negative, 

datorate activităţilor antropice şi de 

matter how modern a closer look can 

find “primary” sources before stunning 

the twentieth century. Legal texts from 

the late nineteenth century tended to 

protect wild animals and hunting 

grounds, certain rules of sanitation and 

hygiene urban agriculture promotion to 

observe a number of rules that did not 

come into disagreement with nature.  

Historically as seen from the point of 

view of the researcher seeking the roots 

of environmental law in the regulations 

at that time, net belonged to other 

branches of law may provide us with 

many examples of conservation and 

management of natural resources biotic. 

But what we now call environmental law 

reflect a collective contemporary global 

environmental issues. As we mentioned, 

its purpose consists of protection against 

pollution and other negative effects of 

human activities and natural resource 

preservation. Its existence was driven by 

national and international policies that 

were aimed at environmental protection 

and the assumption by the state of these 

tasks in the general interest, but without 

taking into account the nomological 

determinations of morality and religion. 

Environmental law is accompanied by 

contemporary collective consciousness 

as an expression of a worldwide 

movement of public opinion, which of 

course looming in the not too distant 

future recognition of a universal right 

environment I arranged with much moral 

and faith. Environmental Law as a 

subject and then as a branch of the legal 

system and made first place shyly, then 

gaining more ground. Of course, not 

always found classical criteria and 
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prezervarea resurselor naturale. 

 Existenţa sa a fost determi-nată de 

politicile naţionale şi internaţionale 

care au avut ca obiectiv protecţia 

mediului şi asumarea de către stat a 

acestor sarcini de interes general, dar 

fără a ţine seama şi de determinările 

nomologice ale moralei şi religiei. 

Dreptul mediului este însoţit de 

conştiinţa colectivă contemporană, ca 

expresie a unei mişcări mondiale de 

opinie publică, care, desigur, 

prefigurează într-un viitor nu prea 

îndepărtat, recunoaşterea unui drept 

universal al mediului amenajat cu mai 

multă morală şi credinţă. Dreptul 

mediului, ca disciplină de studiu şi, 

apoi, ca ramură a sistemului de drept, 

şi-a făcut loc întâi cu timiditate, apoi a 

câştigat din ce în ce mai mult teren. 

Desigur, nu întotdeauna criteriile 

clasice şi-au găsit întocmai îndeplinite 

cerinţele. 

Dreptul mediului nu s-a născut pe 

un „loc gol”; prin esenţa relaţiilor pe 

care le reglementează, el s-a suprapus 

reglementărilor aparţinând altor ramuri 

de drept, preexistente. Deci, relaţiile 

sociale şi activităţile reglementate de 

alte ramuri ale dreptului au trebuit să 

ţină seama şi de normele care au avut 

ca obiect protecţia şi conservarea 

mediului, care a devenit la un moment 

dat de interes general şi, deci, 

prioritară, norme care, în opinia 

noastră, pot fi înţelese mai profund 

dacă vom descifra şi problemele de 

ordin moral şi religios care au 

influenţat apariţia şi chiar ulterior, 

evoluţia sa. 

 

requirements exactly.  

Environmental law was not born a 

“blank space”; the essence of governing 

their relations, he overlapped regulations 

of other branches of law, pre-existing. 

So, social relationships and activities 

covered by other branches of the law had 

to take into account the rules were 

designed to protect and preserve the 

environment, which has become a point 

of interest and therefore, priority rules in 

our opinion, can be more fully 

understood if we read and moral and 

religious issues that influenced the 

appearance and even subsequent 

evolution. 

 

2. Moral and religious 

foundation about environmental law 

 

The contents of this material we 

perform a comprehensive analysis of the 

relationship between morality, religion , 

and environmental law approach such a 

vast topic impressive performing a skill 

more prestigious authors before us, but 

we plan to offer a possible insight 

through demonstrating that moral and 

religious foundation of environmental 

law cannot be other than the law 

generally due to the specific field of 

application of the - human protection 

against damage caused by humans. We 

show in this respect that, according to 

contemporary authors, there are three 

main concepts in the philosophy of law 

on the relationship between morality, 

religion and law. I shall not dwell on 

them, but they will remember.  

The first design, which I agree and we 

refer to the moral content of law is 
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2. Despre fundamentul moral şi 

religios al dreptului mediului 

 

În conţinutul acestui material nu 

vom efectua o analiză amplă a 

raportului dintre morală, religie şi 

dreptul mediului, abordarea unui astfel 

de subiect de o vastitate impresionantă 

efectuând-o, cu mai multă pricepere, 

prestigioşi autori înaintea noastră, ci ne 

propunem să oferim o posibilă 

perspectivă, prin care să demonstrăm 

că fundamentul moral şi religios al 

dreptului mediului nu poate fi altul 

decât al dreptului, în general, cu 

specificul datorat câmpului de aplicare 

al acestuia - protecţia omului faţă de 

distrugerile provocate de om. Arătăm, 

în acest sens că, potrivit unor autori 

contemporani, există trei mari concepţii 

în filosofia dreptului privind raportul 

dintre morală, religie şi drept. Nu vom 

insista asupra lor, doar le vom aminti.  

Prima concepţie, la care achiesăm şi 

noi, face referire la conţinutul moral al 

dreptului, care este de netăgăduit, ceea 

ce vom încerca să demonstrăm în 

continuare, fără a fi catalogaţi drept 

nişte lupi moralişti, ci numai pentru a 

argumenta că statornicirea în viaţa 

noastră de toate zilele a unui 

comportament etic şi religios, 

respectând norma de drept, ascultând 

de Dumnezeu, legiuitorul suprem, ţine 

de esenţa divină a omului. Cu atât mai 

mult în domeniul protecţiei mediului 

unde, a trăi în comuniune cu natura este 

vital şi necesar. Acolo unde natura a 

fost distrusă şi civilizaţia umană a 

dispărut, pe locul faimoaselor citadele 

undeniable, what we try to further 

demonstrate without being labeled as 

wolves moralists, but only to argue that 

The establishment in our lives all the 

days of ethical and religious behavior, 

respecting the rule of law, obedience to 

God, the supreme legislator, keep the 

divine essence of man. Moreover 

environmental where to live in 

communion with nature is vital and 

necessary. Where nature was destroyed 

human civilization vanished, ancient 

citadels famous place today grazing 

herds of sheep and cows. 

The second concept was founded by 

philosopher Hans Kelsen, in his 

fundamental work “Rechtslere Reine” - 

Pure Theory of Law, published in 1934, 

eliminating the moral content of the law 

and does not identify any link between 

the two. Kelsen legal norms attributed 

two features: the validity and 

effectiveness; designate the first 

prerequisite is a Sollenau rules and the 

second expresses their role and keep 

Sein. More specifically, rules and facts 

that should also be part of the world is 

different because it does not derive from 

each other and the validity of any rule of 

law in any legal system legislation is 

only logical approach towards a clear 

distinction between legal norm analyzed 

as reality (Sein) and the rule of law taken 

as ideal (Sollenau), Kelsen law 

recognizing a single relationship, the 

relationship with the state, complying 

with the state law ("Alles ist Staatsrecht 

Recht, Staat ist jeder Rechtsstaat" [2]. 

The third concept is sociological 

mixed recognizing the existence of legal 

norms with moral content, and the rules 
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din antichitate, astăzi pasc turme de oi 

şi vaci. 

A doua concepţie a fost întemeiată 

de filosoful Hans Kelsen care, în opera 

sa fundamentală „Reine Rechtslere” - 

Teoria pură a dreptului - publicată în 

anul 1934, elimina morala din 

conţinutul dreptului şi nu identifica 

nicio legătură între cele două. Kelsen 

atribuia normelor juridice două 

caracteristici definitorii: validitatea şi 

eficacitatea; prima desemnează condiţia 

esenţială a normelor şi este un Sollen, a 

doua exprimă rolul lor şi ţine de Sein. 

Mai clar, norme şi fapte, respectiv 

trebuie să fie şi este fac parte din lumi 

diferite, pentru că nu derivă unul din 

altul, iar validitatea oricărei norme 

juridice, în orice sistem juridic 

normativ, este un demers logic numai 

în perspectiva unei distincţii clare între 

norma juridică analizată ca realitate 

(Sein) şi norma juridică luată ca 

idealitate (Sollen), Kelsen admiţând o 

singură relaţie a dreptului, relaţia cu 

statul, dreptul conformându-se cu statul 

(„Alles Recht ist Staatsrecht, jeder 

Staat ist Rechtsstaat”) [2]. 

A treia concepţie este una 

sociologică, mixtă, ce recunoaşte 

existenţa normelor juridice cu conţinut 

moral, precum şi a normelor care nu au 

legătură cu morala. Faţă de opţiunea 

noastră, exprimată în cele ce preced, 

vom analiza fundamentul moral al 

dreptului mediului, interferenţele 

sistemului juridic cu etica şi morala, 

încercând şi în acest mod să ne 

argumentăm opinia. 

 

 

unconnected with morality. Unlike our 

option, expressed in the foregoing, we 

will analyze the moral foundation of 

environmental law, the legal system 

interference with ethics and morality, 

and thus trying to justify my position. 

 

3. About moral ontology of law 

The ethical and legal system 

 

Morality in the development of legal 

rules about compliance with a moral 

foundation in connection with the 

requirements of society, we can only say 

that it is still of great interest, even if it 

was and continues to be an issue that has 

preoccupied the great theorists, 

philosophers and practitioners law. 

Morality is a social phenomenon in the 

genesis, the structure, the functions and 

its historical evolution, a phenomenon 

that led creation of a governing moral 

nature of human relations, morality 

appeared at a certain stage of history and 

humanity will take what it takes.  

Regarding the analysis of the 

occurrence of the law shows that it is 

formed and acquired personality through 

gradual separation of religious and moral 

norms and customs, and its embryonic 

stage and legally extracted essential 

moral norms, customs (customs) 

representative human communities and 

their specific religious rules [3]. 

Morality, designed as a fully 

homogeneous element intertwine, can be 

regarded as a system analysis beyond 

unilateral and recognizing the 

complexity of this phenomenon. Seen 

thus, the ethical system has so many 

common points, spheres of interference 
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3. Despre ontologia morală a 

dreptului. Sistemul etic şi sistemul 

juridic 

 

Despre moralitate în elaborarea 

normelor juridice, despre respectarea 

unui fundament moral în strânsă 

legătură cu cerinţele societăţii, nu 

putem spune decât că este încă de mare 

actualitate, chiar dacă a fost şi continuă 

să fie o problemă care a preocupat 

marii teoreticieni, filosofi şi practicieni 

ai dreptului. Morala este un fenomen 

social, prin geneza, prin structura sa, 

prin funcţiile şi evoluţia sa istorică. 

Fenomen care a dus la crearea unui 

sistem moral care guvernează natura 

relaţiilor umane, morala a apărut pe o 

anumită treaptă a istoriei şi va dura cât 

va ţine omenirea. 

În ceea ce priveşte analiza 

procesului de apariţie a dreptului, se 

evidenţiază faptul că acesta s-a format 

şi a dobândit personalitate prin 

desprinderea treptată din normele de 

morală, religioase şi obiceiuri, iar în 

faza sa embrionară a extras şi legiferat 

normele morale esenţiale, obiceiurile 

(cutumele) reprezentative comunităţilor 

umane, precum şi normele religioase 

specifice acestora [3]. 

Moralitatea, concepută ca o 

totalitate omogenă în care elementele 

se întrepătrund, poate fi privită ca 

sistem, depăşind analiza unilaterală şi 

recunoscând astfel complexitatea 

acestui fenomen. Privit astfel, sistemul 

etic are atât de multe puncte comune, 

sfere de interferenţă cu sistemul juridic, 

încât adesea dreptul a fost definit cu 

with the legal system that often right was 

defined by morals, considering that he is 

nothing but a "moral minimum" [4]. 

With more environmental.  

The law, unlike ethical system, there 

is a coexistence of individuals, but their 

coexistence based Axio- ethical criteria. 

The right is limited to people relations 

between them; These relationships 

involve selfawareness, consciousness 

crystallized in me and the other, 

crystallized in you, he that otherness, ad 

alterum; Cooperation report, that work 

together to commit or adversity, ie 

misfortune and cannot be other than 

individual self-conscious reality and the 

other able to choose partners or 

opponents as a value criterion [5].  

As Juridical and Ethical dimensions 

of the same social activities through 

which establish relationships between 

people, relations which often are both 

legal and moral, legal reference to the 

moral rules seems natural. Binomial, 

legal - ethical and add the third element 

and religion to form the triad together, 

achieved the perfect balance of nature. 

 

4. About religion. Moral rules 

and legal requirements 

 

The link between religion and law is 

inevitable in history and present. 

Nowhere, law was not born with secular 

physiognomy which has in modern 

times. The authority that is represented 

by legal order finds its basis in the 

divine origin attributed to rules of law. It 

was noted that the state is built on three 

different forces: material force, 

coercion, specific to the law which is 
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ajutorul moralei, considerându-se că el 

nu este altceva decât un „minim de 

morală” [4]. Cu atât mai mult în 

domeniul protecţiei mediului. 

Sistemul dreptului, spre deosebire 

de sistemul etic, nu este un sistem al 

coexistenţei unor individualităţi, ci al 

convieţuirii lor, pe bază de criterii axio-

deontologice. Dreptul se mărgineşte la 

raporturile oamenilor dintre ei; aceste 

raporturi presupun conştiinţa de sine, 

cristalizată în eu şi conştiinţa celuilalt, 

cristalizată în tu, el, adică alteritatea, ad 

alterum; un raport de cooperare, adică 

de săvârşire de muncă împreună; sau de 

adversitate, adică de potrivnicie; şi nu 

poate avea altă realitate decât indivizi 

conştienţi de sine şi de celălalt, capabili 

să-şi aleagă partenerii sau adversarii 

după un criteriu valoric [5]. 

Întrucât juridicul şi eticul sunt 

dimensiuni ale aceloraşi activităţi 

sociale, prin intermediul cărora se 

stabilesc relaţiile dintre oameni, relaţii 

care de cele mai multe ori sunt atât 

juridice cât şi morale, trimiterea 

normelor juridice la cele morale pare 

firească. Binomului, juridic - etic, i se 

adaugă şi cel de al treilea element, 

religia, pentru a forma dimpreună 

triada, echilibrul perfect înfăptuit de 

natură. 

 

4. Despre religie. Reguli morale şi 

prescripţii juridice 

 

Legătura dintre religie şi drept apare 

inevitabilă, în istorie şi în 

contemporaneitate. Nicăieri dreptul nu 

s-a născut cu fizionomia laică pe care o 

are în contemporaneitate. Autoritatea 

effective when employed against a 

minority, most moral law giving its 

support; force of reason (specific 

morals) on the logical necessity of law 

and enforced by man as a social being 

considered present only in a tiny 

minority, even in civilized societies; 

mystical sense based on emotionality, 

intuition, belief in divinity (the origin of 

religion) [6]. 

The religion is based unquestionably - 

by definition - the mystical, moral and 

right and they rely mostly all the 

mystical feeling. Of course, at first, in 

the history of states, the right was 

confused with religion in the sense that 

rules of law are considered as emanating 

from the divine. Little by little, the 

institutions were leading to demarcation 

more or less pronounced between 

religious and secular functions and 

institutions, to separate church and state. 

But in this case the connection is kept 

latent, diffuse psycho-social level, 

between law and religion.  

As we know, "Do not steal!" is not 

only a moral rule or a "commandment" 

of religion, but a regulatory or legal 

prescription. Even if the thief is not 

afraid of divine punishment and even if 

no qualms he should fear the " long arm 

and relentlessly " of the law. What kind 

of clear distinctions can be made 

between legal and moral prohibition of 

theft? 

First of all, the authority requires 

legal prescription is like God, 

heteronymous, but unlike the Divine 

Being, belongs to the earthly world, it is 

always a political institution, 

administrative or judicial Parliament, 
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pe care o reprezintă ordinea juridică îşi 

găseşte baza în originea divină atribuită 

regulilor de drept. S-a observat că 

autoritatea statului se clădeşte pe trei 

forţe diferite: forţa materială, de 

constrângere, specifică dreptului şi care 

este eficace atunci când se 

întrebuinţează împotriva unei 

minorităţi, majoritatea dând sprijinul 

său moral dreptului; forţa raţiunii 

(specifică moralei) cu privire la 

necesitatea logică a dreptului şi 

respectarea sa de către om ca fiinţă 

socială, considerată prezentă doar la o 

infimă minoritate, chiar în societăţile 

civilizate; forța sentimentului mistic 

bazată pe afectivitate, intuiţie, credinţa 

în divinitate (de provenienţă religioasă) 

[6]. 

Dacă, în mod incontestabil religia se 

bazează - prin definiţie - pe mistică, 

morala şi dreptul se bazează şi ele, în 

mare parte, tot pe sentimentul mistic. 

Desigur că, la început, în istoria 

statelor, dreptul se confunda cu religia, 

în sensul că regulile de drept erau 

considerate ca emanând de la 

divinitate. Încetul cu încetul, instituţiile 

se laicizează, ajungându-se la 

demarcarea mai mult sau mai puţin 

pronunţată între funcţiile şi instituţiile 

religioase şi laice, până la separarea 

bisericii de stat. Dar, şi în acest caz, 

este evident că se păstrează o legătură 

latentă, difuză, la nivel psiho-social, 

între drept şi religie. 

După cum ştim, „Să nu furi!” nu 

este numai o normă morală sau o 

„poruncă” religioasă, ci şi o 

reglementare sau prescripţie juridică. 

Chiar dacă nu se teme de pedeapsa 

Government, Prefecture, City etc. 

Requirements imposed by the legislative 

power are protected and enforced, if 

necessary by force by police, 

prosecution, courts etc. Rather, the moral 

norm is autonomous, being respected as 

an individual is himself convinced of his 

reason and will, of its universal validity. 

Who steals only because of fear 

withstand the rigors of the law can 

always be tempted to acquire other 

property whenever it feels seif from the 

legal consequences of his act - whether it 

is satisfied that it will never be found, 

whether rely on certain immunities 

possible a corrupt and inefficient judicial 

system. While a truly moral person will 

not steal again, whether or not exposed 

to danger from the rigors of the law after 

his act. 

Secondly, the subject of legal 

requirements is always circumscribed 

within groups "subject" of certain 

institutional authority. As a citizen of 

Romania, I have a legal obligation to pay 

the taxes they owe the Romanian state, 

as our road code are required to circus 

by car from the right. Instead, the subject 

is always generic moral norm: nobody 

has the right and not right to steal, 

whether Romanian or German and 

whatever the law on theft in each 

country. 

The most significant difference 

appears between legal and moral 

sanctions. Typically, law provides 

penalties awards, only punitive. Respect 

for the law is not rewarded, as it 

represents a duty or obligation; at most it 

can be said that law enforcement entails 

an indirect reward as citizens’ gives the 
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divină şi chiar dacă nu are mustrări de 

conştiinţă, hoţul trebuie să se teamă de 

„braţul lung şi necruţător” al legii. Ce 

deosebiri clare se pot face între 

interdicţia legală şi cea morală a 

furtului? 

În primul rând, autoritatea pe care o 

impune prescripţia legală este, ca şi 

Dumnezeu, heteronomă, dar, spre 

deosebire de Fiinţa divină, aparţine 

lumii pământeşti, fiind vorba 

întotdeauna de o instituţie politică, 

administrativă sau juridică: 

Parlamentul, Guvernul, Prefectura, 

Primăria, etc. Prescripţiile instituite de 

puterea legiuitoare sunt apărate şi 

impuse, la nevoie prin forţă, de către 

poliţie, parchet, instanţe de judecată, 

etc. Dimpotrivă, norma morală este 

autonomă, fiind respectată întrucât 

individul este el însuşi convins, de 

propria raţiune şi voinţă, de 

valabilitatea ei universală. Cel care nu 

fură, numai de teamă să nu suporte 

rigorile legii, poate fi oricând tentat să-

şi însuşească bunul altuia, ori de câte 

ori se simte la adăpost de consecinţele 

legale ale faptei sale, fie că are 

certitudinea că nu va fi niciodată 

descoperit, fie că se bizuie pe anumite 

imunităţi, posibile într-un sistem 

judiciar corupt şi ineficient. Pe când, o 

persoană cu adevărat morală nu va fura 

niciodată, indiferent dacă este sau nu 

expusă pericolului de a suporta rigorile 

legii în urma faptei sale. 

În al doilea rând, subiectul 

prescripţiilor juridice este întotdeauna 

circumscris în limitele grupurilor de 

„supuşi” ai anumitor autorităţi 

instituţionale. În calitate de cetăţean al 

correct entitlement to state protection in 

the exercise of his freedoms. Nobody 

expects a reward from the authorities for 

not stole, lied, cheated or not killed 

anyone. Instead, the scope of the right is 

full of penalties for violators. These 

punitive sanctions are most often 

physical or material fines, damages, 

confiscation, imprisonment, suspension 

of certain rights etc. Repentance or 

remorse convict matters little or not at 

all. No one will be exempted from legal 

punishment due to that after stealing, I 

'm really sorry; on the other hand, after 

having served his sentence, a thief on the 

loose resume life as if nothing had 

happened, even to himself, no regrets at 

all to being stolen, but only misfortune 

of being caught and convicted. In the 

sphere of morality, things are not so at 

all. On the other hand, moral behavior 

entails penalties Awards - and praise, 

respect, admiration and gratitude of 

others - or punitive - blame, reproach, 

scorn and disgust of others. Beyond 

these rewards or punishments from 

abroad, the strongest and most specific 

moral sanctions are those that come from 

within each individual consciousness. 

They are mental or spiritual distress; one 

who has sinned against conscience is 

punishable only by regret, repentance, 

remorse or shame, in which a strong 

moral will is born desire and 

determination not to repeat the same 

mistakes and if it can , the intention to 

correct the wrong done to himself or 

others. 

Form normative expressions can be 

of great use when we want to distinguish 

moral rules of legal requirements. Most 
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României, am obligaţia legală de a plăti 

taxele şi impozitele pe care le datorez 

statului român şi, conform codului 

nostru rutier, sunt obligat să circul cu 

automobilul pe partea dreaptă. În 

schimb, subiectul normei morale este 

întotdeauna generic: nimeni nu are 

dreptul şi nu e bine să fure, indiferent 

dacă este cetăţean român sau german, şi 

oricare ar fi prevederile legale privind 

furtul din fiecare ţară. 

Deosebirea cea mai accentuată 

apare între sancţiunile juridice şi cele 

morale. De regulă, dreptul nu prevede 

sancţiuni premiale, ci numai punitive. 

Respectul legii nu este răsplătit, 

întrucât reprezintă o îndatorire sau o 

obligaţie; cel mult se poate spune că 

respectarea legii atrage după sine o 

recompensă indirectă, întrucât conferă 

cetăţeanului corect dreptul de a 

beneficia de protecţia statului în 

exercitarea libertăţilor sale. Nimeni nu 

se aşteaptă la o recompensă din partea 

autorităţilor pentru faptul că nu a furat, 

nu a minţit, nu a escrocat sau nu a 

omorât pe nimeni. În schimb, sfera 

dreptului abundă de pedepse pentru cei 

care încalcă legea. Aceste sancţiuni 

punitive sunt, cel mai adesea, de natură 

fizică sau materială: amenzi, 

despăgubiri, confiscări, privare de 

libertate, suspendarea anumitor 

drepturi, etc.  Căinţa sau remuşcările 

con-damnatului contează în mică 

măsură sau chiar de loc. Nimeni nu va 

fi absolvit de pedeapsa legală cuvenită 

pentru că, după ce a furat, îi pare sincer 

rău; pe de altă parte, după ce şi-a 

executat pedeapsa, un hoţ îşi reia viaţa 

în libertate ca şi cum nimic nu s-ar fi 

times, a legal prohibition is accompanied 

by a moral prohibition, but not vice 

versa. "Do not steal", "Do not kill", "Do 

not lie", etc., are both legal and moral 

prohibitions. "Do not be greedy", "Do 

not be lazy!", are moral prohibitions that 

have no equivalent in legal terms. But 

the most characteristic difference is that, 

where the law only issue a ban , adds 

moral duty or obligation cannot be 

imposed by external authority of the law, 

but only the inner consciousness of each 

individual. Morality requires you, as the 

law, do not steal, do not lie, do not 

murder, etc. But only morality requires 

you to be generous, selfless and even 

magnanimous. It's not good enough to 

not take another; a man with a strong 

moral conscience accepts it's his duty to 

impart too full, or those who need and 

deserve support. It's not enough to not 

lie; a moral man feels compelled to tell 

the truth, even if this takes some risks. 

Not enough to not kill; morality requires 

you to do everything in your power to 

save a life in danger.   

No one can be called before the judge 

because he wanted to give his brother 

neighbor a sum of money he needed to 

treat his sick wife or child to send to 

school. No one may be condemned for 

silent legal when not asked, did not 

disclose the injustice or wickedness of 

which he was aware. As no one can be 

charged to court for not trying to save a 

burning forest. From the moral point of 

view, however, these behaviors without 

altruism are more or less blamed. We 

thus understand that legal rules 

prohibiting anti-social acts - such as 

stealing, lying, deceit, murder, tax 
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întâmplat, chiar dacă în sinea lui nu 

regretă câtuşi de puţin faptul de a fi 

furat, ci numai neşansa de a fi fost prins 

şi condamnat. În sfera moralităţii 

lucrurile nu stau de loc aşa. Pe de o 

parte, comportamentul moral atrage 

după sine, deopotrivă, sancţiuni 

premiale - precum lauda, respectul, 

admiraţia sau recunoştinţa celorlalţi - 

sau punitive - blamul, ocara, dispreţul 

sau sila celor din jur. Dincolo de toate 

aceste recompense sau pedepse venite 

din afară, cele mai puternice şi cele mai 

specifice sancţiuni morale sunt cele ce 

vin dinăuntrul conştiinţei fiecărui 

individ. Ele sunt de natură psihică sau 

spirituală; cel ce a greşit faţă de propria 

conştiinţă se pedepseşte singur prin 

regret, căinţă, remuşcare sau ruşine, din 

care, într-o voinţă morală puternică, se 

nasc dorinţa şi hotărârea de a nu mai 

repeta aceleaşi greşeli şi, dacă se mai 

poate, intenţia de a îndrepta răul făcut 

sieşi sau altora. 

Forma expresiilor normative ne 

poate fi de mare folos, atunci când 

vrem să distingem regulile morale de 

prescripţiile juridice. De cele mai multe 

ori, o interdicţie legală este dublată de 

o interdicţie morală, dar nu şi invers. 

„Să nu furi!”, „Să nu ucizi!”, „Să nu 

minţi!”, etc., sunt deopotrivă interdicţii 

legale şi morale. „Nu fi lacom!”, „Nu fi 

leneş!”, sunt prohibiţii morale care nu 

au un echivalent în plan juridic. Însă, 

deosebirea cea mai caracteristică constă 

în faptul că, acolo unde legea emite 

numai o interdicţie, morala adaugă o 

datorie sau o obligaţie, ce nu poate fi 

impusă prin autoritatea exterioară a 

legii, ci numai de conştiinţa lăuntrică a 

evasion, environmental damage - 

designed to ensure a minimum of 

sociability, without which society would 

turn into a jungle, whereas moral norms, 

requiring altruistic behavior, seek to 

establish a maximum sociability, so 

society to facilitate personal 

development and improving the human 

condition. 

The distinction between moral norms 

and legal requirements is of utmost 

importance for the environment. Many 

people believe that the only obligation of 

a honest man is to respect the laws in 

force, the corollary is that any action that 

harms the environment within the law is 

morally binding. Things are not so, for 

several reasons. First, the very decision 

to comply with the law is a moral. As 

good on paper, the laws are laughable 

and ineffective in a social environment 

whose ethos cultivates and encourages 

dishonesty and corruption. What is 

happening today in Romania, Rosia 

Montana case and not only painfully 

illustrates this fact. 

 On the other hand, legal rules as such 

are subject to moral judgment. Some 

legal requirements are downright 

immoral. Unfortunately, today there are 

a number of laws ambiguous or ill 

prepared; the effects could not be less 

morally legitimate. On the other hand, in 

some situations, it may be more 

progressive law only partly ethos at a 

time in a specific company. There are 

countries that have legislated broken 

clouds artificial organ transplants, 

cloning, gay marriage, consumption of 

certain drugs or euthanasia, but the bulk 

of citizens reject these new freedoms for 
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fiecărui individ. Morala îţi cere, ca şi 

legea, să nu furi, să nu minţi, să nu 

ucizi, etc. Dar, numai morala îţi cere să 

fii generos, altruist şi chiar mărinimos. 

Nu e de ajuns să nu iei bunul altuia; un 

om cu o conştiinţă morală puternică 

acceptă că e de datoria lui să dăruie din 

prea plinul său celor care au nevoie şi 

merită un sprijin material. Nu e de 

ajuns să nu minţi; un ins moral se simte 

dator să spună adevărul, chiar dacă prin 

aceasta îşi asumă anumite riscuri. Nu e 

suficient să nu ucizi; morala îţi cere să 

faci tot ceea ce îţi stă în puteri ca să 

salvezi o viaţă aflată în pericol.  

Nimeni nu poate fi chemat în faţa 

judecătorului pentru că nu a vrut să dea 

vecinului sau fratelui său o sumă de 

bani, de care acesta avea nevoie ca să 

îşi trateze soţia bolnavă, ori ca să-şi 

trimită copilul la şcoală. Nimeni nu 

poate fi condamnat juridic pentru că a 

tăcut atunci când, nefiind întrebat, nu a 

dezvăluit o nedreptate sau o ticăloşie de 

care avea cunoştinţă. După cum nimeni 

nu poate fi acuzat la tribunal pentru că 

nu a încercat să salveze o pădure care 

arde. Din punct de vedere moral însă, 

aceste comportamente lipsite de 

altruism sunt mai mult sau mai puţin 

blamabile. Ajungem astfel să înţelegem 

faptul că normele juridice, interzicând 

faptele antisociale - precum furtul, 

minciuna, înşelăciunea, omorul, 

evaziunea fiscală, dauna de mediu - 

urmăresc să asigure un minimum de 

sociabilitate, fără de care societatea s-ar 

transforma într-o junglă, pe când 

normele morale, solicitând un 

comportament altruist, urmăresc să 

instaureze un maximum de sociabilitate, 

moral reasons. Essential is that in a 

democratic respect for the moral law is a 

decisive value. A bad or outdated law 

requires changed by constitutional 

methods, but to change them, to be 

respected as is, because the force of law 

is more important than any possible 

transient inconvenience of a law or 

another. Finally, the law cannot and 

should not regulate everything, 

constraint work and social initiative in 

some overly rigid patterns. Companies 

most dynamic and best performing in all 

areas is based on fewer laws, short and 

clear, full probity and transparency 

applied.  

With our life after the fall, when good 

is required to be helped, and evil fought 

for the freedom organized to acquire a 

value and a positive role in our lives, the 

only organizer of freedom is the law is 

right. Human society has no other 

effective means for creating and 

maintaining the order within it, than 

right and natural law is written in the 

law of nature. Indeed, as the Apostle of 

the Gentiles, "the heathen who have not 

the law do by nature the law, these, not 

having the Law, are Lorus law. Which 

shows that the law written in their 

hearts, by the testimony of their 

conscience and their judgment that I 

blame them or them and defend" [7]. 

Natural law and moral law , planted in 

the heart of man from creation , is thus 

stated by the power of human reason , 

which is destined for the human being, 

regardless of whether or not a religious 

or moral.  

It was said that the ancient peoples 

(Babylonians, Egyptians, Romans, etc.) 
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astfel încât societatea să faciliteze 

dezvoltarea personalităţii şi ameliorarea 

condiţiei umane. 

Distincţia între normele morale şi 

prescripţiile juridice nu este de maximă 

importanţă în domeniul mediului. Mulţi 

oameni consideră că singura obligaţie a 

unui om onest, este aceea de a respecta 

legile în vigoare, corolarul fiind că 

orice acţiune care vatămă mediul în 

limitele legii, nu este obligatorie din 

punct de vedere moral. Lucrurile nu 

stau chiar aşa, din mai multe motive. În 

primul rând, însăşi decizia de a respecta 

legea este de natură morală. Oricât de 

bune pe hârtie, legile devin rizibile şi 

ineficiente într-un climat social al cărui 

ethos cultivă sau încurajează necinstea 

şi corupţia. Ceea ce se întâmplă astăzi 

în România, în cazul Roşia Montană şi 

nu numai, ilustrează în mod dureros 

acest fapt. 

Pe de altă parte, normele juridice ca 

atare sunt supuse judecăţii morale. 

Unele prescripţii legale sunt de-a 

dreptul imorale. Din păcate, şi astăzi 

există o serie de legi ambigue sau rău 

întocmite, cu efecte cât se poate de 

puţin legitime din punct de vedere 

moral. Pe de altă parte, în unele situaţii, 

legea poate fi mai progresistă decât 

ethosul predominant la un moment dat 

într-o anumită societate. Sunt ţări care 

au legiferat inseminarea artificială, 

transplantul de organe, clonarea, 

căsătoriile între homosexuali, consumul 

anumitor droguri sau eutanasia, dar 

mare parte a cetăţenilor resping aceste 

noi libertăţi din considerente morale. 

Esenţial este faptul că, într-o societate 

democratică, respectul faţă de lege este 

made confusion between law and 

morality. But that, "Unlike the other 

nations, the Romans have overcome this 

confusion, evidence that as early as the 

age old rules were designated by the 

"Jus", religious and the term “Fas”. First, 

it should be noted that - at that time - 

there is no distinction between the 

religious and moral norms and legal, 

because both were considered to be the 

result of the same divine will and their 

content would only express moral and 

religious precepts this „voluntas Dei” 

imposed as "lex vitae" (standard of 

living). Then, it should be noted that in 

old age, the Romans, the laws have put a 

religious garb so as linguistic expression 

and on their contents. Indeed, in old age, 

even legal institutions, such as contracts 

were concluded in the form of religion. 

For instance, as you have put contract 

agreements was to become religious. 

The most important contracts in this 

form are sponsio (promise) and 

jusiurandum religious liberty (oath 

Liberation).  

Initially, and international law (jus 

gentium) had a religious character. We 

know, for instance, that the Romans, 

international issues within the 

jurisdiction of the Senate and a 

sacerdotal college (college feţialilor) led 

by a pater patratus, which have an 

important role in cutting disputes the 

war, conclusion of peace treaties 

alliance, after a ritual. Feţialii apply the 

rules contained in a religious code called 

jus fetiale, including the first germs of 

international law.  

A comprehensive process of 

desecration of Roman society and ipso 
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o valoare morală de importanţă 

decisivă. O lege proastă sau anacronică 

se cere schimbată prin metode 

constituţionale, dar, până la 

modificarea ei, trebuie respectată aşa 

cum este, căci forţa legii este mai 

importantă decât orice eventuale 

inconveniente pasagere ale unei legi 

sau alteia. În sfârşit, legile nu pot şi nici 

nu trebuie să reglementeze absolut 

totul, încorsetând activitatea şi 

iniţiativa socială în nişte tipare exagerat 

de rigide. Societăţile, cele mai 

dinamice şi cele mai performante pe 

toate planurile, se bazează pe legi 

puţine, scurte şi clare, aplicate cu 

maximă probitate şi transparenţă. 

În condiţiile vieţii noastre de după 

căderea în păcat, când binele se impune 

să fie ajutat, iar răul combătut, pentru 

ca libertatea organizată să-şi 

dobândească o valoare şi un rol pozitiv 

pentru viaţa noastră, singurul 

organizator al libertăţii este legea, este 

dreptul. Societatea omenească nu are 

alt mijloc mai eficace pentru crearea şi 

menţinerea stării de ordine în cadrul ei, 

decât dreptul, iar dreptul natural este 

înscris în legea firii. Intr-adevăr, după 

cuvântul Apostolului neamurilor, 

„păgânii care nu au lege, din fire fac ale 

legii, aceştia, neavând lege, îşi sunt 

loruşi lege. Ceea ce arată fapta legii 

scrisă în inimile lor, prin mărturia 

conştiinţei lor şi prin judecăţile lor, care 

îi învinovăţesc sau îi şi apără” [7]. 

Dreptul natural şi legea morală, sădită 

în inima omului de la creaţie, sunt deci 

afirmate prin puterea raţiunii umane, cu 

care este hărăzită fiinţa umană, 

indiferent dacă este sau nu una 

facto a distinction between jus and fas 

took place after the expulsion of the last 

king however and the establishment - the 

republic, only in 509 BC. H. As an 

immediate consequence, "Pontifex 

Maximus" has largely lost political 

powers. But we can still speak of a so-

called "cult" of the laws of the Romans? 

It also stated that the concept of 

primitive Romans, rural, superstitious 

cult laws cult figure with the gods, 

whose goodwill was invoked for the 

purposes of social relations. Of course 

we cannot speak of a culture of law, less 

a religious parallel - the laws and gods - 

but only a sacralization of laws. Their 

sacred character derives from the 

worship of the gods, who were 

considered the source of the law itself, 

hence, the obligation of observing and 

applying them as divine commands.  

So in old age, we cannot speak of a 

socalled confusion, since then, all divine 

and human laws were considered 

definite or arising from the will of the 

deity, hence the common expression at 

the time: "fas est", i.e. allowed (the 

gods) or permitted by law. As you know, 

in 449 BC H was published “XII 

tabularum leges” (Laws of Table XII); 

engraved brass plates, they were fixed in 

sight. So just at this time we can speak 

of a distinction between what is allowed 

or permitted by the gods and that is not 

permitted by law (per legem non licet), 

although any act of obedience to the will 

of the Roman legislature meant another 

submission to the will of Deity. This 

should be highlighted and withheld the 

more since we do not know the original 

text of the law of Table XII, because we 
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religioasă sau morală. 

S-a spus că vechile popoare 

(babilonienii, egiptenii, romanii etc.) au 

făcut o „confuzie între drept şi morală. 

Dar că, „spre deosebire însă de celelalte 

popoare, romanii au depăşit această 

confuzie, dovadă că, încă din epoca 

veche normele de drept erau desemnate 

prin intermediul de „Jus”, iar cele 

religioase prin termenul de „Fas”. In 

primul rând, trebuie precizat că - la 

vremea respectivă - nu se făcea 

distincţie între normele religios-morale 

şi cele juridice, fiindcă ambele erau 

considerate a fi rezultatul aceleiaşi 

voinţe divine, iar conţinutul lor nu 

făcea altceva decât să exprime în 

precepte moral-religioase această 

„voluntas Dei”, impusă ca "lex vitae" 

(norma de viaţă). Apoi, trebuie reţinut 

faptul că, în epoca veche, la romani, 

legile au îmbrăcat un vesmânt religios 

atât ca expresie lingvistică, cât şi în 

privinţa conţinutului lor. Intr-adevăr, în 

epoca veche, până şi instituţiile 

juridice, precum contractele, erau 

încheiate în formă religioasă. De pildă, 

forma pe care au îmbrăcat-o convenţiile 

pentru a deveni contracte a fost cea 

religioasă. Cele mai importante 

contracte în această formă sunt sponsio 

(promisiunea) religioasă si jusiurandum 

liberti (jurământul dezrobitului). 

Iniţial, şi dreptul internaţional (jus 

gentium) a avut un caracter religios. Se 

ştie, de pildă, că la romani, problemele 

internaţionale intrau în competenta 

senatului şi a unui colegiu sacerdotal 

(colegiul feţialilor), condus de un pater 

patratus, care avea un rol deosebit în 

tranşarea diferendelor, declanşarea 

have not received as bronze tablets were 

destroyed early in the fourth century and 

H when Rome was burned by the Gauls. 

It should also be evident and the fact that 

the law on which the impressive 

building of the Roman law, it was never 

repealed. From the formal point of view, 

it has been in force since 11 centuries. 

The meaning that we express the 

notion of "lex", i.e. submission to the 

will of the gods, was indeed expressed 

and embodied by the legislature and the 

Empire era (27 BC-565 AD), when at 

least in the principality era (27 BC and 

284 AD), all power was concentrated in 

the hands of the king's autocratic leader 

of the state, the "holy" (Augustus), 

revered by virtue of his election by the 

will of the gods. Moreover, during this 

period, although the senate and 

magistrates old survive, they are nothing 

but a smokescreen behind which 

conceals monarchy, the Romans of old 

school thought was - like other peoples 

of the time - divinely willed by where 

the law so it was not dictated by the 

expression of divine will eventually 

decay else.  

The real distinction between "fas" and 

"lex" We cannot just talk than the fourth 

century, when Christianity became the 

religion of the Roman Empire (year 

380). The king, however, continued to 

be considered "God's Anointed" until the 

collapse of the Roman Empire, the 

Eastern (Byzantine), in 1453, where the 

idea was in fact transferred to all 

countries in Europe, including the 

Romans, and the laws have continued to 

be issued in the name of Deity and the 

legislature, aka, king, prince, prince etc.  
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războiului, încheierea păcii, a tratatelor 

de alianţă, după un anumit ritual. 

Feţialii aplicau normele cuprinse intr-

un cod cu caracter religios, denumit jus 

fetiale, cuprinzând primii germeni ai 

dreptului internaţional. 

Un amplu proces de desacralizare a 

societăţii romane, şi, ipso facto, o 

delimitare intre jus şi fas a avut însă loc 

după alungarea ultimului rege şi 

instaurarea - republicii, abia în anul 509 

î.H. Ca o consecinţă imediată, 

"pontifex maximus" şi-a pierdut în 

mare parte atribuţiile de ordin politic. 

Putem însă oare vorbi de un aşa-zis 

"cult" al legilor la romani? S-a afirmat, 

de asemenea, că în concepţia romanilor 

primitivi, rurali şi superstiţioşi, cultul 

legilor figura alături de cultul zeilor, a 

căror bunăvoinţă era invocată pentru 

buna desfăşurare a raporturilor sociale. 

Fireşte că nu putem vorbi de un cult al 

legilor, şi cu atât mai puţin de un cult 

paralel - al legilor şi al zeilor - ci doar 

de o sacralizare a legilor. Caracterul lor 

sacru deriva din cultul adus zeilor, care 

erau consideraţi sursa însăşi a legilor, 

de unde şi obligativitatea observării şi 

aplicării lor ca porunci divine. 

Aşadar, în epoca veche, nu putem 

vorbi de o aşa-zisă confuzie, fiindcă, 

atunci, toate legile divine şi omeneşti 

erau considerate ca hotărâte sau 

izvorâte din voinţa divinităţii, de unde 

şi sintagma uzuală la vremea aceea: 

"fas est", adică este permis (de zei) sau 

îngăduit de legi. După cum se ştie, în 

anul 449 î. H, au fost publicate "leges 

XII tabularum" (legile celor XII Table); 

gravate în table de aramă, ele au fost 

fixate la vedere. Aşadar, de-abia de la 

Even from these brief details so we 

can realize that it is inappropriate to 

speak of a so-called confusion between 

law and morality or an overcoming this 

confusion by conveying the two notions, 

"fas" and "lex" because, on a real 

divorce between the sacred and the 

profane cannot speak only in modern 

times, but then, it was part and not 

everywhere. That he has not eaten in its 

entirety, shows us to practice today that 

we find in some of Europe courtroom or 

oversea where the oath on the Bible or 

on behalf Deity is still a reality. Motto, 

"In God we trust" also testifies the same 

faith in the Supreme Legislator! The 

same specialists in Roman law states 

that in classical texts, especially in the 

writings jurisconsults, reflect the old 

confusion between law on the one hand, 

morality and religion, on the other 

hand".  

First, we must specify that it is a so-

called confusion between legal and 

moral name of religion, but a true 

expression of these peoples conception 

of the idea of law, and, ipso facto, their 

conception of the relationship between 

divine and human. Moreover, the 

Romans thought about law, was 

quintessential in those utterances about 

the nature and purpose of law, legal 

consultants expressed in those formulas 

stoning and concise, unique, which 

attested to the fact that for them, the 

principles of law and morality have their 

common source. This reality confirms us 

as Celsus and Ulpianus (Sec. II). For 

Celsus, for example, that "jus est ars 

boni et aequi" (right art is good and 

equity) as word has both a moral sense 
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această dată am putea vorbi de o 

distincţie între ceea ce este permis sau 

îngăduit de zei şi ceea ce nu este 

permis de lege (per legem non licet), 

deşi orice act de supunere faţă de 

voinţa legiuitorului roman însemna 

încă o supunere faţă de voinţa 

Divinităţii. Acest aspect trebuie scos în 

evidenţă şi reţinut, cu atât mai mult cu 

cât nu cunoaştem textul original al legii 

celor XII Table, fiindcă nu ne-a 

parvenit, deoarece tablele de bronz au 

fost distruse încă de la începutul 

secolului al IV-lea, î.H, când Roma a 

fost incendiată de către gali. Trebuie, 

de asemenea, învederat şi faptul că 

această lege pe care se sprijină 

impresionantul edificiu al dreptului 

roman, nu a fost abrogată niciodată. 

Din punct de vedere formal, ea a fost în 

vigoare vreme de 11 secole. 

Sensul iniţial pe care îl exprima 

noţiunea de „lex”, adică de supunere 

faţă de voinţa zeilor, a fost într-adevăr 

exprimat şi materializat de legiuitor şi 

în epoca imperiului (27 î.H.-565 d. H.), 

când, cel puţin în epoca principatului 

(27 î.H. şi 284 d.H.), întreaga putere a 

fost concentrată în mâinile împăratului, 

conducătorul autocrat al statului, cel 

"sfânt" (Augustus), venerat în virtutea 

alegerii sale prin voinţa zeilor. De 

altfel, în această perioadă, deşi senatul 

şi vechile magistraturi supravieţuiesc, 

ele nu sunt altceva decât un paravan în 

spatele căruia se camuflează monarhia, 

instituţie pe care romanii de odinioară o 

considerau - ca şi alte popoare din 

vremea respectivă - voită de Divinitate, 

de unde deci şi legea e dictată de 

aceasta nu era finalmente altceva decât 

and legal. Also, Ulpian, Roman law 

principles intertwine - the utterance or 

define them - with the moral and organic 

osmotic chip. Indeed, for him, "Juris 

praecepta sunt haec: honeste vivere, 

alteram non laedere, suuiti cuique 

tribuere" (principles of law are these: to 

live honestly, to injure no other, to give 

each his own).  

According to some experts, the theory 

of Roman law, the definition of Ulpian 

learn that "a moral principle is put 

together two legal principles, for if not 

to injure another and to give everyone 

what are his principles of law, to live 

honorably is a moral principle. 

"However, as can be easily seen, the 

definition of Ulpian, however we cannot 

identify a moral principle, put together 

two legal principles, as stated respective 

Romanists, but three principles with a 

pool, and more specifically, a moral and 

legal content. Moreover, no harm 

another is above all a principle of moral 

law - enshrined in the Law of the 

Decalogue [7] - and then clothed in 

principle legal utterance. All moral 

principle - before one of the legal nature 

- is to give everyone what is his. Here's 

why, and Ulpian's famous definition 

should see a happy expression of both 

principles, both legal and moral, which, 

at that time the very concept defining 

novel about the relationship between the 

sacred and earthly, hence the 

requirement "divanarum atque 

humanorum notitia" (knowledge of 

things divine and human), and, ipso 

facto,"what is just and what is unjust" 

(insti atque injusti).  

Moreover, the definition of the same 
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expresia voinţei divine. 

De o reală distincţie între "fas" şi 

"lex", nu putem vorbi decât de-abia din 

secolul al IV-lea, când religia creştină 

devine religia Imperiului roman (anul 

380). Împăratul a continuat să fie însă 

considerat „Unsul lui Dumnezeu” până 

la prăbuşirea imperiului roman, de 

răsărit (bizantin), în anul 1453, de 

unde, ideea a fost de altfel transferată 

în toate statele din Europa, inclusiv la 

romani, iar legile au continuat să fie 

emise în numele Divinităţii şi al 

legiuitorului, alias, împărat, domnitor, 

principe, etc. 

Măcar şi din aceste succinte 

precizări ne putem aşadar da seama că, 

este impropriu a vorbi de o aşa-zisă 

confuzie între drept şi morală sau de o 

depăşire a acestei confuzii prin 

vehicularea celor două noţiuni, "fas" şi 

"lex", fiindcă, despre un adevărat divorţ 

între sacru şi profan nu putem vorbi 

decât în epoca modernă, dar, şi atunci, 

acesta a fost parţial, şi nu pretutindeni. 

Că el nu s-a consumat în totalitatea lui, 

ne-o arată până astăzi practica pe care o 

întâlnim în unele săli de tribunale din 

Europa sau dincolo de ocean, unde 

jurământul pe Biblie sau în numele 

Divinităţii este încă o realitate. Deviza, 

"In God we trust", certifică şi ea 

aceeaşi credinţă în Legiuitorul Suprem! 

Aceiaşi specialişti în dreptul roman 

afirmă că în textele clasice, cu 

deosebire în scrierile jurisconsulţilor, se 

reflecta vechea confuzie dintre drept, 

pe de o parte, morală, și religie, pe de 

alta parte". 

In primul rând trebuie să precizăm 

că nu este vorba de o aşa-zisă confuzie 

famous Roman jurist, Ulpian, resulting 

in the most eloquent possible that the 

very science of law is "justi atque injusti 

scientia" (the science of what is right 

and wrong). However, to distinguish 

between what is right and wrong - both 

conceptual and factual - requires first of 

all having clear understanding about 

what is moral and immoral, good and 

evil, allowed and disallowed etc., I.e. 

accordance with the precepts of the 

natural moral law. Here, therefore, that 

this definition of Ulpian have to 

remember to have this intrinsic, that 

exists between the moral law and legal 

law, and to be taken into account when 

assessing, categorizing and judging 

human act, not to relate only its social 

aspect. That even right "political" must 

take into account the principles of 

"religious and moral law", we hold true 

even some theorists of law for which the 

State is "a moral person politico-

territorial". 

Naturally, a moral norm has no legal 

value and does not operate through 

coercive measures (constraint). And yet, 

they are binding even in international 

law, is often observed under public 

pressure. The principles of the moral law 

actually affect all branches of law, 

including that which is to protect the 

environment. For example, 

"international morality" - no matter what 

religious principles as it crossed 

(Mosaic, Buddhist, Christian, Islamic, 

etc.) - Influence of international law in 

the sense that more and more rules of 

morals and justice, the observed states 

enriched international law, turning into 

its rules. "Violation of the rules of 
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între numele juridice şi cele moral-

religioase, ci de o exprimare veridică a 

concepţiei acestor popoare despre ideea 

de drept, şi, ipso facto, a concepţiei lor 

despre raportul între divinitate şi om. 

De altfel, gândirea romanilor, despre 

drept, a fost chintesenţiată în acele 

rostiri despre natura şi rostul dreptului, 

exprimate de jurisconsulţi în acele 

formule lapidare şi concise, unice, care 

adeveresc de fapt că, pentru ei, 

principiile dreptului şi ale moralei îşi 

au un izvor comun. Această realitate 

ne-o confirmă atât Celsus, cât şi 

Ulpianus (sec. II). Pentru Celsus, de 

pildă, conform căruia „jus est ars boni 

et aequi” (dreptul este arta binelui şi a 

echităţii), cuvântul drept are atât un 

sens moral, cât şi juridic. De asemenea, 

pentru Ulpian, principiile dreptului 

roman se îngemănează - în rostirea sau 

definirea lor - cu cele de natură morală, 

în chip osmotic şi organic. Intr-adevăr, 

pentru el, "Juris praecepta sunt haec: 

honeste vivere, alteram non laedere, 

suuiti cuique tribuere" (principiile 

dreptului sunt acestea: a trai în mod 

cinstit, a nu vătăma pe altul, a da 

fiecăruia ce este al său). 

După părerea unor specialişti, în 

teoria dreptului roman, în definiţia lui 

Ulpian aflăm că „un principiu de 

morală este pus alături de două 

principii juridice, căci, dacă a nu 

vătămă pe altul şi a da fiecăruia ce este 

al său sunt principii de drept, a trăi în 

mod onorabil este un principiu moral”. 

Or, după cum se poate lesne constata, 

în definiţia lui Ulpian nu putem însă 

identifica un principiu de morală, pus 

alături de două principii juridice, aşa 

morality and fairness exercised contrary, 

a negative effect on international law. 

Conversely, respect for international law 

- writes Mr. Professor I. Diaconu - 

ensure the promotion of a moral element 

in relations between states, in which 

moral values, even unprotected by rules 

of law are respected". 

Under its appearance saw human 

institution, the Christian Church has had 

and she needed - to fulfill its mission - 

the legal rules. Therefore means that the 

Church has to achieve its purpose, 

subject to some forms of law. "In 

reaching the state on the other hand - 

Orthodox canonist wrote a novel at the 

end of the nineteenth century - as a 

church and in contact with other results 

again some reports, to be determined by 

principles of law". But the Church is a 

divine-human institution, spiritual 

nature, its laws based on law have 

binding power, but not constraining civil 

laws. Therefore, in terms of the nature of 

laws, religious right bases their moral 

authority on the actions, not the coercive 

aspect (binding) as civil laws. It should 

also be known that, in the Church, any 

offense shall be tried first as sin, and, its 

severity, is assessed and seriousness of 

the offense, how so and evaluation 

through the Christian moral law.  

As is known, the Romanian, the 

concept of law had - among other things 

- and the meaning of "religion, Christian 

Orthodox". In speaking Romanian, the 

word law has been taken from the Latin 

"religio" which expresses - in discerning 

Noica date - "link from within, by faith 

and conscience", which the Romans had 

passed the unwritten law, i.e. by "mos" 

http://www.crestinortodox.ro/alte-articole/68963-teorii-catolice-despre-raportul-intre-natura-si-har
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după cum afirmau respectivii romanişti, 

ci trei principii cu un fond comun, şi 

mai precis, cu un conţinut moral-

juridic. De altfel, a nu vătăma pe altul 

este înainte de toate un principiu al 

legii morale - consfinţit şi de Legea 

Decalogului [7] - şi apoi un principiu 

înveșmântat în rostirea juridică. Tot un 

principiu moral - înainte de a fi unul de 

natură juridică - este şi a da fiecăruia ce 

este al său. Iată de ce, şi în celebra 

definiţie a lui Ulpian trebuie să vedem 

o exprimare fericită a ambelor 

principii, atât juridice cât şi morale, 

care, la vremea respectivă, defineau 

însăşi concepţia romanilor despre 

relaţia între sacru şi teluric, de unde şi 

obligativitatea "divanarum atque 

humanorum notitia" (cunoaşterii 

lucrurilor divine şi umane), şi, ipso 

facto, "a ceea ce este just şi a ceea ce 

este injust" (insti atque injusti). 

De altfel, din definiţia aceluiaşi 

celebru jurisconsult roman, Ulpian, 

rezultă în chipul cel mai grăitor posibil 

că însăşi ştiinţa dreptului este "justi 

atque injusti scientia" (ştiinţa a ceea ce 

este drept şi nedrept). Or, pentru a 

distinge între ceea ce este drept şi 

nedrept - atât conceptual, cât şi faptic - 

presupune întâi de toate a avea o 

concepţie bine definită despre ceea ce 

este moral şi imoral, bun şi rău, permis 

și nepermis, etc., adică în conformitate 

cu preceptele legii morale naturale. 

Iată, aşadar, că şi din această definiţie a 

lui Ulpian trebuie să reţinem această 

legătură organică, intrinsecă, care 

există între legea morală şi legea 

juridică, şi de care trebuie ţinut seama 

atunci când evaluăm, categorisim sau 

(usually). It is no accident that occurred 

when Nomocanon collections (Pravilele 

Country), Romanians were called 

"divine law" or "law of God" and the 

Romanians, the most tolerant people in 

the Christian world, are bound "visceral" 

them religion of their law.  

It is interesting to see that the law has 

lost in the Middle Ages, much of the 

meaning of civil law - which will not 

recover than in the nineteenth century - 

to designate particular divine law, the 

law par excellence religion; what the law 

is bound to a particular order that cannot 

be violated, and this order is essentially 

divine order [9]. Unlike law - ensuring 

legal compliance, enroll in law, coercive 

force - moral ensures compliance with 

human coexistence, usually unwritten, 

by habit, by secular traditions. Or, just 

by habit were stated and moral relations 

between people who have found their 

religious faith judgment criterion 

support their actions. 

Therefore, osmotic relationship 

between law and morality, between what 

is right and what is good (good), 

between law and religion, etc.. is 

confirmed to not only the historical 

reality of human life, yesterday and 

today, as well as some theorists of law, 

where therefore the natural conclusion: 

there should be no moral law without a 

moral affirmation of the principles of 

humanities, health, the always take into 

account the good, justice and equity, 

values of humanism expensive, as they 

are otherwise provided for and the moral 

law, stemming from biblical Judeo-

Christian, and requested and universal 

human rights, valued themselves as a 
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judecăm fapta umană, şi nu s-o 

raportăm doar la aspectul ei social. Că 

până şi un drept "politic" trebuie să ţină 

seama de principiile enunţate de "legea 

religios-morală", ne adeveresc chiar şi 

unii teoreticieni ai dreptului, pentru 

care statul este „o persoană morală 

politico-teritorială”. 

Fireşte, normele morale nu au o 

valoare juridică, şi nici nu operează 

prin măsuri coercitive (de 

constrângere). Şi, totuşi, ele au un 

caracter obligatoriu până şi în dreptul 

internaţional, fiind adeseori respectate 

sub presiunea opiniei publice. 

Principiile legii morale influenţează de 

altfel toate ramurile dreptului, inclusiv 

cel care are ca obiect ocrotirea 

mediului. De pildă, „morala 

internaţională” - indiferent de ce 

principii religioase ar fi ea străbătută 

(mozaice, budiste, creştine, islamice, 

etc.) - influenţează dreptul 

internaţional, în sensul că tot mai multe 

reguli ale moralei şi echităţii, fiind 

respectate de state, au îmbogăţit dreptul 

internaţional, transformându-se în 

reguli ale sale. „Încălcarea regulilor 

moralei şi echităţii exercită, 

dimpotrivă, o acţiune negativă asupra 

dreptului internaţional. Invers, 

respectarea dreptului internaţional - 

scrie Domnul Profesor I. Diaconu - 

asigura promovarea unui element de 

moralitate în relaţiile dintre state, în 

care şi valorile morale, chiar 

neprotejate prin norme de drept, sunt 

respectate”. 

Sub aspectul său văzut, de instituţie 

umană, Biserica creştină a avut şi are şi 

ea nevoie - pentru îndeplinirea misiunii 

religion man of today and tomorrow.  

Instead of conclusions from this brief 

overview of the relationship between the 

law of law and moral law, we must 

remember that to us, the Romanian 

"Romanian law" - which makes express 

mention Pravilele Country - First of all 

involved observing and applying the 

moral law Christian, as it was prescribed 

by neo-Testament revelation. Moreover, 

we know that once, in the Romanian 

rulers have not had on them than "God 

and the law", i.e. divine law (religious-

Christian), and human law; Nomo-canon 

(church and state), but both results in a 

synergistic will (divine-human). 

A secular law - national or 

international - which does not take into 

account the principles of the moral law, 

universal revealingly proves that the 

men were in total divorce with their 

Creator, and departed from his mind. Or, 

when the mind is separated from the 

mind of God, man becomes or demon or 

animal. Mind, separating from the mind 

of God - said a century anchorite IV - 

necessarily falls into lust and anger. And 

her animal lust and anger devilish. 

Course, and we, today, we might ask: 

Does a judgment rendered by a court 

that ignores basic principles of a moral 

law universally universal, and it is 

sometimes under the impact of the angry 

and alienation of the mind of God ?!  

For the principle of morality, of 

interiority, Socrates once proclaimed, to 

become the general consciousness, it 

took time. Undoubtedly, the time we 

have and we need moral principles 

become a civic conscience, whose spirit 

to express course and city laws. 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 4. Issue 2/2015 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Valentin-Stelian BĂDESCU 

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

381 

sale - de norme juridice. De aceea, 

mijloacele pe care Biserica le are spre 

realizarea scopului său, se supun în 

parte formelor de drept. „Din atingerea 

cu statul pe de alta parte - scria un 

canonist ortodox, roman, la sfârşitul 

secolului al XlX-lea - cum şi din 

contactul unei biserici cu alta rezultă 

iarăşi oarecare raporturi, care trebuie 

stabilite după principii de drept”. Dar, 

Biserica, fiind o instituţie divino-

umană, cu caracter spiritual, legile ei, 

bazate pe drept, au putere obligatorie, 

nu însă şi constrângătoare ca legile 

civile. De aceea, din punct de vedere al 

caracterului legilor, dreptul bisericesc 

îşi întemeiază autoritatea sa pe partea 

morală a acţiunilor, şi nu pe aspectul 

coercitiv (constrângător), ca legile 

civile. De altfel, trebuie ştiut că, în 

Biserică, orice infracţiune se judecă 

mai întâi ca păcat, şi, după gravitatea 

acestuia, se apreciază şi gravitatea 

infracţiunii, de unde deci şi evaluarea 

acestuia prin prisma legii moral-

creştine. 

După cum se ştie, la români, 

noţiunea de lege a avut - printre altele - 

şi sensul de „credinţă religioasă, 

creştină, ortodoxă”. In rostirea 

românească, cuvântul lege a fost 

preluat din latinescul "religio", care 

exprima - în desluşirea dată de C. 

Noica - "a lega dinăuntru, prin credinţă 

şi conştiinţă", ceea ce la romani se 

transmisese prin legea nescrisă, adică 

prin "mos" (obicei). Nu este deci 

întâmplător faptul că atunci când au 

apărut Colecţiile nomocanonice 

(Pravilele Ţării), românii le-au numit 

"legea dumnezeiască” sau „legea lui 

Naturally, only then we can talk of a 

compliance and enforcement of state 

laws and the legal and civic 

consciousness, enlightened and religious 

and moral principles laid down by the 

sacred book of the Judeo- Christians, 

that the Bible - the only original text – 

the major European literatures have 

known since the dawn of their assertion, 

and in which our nation has found itself 

sobriety Romanian national 

consciousness [10]. In the same vein are 

the rules of canon law, touching the 

secular law, and environmental law 

under the influence of morality and 

religion have experienced a slow process 

of humanization, as we try to 

demonstrate below. 

 

5. Instead of conclusions, about 

the humanization of environmental 

law 

 

The idea to undertake this task is even 

recent, and I consider that environmental 

law permeates all sectors, integrating 

environmental protection into all 

compartments of economic and social 

life. Thus, we can thus show inter-and 

transdisciplinary character of 

interactivity.  

Environmental law that the rules 

governing social relations of its 

protection and conservation in all sectors 

such as, for example, elements of the 

environment (water, air, soil) and those 

ecosystems (water, air, land) and human 

actions cross (which is manifested in all 

sectors), we can emphasize the 

globalizing nature of this right.  

As stated prof. Dr. Mircea Duţu, 
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Dumnezeu”, iar românii, poporul cel 

mai tolerant din lumea creştină, sunt 

legaţi „visceral” le religia lor de legea 

lor. 

Este interesant de văzut că lege a 

pierdut în Evul Mediu, o mare parte din 

sensul de lege civilă – pe care nu-l va 

recăpăta decât în secolul al XIX –lea – 

pentru a desemna, îndeosebi legea 

divină, legea prin excelenţă, religia; 

legea este ceea ce leagă de o anumită 

ordine ce nu poate fi încălcată, iar 

ordinea aceasta este, în mod esenţial, 

ordinea divină [9]. Spre deosebire de 

drept - care asigură respectarea 

normelor juridice, înscrie în legi, prin 

forţa de constrângere - morala asigură 

respectarea normelor convieţuirii 

umane, de obicei nescrise, prin obicei, 

prin tradiţii seculare. Or, tocmai prin 

acest obicei au fost statuate şi relaţiile 

morale dintre oameni, care au găsit în 

credinţa lor religioasă suportul şi 

criteriul judecăţii faptelor lor.  

Aşadar, legătura osmotică între 

drept şi morală, între ce este drept şi ce 

este bine (bun), între drept şi religie, 

etc. este adeverită nu numai de 

realitatea istorică a vieţii umane, de ieri 

şi de azi, cât şi de unii teoreticieni ai 

dreptului, de unde deci şi concluzia 

firească: nu trebuie să existe drept fără 

morală, fără afirmarea principiilor unei 

morale umaniste, sănătoase, care să 

aibă întotdeauna în vedere binele, 

dreptatea şi echitatea, valori scumpe 

umanismului, aşa cum sunt ele de altfel 

prevăzute şi de legea morală, de 

sorginte biblică, iudeo-creştină, şi 

cerute şi de drepturile universale ale 

omului, apreciate ele însele ca o religie 

"such a general provision reveals social 

value afforded special legal maintaining 

ecological balance and preservation of 

condition elements and environmental 

factors and prints relevant mandatory 

rules of law. Accordingly, the provisions 

of environmental law are "public" does 

not allow exceptions to their 

requirements" [11]. 

Recognition of a green public order as 

a limit and the objective of 

administrative action are controversial. 

This topic comes up against the 

difficulty of admitting the existence of 

several public orders, each specific to a 

particular branch of law, as well as the 

fact that the new definition and 

characteristics of this concept are not 

sufficiently well defined. But even if we 

admit the existence in the care 

environment of public order, I may agree 

with the above in that, whereas some are 

mandatory legislative provisions are not 

permissible exceptions to this. Indeed, 

such a result is not within the public 

policy nature of legal norms, but that it 

is imperative norms; However, most of 

the legislation consists of mandatory 

provisions, but only some of them public 

order.  

Among other effects of legislative 

declaration of public interest that 

characterize environmental activities we 

consider the creation of public service 

environment so that from the moment 

the environment is considered to be of 

general interest, there is no obstacle to 

creation, public authorities, public 

services responsible for its management 

[12]. Public services were also at the 

beginning of this century, responsible 
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a omului de azi şi de mâine. 

In loc de concluzii la această 

succintă prezentare a raportului dintre 

legea de drept şi legea morală, ţinem să 

amintim că la noi, la români, "legea 

românească" - de care fac menţiune 

expresa Pravilele Ţării - presupunea 

întâi de toate observarea şi aplicarea 

legii moral-creştine, aşa cum era ea 

prevăzută de Revelaţia neo-

testamentară. Mai mult, ştim că 

odinioară, în Ţările Române, 

Domnitorii n-au avut asupra-le decât 

"pe Dumnezeu şi legea", adică legea 

dumnezeiască (religios-creştină), şi 

legea omenească; nomo-canonică (de 

Stat şi bisericească), ambele rezultate 

însă dintr-o voinţă sinergetică (divino-

umană). 

O lege seculară - naţională sau 

internaţională - care nu ţine seama de 

principiile legii morale, universale, 

vădeşte în mod grăitor că autorii ei sunt 

în divorţ total cu Creatorul lor, şi că s-

au depărtat de gândirea Lui. Or, când 

mintea se desparte de gândirea lui 

Dumnezeu, omul devine sau demon sau 

animal. Mintea, despărţindu-se de 

gândirea lui Dumnezeu - spunea un 

anahoret din secolul al IV-lea - cade în 

mod necesar în poftă şi mânie. Şi pofta-

i animalică, iar mânia drăcească. 

Fireşte, şi noi, cei de astăzi, ne-am 

putea întreba: oare o sentinţă 

pronunţată printr-o hotărâre 

judecătorească, care nu ţine seama de 

principiile elementare ale unei legi 

morale, unanim-universale, se află 

uneori şi ea sub impactul acestei mânii 

şi înstrăinări de gândirea lui Dumnezeu 

?! 

for the environmental protection or in 

part (eg, decentralized services of the 

state department of agriculture and 

direction) or fully (specialized public 

venues, such as national parks or 

financial agencies basin); some are 

private organizations, including 

associations of environmental 

protection, strictly controlled by the state 

and exercising public powers (control of 

nature reserves) can be recognized by 

the court as a public service 

administrative management of the care 

environment.  

The main role of environmental law is 

to mitigate environmental damage and 

hence to alleviate human suffering. What 

is sought is to first clearly understand its 

rules, without losing too much time and 

energy. Through the right rules reflect 

the reality surrounding and enable man 

to discipline conduct. Being created as a 

regulatory tool in society, law society 

permanently bound and forced to evolve 

along with the evolution of society to 

adapt to all needs of the people. Hence, 

on the one hand, the right progress with 

the progress of society, on the other 

hand, it must be studied in its evolution 

in relation to society. 

Study direction evolves humanizing 

environmental law is a relatively recent 

concern and, I might add, not very 

widespread. Until the twentieth century 

could not put this problem, because the 

environment is still in its normal state, 

unaffected by human activities, and 

about protecting its humanitarian 

standards were just a lofty goal difficult 

to establish with instruments legal and 

much less in practice.  
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Pentru ca principiul moralităţii, al 

interiorităţii, proclamat odinioară de 

Socrate, să devină conştiinţă generală, a 

avut nevoie de timp. Fără îndoială, de 

timp vom avea şi noi nevoie pentru ca 

principiile moralei să devină o 

conştiinţă civică, al cărei spirit să se 

exprime bineînţeles şi în legile cetăţii. 

Fireşte, de-abia atunci vom putea vorbi 

şi de o respectare şi aplicare a legilor ca 

stare şi conştiinţa civică şi juridică, 

luminată şi de principiile religios-

morale enunţate de Cartea sacră a 

iudeo-creştinilor, adică Biblia – 

singurul text original -, pe care marile 

literaturi europene au cunoscut-o încă 

din zorii afirmării lor, şi în care şi 

neamul nostru şi-a găsit însăşi trezia 

conştiinţei naţionale româneşti [10]. În 

acelaşi sens sunt şi normele dreptului 

canonic, tangente celor ale dreptului 

laic, dar şi ale dreptului mediului care 

sub influenţa moralei şi a religiei au 

cunoscut un lent proces de umanizare, 

aşa cum vom încerca să demonstrăm în 

continuare. 

 

5. În loc de concluzii, despre 

umanizarea dreptului mediului 

 

Ideea de a întreprinde acest demers 

este chiar de dată recentă şi am în 

vedere că dreptul mediului penetrează 

în toate sectoarele, integrând protecţia 

mediului în toate compartimentele 

vieţii economice şi sociale. Astfel, 

putem pune în evidenţă caracterul său 

inter şi transdisciplinar, de 

interactivitate. 

Faptul că normele dreptului 

mediului reglementează relaţiile sociale 

When we talk about humanizing 

environmental law we focus on the key 

role of innovation in training, 

formulation and interpretation of the 

law, a mechanism that is manifested 

both in the substrate and in the right 

language. The humanization of 

environmental law has been led and 

influenced the current period to a large 

extent the need to defend and respect for 

human rights and the principles of 

humanity (humanism) showing us how it 

changed right thus gaining a more 

human face. Increasing substitution of 

terms that designated environment in its 

short history, both domestically and 

internationally, reflecting the growing 

influence of the movement for human 

rights. Concentrating on developing our 

driven and targeted human rights and 

principles of humanism, suggest that 

they are not only part of the multiple 

factors that interact and compete with 

the formation of rules of law.  

Humanitarian concerns played an 

important role in triggering negotiations 

treaties prohibiting the use of certain 

types of weapons or those that require 

arms control. Here's how the study of the 

current state (synchrony) must be 

combined with the study of past states 

(diachronic) and determines the 

complexity of social and legal 

structuring its research efforts, a division 

of roles in relation to the need for 

enhancement of the correlated aspect of 

this phenomenon.  

Right-complex phenomenon of 

society – is studied not only from a 

historical perspective – a phenomenon 

that preserve certain permanence over 
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de protecţie şi conservare ale acestuia 

în toate sectoarele, cum ar fi, de pildă, 

elementele mediului (apa, aerul, 

solurile) şi ecosistemele respective 

(acvatice, aeriene, terestre), precum şi 

acţiunile antropice transversale (care se 

manifestă în toate sectoarele), putem să 

punem în evidenţă caracterul 

globalizant al acestui drept. 

Astfel, cum precizează Domnul 

Prof. univ. dr. Mircea Duţu, „o 

asemenea dispoziţie generală relevă 

valoarea social-juridică deosebită 

conferită păstrării echilibrului ecologic 

şi conservării stării elementelor şi 

factorilor de mediu şi imprimă un 

caracter imperativ normelor de drept 

pertinente. În consecinţă, prevederile 

dreptului mediului sunt de „ordine 

publică”, nepermiţând derogări de la 

prescripţiile lor” [11]. 

Recunoaşterea unei ordini publice 

ecologice ca limită şi ca obiectiv al 

acţiunii administrative este un subiect 

controversat. Acest subiect se loveşte 

de dificultatea de a admite existenţa 

mai multor ordini publice, fiecare 

specifică unei anume ramuri a 

dreptului, ca şi de împrejurarea că, la 

noi, definiţia şi trăsăturile acestei 

noţiuni nu sunt îndeajuns de bine 

precizate. Dar, chiar dacă am admite 

existenţa, în domeniul ocrotirii 

mediului, a unei ordini publice, n-am 

putea fi de acord cu opinia menţionată 

mai sus în sensul că, întrucât anumite 

prevederi legislative sunt de ordine 

publică, nu sunt îngăduite derogări de 

la acestea. Într-adevăr, o asemenea 

consecinţă nu ţine de caracterul de 

ordine publică al normelor legale, ci de 

social development, but also turns in this 

development, but also from a structural 

perspective - a phenomenon with 

multiple determinants of quality, the 

elements that are in turn in a state of 

severe interference, as well as from a 

global perspective, that a dosed system 

with regularity characteristics. Track the 

status of this phenomenon highlights 

strong legal progress, but at the same 

time highlights the contradictions 

inherent in the humanization of 

environmental law. This alone proves 

that the study of history is not enough, 

no research combined with synchronous, 

but needs to be examined current 

environmental law he develops to 

determine whether it is possible to trace 

the evolution of current trends right 

perspective interstate to a human rights 

perspective and still retains its vigor 

[13]. 

A talk and especially to perform a 

scientific approach about humanizing 

environmental law in many respects may 

seem a contradiction in terms. For a 

thorough and conclusive of the issue of 

the title of this paper we find necessary 

to render the etymological definition of 

the term: humanization, humanizing, 

humanitarianism and humanitarian. 

Thus, according to "Romanian language 

explanatory dictionary-DEX", the notion 

of humanization means "humanizing 

action and outcome, and to humanize 

means "doing more humane closer to 

people" [14].  The same source (DEX) 

defines humanitarian humanitarianism 

and notions as "one who seeks, which is 

concerned with the good of humanity, 

full of humanity, devoted to humanity" 
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faptul că este vorba despre norme 

imperative; or, cea mai mare parte a 

legislaţiei este alcătuită din dispoziţii 

imperative, dar numai o parte dintre 

acestea ţin de ordinea publică. 

Printre alte efecte ale declarării 

legislative a interesului public ce 

caracterizează activităţile privind 

protecţia mediului avem în vedere 

crearea unor servicii publice ale 

protecţiei mediului astfel, încât 

începând din momentul în care 

protecţia mediului este socotită a fi de 

interes general, nu mai există nici un 

obstacol pentru crearea, de către 

autorităţile publice, a unor servicii 

publice însărcinate cu gestionarea 

acestuia” [12]. Asemenea servicii 

publice existau chiar la începutul 

acestui secol, însărcinate fiind cu 

protecţia mediului, fie în parte (de 

pildă, serviciile descentralizate ale 

statului, precum direcţia 

departamentală a agriculturii), fie în 

totalitate (stabilimente publice 

specializate, precum parcurile naţionale 

sau agenţiile financiare de bazin); unele 

fiind organisme de drept privat, printre 

care şi asociaţiile de protecţie a 

mediului, controlate riguros de către 

stat şi care exercită prerogative de 

putere publică (controlul unei rezervaţii 

naturale) pot fi recunoscute de instanţa 

judecătorească drept gestionare ale 

unui serviciu public administrativ de 

ocrotire a mediului. 

Rolul principal al dreptului mediului 

este acela de a atenua daunele 

provocate mediului şi implicit de a 

alina suferinţele oamenilor. Ceea ce se 

urmăreşte în primul rând este să se 

and "conceptual understanding attitude, 

love for people and humanity, 

humanity".  

The term manhood is used to describe 

the community of human beings and at 

the same time, to describe a feeling of 

goodwill to its members. The distinction 

between these concepts is rarely marked 

so that they are often confused. Two 

terms often used so that, for most of the 

time meaning is lost. Become empty of 

content and use them under inertia.  

Human collectivity always made 

subject to further studies in many 

scientific disciplines. Moreover, science 

bent liberally to rationalize feelings like 

anger, love. In retaliation, the debate on 

the existence or nature of "other 

persons", which we call here the 

humanity of man – long remained 

isolated in the periphery areas of 

philosophy and morals. Could science 

prove that man's humanity is not only an 

innate feeling but and also a prerequisite 

for the harmony of our collective 

existence? What makes this difficult is 

cruel tentative evidence that human 

beings are capable of such extreme 

inhumanity.  

The debate on environmental law and 

human rights and their application in this 

century might change in dramatic 

fashion if humanity and inhumanity of 

human beings, and their harmonious 

coexistence conditions could be 

explained in terms of objective and 

scientific. Thus, compliance with these 

concepts will appear not only a legal 

obligation, but  also as a human 

imperative inherent in our existence. We 

can say that certain behaviors are 
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înţeleagă clar normele sale, fără să se 

piardă prea multă vreme şi energie. 

Prin intermediul normelor dreptul 

reflectă realitatea înconjurătoare şi 

permite omului să-şi disciplineze 

conduita. Fiind creat ca instrument de 

reglementare în societate, dreptul 

rămâne permanent legat de societate şi 

este obligat să evolueze împreună cu 

evoluţia societăţii pentru a se putea 

adapta la toate nevoile oamenilor. De 

aici rezultă pe de o parte, că dreptul 

progresează o dată cu progresul 

societăţii, pe de altă parte, el trebuie 

studiat în evoluţia ei, în legătură cu 

societatea. 

Studierea direcţiei în care evoluează 

umanizarea dreptului mediului 

constituie o preocupare relativ recentă 

şi, trebuie să adaug, nu prea răspândită. 

Până în secolul al XX lea nu s-a putut 

pune această problemă, din cauză că 

mediul se afla încă în starea sa 

normală, neafectată de activităţile 

umane, iar despre protecţia sa, 

standardele umanitare erau doar un 

deziderat măreţ, dificil de stabilit prin 

intermediul unor instrumente juridice şi 

cu atât mai puţin de pus în practică.  

Când vorbim de umanizarea 

dreptului mediului ne vom concentra 

asupra rolului determinant al inovaţiei 

în formarea, formularea şi interpretarea 

normelor de drept, mecanism ce se 

manifestă atât în substratul cât şi în 

limbajul dreptului. Procesul de 

umanizare a dreptului mediului a fost 

condus şi influenţat în perioada actuală 

într-o mare măsură de necesitatea 

apărării şi respectării drepturilor 

omului şi de principiile omeniei 

unacceptable not only legally, but 

because they are foreign to the human 

being. The famous excuse of "violent 

nature of man", so-called uncontrollable, 

will become unacceptable.  

"Scientific evidence" of human 

humanity will not come only from the 

combined knowledge of multiple 

disciplines. In this attempt to rationalize 

human humanity, we call on behaviorist 

psychology, neuro-sciences, social 

sciences, anthropology, genetics, 

statistics, medical, economics, political 

sciences or all of these disciplines? Blow 

into the world of science a new wind 

could provide us a lead. One of the 

fundamental premises of science is that 

the findings will have in one way or 

another, serve the collective progress of 

humanity. Subjects as diverse as 

medicine, mathematics, physics, 

economics, anthropology and sociology 

compete together, but it requires effort 

transposition of scientific discoveries in 

the public domain and the active 

intervention of persons invested with 

power. With the progress of science 

have developed links across disciplines 

and languages increasingly complex and 

inaccessible to laymen. The wind again 

which I alluded is to take note of the fact 

that increasing specialization and 

compartmentalization of science requires 

the establishment of interdisciplinary 

bridges and translation of knowledge 

and discoveries in a form usable by the 

public and by policy makers is not easy 

nor automatic.  

To return to the humanity of man, the 

good news is that scientific research has 

evolved effectively streamlining 
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(umanismului) demonstrându-ne cum 

s-a schimbat dreptul dobândind astfel o 

faţă mai umană. Substituirea crescândă 

a termenilor ce desemnau dreptul 

mediului, în scurta sa istorie, atât în 

plan intern cât şi internaţional, reflectă 

influenţa crescândă a mişcării pentru 

respectarea drepturilor omului. 

Concentrând-ne asupra dezvoltării 

impulsionate şi direcţionate de 

drepturile omului şi principiile 

umanismului, sugerăm că aceştia nu 

sunt decât o parte a multiplilor factori 

care interacţionează şi intră în 

competiţie cu formarea normelor de 

drept. 

Preocupările umanitare au jucat un 

rol important şi în declanşarea 

negocierilor tratatelor care interzic 

folosirea anumitor tipuri de arme ori 

cele care impun controlul 

armamentelor. Iată cum studiul stării 

actuale (sincronie) trebuie combinat cu 

studiul stărilor trecute (diacronie), iar 

complexitatea fenomenului social-

juridic determină o structurare a 

eforturilor de cercetare a acestuia, o 

împărţire a rolurilor în raport de 

necesitatea punerii în valoare a laturilor 

corelate ale acestui fenomen.   

Dreptul, fenomen complex al 

societăţii - este studiat nu numai din 

perspectivă istorică - fenomen ce-şi 

conservă anumite permanenţe de-a 

lungul dezvoltării sociale, dar care se 

transformă totodată în cadrul acestei 

dezvoltări, dar şi din perspectivă 

structurală - fenomen cu multiple 

determinaţii calitative, cu elemente 

componente aflate la rândul lor într-o 

stare de acută interferenţă, precum şi 

objectives prospects of this notion. The 

bad news is that those scientists are 

rarely, if ever, referred to the 

implications of their work for the 

implementation and promotion of 

international humanitarian law and 

human rights. In other words, the two 

communities - the "scientific" and 

"humanitarian" – not simply articulated 

their knowledge. In this area, you cannot 

hope for decisive progress, for example, 

the discovery of DNA structure. 

"Scientific evidence" of human 

humanity will not come only from the 

combined knowledge of multiple 

disciplines. Humanity and inhumanity 

can largely be explained in scientific 

terms, but few officials of the 

international community or legal 

professionals seem to want to explore 

the road.  

The international community must 

engage in this way, since those who 

have the power to limit environmental 

damage as too often international 

relations and law as instruments in the 

service of strengthening security or 

economic progress, if not their personal 

interest. They could earn more if 

humanity is man would be considered in 

scientific terms, especially scientific bail 

would help establish the true universality 

of environmental law and human rights 

and should shed light on the objective 

and purpose. Promoting human 

humanity does not necessarily pass 

through scientific research, but 

multidisciplinary scientific knowledge 

will be made for the benefit of humanity, 

promoting a modern concept, coherent, 

objective, understandable and universal 
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din perspectivă globală, ca un sistem 

închegat, cu regularităţi caracteristice. 

Urmărirea evoluţiei acestui fenomen 

subliniază puternic starea de progres 

juridic, dar evidenţiază în acelaşi timp 

şi contradicţiile inerente ale umanizării 

dreptului mediului. Astfel se dovedeşte 

că singur studiul istoriei nu este 

suficient, nici combinat cu cercetarea 

sincronică, ci trebuie examinate 

necesităţile actuale ale dreptului 

mediului în care el se dezvoltă, pentru a 

se stabili dacă este posibil ca tendinţe 

actuale care trasează evoluţia dreptului 

dintr-o perspectivă interstatală spre o 

perspectivă a drepturilor omului îşi 

păstrează şi în continuare vigoarea 

[13]. 

A vorbi şi mai ales a efectua un 

demers ştiinţific despre umanizarea 

dreptului mediului poate părea în multe 

privinţe o contradicţie în termeni. 

Pentru o analiză aprofundată şi 

concludentă a problematicii enunţată în 

titlul acestei lucrări găsim necesar să 

redăm definiţiile etimologice ale 

noţiunilor de: umanizare, a 

umaniza,umanitarism şi umanitar. 

Astfel, potrivit „Dicţionarului 

explicativ al limbii române - DEX”, 

prin noţiunea de umanizare se înţelege 

„acţiunea de a umaniza şi rezultatul ei, 

iar a umaniza înseamnă, „a face mai 

uman mai apropiat de oameni” [14]. 

Aceeaşi sursă (DEX) defineşte şi 

noţiunile umanitar şi umanitarism ca 

fiind „cel care urmăreşte, care se 

preocupă de binele omenirii, plin de 

umanitate, devotat umanităţii” şi 

respectiv „concepţie, atitudine de 

înţelegere, de dragoste faţă de oameni 

communicability. It is our mission and 

new researchers to convince the public 

and especially policy makers to 

recognize the true meaning and 

importance of human mankind.  

Therefore, from the foregoing, on the 

same page with other reputed Romanian 

and foreign authors, complete citations 

identified in this paper, we feel obliged 

to continue the discussion on this topic 

hoping her character beneficial for the 

correct meaning of humanization 

environmental law known as theoretical 

and practical importance, even if it is a 

difficult task, it is not impossible, 

assuming both benefits and risks. 
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concepte va apărea nu numai ca o 

obligaţie legală, ci chiar ca un 

imperativ uman inerent existenţei 

noastre. Putem afirma că anumite 

comportamente sunt inacceptabile nu 

numai din punct de vedere juridic, ci 

pentru că ele sunt străine fiinţei umane. 

Faimoasa scuză a „naturii violente a 

omului”, aşa-zisă incontrolabilă, va 

deveni astfel de neacceptat. 

„Dovada ştiinţifică” a umanităţii 

omului nu va putea veni decât din 

cunoştinţele combinate ale multiplelor 

discipline. În această tentativă de 

raţionalizare a umanităţii omului, vom 

face apel la psihologia behavioristă, la 

neuro-ştiinţe,la ştiinţele sociale, la 

antropologie, la genetică, la statistică, 

la medicină, la economie, la ştiinţele 

politice sau la toate aceste discipline? 

Suflă în lumea ştiinţelor un vânt nou 

care ar putea să ne furnizeze o pistă. 

Una dintre premisele fundamentale ale 

ştiinţei este că descoperirile vor trebui 

într-o manieră sau alta, să servească 

progresului colectiv al umanităţii. 

 Discipline atât de variate ca 

medicina, matematica, fizica, 

economia, antropologia şi sociologia 

concurează împreună, însă aceasta 

necesită eforturi de transpunere a 

descoperirilor ştiinţifice în domeniul 

public şi intervenţia activă a 

persoanelor investite cu puteri. O dată 

cu progresul ştiinţei s-au dezvoltat 

legături între diverse discipline, precum 

şi limbaje din ce în ce mai complexe şi 

inaccesibile profanilor. Vântul nou la 

care am făcut aluzie constă în luarea la 

cunoştinţă a faptului că specializarea şi 

compartimentarea crescândă a ştiinţelor 

[22] Popescu Dumitra, Popescu I. Mircea, 

Dreptul Mediului - Documente şi tratate 

internaționale, (Environmental Law - 

Documents and  international treaties) Alt 

Print Publishing House Bucharest, 2002; 
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necesită stabilirea unor punţi 

interdisciplinare şi că transpunerea 

cunoştinţelor şi a descoperirilor sub o 

formă utilizabilă de către public şi de 

către responsabilii politici nu este nici 

uşoară, nici automată. 

Pentru a reveni la umanitatea 

omului, vestea bună este că cercetarea 

ştiinţifică a degajat în mod efectiv 

perspectivele raţionalizării obiective a 

acestei noţiuni. Vestea rea este că 

oamenii de ştiinţă respectivi fac rareori, 

chiar niciodată, referire la implicaţiile 

muncii lor pentru aplicarea şi 

promovarea dreptului internaţional 

umanitar şi a drepturilor omului. Cu 

alte cuvinte, cele două comunităţi - 

„ştiinţifică” şi „umanitară” - nu şi-au 

articulat pur şi simplu cunoştinţele lor. 

În acest domeniu, nu se poate spera la o 

evoluţie decisivă ca, de exemplu, în 

descoperirea structurii ADN-ului. 

„Dovada ştiinţifică” a umanităţii 

omului nu va putea să vină decât din 

cunoştinţele combinate ale multiplelor 

discipline. Umanitatea şi inumanitatea 

nu pot în bună parte să fie explicate în 

termeni ştiinţifici, însă puţini 

responsabili ai comunităţii 

internaţionale sau specialişti în drept 

par să dorească să exploreze acest 

drum. 

Societatea internaţională trebuie să 

se angajeze pe această cale, întrucât cei 

ce au puterea să limiteze daunele 

provocate mediului consideră prea 

adesea relaţiile internaţionale şi dreptul 

ca instrumente în serviciul progresului 

economic sau al întăririi securităţii, 

dacă acesta nu este interesul lor 

personal. S-ar putea să se câştige mai 
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mult dacă umanitatea omului ar fi 

analizată în termeni ştiinţifici, mai ales 

cauţiunea ştiinţifică ar contribui la 

stabilirea adevăratei universalităţi a 

dreptului mediului şi a drepturilor 

omului şi ar pune în lumină obiectivul 

şi finalitatea lor. Promovarea umanităţii 

omului nu trece necesarmente prin 

cercetarea ştiinţifică, însă cunoştinţele 

ştiinţifice pluridisciplinare vor putea fi 

puse în profitul promovării unui 

concept modern de umanitate, coerent, 

obiectiv, comprehensibil,universal şi 

comunicabil. Ne revine şi nouă 

cercetătorilor misiunea de a convinge 

publicul şi mai ales responsabilii 

politici să recunoască adevărata 

semnificaţie şi importanţa umanităţii 

omului.  

Prin urmare, din cele ce preced, pe 

aceeaşi lungime de undă cu alţi reputaţi 

autori români şi străini, identificaţi în 

referinţele bibliografice care întregesc 

această lucrare, ne simţim datori să 

continuăm discuţia pe această temă 

sperând în caracterul ei benefic pentru 

stabilirea corectă a sensului umanizării 

dreptului mediului cunoscută fiind 

importanţa sa teoretică şi practică, chiar 

dacă este o misiune dificilă, nu este 

imposibilă, asumându-ne deopotrivă 

atât beneficiile cât şi riscurile ei. 

 

Referințe 

 

[1] Mircea Duţu, Cuvânt înainte, 

Almanahul mediului, 2014, Editura 

Biltong, Bucureşti, 2014, p. 5; 

[2] Nicolae Popa, Teoria generală a 

dreptului, Editura Actami, Bucureşti, 1998, 

p. 80; 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 4. Issue 2/2015 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Valentin-Stelian BĂDESCU 

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

394 

[3] Adriana Camelia Voicu, Despre 

drept, morală şi religie, în „Revista de 

investigare a criminalităţii”, nr. 1/2013, 

Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013, 

p. 41; 

[4] Idem, p. 139; 

[5] Ibidem; 

[6] Sabin Ştir, Fundamentul moral şi 

religios al dreptului. Teză de doctorat. 

Academia de Poliţie, Bucureşti, 2013, p. 

17; 

[7] Epistola către romani a Sfântului 

Apostol Pavel, cap. 14-15, p. 1289; 

[8] Cele zece porunci, Ieşirea, op. cit. p. 

89; 

[9] Neagu Djuvara, Între orient şi 

occident. Ţările române la începutul epocii 

moderne. Editura Humanitas, Bucureşti, 

2009, p. 166; 

[10] Nicolae V. Dura, Dreptul şi religia - 

normele juridice şi normele religios-

morale, material preluat de pe site-ul, 

http://www.crestinortodox.ro/drept-

bisericesc/69944; 

[11] Mircea Duţu, Introducere în dreptul 

penal al mediului, Editura Hamangiu, 

Bucureşti, 2013, p. 47; 

[12] Idem, p. 55; 

[13] Pentru ample repere doctrinare 

privind actualele transformări ale dreptului 

internaţional a se vedea şi Nguyen Dinh, 

Patrick Daillier, Alain Pellet, op. cit,1994, 

p. 60-81, precum şi bibliografia citată 

acolo; 

[14] DEX, Dicţionar explicativ al limbii 

române, Editura Univers Enciclopedic, 

Bucureşti,1998, p.1132; 

[15] Valentin-Stelian Bădescu, Dreptul 

mediului. Sisteme de management de 

mediu, Editura CHBeck, Bucureşti, 2012; 

[16] Mircea Duțu, Dreptul mediului, 

Editura C. H. Beck, București, 2007; 

[17] Mircea Duțu, Tratat de dreptul 

mediului, Ediția a 3-a, Editura C. H. Beck, 

București, 2007; 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 4. Issue 2/2015 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Valentin-Stelian BĂDESCU 

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

395 

[18] Ernest Lupan, Tratat de dreptul 

mediului, C. H. Beck, București, 2009; 

[19] Daniela Marinescu, Tratat de dreptul 

mediului, Editura Universul Juridic, 

București, 2007; 

[20] Michel Prieur, Droit de 

l’environnement, 2-e edition, DALLOZ, 

Paris, 1991; 

[21] Paques M., La Protection de l 

environnement au coeur du sisteme 

juridique international et droit intern. 

Bruxelles, Bruylant, 2003; 

[22] Popescu Dumitra, Popescu I. Mircea, 

Dreptul Mediului - Documente şi tratate 

internaționale, Editura Alt Print, București, 

2002; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 4. Issue 2/2015 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Valentin-Stelian BĂDESCU 

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

396 

 

 

 

 

 

 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 4. Issue 2/2015 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Delia MAGHERESCU 

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

397 

 

Noi tendinţe imigraţioniste în 

Europa 
 

 

Dr. Delia MAGHERESCU 

Avocat, Baroul Gorj 

delia_magherescu@yahoo.com 

 

 

Rezumat: Scena juridică europeană, 

precum şi actorii ei, traversează la 

momentul actual o perioadă nouă şi 

dificilă, caracterizată de numeroase 

schimbări atât în domeniul social, cât şi în 

cel politic. Din punct de vedere juridic, în 

cadrul Uniunii Europene, recenta 

escaladare a convenţiilor, adoptate de 

către instituţiile europene, precum şi a 

altor documente relevante în materie, a 

produs consecinţe care pot fi observate 

fără dificultate. Flagelul mişcării masive a 

imigranţilor din Orientul Mijlociu spre 

Uniunea Europeană, reprezintă un grav 

pericol pentru societăţile din vest-ul 

Europei, precum şi o ameninţare, care 

implică o atenţie sporită a autorităţilor 

europene cu scopul de a gestiona situaţia 

actuală apărută în acest sens. Lucrarea 

urmăreşte să exprime unele idei şi să 

propună câteva soluţii adecvate pentru 

înlăturarea neajunsurilor create de valul 

mare de imigranţi, odată ce ei au pătruns 

în ţările membre ale Uniunii Europene. De 

asemenea, lucrarea se focalizează asupra 

analizării măsurilor, pe care autorităţile 

europene le-au adoptat în vederea 

soluţionării situaţiei reale existente în 

spaţiul Uniunii Europene. 
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migraţia neobişnuită; măsurile legale; 

strategia Uniunii Europene. 
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Abstract: The European legal scene and 

its actors pass curently a new and difficult 

period, featured by several changes both in 

social and political field. From a legal point 

of view, within the EU area, the recent 

climbing over the conventions adopted by 

the EU institutions as well as other related 

documents have produced such 

consequences as they can be seen without 

difficulties. The scourge of massive 

immigrants’ movement from the Mid Asia to 

the EU area is a serious danger for the 

Western societies as well as a threat, which 

imposes a particular attention in order for 

the EU authorities to control the current 

situation arisen on this topic. The paper 

aims to provide some ideas and propose 

appropriate solutions for removing 

drawbacks created by the rush of 

immigrants, once they arrived in the EU 

countries. It also focuses on analyzing 

measures the EU authorities have to adopt in 

order to solve the real situation stated within 

the EU area. 
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Introducere  

 

Încă de la constituirea sa, Uniunea 

Europeană a abordat o politică, atât 

internă, în cadrul statelor membre, cât 

şi externă, faţă de state terţe, bazată pe 

principiile respectării drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale omului, pe 

ideea de cooperare internaţională în 

diferite domenii de interes, cu 

precădere în cel judiciar, pe dreptul 

statelor la autodeterminare, precum şi 

pe cel al suveranităţii şi libertăţii 

acestora.  

Cooperarea cu state din afara 

Uniunii Europene, atât din Europa, cât 

şi din întreaga lume, a fost prioritatea 

numărul unu a autorităţilor de la 

Bruxelles, pe care au exprimat-o ori de 

câte ori a fost nevoie să consfinţească 

principiile mai sus arătate. În acest 

sens, au fost create unele structuri 

specializate pe întărirea capacităţii de 

cooperare cu statele nemembre din 

imediata vecinătate, dar mai ales cu 

partenerii deveniţi tradiţionali, 

concepând, la nivel internaţional, ideea 

de stabilitate şi parteneriat.  

Desigur, că abordarea Uniunii 

Europene avea să se orienteze asupra 

chestiunilor referitoare la politica de 

securitate în regiune, la asigurarea 

frontierelor externe ale acesteia, 

precum şi la stabilirea unui climat de 

justiţie, libertate şi securitate pentru 

cetăţenii statelor membre.  

Nu în ultimul rând, lupta împotriva 

infracţiunilor grave, de crimă 

organizată şi terorism, a deschis calea 

adoptării unui cadru legal hotărât, bazat 

 

Introduction  

 

Since its constitution, the European 

Union has approached both a home 

policy, within the member states, and a 

foreign one, regarding the third 

countries, based on the principles of 

respecting fundamental human rights, on 

the idea of international cooperation in 

several areas of interests, in particular in 

judicial matters, on the states’ tight to 

self-determination as well as on their 

sovereignty and liberty.  

The cooperation with non-member 

states of the European Union and other 

states all over the world is the first 

priority of the Brussels authorities, 

which has been expressed as much as 

necessary to confirm those principles 

stated above. In this way, certain 

structures specialized on strengthening 

cooperation ability with non-member 

states in close area of the European 

Union were created, but more particular 

with traditional partners, initiating the 

idea of stability and partnership at the 

international level.  

Certainly, the European Union 

approach was going to orientate over the 

issues regarding the security policy in 

region, the security of its external 

borders as well as establishing a climate 

of justice, liberty and security for the 

European citizens.  

Not in the last time, fighting against 

serious crimes of organized crime and 

terrorism, opened the way of adopting a 

firm legal framework, based on an ample 

vision of combating terrorism and 

transnational crime. Within this 
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pe o viziune amplă în combaterea 

terorismului şi infracţiunilor 

transfrontaliere. În acest cadru legal, 

mai multe instituţii europene au arătat 

preocupări în a intensifica lupta 

împotriva acestui gen de infracţiuni.  

Consiliul Uniunii Europene a 

adoptat Decizia privind cooperarea 

transfrontalieră cu aplicabilitate în 

special în combaterea terorismului şi a 

infracţiunilor transfrontaliere [Decizia 

Consiliului, 2007], care a avut la bază 

Decizia Consiliului UE privind 

stabilirea, pentru perioada 2007 – 2013, 

a programului specific de prevenţie şi 

luptă împotriva infracţionalităţii, ca 

parte a programului general privind 

securitatea şi garantarea libertăţilor 

cetăţenilor Uniunii Europene.  

În aceeaşi ordine de idei, numeroase 

au fost Concluziile Consiliului UE în 

ceea ce priveşte simplificarea 

desfăşurării, la nivel transfrontalier, a 

activităţii ofiţerilor sub acoperire, 

adoptate cu scopul de a intensifica 

cooperarea dintre statelor membre în 

lupta comună împotriva infracţiunilor 

grave transnaţionale [Concluziile 

Consiliului UE, 2007].  

Europol este, de asemenea, instituţia 

europeană cu atribuţii în ceea ce 

priveşte lupta împotriva infracţiunilor 

grave, săvârşite la nivel transfrontalier. 

Monitorizarea anuală a acestui gen de 

infracţiuni a făcut posibilă menţinerea 

sub control a fenomenului infracţional 

la nivelul uniunii, dar această luptă a 

sporit considerabil prin crearea unor 

instituţii noi, specializate, care să 

eficientizeze realizarea expertizelor în 

cauzele având ca obiect infracţiunile 

framework, several European institutions 

have showed concerns in intensification 

fight against this kind of criminality.  

The Council of European Union 

adopted Decision on transnational 

cooperation having applicability more 

particular in the area of combating 

terrorism and transnational crime too, 

[Council Decision, 2002] which has 

been based on the EU Council Decision 

on establishing specific program of 

prevention and fight against criminality 

during the period of 2007 – 2013, as part 

of the general program on security and 

guaranteeing European Union citizens’ 

freedoms.  

At the same time, the EU Council 

Conclusions were various on simplifying 

the procedure on the undercover officers 

activity, adopted at the international 

level in purpose to intensifying 

cooperation between the member states 

in their joint fight against transnational 

crimes. [EU Council Conclusions, 2007] 

The Europol is also a European 

institution having attributions on the 

fight against serious crimes committed 

transnational. The annual monitoring of 

this kind of offences produced 

maintaining under control the criminal 

phenomenon, even this fight was 

considerable increased through creation 

of some new specialized institutions, 

which must be efficient in realizing 

examinations in cases having as object 

serious crimes. In this matter, 

specialized services have permanently 

determined the Europol to identify 

criminal groups within the member 

states of the European Union, which 

develop criminal activity in this area.  
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grave. În acest sens, serviciile 

specializate au determinat în 

permanenţă Europol să identifice 

grupurile infracţionale din statele 

nemembre ale Uniunii Europene care 

desfăşoară activităţi infracţionale în 

interiorul uniunii.  

În cadrul cooperării dintre aceste 

instituţii şi alte servicii de frontieră, 

precum şi cu alte autorităţi competente 

ale tuturor statelor membre, un mare 

accent s-a pus pe acţiunile concepute 

cu scopul de a destructura grupurile 

infracţionale implicate în contrabanda 

cu bunuri interzise, precum şi în 

traficul de orice fel, inclusiv cu fiinţe 

umane. Aceasta s-a dovedit a fi cea mai 

prosperă activitate infracţională, 

desfăşurată în perioada de criză a 

imigranţilor asiatici pe teritoriul 

Uniunii Europene, declanşată de la 

sfârşitul anului trecut până în prezent, 

aceasta reuşind că fie chiar mai 

prosperă decât însuşi traficul cu arme 

[Europol Annual Report, 2008].   

 

1. Curentul imigraţionist în cadrul 

Uniunii Europene 

 

Recentele mişcări sociale masive, 

petrecute la nivelul întregii Europe, 

survenite pe fundalul situaţiei tragice 

din unele state din Orientul Mijlociu, 

au creat o serie de tulburări pe întregul 

continent european. Cauzele acestui 

flagel sunt preabine cunoscute de către 

autorităţile de la Bruxelles, care, în cele 

din urmă, s-au dovedit a fi 

neputincioase în faţa valului mare de 

imigranţi, veniţi cu scopul precis de a 

se stabili în statele membre din vestul 

Having regards upon the cooperation 

between these institutions and other 

similar services on borders, such as other 

law enforcement agencies of the member 

states of European Union, it was 

emphasized the actions established in the 

purpose of destroying criminal groups 

involved in illegal goods smuggling as 

well as in any kind of traffic including 

trafficking in human beings. The last one 

is a proof of the most prosperous 

criminal activity, committed during the 

crisis period of the Asian immigrants on 

the European Union territory, which was 

unleashed since the end of the previous 

year till present and which is more 

prosperous than the firearms traffic itself 

[Europol Annual Report, 2008]. 

 

1. The immigration flow within the 

European Union  

 

The recent massive social movement 

occurred all over the Europe, succeeded 

on the dramatic background of situation 

from some countries at the Mid East 

region, have created disorders on entire 

European continent. The causes of this 

scourge are well-known by the Brussels 

authorities, which, in the last period of 

time, were incapable in front of the 

massive flow of immigrants came in the 

precise purpose of accommodating in the 

member states of the Western Europe.  

Even the Dublin Convention regulates 

express procedure regarding the legal 

situation of refugees, people who arrive 

from the war areas, certain member 

states, such as Germany, denounced its 

provisions from the beginning of 2015. 

This fact occurs in a loss control 
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Uniunii Europene.  

Chiar dacă Convenţia de la Dublin 

are reglementate proceduri exacte în 

ceea ce priveşte situaţia juridică a 

refugiaţilor, persoane venite din zonele 

de conflict armat, unele state membre, 

precum Germania, a denunţat 

prevederile acestuia, la începutul anului 

2015, fapt ce a dus la scăparea situaţiei 

de sub control.  

Situaţia cea mai grea au avut-o 

statele membre de tranziţie, poziţionate 

geografic pe ruta de intrare a 

imigranţilor în spaţiul european şi până 

la sosirea acestora in ţările de 

destinaţie, precum Germania, Olanda, 

Marea Britanie, Suedia. Este vorba 

despre Grecia, Ungaria, Croaţia, 

Slovenia.  

Desigur, că situaţii speciale au 

apărut pe fundalul acestei crize şi în 

unele ţări nemembre, dată fiind poziţia 

lor geografică din imediata vecinătate a 

Uniunii Europene. Este vorba despre 

Macedonia şi Serbia. Situaţia în aceste 

din urmă state a fost mai complicată, cu 

atât mai mult cu cât, nefiind state 

membre ale Uniunii Europene, acestea 

s-au văzut nevoite să suporte, din 

bugetul public intern, cheltuieli uriaşe 

în vederea menţinerii pe teritoriul lor a 

imigranţilor, cât timp aceştia au fost 

relocaţi de la frontierele cu statele 

vecine, Ungaria, Slovenia şi Croaţia. 

  

1.1. Tendinţe imigraţioniste: 

determinare şi scop 

 

În abordarea chestiunii imigraţiei 

masive a populaţiei din Orientul 

Mijlociu către vestul Europei, nu 

situation. 

However, the member states of 

transit, positioned geographical at the 

entrance route of immigrants to the 

European area until their arrival in the 

destination countries, such as Germany, 

Holland, the United Kingdom, Sweden, 

spent a worse situation. It is about 

Greece, Hungary, Croatia, Slovenia.  

Thus, the special situation arose on 

the background of the immigration crisis 

in certain non-member states, due to 

their geographical position in close area 

of the European Union. It is about 

Macedonia and Serbia. Their situation 

was more complicated as much time as 

they did not join the European Union 

and were compelled to support huge 

expenses from the intern budget in order 

to maintain the immigrants on their 

territory during the immigrants’ 

relocation at the frontiers with the 

neighbor countries, such as Hungary, 

Slovenia and Croatia. 

 

1.1. Immigration tendencies: 

determination and aim   

 

Approaching the issue of massive 

immigration of population from the Mid 

East to the West of the European 

continent, not only the effect of situation 

must be taken into consideration, but 

researching and understanding fully the 

causes of scourge which determined a 

new unprecedented state, is more 

important.  

It was considered, the created 

situation is firstly due to the war, which 

features some countries, such as Syria, 

Iraq, Afghanistan, that are confronted at 
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trebuie avut în vedere doar efectul 

acestei situaţii, ci, este mai important să 

fie cercetate şi înţelese pe deplin 

cauzele flagelului, acelea care au 

determinat această stare, nou creată şi 

fără precedent.  

S-a considerat, că situaţia astfel 

creată s-a datorat, în primul rând, stării 

de conflict armat, care caracterizează 

state precum Siria, Irak, Afganistan, 

state care, în prezent, se confruntă cu 

activităţi puternice teroriste, organizate 

şi sprijinite de grupări care s-au dovedit 

a fi din ce în ce mai bine organizate, 

mai bine finanţate, cooptând din ce în 

ce mai mulţi adepţi în întreaga lume.  

Se cunoaşte, că şi în Europa au avut 

loc atacuri de acest gen şi chiar dacă 

acestea au fost răzleţe, totuşi, starea de 

pericol şi de nesiguranţă fac ca 

societăţile din vestul continentului să 

resimtă pericolul asupra vieţii 

cetăţenilor şi a bunurilor acestora.  

Practic, din acest punct de vedere, a 

avut loc o relocare a valorilor şi ideilor 

de siguranţă vs. nesiguranţă, stabilitate 

vs. instabilitate, respectarea drepturilor 

omului vs. nerespectarea acestor 

drepturi. Din acest considerent, se pune 

întrebarea: au devenit statele din vestul 

Europei slabe în faţa pericolelor care 

pândesc la poarta Europei, venite din 

partea grupărilor infracţionale, cu 

precădere din partea celor teroriste? 

Este o întrebare, la care reflectează tot 

mai mulţi criminologi, încă dinaintea 

declanşării invaziei imigraţioniste în 

Europa de la începutul anului trecut. 

Această ameninţare era practic 

previzibilă, încă de la începutul anului 

2010, însă a fost completată de starea 

the moment with intense terrorist 

attacks, organized and supported by 

groups which are better organized more 

financed co-opting more and more 

members all over the world.  

It is well-known that this kind of 

attacks in Europe has been produced 

and, even they were sporadically, 

nevertheless the dangerous and 

uncertainty state makes societies from 

the West of continent to feel the danger 

over the citizens’ life and their goods.  

In fact, a relocation of social values 

and ideas of safety vs. uncertainty, 

stability vs. instability, respecting human 

rights vs. non-observance of human 

rights have been occurred. From this 

point of view, a question can be asked: 

do states from the West of Europe 

become weak in face of the dangers, 

came from criminal groups, in particular 

to the terrorist ones, which lie in wait for 

penetrating at the doors of Europe? It is 

a question to which many criminologists 

are awaiting for answers, even before 

releasing immigration invasion in 

Europe since the end of previous year. 

This threat was already predictable since 

the beginning of 2010, but it was 

completed of the passivity of Europe, 

which was also supplied by other key-

events occurred in the area, such as 

financial crisis in Greece, armed attacks 

over Ukraine as well as Crimea’s 

annexation to Russian Federation. All 

these maximum strain state occurred in 

the first semester of 2014 make Syrian 

immigrants flows to increase 

numerically appreciably till the present 

when they come to hundred thousands of 

such people registered in the zonal 
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de pasivitate, în care s-a aflat Europa, 

stare care, la rându-i, a fost alimentată 

de alte evenimente-cheie petrecute în 

zonă, precum: criza financiară din 

Grecia, atacurile armate asupra 

Ucrainei şi anexarea Crimeei de către 

Federaţia Rusă. Toate aceste stări de 

încordare maximă au făcut ca, din 

primul trimestru al anului 2014, 

valurile de imigranţi sirieni să crească 

numeric considerabil, ajungându-se, în 

prezent, la câteva sute de mii de astfel 

de persoane înregistrate în centrele de 

primire zonale din Ungaria sau Croaţia. 

   

 1.2. Pericole şi ameninţări  

 

Schimbările sociale şi politice, 

produse la nivel internaţional, în 

special asupra regiunii Orientului 

Mijlociu şi a Europei, au la bază 

considerente de ordin militar, economic 

şi politic. Se vorbeşte, tot mai des, 

despre o împărţire a lumii în sfere de 

influenţă sau despre o reaşezare geo-

politică la nivel internaţional, care este 

pe cale să se producă, mergându-se 

până la a se crede, că aceasta este, 

practic, sfârşitul Uniunii Europene şi al 

Europei civilizate. 

Dinamica fenomenului imigraţionist 

trebuie, însă, raportată nu numai la 

cauzele, care au produs-o, ci şi la 

ameninţările, care la rândul lor sunt pe 

cale să o producă şi, de asemenea, la 

pericolele produse, care se vor resimţi 

pe termen lung. Aceasta, deoarece, 

indiferent de numărul de imigranţi care 

vor dori să solicite azil pe teritoriul 

statelor europene, pericolele nu vor 

înceta să apară, iar starea de ameninţare 

reception centers in Hungary and 

Croatia. 

 

1.2. Dangers and threats  

 

The social and political changes 

occurred at the international level in 

particular over the Mid East and 

European areas have been based on the 

military, economic and political reasons. 

It is emphasized that a world division 

into the influence spheres is impend and 

also an international setting geo-political 

situation again, which occurs till 

believing that this is, in fact, the end of 

the European Union and of the civilized 

Europe.  

The dynamics of immigration 

phenomenon must be related not only to 

the causes they produced it, but also to 

the threats which have produced it as 

well as to the dangers, which will be felt 

for a long time in the future. This is 

because, despite of the large number of 

immigrants who would like to require 

asylum from the European authorities, 

the dangers will not be ceased and the 

feeling of threat will last and will 

intensify over the European citizens, 

who are usually helpless in front of these 

dangers. In spite of the numerous 

institutions and mechanisms created by 

the European authorities for them, they 

will be affected and unprotected by these 

institutions themselves.  

At the same time, the immigration 

invasion creates the premise of a 

vulnerable Western society and the 

terrorist groups are looking for 

exploitation the society organization 

deficiencies and for identification its 
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va dăinui şi se va intensifica asupra 

cetăţenilor europeni, aflaţi, uneori, 

neputincioşi în faţa acestor pericole şi, 

în ciuda nenumăratelor instituţii şi 

mecanisme create pentru ei, vor fi 

afectaţi şi neprotejaţi de chiar aceste 

instituţii.    

Totodată, această invazie 

imigraţionistă creează premisa unei 

societăţi occidentale vulnerabile, iar 

grupările teroriste vor căuta să 

exploateze lipsurile organizării acestei 

societăţi, să identifice punctele ei slabe 

pentru a le ataca.  

 

2. Cadrul legal în materia combaterii 

infracţiunilor grave 

 

Uniunea Europeană a pus, mai 

presus de orice considerent, protecţia 

cetăţenilor împotriva formelor grave de 

infracţionalitate, precum cele de 

criminalitate organizată şi terorism. În 

acest sens, a elaborat un cadru legal 

favorabil combaterii şi prevenirii 

oricăror fapte de natură să inducă o 

stare de nesiguranţă cetăţenilor. Totuşi, 

pe fundalul dezvoltării, fără precedent, 

a faptelor de această natură, autorităţile 

europene au întărit capacitatea de 

apărare şi au impus noi reguli, pe care 

statele membre aveau să le 

implementeze în legislaţia internă 

[Nelu Niţă, p. 101-105]. 

S-a apreciat, că, criminalitatea 

organizată are un avantaj în contextul 

actual al unei intense vulnerabilităţi ce 

se produce în Peninsula Balcanică 

[Concluziile Consiliului UE, p. 10]. 

 

 

weakness in order to attack it.  

 

2. Legal framework in the matter of 

combating serious crimes  

 

The European Union provided, above 

of any reasons, the protection of its 

citizens against the serious forms of 

criminality, such as of the organized 

crime and terrorism. In this way, a legal 

framework favorable to combating and 

preventing any event which induces the 

citizens’ uncertainty state was 

elaborated. However, on the background 

of unprecedented development of the 

criminality, the European authorities 

have strengthened the defense capacity 

and imposed new rules the member 

states have to implement in their home 

legislation [Nelu Niţă, pp. 101-105]. 

It was stated that, organized crime has 

an advantage in the current context of 

the intense vulnerability which occurs in 

the Balkan Peninsula [EU Council 

Conclusions, p. 10]. 

 

2.1. Fighting terrorism  

 

Setting up the Europol [Europol 

Convention of 1995], the priorities 

focused on the serious forms of 

criminality were established. The 

involvement of this forum in fighting 

terrorism was highlighted even since the 

very beginning and consists in 

identification by the law enforcement of 

the member states of the Islamic terrorist 

networks linked with other forms of 

terrorism, in order to eradicate the 

phenomenon as much as possible.  

Doctrine spoke about a natural 
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2.1. Lupta împotriva terorismului 

 

Prin constituirea Europol 

[Convenţia Europol, 1995], au fost 

stabilite priorităţile focalizate pe 

combaterea formelor grave de 

infracţiuni. Implicarea acestui for în 

lupta împotriva terorismului a fost 

evidenţiată încă de la început şi a 

constat în identificarea, cu ajutorul 

autorităţilor competente ale statelor 

membre, a legăturilor terorismului 

islamic cu alte forme de tetorism, în 

vederea eradicării, pe cât posibil, a 

fenomenului.  

În literatura de specialitate s-a vorbit 

despre o reacţie firească a statelor din 

Europa de vest, care avea să se producă 

pe fundalul luptei împotriva 

terorismului [Jean Servier, p. 40-84]. 

Se face, de asemenea, referire la 

terorismul urban, ca cea mai feroce 

formă de manifestare a acestui fenomen 

şi cea mai de temut pentru majoritatea 

statelor europene. Acesta pare să se 

extindă foarte repede, fiind, în acelaşi 

timp, exercitat de adepţi din ce în ce 

mai titraţi, făcând deosebirea de ceea ce 

era odinioară, mai exact la jumătatea 

secolului trecut, o simplă „agitaţie 

studenţească”. Criminologul Jean 

Servier este de părere, că „tensiunile 

din Orientul Apropiat au drept cauză 

principală existenţa statului Israel şi 

prezenţa minorităţilor religioase. 

Totuşi, organizaţiile teroriste actuale 

ar putea revendica filiaţia lor directă 

din societăţile secrete care, pe aceleaşi 

pământuri, loveau principii domnitori 

şi au dus la formarea unui nou cuvânt: 

reaction of the Western European states, 

which occurred on the background of the 

fight against terrorism. [Jean Servier, 

2002, pp. 40-84] It is also related to the 

urban terrorism as the most ferocious 

form of manifestation of this 

phenomenon and the most feared one for 

the majority of European states. It seems 

to be extended very quickly being, at the 

same time, exercised by members more 

and more titrated, making the difference 

between the past “student agitation” 

which occurred in the mid of the past 

century. The criminologist Jean Servier 

pointed out that “the tensions in the Mid 

East have as the main cause the 

existence of the state Israel and the 

presence of religious minorities. 

However, the current terrorist 

organizations could demand their direct 

affiliation of the secrete societies, which, 

on the same lands, struck the reigning 

princes and produced the forming of a 

new word: «assassin». [Jean Servier, 

2002, pp. 40-84] It is considered the 

terrorist attacks of the Mid East will 

constitute premises and instigation for a 

world war [Jean Servier, 2002, pp. 40-

84]. 

 

2.2. Security of borders, a 

desideratum more difficult to achieve 

 

Since the Stockholm Program [Jose 

Manuel Barroso, 2009], the issue of 

strengthening security of the external 

borders of European Union occurred 

within a determined legal framework. 

Doctrine stated that this issue is both 

possible and efficient for “increasing 

bilateral cooperation, in particular with 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 4. Issue 2/2015 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Delia MAGHERESCU 

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

406 

«asasin»” [Jean Servier, 2002, p. 40-

84]. Se consideră, că atacurile teroriste 

din Orientul Apropiat vor constitui 

premise şi incitări pentru un război 

mondial [Jean Servier, 2002, p. 40-84]. 

 

2.2. Securitatea frontierelor, un 

deziderat tot mai greu de realizat 

 

Încă de la Programul Stockholm 

[Jose Manuel Barroso, 2009] s-a pus 

problema întăririi securităţi frontierelor 

externe ale Uniunii Europene, într-un 

cadru legal determinat. În literatura de 

specialitate s-a considerat, că acest 

lucru este posibil şi eficient pentru 

„creşterea cooperării bilaterale, în 

special cu statele vecine, pentru 

sprijinirea misiunilor operative” [Nelu 

Niţă, 2013, p. 105]. În aceeaşi ordine 

de idei, s-a arătat că „noua agendă pe 

cinci ani a Uniunii Europene în 

domeniul libertăţii, securităţii şi 

justiţiei, denumită “Programul de la 

Stockholm”, vizează transformarea 

Europei într-un spaţiu şi mai sigur, 

garantând totodată drepturile 

cetăţenilor Europei unite” [Nelu Niţă, 

2013, p. 90-92]. 

Însă, această frumoasă „esplanadă” 

teoretică, avea să se dovedească a fi din 

ce în ce mai greu de pus în practică. 

Aceasta, din mai multe puncte de 

vedere, unul dintre ele fiind raportat 

tocmai la problematica pusă în discuţie 

în prezenta lucrare, tendinţele 

imigraţioniste din cadrul Uniunii 

Europene, care, la momentul actual, 

pare să fi escaladat situaţia şi să fi ajuns 

la un nivel fără precedent.  

O altă chestiune, care ridică unele 

neighbor countries in order to support 

the operative missions” [Nelu Niţă, 

2013, p. 105]. At the same time, it was 

pointed out that “the new agenda for the 

next five years of the European Union in 

the area of freedom, security and justice, 

called “Stockholm Program”, refers to 

the transformation of Europe in a more 

secure space, guaranteeing also the 

united Europe citizens rights” [Nelu 

Niţă, 2013, pp. 90-92]. 

Thus, this nice theoretical 

“esplanade” was going to prove to be 

more and more difficult to practice. This 

is because of many points of view, one 

of them being related to the highlighted 

issue of the current paper, the 

immigration tendencies within the 

European Union, which, at the moment, 

seems to be escalated and arrived at an 

unprecedented level.  

Another issue, which arose some 

questions, is that referring to the 

competence of borders services of the 

member states to organize the relocation 

of immigrants from the origin countries 

to which some countries, such Serbia, 

Macedonia, Bosnia are currently 

implementing the readmission 

agreement. On the other hand, in 

Albania the immigrants’ expulsion is in 

the competence of the Foreign Office, 

which functions outside of the borders 

guard service [Report of the Frontex and 

Europol experts, 2008, p. 10]. In this 

matter, it was appreciated that, only two 

services function in practice, those with 

Hungary and Croatia.  

On behalf of the European Union, the 

Commission is going to sign the 

readmission agreements with Western 
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semne de întrebare, este cea referitoare 

la competenţa serviciilor de la 

frontieră, în special din statele 

nemembre, de a organiza relocarea 

imigranţilor în ţările de origine, faţă de 

care, unele ţări, precum Serbia, 

Macedonia, Bosnia sunt în curs de 

implementare a acordului de readmisie. 

În schimb, în Albania, expulxarea 

imigranţilor este în competenţa 

Oficiului pentru Străini, care 

funcţionează în afara serviciului de 

pază a frontierei [Raportul experţilor 

Frontex şi Europol, 2008, p. 10]. În 

această privinţă, s-a apreciat, că dincolo 

de numeroasele avantaje ale 

programului de readmisie, doar două 

funcţionează în practică. Acelea cu 

Ungaria şi Croaţia.  

În numele Uniunii Europene, 

Comisia este în curs de a semna 

acordurile de readmisie cu ţările din 

Balcanii de Vest, care vor excede 

acordurilor individuale, pe care statele 

membre le-ar avea cu aceste ţări.    

 

3. Convenţia de la Dublin şi 

necesitatea impunerii prevederilor 

acesteia 

 

Autorităţile europene au, în aceste 

circumstanţe, cea mai grea sarcină, 

aceea de a găsi soluţii, care să satisfacă 

cerinţele impuse de denunţarea 

Convenţiei de la Dublin, pe de-o parte, 

şi de a implementa soluţii concrete în 

ceea ce priveşte găzduirea şi integrarea 

imigranţilor pe teritoriul statelor vest-

europene, pe de altă parte. Acest lucru 

cu atât mai mult cu cât, faţă de statele 

membre, se pune problema integrării 

Balkan countries, which will exceed the 

individual agreements the member states 

have with other countries.  

 

3. Dublin Regulation and the 

necessity of its imposing  

 

The European authorities have, in 

these circumstances, the most serious 

duty of finding solutions to satisfy 

imposed requirements stated by delaying 

Dublin Regulation, on the one hand, and 

to implement real solutions regarding the 

immigrants’ accommodation and 

integration in the Western European 

countries, on the other hand. This is 

because, regarding the member states a 

serious issue is arisen, that referring to 

the social, ethnic and cultural integration 

of immigrants, ones they will be 

relocated in other member states, in 

accordance with the agreement signed 

within the European Union Council on 

Justice and Home Affairs, which held at 

Brussels on 14 September 2015.  

In this context, the issue of 

development of a new concept, a 

European one, of “unity through 

diversity”, which exceeds that one 

established at the moment of creation the 

European Union, that regards to the 

European Union member states. Thus, 

the problem of balance the idea of 

respecting human rights and immigrants 

ones, risen from treaties and conventions 

signed by the European Union with 

other third countries, within the external 

policy it promotes, is taken into 

consideration at the moment, more than 

ever.  

Thus, a period of 15
 
years was passed 
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sociale, etnice şi culturale a 

imigranţilor, odată ce vor fi relocaţi în 

celelalte state membre, conform 

acordului la care s-a ajuns în cadrul 

Consiliului Uniunii Europene pe 

probleme de Justiţie şi Afaceri Interne, 

care a avut loc la Bruxelles, la data de 

14 septembrie 2015.   

În acest context, se pune problema 

dezvoltării unui concept nou, european, 

de „unitate în diversitate”, ce excede, 

la propriu, celui realizat odată cu 

crearea Uniunii Europene şi care viza 

doar cetăţenii statelor membre. Aşadar, 

acum, mai mult ca oricând, se pune în 

discuţie, chiar dacă tacit, nu şi formal, 

problematica punerii în balanţă a ideii 

de respectare a drepturilor omului şi a 

drepturilor imigranţilor, izvorâte din 

tratatele şi convenţiile, semnate de 

către Uniunea Europeană cu terţe state, 

în cadrul politicii externe, pe care 

aceasta o promovează.  

Dar, iată, că s-au scurs 15 ani de la 

adoptarea Convenţiei de la Dublin şi 

numeroase deficienţe ale procedurilor 

de aplicare ale acesteia abia acum încep 

să apară în plan practic. Acest adevărat 

sistem de principii consacrate în 

materie de refugiaţi şi de procedura 

acordării azilului pare a fi, mai 

degrabă, unul formal şi, într-o situaţie 

delicată, aşa cum este problema valului 

de imigranţi pe care Uniunea 

Europeană îl traversează, apar 

nenumărate deficienţe ale 

Regulamentului însuşi [Dublin II 

Regulation, 2010]. 

Pentru aceste considerente, s-a 

apreciat, de către tot mai mulţi 

specialişti, că, înainte de alte decizii, 

from the adoption of the Dublin 

Convention and several deficiencies in 

applying its rules arise just now in the 

matter of fact. This real system of 

principles devoted in the area of refugees 

and the procedure of asylum seems to be 

rather a formal one and, in a dainty 

situation, as the issue of immigrants is, 

the European Union passes, various 

deficiencies of the Regulation itself arise 

[Dublin II Regulation, 2010]. 

For this reason, it was appreciated by 

specialists that, until other decisions, 

which have to influence the future of 

entire Europe and its citizens, the legal 

framework in this matter has to be taken 

into consideration as well as it must be 

respected.  

 

Conclusions  

 

All things considered, from a political 

point of view in the current context, the 

immigration tendencies in Europe create 

a situation based on a huge uncertainty, 

which, beyond de facto realities, tends to 

produce consequences more and more 

diverse for the European legal order. As 

it was pointed out in the previous 

section, the suspension of the Dublin 

Regulation is a proof of the fact that, in 

this armed situation, certain Western 

European countries tend to “beat a 

retread” and, finally to find appropriate 

to disregard other conventions.  

Even under procedural aspect, non-

member states in close area of the 

European Union have shown that 

maintaining a climate of legal order and 

peace in region is required more than 

ever and the authorities are ready to 
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care să influenţeze soarta întregii 

Europe şi a cetăţenilor acesteia, trebuie 

să fie avut în vedere cadrul legal în 

materie şi, mai mult decât atât, acesta 

să fie respectat.  

 

Concluzii  

 

Consider, că, în contextul actual, din 

punct de vedere politic, tendinţele 

imigraţioniste din Europa creează o 

situaţie bazată pe o mare incertitudine, 

care, dincolo de realităţile de facto, 

tinde să producă consecinţe din cele mai 

diverse pentru ordinea juridică 

europeană. Aşa cum s-a arătat în ultima 

secţiune, denunţarea Convenţiei de la 

Dublin este o confirmare a faptului că, 

în această situaţie conflictuală, unele 

state din vestul Europei tind să „bată în 

retragere” şi, în cele din urmă, să se 

ajungă până la a desconsidera alte şi alte 

astfel de convenţii.  

Chiar sub aspect procedural, state 

nemembre, aflate în imediata vecinătate 

a Uniunii Europene, au arătat că 

menţinerea unui climat de linişte şi 

ordine juridică în regiune este necesară 

mai mult ca oricând şi că autorităţile 

sunt gata să coopereze cu cele europene 

în vederea găsirii celor mai bune soluţii, 

care să nu contravină actelor normative 

deja existente.  

Unele state din sud-estul Europei, 

printre care şi România, au raportat, 

încă din anul 2008, cazuri de imigranţi 

clandestini, care penetrează frontierele 

externe ale Uniunii Europene şi, în 

unele cazuri, reuşesc să ajungă în ţările 

din vestul continentului, ca ţări de 

destinaţie. Acest aspect a fost statuat în 

cooperate with the European ones in 

order to find appropriate solutions, 

which cannot run counter to legal 

provisions already adopted.  

Certain states from the Southeast 

Europe, including Romania, have 

reported in 2008 cases of illegal 

immigrants who penetrated external EU 

borders and, in some cases, they succeed 

in arriving in the Western European 

countries , as destination ones. This 

aspect has been provided in the joint 

Report of meeting Frontex and Europol 

experts on the routes of high risk level of 

illegal immigration in the Western 

Balkan countries within the Frontex Risk 

Analysis Network [2008, pp. 6-11]. 

These aspects are also in relation with 

the fact that the implication in cases of 

organized crime in countries from the 

Western Europe, including immigrants 

ones, have generated facilitating and 

developing phenomenon of immigration 

in this region. Its specificity is related to 

the fact that some countries, such as 

Romania, Bulgaria, Serbia, Croatia, 

Muntenegru, Hungary are of transit 

countries, but not of destination ones.  

On these routes, the most immigrants 

succeed in penetrating borders of the 

Schengen area countries and arrive in 

other countries, such as Germany, 

France, The United Kingdom, Sweden, 

Norway, Finland.  

From these reasons, I am considering 

full legislation adopted at the European 

level by the Brussels authorities are as 

main purpose protecting European 

citizens from the criminal activities, 

which threat, at the moment, the Western 

European countries. Nevertheless, 
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Raportul comun al întâlnirii experţilor 

Frontex şi Europol pe probleme legate 

de rutele cu risc înalt de imigraţie 

ilegală din ţările din Balcanii de vest, 

din cadrul Reţelei de Analiză a Riscului 

Frontex [Raportul experţilor Frontex şi 

Europol, 2008, p. 6-11]. 

Aceste aspecte au legătură cu faptul 

că implicarea în fapte de criminalitate 

organizată la nivelul ţărilor din sud-

vestul Europei, inclusiv a imigranţilor, a 

dus la facilitarea şi dezvoltarea 

fenomenului imigraţionist în această 

regiune. Specificitatea acestuia ţine, 

însă, de faptul că anumite ţări, precum 

România, Bulgaria, Serbia, Croaţia, 

Muntenegru, Ungaria, Slovenia, sunt 

ţări de tranzit, iar nu de destinaţie.  

Pe aceste rute, cei mai mulţi 

imigranţi reuşesc să penetreze 

frontierele ţărilor din spaţiul Schengen 

şi să ajungă în ţări, precum Germania, 

Franţa, Marea Britanie, Suedia, 

Norvegia, Finlanda.  

Pentru aceste considerente, sunt de 

părere, că toate actele normative, 

adoptate la nivel european de către 

autorităţile competente de la Bruxelles, 

au menirea de a proteja cetăţenii 

europeni de actele infracţionale, care 

ameninţă, la momentul actual, 

societăţile din vestul continentului. Dar, 

totodată, adoptarea acestor acte este un 

lucru necesar, nu şi suficient, pentru a 

considera că, dincolo de implementarea 

acestora în statele membre, aplicarea lor 

este lipsită de eficienţa, pe care 

autorităţile au dorit să le-o dea.   

 

 

 

adoption of this legislation is necessary, 

but not sufficient, in order to consider 

that, beyond implementing of these into 

the member states, their application is 

out of the efficiency the law enforcement 

has wished to provide with.  
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Rezumat: Transferul puterii legislative 

de la parlament la guvern se regăseşte sub 

denumirea de „delegarea de legislaţie” şi 

este o procedură statuată la nivel 

constituţional, în toate statele democratice. 

Din punct de vedere conceptual delegarea 

de legislaţie constituie transferul de 

prerogative de la Parlament la Guvern prin 

adoptarea unui act normativ cu putere de 

lege. 
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Introducere 

 

Deşi principiul separaţiei puterilor 

în stat a consacrat trei funcţii 

instituţionalizate ale statului, exerciţiul 

puterii a demonstrat că unele instituţii 

pot „achiziţiona” sub formă de 

derogare mai multe funcţii.   

În acest sens dorim să aducem în 

discuţie câteva situaţii în care  

Parlamentul - instituţie legiuitoare îşi 

substituie o parte din activitatea sa 
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the Government by adopting a normative act 

with the force of law. 
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Introduction 

 

While the principle of separation of 

powers enshrined three institutionalized 

functions of the state, the exercise of 

power has shown that some institutions 

can “purchase” exemption as several 

functions. 

In this sense, we want to bring into 

question several instances where 

Parliament - the legislative institution, 

substitutes its part of the work to the 
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către Guvern - instituţie executivă. 

Transferarea puterii legislative către 

executiv este cunoscută în doctrină sub 

denumirea de „delegare a legislaţie”, 

fenomen care este statuat la nivel 

constituţional în toate statele moderne. 

Delegarea de competenţe legislative 

în profitul puterii executive este de fapt 

un artificiu a practicii de guvernare în 

situaţii speciale care impun măsuri şi 

acţiuni de autoritate publică cu o forţă 

superioară. 

În punct de vedere teoretic 

delegarea legislativă încalcă principiul 

separaţiei puterilor în stat sau principiul 

suveranităţii naţionale, prin faptul că  

abilitarea Guvernului de a adopta 

norme cu putere de lege  conferă 

acestuia o „ greutate”  nejustificată în 

contextul existenţei celor trei puteri. 

Fenomenul de delegare legislativă,   

se propagă încă din sec. XIX- lea în 

Europa. 

În acest context putem aminti de 

Constituţia Franţei din 1975, care 

prevedea că preşedintele republicii  

avea putere de legiferare în anumite 

domenii în virtutea unor legi [1]. 

Deşi justificată, delegarea 

legislativă a reprezentat un fenomen 

controversat în literatura de specialitate 

la acea vreme. Schimbările sociale  

care au avut loc după cel de al doilea 

război  mondial, au permis noilor 

constituţii  să introducă acest fenomen 

indirect, fie printr-o formă de 

autorizare sau prin constituirea unor 

competențe de substituire. 

Astfel motivul concret care a 

determinat introducerea „delegării 

legislative” este tehnicizarea a 

government - executive institution. 

The transfer of legislative power to 

the executive in known by doctrine as 

“delegation law” phenomenon, which is 

held at the constitutional level in all 

modern states. 

The delegation of legislative powers 

to the profit of the executive branch is 

actually a trick of governance practices 

in special situations, which call for 

action by public authority with a 

superior force. 

Theoretically, the legislative 

delegation infringe the principle of 

separation of powers or the principle of 

national sovereignty, by the fact that the 

Government's ability to adopt rules laid 

down by law impart an unjustified 

“weight” in the context of the three 

powers existence. 

The phenomenon of legislative 

delegation still spreads from XIX 

century in Europe. 

In this context we remind the French 

Constitution from 1975, which stipulated 

that the President of the Republic had 

power to legislate in certain areas by 

virtue of law [1]. 

Although justified, the legislative 

delegation represented a very 

controversial phenomenon in literature at 

that time. Social changes that took place 

after the Second World War, allowed the 

new constitutions to introduce this 

phenomenon indirectly, through a form 

of authorisation or by establishing some 

substitution competencies. 

Therefore, the concrete reason that 

determined the introduction of 

“legislative delegation” is technicization 

of management processes and 
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proceselor de conducere şi stabilirea 

unor soluţii legislative de strictă 

specializare în situaţii extreme. 

În această situaţie politicienii, 

legiuitorii şi componenţii societăţii 

civile, cetăţenii realizează că transferul 

chiar şi condiţionat a prerogativelor 

legislative de la Parlament la Guvern 

constituie o schimbare de concepţie 

teoretică şi politică de atitudine faţă de 

teoriile şi textele constituţionale. 

 

1. Ipostaze în care are loc 

delegarea legislativă în sistemele 

constituţionale 

 

Literatura de specialitate  expune în 

numeroase cazuri teza privind 

delegarea de putere sau de atribuţii, 

deşi veche, ea se regăseşte permanent 

într-o formă nouă. 

Terminologia  delegării este 

susţinută de resurse bogate, în acest 

sens putem vorbi despre delegarea de 

funcţii de putere, de autoritate sau de 

atribuţii [2]. 

Astfel un prim aspect care poate fi 

identificat este delegarea în sistemul 

constituţional francez actual, ca 

practică a decretelor lege a anilor 1875-

1958, care în prezent se subscriu sub 

denumirea de ordonanţe. Sistemul este 

folosit în general în materie bugetară în 

Franţa [3]. 

În aceeaşi situaţi se poate situa şi 

art. 44 din Constituţia Greciei. Astfel în 

circumstanţe excepţionale, de 

necesitate, de extremă urgenţă, 

preşedintele republicii poate la 

propunerea Consiliului de Miniştri să 

edicteze acte cu valoare legislativă. 

establishment of strict specialized 

legislative solutions in extreme 

situations. 

In this situation, politicians, 

legislators and civil society components, 

citizens realize that even the conditioned 

transfer of legislative prerogatives from 

the Parliament to the Government is a 

theoretical and political concept change 

in attitude towards theories and 

constitutional texts. 

 

1. Instances in which takes place 

the legislative delegation in 

constitutional systems 

 

The literature exhibits in many cases 

the thesis on the delegation of powers or 

duties, although old, she found life in a 

new form. 

Terminology of delegation is 

supported by extensive resources, in this 

sense we can talk about the delegation of 

functions of power, authority or 

responsibilities [2]. 

Thus, one aspect that can be 

identified is the delegation in the current 

French constitutional system, as practice 

of law decrees of the years 1875-1958, 

which is currently subscribe as the 

ordinance. The system is used generally 

in budget matters in France [3].
 
 

The same issue may fall the art. 44 of 

the Greek Constitution. Thus, in 

exceptional circumstances, the necessity 

of extreme urgency, the president of the 

republic can at the proposal the Council 

of Ministers to edict acts with legislative 

value. These acts are subject, according 

to art. 72 par. 1 of the Greek 

Constitution, to the ratification of 
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Aceste acte sunt supuse, potrivit 

dispoziţiilor art. 72 par. 1 din 

Constituţia Greciei, ratificării Camerei 

Deputaţilor.  

De asemenea, Constituţia Spaniei, 

statuează în art. 82 că Parlamentul, sub 

denumirea populară Cortesurile 

Generale, poate delega Guvernul printr-

o lege cadru, act normativ cu putere 

decizională de lege. 

Potrivit Constituţiei Spaniei, 

Guvernul poate adopta şi decrete lege 

în caz de „necesitate extraordinară şi 

urgentă”. Astfel subliniem faptul că, 

Constituţia Spaniei cuprinde cel puţin 5 

articole care susţin reglementarea 

privind delegarea legislativă.  

În acest sens amintim: 

- art. 82 - prin care Parlamentul 

poate abilita Guvernul să emită norme 

cu rang de lege, situaţie care prevede 

emiterea acelor decrete lege. De 

asemenea, textul de lege prevede şi 

perioada determinată în care acţionează 

acest cadru legal de delegare. Mai mult, 

textul constituţional stipulează şi 

materia anume asupra căreia se aprobă 

delegarea prin legea cadru. 

- Art. 83 - prevede că legile-cadru 

nu pot în nici un caz: a) să autorizeze 

modificarea propriei legi cadru; b) să 

autorizeze adoptarea de norme cu 

caracter retroactiv. 

- Art. 84 - în situaţia în care legea 

sau amendamentul este  contrar unei 

delegări legislative în vigoare, 

Guvernul este abilitat să se opună de a i 

se da curs. Situaţia în speţă duce la 

prezentarea unei propuneri de lege care 

poate să abroge total  sau parţial legea 

de delegare. 

Chamber of Deputies. 

The Spanish Constitution stipulates in 

art. 82 that Parliament or under the 

popular name of General Cortes, may 

delegate the government through a 

framework law, normative act with 

decision power by law. 

According to the Spanish 

Constitution, the Government may adopt 

decrees and regulations in the event of 

“extraordinary and urgent necessity”. 

Thus, we emphasize that the Spanish 

Constitution contains at least 5 articles 

that support the regulation of legislative 

delegation. 

In this regard, we include: 

- Art. 82 - by which the Parliament 

may empower the Government to issue 

rules with the rank of law, which 

provides the issue of those law decrees. 

The text of the law stipulates also the 

determined period that act this legal 

framework of delegation. More the 

specific constitutional text stipulates 

matters over which the delegation is 

approved by the framework law. 

- Art. 83 - states the framework laws 

can not in any case: a) authorize 

reversing its framework law; b) 

authorize the adoption of rules 

retroactively. 

- Art. 84 - in case the law or 

amendment is contrary to current 

legislative delegation, the Government is 

empowered to oppose further action. The 

situation in this case lead to a proposal 

of law that can, totally or partially, 

repeal the law of delegation. 

- Art. 85- stipulates that “government 

provisions that are subject to legislative 

delegation are called decrees - laws”. 
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- Art. 85 - stipulează că „dispoziţiile 

Guvernului care sunt obiectul delegării 

legislative se numesc decrete-legi”. 

- Art. 86 - se referă la situaţiile care 

privesc necesitatea extraordinară şi 

urgentă, prin care Guvernul poate emite 

dispoziţii legale ale decretelor -lege, 

care nu pot afecta organizarea 

instituţiilor de bază ale statului, sau 

anumite drepturi sau libertăţi 

cetăţeneşti. 

 

Aşa cum se poate constata,  

delegarea legislativă este un fenomen 

de o largă amploare. Aşa cum se poate 

observa, Guvernul dispune de nişa 

potrivită prin care dobîndeşte calitatea 

de legiuitor, conform textului 

constituţional. 

O asemănare elocventă cu 

Constituţia Spaniei se regăseşte şi în 

Constituţia Portugheză, unde 

Parlamentul sau Adunarea Republicii 

este competentă, potrivit art. 165 alin. 2 

şi 3, să confere Guvernului autorizaţia 

de a legifera. Fiind astfel învestit cu o 

adevărată competenţă legislativă, 

Guvernul portughez poate adopta 

decrete legi în domeniile care nu sunt 

rezervate Adunării Republicii [4]. 

Delegarea legislativă este statuată şi 

în Constituţia Italiei, care prin art. 76, 

prevede că exercitarea funcţiei 

legislative nu poate fi delegată 

Guvernului, decât după stabilirea 

principiilor şi criteriilor directoare ale 

delegării şi numai pentru un timp 

limitat şi pentru obiective bine 

determinate. În această situaţie 

Constituţia Italiană prevede prevede, 

prin art. 77 alin. 2, că în cazurile 

- Art. 86 - refers to conditions that 

require extraordinary need and urgency 

that the Government may issue legal 

provisions of decrees - laws, which 

cannot affect the organization of basic 

state institutions, or certain rights or 

freedoms. 

 

As can be seen, the legislative 

delegation is a large-scale phenomenon. 

As can be seen, Government has the 

right niche through which has acquired 

the status of legislator, according to the 

constitutional text. 

An eloquent similarity with the 

Spanish Constitution is found also in the 

Portuguese Constitution, which the 

Parliament or Assembly of the Republic 

is competent according to art. 165 para. 

2 and 3, to give to the government the 

authority to legislate. Being vested with 

real legislative power, the Portuguese 

Government may adopt decrees - laws in 

areas not reserved to the Assembly of 

the Republic [4]. 

Legislative delegation is stated in the 

Constitution of Italy, which through art. 

76, it states that the exercise of the 

legislative function may not be delegated 

to the Government only after 

establishing guiding principles and 

criteria of the delegation and only for a 

limited time and for specific objects. In 

this situation, the Italian Constitution 

states by art. 77 para 2, that in 

extraordinary cases of necessity and 

urgency the Government adopts, on his 

liability, provisional measures that have 

the force of law. The government is 

required in this regard to present these 

transformations of laws to the 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 4. Issue 2/2015 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Răzvan VIORESCU 

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

418 

extraordinare de necesitate şi de 

urgenţă, Guvernul adoptă pe 

răspunderea sa măsuri provizorii care 

au putere de lege. Guvernul este obligat 

în acest sens să prezinte Camerelor 

aceste transformări din lege. 

Legea Italiană din 1926, care 

reflectă facultatea puterii executive de a 

emana norme jurdice, evocă ca 

exemplu prevederea că prin decrete-

lege pot fi emise norme cu putere de 

lege doar în situaţia în care Guvernul 

este  delegat în acest sens [5]. 

 Un alt exemplu de delegare 

legislativă, se găseşte în sistemul 

constituţional german, unde destinatarii 

legiferării pot fi Guvernul federal, un 

ministru federal sau guvernele 

landurilor. Competenţa acestora 

stabileşte conţinutul, scopul şi limitele 

abilitării, iar actul care conferă această 

abilitare este ordonanţa regulamentară. 

De asemenea, Constituţia Austriei, 

prin art. 18 alin. 1, susţine indirect că 

delegarea legislativă este reglementată 

în beneficiul Preşedintelui federal. 

Putem concluziona că delegarea 

legislativă este un fenomen destul de 

popular, care implică măsuri adjuvante 

în scopul derulării unui proces 

legislativ coerent şi unitar, în cadrul 

exerciţiului puterii. 

 

2. Fundamente teoretice  cu 

privire la fenomenul delegării 

legislative în Constituţii româneşti 

 

Teoretic, Constituţiile româneşti îşi 

asumă abordarea care priveşte 

delegarea puterii, ca fiind în esenţă un 

raport politic între naţiune, în sensul 

Chambers. 

Italian Act from 1926 that reflects the 

faculty of the executive to emanate 

juridical rules evokes as example the 

provision that through decree-law may 

be issued norms laid down by law only 

in cases where the Government is 

delegated to this effect [5]. 

Another example of legislative 

delegation is the German constitutional 

system, where legislating recipients can 

be the Federal Government, a federal 

minister or the Land governments. Their 

competence establishes the content, 

scope and limitations of empowerment, 

and empowerment is the act that gives 

this statutory order. 

Also the Austrian Constitution, 

through art. 18 para. 1, indirectly 

supports that the legislative delegation is 

regulated in the benefit of Federal 

President. 

We conclude that the legislative 

delegation is a quite popular 

phenomenon, involving adjuvant 

measures in order to carry out a coherent 

and consistent legislative process, in the 

exercise of power. 

 

2.Theoretical fundament of the 

legislative delegation phenomenon in 

Romanian Constitution 

  

Theoretically, Romanian 

Constitutions assume the approach that 

the delegation of power, as being 

essentially a political report between 

nation in respect of naming the 

sovereign of the power and the various 

bodies to which the nation confers or 

recognizes temporarily the public power. 
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suveran al puterii şi diferite organisme, 

potrivit cărora naţiunea le conferă sau 

le recunoaşte temporar prerogativele de  

autorităţi publice. 

Astfel, Constituţia din 1991, prin 

art. 2 alin. 1, precizează că 

suveranitatea naţională, adică puterea 

exclusivă a poporului aparţine acestuia, 

iar aceasta este exercitată prin organele 

sale reprezentative [6]. 

 Ca un prim comentariu al delegării 

legislative, putem spune că aceasta 

este, o modalitate de conlucrare între 

Parlament şi Guvern, în virtutea 

principiului separaţiei puterilor în stat, 

în temeiul căruia Guvernul este învestit 

cu exercitarea în anumite condiţii a 

funcţiei legislative. 

Prin delegare legislativă, Guvernul 

nu poate dobândi o funcţie 

atotcuprinzătoare legislativă deoarece 

el este în esenţă un executiv convins. În 

acest sens, admitem că Guvernul  

dispune doar de aptitudini de 

reglementare cu putere de lege 

condiţionate şi limitate în timp. 

Astfel, Curtea Constituţională s-a 

pronunţat, potrivit art. 115 din 

Constituţie. Guvernul are o competenţă 

normativă derivată, fie dintr-o lege de 

abilitare, fie din însăşi legea 

fundamentală, cu un caracter special şi 

limitat, specific unei competenţe de 

atribuire. Această abilitare dă 

posibilitatea Guvernului de a emite 

acte, deci este un surogat legiuitor. 

Exigenţele constituţionale în 

abilitarea Guvernului constau în 

emiterea de Ordonanţe şi, implicit, 

asumarea răspunderii procedurii 

legislative. 

Thus, the 1991 Constitution, through 

art. 2 para. 1, specifies that national 

sovereignty, namely the exclusive power 

of the people it belongs to, and this is 

exercised through representative bodies 

[6]. 

As a first review of legislative 

delegation, we can say that this is a way 

of cooperation between Parliament and 

Government under the principle of 

separation of powers, under which the 

Government is vested with exercising in 

certain conditions of the legislative 

function. 

Through legislative delegation, the 

government cannot acquire a 

comprehensive legislative function 

because it is essentially a convinced 

executive. In this sense, we admit that 

the Government has only regulatory 

skills, regulatory conditioned and limited 

in time. 

Thus, the Constitutional Court ruled 

under Art. 115 of the Constitution, the 

Government has legislative competence 

derived either from a law of empowering 

either the Basic Law itself, with a special 

and limited character, specific to an 

awarded competence. This 

empowerment enables the Government 

to issue documents, so it is a surrogate 

legislator. 

The constitutional requirements in 

empowering the Government consist in 

issuing ordinances and, implicit, 

accountability of legislative procedure. 

Specifically, the delegation of 

legislative power means a transfer of 

powers, authorities, or legal positions 

from the legal holder to a depositary 

under the condition of time that is 
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În concret, delegarea puterii 

legislative înseamnă un transfer de 

atribuţii, autorităţi, sau chiar funcţii, de 

la titularul legal către un depozitar, sub 

condiţie de timp, care este îndreptăţit să 

exercite acţiuni legislative şi care, 

implicit, este obligat la o 

responsabilitate directă şi nemijlocită 

pentru actele pe care le emite în această 

calitate. 

Este elocvent că Guvernul se înscrie 

în rândul instituţiilor care exercită 

puterea, dar de la care emite puterea. 

Etimologic, delegarea înseamnă 

împuternicire. Acest fapt se justifică 

sub următorul aspect. Parlamentul, un 

împuternicit al poporului, format din 

opţiunile electoratului, dobândeşte 

calitate de împuternicitor, în scopul de 

a-l împuternici pe Guvern, pentru a 

derula în situaţii speciale sau extreme, 

funcţia de legiuitor. 

Aşa cum am amintit anterior, primul 

tip de delegare este prevăzut în art. 115 

alin. 1-3, din Constituţie. Potrivit 

acestui articol, Parlamentul are 

latitudinea de a adopta o lege specială 

de abilitare a Guvernului, pentru a 

adopta ordonanţe în domeniile care nu 

fac obiectul legilor organice. Această 

autorizare lasă libertate Guvernului în 

exprimarea fenomenului legislativ. În 

consecinţă, aplicarea art. 115  înseamnă 

de fapt abilitarea Guvernului în 

activitatea legislativă. 

Practica constituţională a 

demonstrat că, abilitarea Guvernului nu 

modifică funcţiile acestuia de executiv, 

ci realizează o derogare temporară cu 

efecte limitate. 

În consecinţă, delegarea legislativă, 

entitled to exercise legislative action and 

which, implicitly, is bound to a direct 

and immediate responsibility for acts he 

is issuing as such. 

It is telling that the Government falls 

among institutions exercising power but 

from that issuing power. 

Etymologically, the delegation means 

empowerment, this fact is justified in 

this regard, parliament a representative 

of the people, consisting of electorate 

options, acquires the quality of attorneys 

in order to empower the Government to 

unroll in special or extreme situations, 

the legislative function. 

As mentioned previously, the first 

type of delegation is set out in art. 115 

para. 1-3 of the Constitution. According 

to the art., the Parliament may have the 

latitude to adopt a special law enabling 

the Government to adopt ordinances in 

areas not covered by organic laws. This 

authorization give freedom to the 

Government in expressing the legal 

phenomenon. Accordingly, the 

application of art. 115 really means 

empowering the Government in 

legislative work. 

Constitutional Practice has shown that 

enabling the Government does not 

change its executive functions but 

operates a temporary derogation of 

limited effect. 

Consequently, the legislative 

delegation should be seen as a favour 

that can expand the executive’s activity. 

 

3. Types of delegation of some 

legislative powers 

  

The literature stated that the 
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trebuie percepută ca o favoare pe care 

se poate extinde activitatea 

executivului. 

 

3. Tipuri de delegare a unor 

prerogative legislative 

 

În literatura de specialitate s-a 

statuat că, delegarea legislativă se 

realizează  sub formă de ordonanţă, ca 

act juridic al Guvernului, dar ca 

expresie a unei competenţe legislative. 

Astfel, Guvernul substituie 

legislativul. Cu toate acestea, Guvernul 

se situează în ipostaza a două mari 

operaţii, şi anume: una care priveşte 

activităţile sale, prin care este 

responsabil în faţa Parlamentului, şi 

care vizează „realizarea politicii interne 

şi externe a ţării”, iar cea de a doua 

constă în activitatea legislativă,  prin 

care îşi asumă răspunderea, dar care 

vizează exercitarea conducerii generale 

a administraţiei publice. 

Ambele activităţi sunt realizate 

potrivit programului său de activitate 

acceptat de Parlament. Potrivit art. 115 

din Constituţia României,  instituţia 

delegării se constituie pe două 

eşantioane procedurale, fiecare cu un 

regim propriu, dar cu aceeaşi subiecţi: 

Guvernul şi Parlamentul. Fiecare dintre 

cele două proceduri reprezintă o formă 

de delegare, în sensul de atribuire 

directă a unor competenţe de natură 

legislativă. 

Delegarea este legitimă, şi persistă 

doar dacă Guvernul respectă 

condiţionările şi limitele 

constituţionale.  

Astfel, un prim tip de delegare, 

legislative delegation is made in the 

form of the ordinance, as the legal act of 

the Government, but as an expression of 

legislative powers. 

Therefore, the government substitutes 

the legislature, however, the 

Government is in the depiction of two 

major operations namely, one that its 

activities which are accountable to 

Parliament and aimed at "achieving 

domestic and foreign policy of the 

country", and the second it consists of 

legislative activity that takes 

responsibility, but targeting exercising 

oversight of government. 

Both activities are carried out 

according to its work program agreed by 

the Parliament. According to art. 115 of 

the Romanian Constitution, the 

institution of delegation constitute two 

procedural samples, each with their own 

regime, but with the same subjects, 

Government and Parliament. Each of the 

two proceedings is a form of delegation 

within the meaning of directly awarding 

the legislative powers. 

The delegation is legitimate and 

persist only if the government complies 

with the conditionings and constitutional 

boundaries. 

Thus, first type a delegation called 

parliamentary delegation is supported by 

art. 115 para. 1-3 of the Constitution. 

In addition, according to par. 1 

Parliament has discretion to adopt a 

special law enabling the Government for 

him to confer rights in legislation. Under 

this option, the Parliament is authorized 

constitutionally to provide legislative 

delegation to the Government. 

Placed in legislative aspect, the 
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numit şi delegare parlamentară, este 

susţinut de art. 115 alin. 1-3 din 

Constituţie. Conform alin. 1, 

Parlamentul are latitudinea de a adopta 

o lege specială de abilitare a 

Guvernului, pentru ca acestuia să i se 

confere drepturi legislative. În 

conformitate cu această opţiune, 

Parlamentul este autorizat 

constituţional să ofere delegare 

legislativă către Guvern. 

 Plasat în ipostază legislativă, 

Guvernul va emite ordonanţe, denumite 

ordonanţe simple, care nu au nici o 

legătură cu ordonanţele de urgenţă.  

Abilitarea instituită de Parlament 

pentru Guvern, îl împuterniceşte pe 

acesta să guverneze şi să administreze 

norme cu putere de lege ordinară, pe 

perioada în care acesta are dreptul să 

exercite o asemenea împuternicire. 

Cel de al doilea tip de delegare 

legislativă autorizată, este generată 

direct de Constituţie prin art. 115 alin. 

4. Astfel, nu poate fi vorba de o 

delegare propriu-zisă, deoarece ideea 

de delegare presupune două entităţi: 

cea care deleagă şi cea care execută 

delegarea. 

Potrivit textului constituţional, 

Guvernul poate adopta ordonanţe de 

urgenţă numai în situaţiile 

extraordinare, a căror reglementare nu 

poate invoca amânarea, sens în care, 

trebuie precizată situaţia de excepţie de 

invocare a actului normativ, prin 

existenţa unei situaţii de urgenţă. 

Constituţia, în esenţă, nu face 

precizări la termenul de situaţie 

extraordinară. Guvernul, în această 

situaţie, va fi în măsură să aprecieze 

Government will issue orders, called 

simple ordinances, which have no 

connection with the emergency 

ordinances. 

Empower established by Parliament 

for the Government empowers him to 

govern and manage the exercise of 

ordinary rules laid down by law, during 

the period which he is entitled to 

exercise such authority. 

The second type of legislative 

delegation is generated directly by the 

Constitution authorized by art. 115 para. 

4. This may not be an actual delegation 

because the idea of the delegation 

involves two entities, the delegating one 

and the one running delegation. 

According to the constitutional text, 

the Government may adopt emergency 

ordinances only in extraordinary 

situations whose regulation cannot rely 

postponement, meaning that it should be 

noted the exceptional situation of 

invocation of the law, by the existence of 

an emergency. 

The Constitution essentially does not 

specify the term of the extraordinary 

situation, the Government in this 

situation will be able to assess whether 

the conditions of existence of such a 

situation. 

But with all the activities of the 

Government, Parliament will always 

have the final option if the executive 

meets the conditions to access to the 

legislative work. 

As appreciates Prof. C. Ionescu, the 

Constitutional Court noted that the 

orders can be issued only upon 

authorization laws, so as a result of 

legislative delegation granted by the 
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dacă sunt întrunite condiţiile existenţei 

unei asemenea situaţii. 

Dar, cu toate activităţile Guvernului, 

Parlamentul va avea întotdeauna 

opţiunea finală, dacă executivul 

întruneşte condiţiile de a accede la 

activitatea legislativă. 

Aşa cum apreciază prof. C. Ionescu, 

jurisprudenţa Curţii Constituţionale a 

menţionat că ordonanţele  pot fi emise 

numai pe baza unei legi de abilitare, 

deci ca urmare a unei delegări 

legislative acordate de legiuitor, sau, în 

cea de a doua variantă, pot fi emise în 

temeiul art. 115 alin. 4, situaţie în care 

delegarea legislativă este acordată de 

Constituţie [7]. 

În acest caz ne aflăm în situaţia mai 

multor tipuri de ordonanţe: - ordonanţe 

pe temeiul unei legi de abilitare; - 

ordonanţe emise în situaţii 

excepţionale, în temeiul Constituţiei. 

Mai mult, Curtea Constituţională a 

decis că ordonanţele de urgenţă nu sunt 

o varietate a ordonanţei pe baza unei 

legi de abilitare, ci constituie o măsură 

de ordin constituţional, ce permite 

Guvernului, sub supravegherea 

Parlamentului, să se impună faţă de un 

caz excepţional şi care se justifică pe 

necesitatea şi urgenţa reglementării 

unei situaţii, care datorită 

circumstanţelor sale excepţionale 

impun adoptarea soluţiilor imediate 

pentru evitarea unei atingeri grave 

aduse interesului public. 

Am spus anterior, sub 

supravegherea Parlamentului se 

execută delegarea legislativă a 

Guvernului, deoarece acesta are drept 

de dispoziţie asupra cererilor formulate 

legislature or the second variant may be 

issued pursuant to art. 115 para. 4, 

situation where the legislative delegation 

is granted by the Constitution [7]. 

In this case, we have more types of 

orders: - Ordinance based on a law 

empowering; - Ordinance issued in 

exceptional circumstances under the 

Constitution. 

Furthermore, the Constitutional Court 

ruled that ordinances are not a variety of 

ordinance based on empowering law, but 

is a constitutional measure that allows 

the Government, under the supervision 

of the Parliament, to impose toward an 

exceptional case and which justifies the 

need and the urgency to regulate a 

situation, that due to its exceptional 

circumstances call for immediate 

solutions to avoid serious prejudice to 

public interest. 

I said before, under the Parliament 

supervision, does the executive, being 

even restrictive, make running the 

legislative delegation of the 

Government, because he is entitled to 

dispose of the requests. 

Areas of legislative intervention by 

the Government should outline a causal 

relationship to the premises of 

objectives, which include the 

government program accepted by 

Parliament. Any other interpretation 

gives the Government an overall 

responsibility for the delegation. 

One of the issues that the Constitution 

omitted is related to the time of 

terminating the enabling ordinances in 

respect of which Parliament has 

expressed its willingness to discuss 

them. 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 4. Issue 2/2015 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Răzvan VIORESCU 

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

424 

de executiv, fiind chiar restrictiv. 

Domeniile de intervenţie legislativă 

din partea Guvernului trebuie să 

contureze o legătură cauzală, cu 

premizele obiectivelor care vizează 

programul de guvernare acceptat de 

Parlament. Orice altă interpretare  

conferă Guvernului o competenţă 

generală în materie de delegare. 

Una dintre problematicile pe care 

Constituţia a omis-o, este cea legată de 

momentul încetării  efectelor 

ordonanţelor de abilitare, în privinţa 

cărora Parlamentul şi-a exprimat voinţa 

de a le dezbate. 

Cu toate acestea, efectul ordonanţei 

îşi găseşte suportul juridic în 

Constituţie.  

În acest caz este elocvent suportul 

Parlamentului în dirijarea activităţii 

legislative a executivului.           

Concluziile ce se desprind din întreaga 

analiză făcută prevederilor legale şi 

jurisprudenţei Curţii Constituţionale în 

materia delegării legislative justifică 

următoarele aspecte: 

a) delegarea legislativă potrivit 

cadrului Constituţional, este o instituţie 

a Dreptului Constituţional şi vizează 

două tipuri: delegare legislativă către 

Guvern şi delegare legislativă către 

şeful statului sub anumite limite; 

b) o consecinţă a textului 

constituţional, este faptul că acesta nu 

prevede clar o dată până la care 

ordonanţele şi ordonanţele de urgenţă 

ale Guvernului să fie dezbătute în 

Parlament; 

c) legea de abilitare a Guvernului, 

de a emite ordonanţe poate fi controlată 

de către Curtea Constituţională; 

However, the effect of the order finds 

legal support in the Constitution. 

In this case, is eloquent the 

Parliament’s support in conducting 

legislative work of the executive. 

The conclusions drawn from the 

entire analysis made about the legal 

provisions and jurisprudence of the 

Constitutional Court in the matter of 

legislative delegation, justifies the 

following: 

a) Legislative delegation under the 

constitutional framework is an 

institution of constitutional law and 

covers two types: the legislative 

delegation to the Government and 

legislative delegation by the President 

under certain limits; 

b) A consequence of the 

constitutional text is that it does not 

provide a clear date by which orders and 

ordinances of the Government to be 

debated in Parliament; 

c) The law enabling the Government 

to issue ordinances can be controlled by 

the Constitutional Court; 

d) Laws enabling the Government to 

issue ordinances are ordinary laws; 

e) The Government may issue orders 

under the enabling law only in areas not 

covered by organic laws or only in areas, 

which are covered by the government 

program which was approved by 

Parliament. 

f) The matters of taxes may be subject 

to legislative delegation by the 

Government; 

g) Regulations contained in the codes 

are not all of the organic law, although 

according to the principle of unity of the 

legal act, these codes should be 
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d) legile de abilitare a Guvernului 

de a emite ordonanţe sunt legi ordinare; 

e) Guvernul poate emite ordonanţe, 

în baza legii de abilitare, doar în 

domeniile care nu fac obiectul legilor 

organice sau doar în domeniile care 

sunt vizate prin programul de 

guvernare care a fost aprobat de 

Parlament. 

f) materia taxelor și impozitelor 

poate face obiectul unei delegări 

legislative de către Guvern; 

g) reglementările cuprinse în coduri 

nu sunt toate de domeniul legii 

organice, deşi, conform principiului 

unicităţii actului juridic, aceste coduri 

ar trebui considerate legi organice; 

h) ordonanţele de urgenţă se emit de 

către Guvern în situaţii extraordinare; 

i) există o distincţie concretă între 

ordonanţe simple şi ordonanţe de 

urgenţă; 

j) Guvernul poate ratifica tratate 

internaţionale prin ordonanţe, deşi o 

parte a doctrinelor face o diferenţă între 

atribuţia de legiferare şi cea de 

ratificare a Parlamentului [8]. 

Delegarea legislativă parlamentară 

şi dreptul constituţional al Guvernului, 

de a dispune de competenţe legislative 

determinate, în situaţii extraordinare, 

reprezintă cazuri de anomalie 

legislativă, ceea ce impune supunerea 

ordonanţelor guvernamentale unei 

dezbateri parlamentare speciale, 

urgente, în scopul reiterării 

Parlamentului în deplinătatea 

competenţelor sale [9]. 

În opinie proprie, delegarea 

legislativă este de fapt o procedură care 

permite un moment de relaj din partea 

considered organic laws; 

h) Emergency ordinances are issued 

by the Government in extraordinary 

circumstances; 

i) There is a concrete distinction 

between simple ordinances and 

emergency ordinances; 

j) The Government may ratify 

international treaties by ordinance, 

although some doctrines make a 

difference between legislative and the 

task of ratifying of the Parliament [8]. 

Parliamentary legislative delegation 

and constitutional right of the 

Government to have legislative powers 

in exceptional cases, represent anomaly 

cases determined by legislative, which 

requires for the government orders 

special parliamentary debates, urgent 

with the purpose of reiterating the 

Parliament in its full powers [9]. 

In our personal opinion, the 

legislative delegation is actually a 

procedure that allows a moment of 

relaxation from the Parliament, moment 

that is currently monitored, but thanks to 

constitutional acts, the executive has the 

quality of a substitute. 

The effect of this procedure is based 

on the exercise of administrative 

activities in the public interest from the 

Government, that, although the 

Executive has the ability to regulate 

activity by issuing legislation to manage 

the exercise of power in the legislative 

perspective. 

In this sense, the literature 

appreciated that with the approval of 

Government Ordinance passes from the 

executive sphere in the legislative 

sphere. 
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Parlamentului,  moment care este 

monitorizat, dar prin care executivul, 

graţie textelor constituţionale,  are 

calitatea de substituent.  

Efectul acestei proceduri se bazează 

pe exerciţiul unei activităţi 

administrative în interes public din 

partea Guvernului, care, deşi executiv, 

are posibilitatea de a-şi regla activitatea 

prin emiterea unor acte normative care 

să gestioneze exerciţiul puterii din 

perspectivă legislativă. 

În acest sens, literatura de 

specialitate a apreciat că, odată cu 

aprobarea ordonanţei Guvernul trece 

din sfera executivului în sfera 

legislativului. 

 

Concluzii 

 

Deşi se consideră a fi un fenomen 

contraversat, delegarea legislativă 

constituie o procedură implementată în 

Constituţiile moderne, ca o consecinţă 

a luptei permanente dintre guvernanţi şi 

opoziţie.  

Parlamentul nu este în această 

ipostază doar un legiuitor, ci este un 

pion al puterii, care instituie condiţii de 

excepţie pentru satisfacerea funcţiei 

legislative a statului. 

În acest sens, una dintre ideile de 

bază ale principiului separaţiei puterilor 

în stat, constă în competenţa exclusivă, 

a fiecărei dintre cele trei puteri, în 

scopul îndeplinirii atribuţiilor ce decurg 

din rolul şi funcţiile puterii respective. 

În consecinţă, fiecare putere se bucură 

în exclusivitate de activitatea sa, dar cu 

interferențe în domeniile rezervate 

competenţei celorlalte. 

 

Conclusions 

 

Although is considered a 

controversial phenomenon, the 

legislative delegation is a procedure 

implemented in modern constitutions 

because of the battle between 

government and opposition. 

Parliament is not a legislator, but this 

aspect is only a pawn of power that 

establish exceptional circumstances to 

meet the legislative function of the state. 

In this respect, one of the basic ideas 

of the principle of separation of powers 

is the sole responsibility of each of the 

three powers in order to fulfil the role 

and functions deriving from that power. 

Consequently, all power enjoys 

exclusively his work but in a reserved 

jurisdiction to interfere in other fields. 
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Introducere 

 

O completare a executivului,  

instituţia prezidenţială, conferă 

Preşedintelui o serie de calităţi şi 

anume: funcţia de reprezentare (art. 80 

alin.1 din Constituţia României), 

funcţia de garant al independenţei 

naţionale şi al integrităţii naţionale (art. 

80 din Constituţia României), funcţia 

de a veghea la respectarea Constituţiei 
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Introduction 

 

Completion to the executive, the 

position of Chief of State gives to the 

President a number of qualities, namely: 

the function of representation (art. 80 

para 1 of the Romanian Constitution), 

the position of guarantor of national 

independence and national integrity (art. 

80 of the Romanian Constitution), the 

function of safeguarding the constitution 
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şi funcţia de mediere între cele trei 

puteri. 

Literatura de specialitate şi practica 

constituţională a statelor  moderne, 

susţin ideea că  competența funcţiei 

prezidenţiale este limitată, deoarece 

unele funcţii se suprapun, sau în unele 

cazuri deşi dispune de ele, exerciţiul lor 

este diferenţiat de la ţară la ţară, astfel 

că funcţiile delimitează acţiuni 

diversificate. 

Astfel, Preşedintele S.U.A., 

supraveghează aplicarea legilor, 

conform art. 2. par. 3 din Constituţie 

[1], dar nu are rol de mediator între 

puterile statului. Preşedintele Franţei, 

veghează la respectarea legilor, dar are 

şi calitatea de arbitru între puterile 

publice.  

Se poate observa că Preşedintele, 

component al executivului, îşi consacră 

atribuţiile diferenţiat, în funcţie de 

prevederile constituţionale ale statului 

respectiv.  

Deci, în consecinţă, deşi funcţia de 

preşedinte ar trebuie să fie definită în 

toate statele democratice după aceleaşi 

criterii, fiecare dintre acestea o 

individualizează  conform cerinţelor 

statului respectiv. 

Funcţia de şef al statului  în 

parcurgerea întregii proceduri, de la 

alegeri şi până la numirea, respectiv, 

aspectele speciale, privind suspendarea, 

vacanţa funcţiei sau interimatul, se află 

sub controlul executat de Curtea 

Constituţională. 

În prezentarea care urmează, vom 

încerca să punctăm câteva aspecte 

definitorii care consacră raportul dintre 

Curtea Constituţională şi funcţia de Şef 

and function of mediation between the 

three powers. 

The literature and constitutional 

practice of modern states, supports the 

idea that the competence of the President 

is limited, overlapping some functions, 

or in some cases, although disposes of 

them, is differentiated from country to 

country. 

Thus, US President supervises law 

enforcement, according to art. 2. part 3 

of the Constitution [1], but do not act as 

a mediator between the state powers; 

French President upholds the law but is 

also the arbiter between public 

authorities. We can note that the 

President, the executive component, 

devotes its powers differentially, 

according to the constitutional 

provisions of that State. 

Therefore, although the position of 

president must be defined in all 

democratic states on the same basis, 

anyway each one individualizes as 

required by the state. 

The position of Chief of state, in 

covering the entire procedure, from the 

election and, respectively, until 

appointment to, the particular aspects, 

regarding the suspension, the vacancy or 

interim, is under the control executed by 

the Constitutional Court. 

In the following presentation, we try 

to point out a few defining aspects which 

enshrines the ratio between the 

Constitutional Court and the Chief of 

state. 
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al statului. 

 

1. Delimitări care privesc raportul 

investirii privind respectarea 

procedurii de alegere a  Şefului 

statului Român 

 

Sediul materiei privind instituţia 

alegerii Şefului statului, se 

individualizează într-o serie de texte 

constituţionale, cum ar fi: art. 82 alin. 

(1) din Constituţie, „rezultatele 

alegerilor pentru funcţia de Preşedinte 

al României sunt validate de Curtea 

Constituţională”; art. 146 lit. f) potrivit 

căruia „Curtea Constituţională 

veghează la respectarea procedurii 

pentru alegerea Preşedintelui României 

şi confirmă rezultatele sufragiului”; art. 

37 din legea nr. 47/1992 în care, prin 

alin. (2), se subliniază art. 82 din 

Constituţia României; art. 52 alin. (1) 

din legea nr. 370 din 2004, actualizată, 

prin care se prevede „Curtea 

Constituţională anulează alegerile în 

cazul în care votarea şi stabilirea 

rezultatelor a avut loc prin fraudă, de 

natură să modifice atribuirea 

mandatului sau după caz, ordinea 

candidaţilor care pot participa la al 

doilea tur de scrutin. În această situaţie 

Curtea va dispune repetarea turului de 

scrutin în a doua duminică de la data 

anulării alegerilor” sau art. 53 alin. (1) 

din aceeaşi lege, amintită anterior, prin 

care Curtea Constituţională deţine 

competenţa de a valida rezultatele 

fiecărui tur de scrutin, „Curtea 

Constituţională validează rezultatul 

fiecărui tur de scrutin şi asigură 

publicarea rezultatului alegerilor în 

 

1. Delimitations concerning the 

investment report on the election 

procedure of Romanian President 

 

The material point on the institution 

of presidential elections individualized 

in a number of constitutional texts, such 

as: art. 82 para. (1) of the Constitution, 

"the results of the election of the 

President of Romania shall be validated 

by the Constitutional Court"; art. 146 lit. 

f) according to which "the Constitutional 

Court upholds the procedure for electing 

the President of Romania and confirms 

the election results"; art. 37 of Law no. 

47/1992 in which the par. (2) points to 

art. 82 of the Constitution; art. 52 para. 

(1) of Law no. 370 of 2004, the date by 

which states "The Constitutional Court 

cancels the elections where voting and 

the results took place fraudulently, likely 

to modify the award of the mandate or, 

by case, to modify the order of 

candidates who can participate in the 

second round. In this case the Court will 

have to repeat the tour of voting on the 

second Sunday of the date of 

cancellation elections" or, by art. 53 

para. (1) of the same law mentioned 

earlier, that the Constitutional Court has 

the power to validate the results of each 

round, "Constitutional Court validates 

the outcome of each round and publishes 

the election results in the media and in 

the Official Monitor of Romania, Part I" 

[2]. 

Stipulation of the above legal texts 

fully justifies the exercise of jurisdiction 

of the Constitutional Court in the 

electoral procedure for electing the 
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mass-media şi în Monitorul Oficial al 

României, partea I” [2]. 

Stipularea textelor legale de mai 

sus, justifică pe deplin competenţa 

Curţii Constituţionale, în exerciţiul 

procedurii electorale de alegere a 

şefului statului.  

În acest sens, admitem că instanţa 

de contencios constituţional, veghează 

la respectarea procedurii privind 

alegerea preşedintelui şi „confirmă 

rezultatele sufragiului”, două atribuţii 

care permit conturarea funcţiei de şef la 

statului. Mai mult, validarea propriu-zis 

a alegerii, se face prin pronunţarea de 

către plenul Curţii Constituţionale a 

hotărârii de validare, care este citită în 

Plenul Parlamentului, acest moment 

constituind actul oficial care emană de 

la o autoritate publică. 

Aşa cum afirmă prof. C. Ionescu, 

„investirea în funcţie a Preşedintelui 

României, este denumirea generică a 

actului oficial prin care candidatul 

declarat ales prin anunţ public făcut la 

Biroul Electoral Central, este confirmat 

în această demnitate de către Curtea 

Constituţională” [3]. 

 Parcurgerea procedurii electorale 

de alegere a Preşedintelui României, se 

finalizează cu două noţiuni distincte: 

învestirea şi validarea.  

Cele două noţiuni funcţionează în 

practică cumulat, deoarece individual 

nu pot produce efecte juridice. Astfel 

validarea este procedura de constatare 

şi confirmare a legalităţii desfăşurării 

procedurii electorale, iar învestirea este 

constituită din două operaţiuni, 

validarea şi depunerea jurământului de 

credinţă a noului Preşedinte. 

President.  

In this sense, we admit that the 

Constitutional Court, upholds the 

procedure in the election of the president 

and "confirms the ballot", two functions 

that allow shaping the function of chief 

of state. The validation itself of the 

election is made by judgment of the 

plenum of the Constitutional Court for 

validation, which is read in the 

Parliament, this time being the official 

document emanating from a public 

authority. 

As stated by prof. C. Ionescu, "the 

appointment of the President of 

Romania, is the generic name of the 

official act by which the candidate 

declared elected by public 

announcement made to the Central 

Election Bureau is confirmed in this 

dignity by the Constitutional Court" [3]. 

Browsing the electoral procedure for 

electing the President of Romania, it 

ends with two distinct notions: 

investiture and validation.  

The two concepts work in practice 

altogether, because individually cannot 

produce legal effects. Such validation is 

the procedure for finding and confirming 

the legality of the election and 

inauguration to the process consists of 

two operations, validation and oath of 

allegiance to the new president. 

The involvement of the Constitutional 

Court is major: is able to find eligible 

the validation documentation of the 

President mandate, to resolve the 

disputes submitted regarding registration 

or non-registration of candidacy,
 
[4] to 

cancel elections where voting and 

establishment of results took place 
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Implicarea Curţii Constituţionale 

este majoră, ea este în măsură să 

constate eligibilă documentaţia 

validării mandatului Preşedintelui, să 

soluţioneze contestaţiile depuse cu 

privire la înregistrarea sau 

neînregistrarea candidaturii [4], să 

anuleze alegerile în cazul în care 

votarea şi stabilirea rezultatelor au avut 

loc prin fraudă de natură să modifice 

atribuirea mandatului sau după caz, 

ordinea candidaţilor care îndeplinesc 

condiţiile de a participa la cel de al 

doilea tur de scrutin, să publice 

rezultatele alegerilor în presă şi în 

Monitorul Oficial şi să întocmească 

actul de validare a noului Preşedinte în 

trei exemplare: pentru Curtea 

Constituţională, Parlament şi noul 

Preşedinte. 

Din cele prezentate se constată că, 

Curtea Constituţională îşi asumă 

responsabilitatea unui contencios 

electoral, în ceea ce priveşte alegerile 

prezidenţiale. 

În calitatea sa de contencios 

electoral, Curtea Constituţională 

soluţionează orice litigiu care se poate 

interpune în derularea procesului 

electoral, care priveşte alegerea 

preşedintelui, începând cu faza 

incipientă de depunere a cererii de 

candidare şi până în momentul 

învestirii celui ales. 

Cu toate acestea, Curtea 

Constituţională este instituţia care are 

în vedere şi situaţiile de excepţie care 

vizează  funcţia de preşedinte, şi 

anume: interimatul funcţiei, vacanţa 

funcţiei sau chiar suspendarea din 

funcţie. 

through fraud likely to modify the 

assignment of the mandate or, by case, 

the order of candidates who can 

participate in the second round, to 

publish the election results in the media 

and in the Official Monitor and to draw 

up the act of validation of the new 

President, in triplicate, for Constitutional 

Court, Parliament and the new President. 

From the above notes, we found that 

the Constitutional Court assumes the 

responsibility of electoral disputes, 

regarding presidential elections. 

As contentious electoral, the 

Constitutional Court shall settle any 

dispute, which may interpose in the 

electoral process since the election of 

President early stage of filing of 

candidacy and until the investiture of the 

chosen one. 

However, the Constitutional Court is 

the institution that takes into account 

exceptional situations concerning the 

position of president and namely the 

interim, vacant or suspension from the 

function. 

 

2. Clearly indicating the 

circumstances which justify the 

vacancy or the interim in the exercise 

of the function of President of 

Romania 

 

Article 97 of the Constitution 

stipulates that the function of President 

of Romania shall be due upon his 

resignation, removal from office, 

permanent inability to discharge duties, 

or death. 

As stipulated in the constitutional 

text, inability to function as Chief of 
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2. Statuarea împrejurărilor care  

justifică vacanţa funcţiei  sau 

interimatul în exercitarea funcţiei de 

Preşedinte al României 

 

Articolul 97 din Constituţia 

României, stipulează că vacanţa 

funcţiei de Preşedinte al României 

intervine în caz de demisie, de demitere 

din funcţie, de imposibilitatea 

definitivă a exercitării atribuţiilor sau 

de deces. 

Aşa cum este prevăzut în textul 

constituţional, imposibilitatea 

exercitării funcţiei de Şef al statului, 

derogarea atribuţiilor sale către un 

substituent. 

Astfel art. 44 alin. (2) din Legea 

47/1992, subliniază faptul că, vacanţa 

funcţiei de Preşedinte al României se 

constată la cererea preşedintelui uneia 

dintre Camere sau a preşedintelui 

interimar în exerciţiul funcţiilor. 

Constatarea aduce în prim plan 

faptul că funcţia de Preşedinte este doar 

o instituţie a statului, care poate fi 

accesată de orice cetăţean care se 

încadrează în condiţiile cerute de lege. 

De asemenea,  ea se supune 

condiţiilor de drept comun, cu limitele 

codului muncii, ca orice serviciu care 

îşi conturează competenţele potrivit 

cadrului legal constituţional. 

Demisia, demiterea din funcţie sau 

imposibilitatea temporară a exercitării 

funcţiei, duc la vacanţa funcţiei. 

Conform art. 98 din Constituţia 

României, dacă funcţia de preşedinte 

devine vacantă sau dacă preşedintele 

este suspendat din funcţie sau se află în 

State, his duties exemption to a 

substituent. 

Thus, art. 44 para. (2) of Law 

47/1992, underlines that the function of 

President of Romania is established at 

the request of the President of one of the 

rooms or of interim president in 

exercise. 

The finding brings to the fore that the 

position of President is the only state 

institution that is accessible to anyone 

who falls within the terms required by 

law. 

She, also, is subject to terms of 

common law with the limits of the 

labour code, that of any service which 

outline their skills according to 

constitutional legal framework. 

The resignation, dismissal or 

temporary impossibility in office, lead to 

vacancy. 

According to art. 98 of the Romanian 

Constitution, if the function of President 

becomes vacant or if the President is 

suspended from office or is temporarily 

unable to meet this function in the 

complexity of his duties, the interim 

shall be ensured by the president of the 

Senate or the Speaker of the Chamber of 

Deputies. 

The request for establishing the 

existence of circumstances that may 

justify the interim, accompanied by 

evidence, will reach the Constitutional 

Court to ascertain the fulfilment of the 

law, and finding will take place in 

meeting with voting exposure of the 

majority judges.  

This attribute ensures that the 

conditions necessary to declare the 

position of President of the state in the 
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imposibilitate temporară de a satisface 

această funcţie în complexitatea 

atribuţiilor sale, interimatul se asigură 

de preşedintele Senatului sau de 

preşedintele Camerei Deputaţilor.  

Cererea pentru constatarea 

existenţei împrejurărilor care pot 

justifica interimatul funcţiei, însoţită de 

dovezi, va ajunge la Curtea 

Constituţională, pentru a se constata de 

către aceasta îndeplinirea condiţiilor 

legale, iar constatarea va avea loc în 

şedinţă cu expunerea votului majorităţii 

judecătorilor.  

Acest atribut de a constata 

îndeplinirea condiţiilor necesare pentru 

a declara funcţia de Preşedinte a 

statului în poziţia de interimat sau 

vacanţă, este o activitate exclusivă a 

Curţii Constituţionale. 

Atestarea  conjuncturilor care prin 

dovezi susţin cele două poziţii ale 

funcţiei de Şef al statului, trebuie 

efectuată de o autoritate publică, în 

sensul oficializării situaţiei juridice 

apărute. 

Menirea Curţii Constituţionale,  

constă în certificarea concretă a 

împrejurărilor care au dus la interimatul  

funcţiei sau la vacanţa funcţiei,  în mod 

oficial, finalizând astfel orice 

contestaţie posibilă, cu privire la 

exerciţiul funcţiei de Preşedinte al 

României. 

În această situaţie hotărârea Curţii 

Constituţionale este emisă cu votul 

majorităţii judecătorilor, aşa cum am 

confirmat anterior, iar adoptarea ei se 

face în regim de urgenţă,  sub condiţia 

de a nu afecta continuitatea exercitării 

funcţiei de Preşedinte al României. 

position of interim or holiday, it is an 

activity exclusive of the Constitutional 

Court. 

Conjunctures certification that by 

evidence support the two positions of the 

office of Chief of State, should be 

performed by a public authority, for 

formalizing the arisen legal situation. 

The purpose of the Constitutional 

Court consists of concrete certification 

of the circumstances that led to interim 

or vacancy, and officially finishing so 

any possible dispute regarding the 

exercise of the President of Romania. 

In this situation, the Constitutional 

Court decision is issued by a majority 

vote of judges, as we have previously 

confirmed, and its adoption is urgent, 

condition that they do not jeopardize the 

continuity of exercise of the President of 

Romania. 

 

3. The dismissal of Romania's 

President, procedure leading to 

vacancy 

 

The dismissal of the President must 

be established as an atypical way of 

parliamentary control. 

The material point that characterizes 

this incident consists of liability of the 

Romanian President. 

According to art. 95 of the Romanian 

Constitution, "In case of committing 

grave acts infringing upon constitutional 

provisions, the President of Romania 

may be suspended from office by the 

Chamber of Deputies and Senate, in 

joint session by a majority of deputies 

and senators votes after consultation 

with the Constitutional Court. The 
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3. Suspendarea din funcţie a 

Preşedintelui României, procedură 

care duce la vacanţa funcţiei 

 

Suspendarea din funcţie a 

Preşedintelui trebuie constatată ca o 

modalitate atipică a controlului 

parlamentar.  

Sediul materiei care caracterizează 

acest incident este constituit din 

răspunderea Preşedintelui României.  

Conform art. 95 din Constituţia 

României, „În cazul săvârşirii unor 

fapte grave, prin care încalcă 

prevederile Constituţiei, Preşedintele 

României poate fi suspendat din funcţie 

de Camera Deputaţilor şi Senat, în  

şedinţă comună, cu votul majorităţii 

deputaţilor şi senatorilor, după 

consultarea Curţii Constituţionale. 

Preşedintele poate da Parlamentului 

explicaţii cu privire la faptele ce i se 

impută”. 

Din constatările textelor 

constituţionale, Preşedintele nu poate fi 

suspendat printr-o procedură tocmai 

uşoară. Suspendarea  se realizează în 

trei etape: 1. existenţa unei iniţiative a 

cel puţin o treime din numărul total al 

deputaţilor şi senatorilor; 2. emiterea 

avizului Curţii Constituţionale, solicitat 

de parlamentari; 3. organizarea 

referendumului pentru demiterea 

Preşedintelui. 

După parcurgerea acestor  paşi, 

demiterea Preşedintelui aduce în planul 

de acţiune vacanţa funcţiei, iar conform 

art. 97 din Constituţia României, în 

termen de 3 luni de la data la care a 

intervenit vacanţa funcţiei de 

President may explain before Parliament 

about the facts he is being held." 

From the findings of constitutional 

provisions, the President cannot be 

suspended very easy by a procedure. 

Suspension is performed in three steps: 

1. The existence of an initiative by at 

least one third of the total number of 

deputies and senators; 2. The 

Constitutional Court's opinion is 

requested by lawmakers; 3. The 

referendum on impeaching the President. 

After these steps, the dismissal of the 

President brings in the Action Plan the 

vacancy, and in accordance with art. 97 

of the Romanian Constitution, within 

three months from the date on which the 

vacancy of the office of President of 

Romania has occurred, the government 

will organize elections for a new 

President. 

We believe that the procedure for 

suspension of the President is a juncture, 

is a circumstance, which induces to a 

situation limit, delimits the work of this 

institution. 

The referendum asks two variants of 

dismissal of the President, fact that 

deduct the vacancy or maintenance of 

the president, which imposes the 

exercise of the function in disagree with 

the electorate. The latter option, the 

dismissal, would question the legitimacy 

of actions to be carried out by the head 

of state after the referendum allocation. 

We can note that the political 

responsibility of the President of 

Romania, endorses the exercise by the 

fact that its activity is limited by the 

suspension version. 

The procedure for suspension of the 
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Preşedinte al României, Guvernul va 

organiza alegeri pentru un nou 

Preşedinte”. 

Considerăm că şi procedura de 

suspendare a Preşedintelui reprezintă o 

conjunctură, o împrejurare care induce 

spre o situaţie limită care  delimitează 

activitatea acestei instituţii. 

Efectuarea referendumului solicită 

două variante, cea de demitere a 

preşedintelui, fapt care deduce vacanţa 

funcţiei sau menţinerea în funcţie a 

preşedintelui, fapt care impune 

exerciţiul funcţiei în dezacord cu 

opţiunea electoratului. Cea din urmă 

variantă, suspendarea, va pune la 

îndoială legitimitatea acţiunilor care 

vor fi desfăşurate de şeful statului după 

alocarea referendumului. 

Se poate constata că răspunderea 

politică a Preşedintelui României, 

vizează exerciţiul funcţiei prin faptul că 

activitatea sa este limitată de varianta 

suspendării. 

Procedura de suspendare a 

Preşedintelui porneşte de la premiza 

atribuţiilor legislativului, ca organ 

reprezentativ suprem al poporului, 

urmată fiind de corpul referendar care 

îşi exprimă dorinţa pentru demitere. 

Este corect ca Preşedintele să îşi 

exprime o opinie publică, sub formă de 

declaraţii, ca rezultat al unei analize 

care implică şi situaţia practică - dar 

aşa cum afirmă prof. Cristian Ionescu, 

„faptul că optezi să o exprimi şi astfel 

să te interferezi în activitatea unei 

puteri a statului, distorsionează cu 

poziţia de şef al statului, faţă de buna 

funcţionare a autorităţilor publice” [5]. 

Preşedintele Republicii are o 

President assumes legislative powers as 

supreme representative body of the 

people, followed by referendum body 

who wish for dismissal. 

Is right for the President to express an 

opinion in the form of public statements, 

as a result of an analysis of the situation 

involving the practice - but as stated 

prof. Cristian Ionescu, "that if you 

choose to express yourself and thus 

interferes in the work of powers, it 

distorts with the position of head of 

state, toward the proper functioning of 

public authorities" [5]. 

The President of the Republic has a 

political responsibility for how their 

skills meet, he assumes responsibility for 

acts whose content and effects of 

political or legal nature and purpose of 

exceeding his mandate. By committing 

"grave acts", the President is guilty on 

the one hand that he committed certain 

grave actions, as abuse of power; on the 

other side, he violates the Constitution. 

Also, based on art. 95 of the 

Constitution, the President of Romania 

has the right to give explanations about 

the facts he is accused, they involve 

conducting research with the help of a 

committee of inquiry. 

The suspension of the President of 

Romania, which is the result of the 

electorate vote of the Parliament, is a 

quite severe sanctioning measure, so that 

the gravity of his actions have to prove 

being concrete and real. 

Consequently, the procedure to 

suspend the President of Romania 

according to art. 95 of the Constitution 

implies not only the existence of serious 

acts but is determined by several factors 
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răspundere politică pentru modul în 

care îşi satisface competenţele, el îşi 

asumă responsabilitatea pentru fapte al 

căror conţinut şi efecte politice sau 

juridice exced natura şi scopul 

mandatului său. Prin săvârşirea de 

„fapte grave”, preşedintele se face 

vinovat, pe de o parte, că a săvârşit 

anumite acţiuni grave, prin exces de 

putere iar, pe de altă parte, încalcă 

Constituţia.  

Tot în baza art. 95 din Constituţie, 

Preşedintele României are dreptul de a 

da explicaţii cu privire la faptele ce i se 

impută, acestea presupun efectuarea de 

cercetări cu ajutorul unei comisii de 

anchetă. 

Suspendarea din funcţie a 

Preşedintelui României, care este 

rezultatul votului electoratului, de către 

Parlament, este o măsură sancţionatorie 

destul de severă, iar, ca urmare, 

gravitatea faptelor sale trebuie probată 

concret şi real. 

În consecinţă, procedura de 

suspendare din funcţie a Preşedintelui 

României, potrivit art. 95 din 

Constituţie, implică nu doar existenţa 

unor fapte grave, ci este determinată de 

mai mulţi factori cum ar fi: „(...) 

Preşedintele României poate fi 

suspendat din funcţie de Camera 

Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă 

comună, cu votul majorităţii deputaţilor 

şi senatorilor, după consultarea Curţii 

Constituţionale. Preşedintele poate da 

Parlamentului explicaţii cu privire la 

faptele ce i se impută. (2) Propunerea 

de suspendare din funcţie poate fi 

iniţiată de cel puţin o treime din 

numărul deputaţilor şi senatorilor şi se 

such as: "(...) The Chamber of Deputies 

and the Senate may suspend the 

President of Romania from office, in 

joint session, by a majority of deputies 

and senators, after consulting the 

Constitutional Court. The President may 

explain before Parliament about the facts 

he is accused. (2) The proposal of 

suspension from office may be initiated 

by at least one third of the deputies and 

senators and shall, immediately, inform 

the President. (3) If the proposal of 

suspension from office has been 

approved, within 30 days is organized a 

referendum on impeaching the 

President". 

Suspension procedure as a 

sanctioning measure, brings into 

question the first consultation with the 

Constitutional Court, the will of "at least 

one third of deputies and senators" and 

"within 30 days a referendum is held". 

 This demonstrates that the 

suspension of the President is not just 

available to everyone; the procedure 

itself is complicated, involving both 

public authorities and major electoral 

people [6]. 

 

Conclusions 

 

The function of President of 

Romania, involves in addition to 

meeting a government activity under the 

constitutional text, also ethical conduct 

under exclusive dignity. 

President Interim or variance where 

we discuss the vacancy, Chief Institution 

demonstrates that it operates essentially 

in a democratic constitutional legal 

framework, drawing on the opportunity 
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aduce, neîntârziat, la cunoştinţă 

Preşedintelui. (3) Dacă propunerea de 

suspendare din funcţie este aprobată, în 

cel mult 30 de zile se organizează un 

referendum pentru demiterea 

Preşedintelui”. 

Procedura de suspendare, ca măsură 

sancţionatorie, aduce în discuţie în 

primul rând consultarea cu Curtea 

Constituţională, voinţa a „cel puţin o 

treime din numărul deputaţilor şi 

senatorilor” şi „în cel mult 30 de zile se 

organizează un referendum”.  

Acest fapt demonstrează că 

suspendarea din funcţie a Preşedintelui 

nu este tocmai la îndemâna oricui, 

procedura în sine este complicată, 

implică două autorităţi publice şi corpul 

electoral major, poporul. 

 

Concluzii 

 

Funcţia de Preşedinte al României 

implică, pe lângă satisfacerea unei 

activităţi de guvernare conform textului 

constituţional, şi o conduită 

deontologică, potrivit demnităţii 

exclusive. 

Interimatul funcţiei de Preşedinte, 

sau varianta în care discutăm despre 

vacanţa funcţiei, demonstrează că 

Instituţia Şefului Statului, funcţionează 

în esenţă într-un cadru juridic 

constituţional democratic, creionând 

astfel posibilitatea de a fi accesată de 

orice cetăţean. 

Controlul acordat  de Curtea 

Constituţională în toate procedurile, 

accesate  care justifică împrejurările 

care determină interimatul sau vacanţa 

funcţiei, demonstrează consolidarea 

by being accessed by any citizen. 

The control granted by the 

Constitutional Court in all accessed 

procedures, justifying circumstances that 

determines the interim of vacancy, 

demonstrates the consolidation of a solid 

relation between the legislative and the 

judiciary [7]. 

We conclude that according to the 

previously held regarding responsibility 

of the President of Romania for his 

actions as exponents of the mandate 

obtained, the Constitution provides 

specific solutions, uninterpretable.  

In terms of common law liability, for 

acts that are not under the mandate 

exercise, the Constitution provides 

exclusive immunity. 

From the conducted scientific 

approach to shaping the matter of 

constitutional responsibility highlights 

some assumptions. 

In the liability of constitutional, the 

Constituent tried to cover the whole 

range of applications that would 

establish a form of liability. 

The theory of liability must be 

reported to the theory of constitutional 

law of the state, more accurate tools that 

manage the state power exercise [8]. 

We cannot speak of the existence of a 

liability if not mention the intrinsic 

relationship between the executive, 

legislative and court. 

Romanian legislator, through 

successive changes, the distance 

travelled, meaning to build the liability 

of a number of well-systematized legal 

rules, which applied offer a guarantee, 

the damaged, on the one hand said 

indirect action by the undamaged, and 
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unui raport solid între puterea 

legislativă şi puterea judecătorească 

[7]. 

Putem concluziona potrivit celor 

susţinute anterior că în ceea ce priveşte 

activitatea Preşedintelui României, ca 

exponente ale exerciţiului mandatului 

obţinut, Constituţia oferă soluţii 

precise, neinterpretabile. 

Din demersul ştiinţific efectuat în 

vederea conturării materiei de 

suspendare sau interimat al funcţiei 

prezidenţiale, se evidenţiază câteva 

ipoteze constituţionale. 

În materia instituţiei prezidenţiale, 

constituantul a încercat să cuprindă 

întreaga gamă de solicitări care ar 

institui o formă de răspundere.  

Teoria instituţiei prezidenţiale 

trebuie raportată la teoria de drept a 

statului, mai corect la instrumentele 

statului care gestionează exerciţiul 

puterii [8]. 

 Nu se poate vorbi de existenţa unei 

răspunderi, dacă nu vorbim de 

raporturile intrinseci dintre executiv, 

legislativ şi instanţă. 

Legiuitorul român, prin modificările 

efectuate succesiv, a parcurs paşi, în 

sensul de a edifica în materia 

răspunderii prezidenţiale o serie de 

reguli juridice bine sistematizate, care 

aplicate, oferă o garanţie celui 

prejudiciat, pe de o parte, prin acţiunea 

indirect spus de dezdăunare, iar pe de 

altă parte, prin satisfacţia de a cunoaşte 

aplicarea unor sancţiuni faţă de 

culpabili. 

Apreciem că supleţea normelor 

juridice, care stabilesc condiţiile 

răspunderii, aşa cum se regăsesc ele în 

secondly the satisfaction of knowing 

sanctions against culpable. 

We appreciate the flexibility of legal 

norms that establish liability conditions 

as they are found in constitutional texts, 

should be respected also in special laws, 

organic or ordinary. 

We stress that the reasonableness of 

the constitutional act, is indispensable in 

the entire constructive area of the 

phenomena taking place within the 

institutions of government. 
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textele constituţionale, ar trebui 

respectată şi în legile speciale, organice 

sau ordinare. 

Mai subliniem faptul că justeţea 

actului constituţional, este 

indispensabil în toată aria constructivă 

a fenomenelor care au loc în sfera 

instituţiilor de guvernare. 
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Rezumat: În cadrul lucrării au fost 

examinate succint unele aspecte care 

privesc grupul de infracţiuni contra 

siguranţei circulaţiei pe drumurile publice, 

având în vedere elementul de nouate care 

se referă la introducerea acestora în Codul 

penal. Pe de altă parte, au fost avute în 

vedere şi examinarea comparativă a celor 

două legi, aspect care poate fi avut în 

vedere în cadrul procesului de identificare 

şi aplicare a legii penale mai favorabile. 

Elementele de noutate constau în 

examinarea comparativă a dispoziţiilor 

cuprinse în cele două legi, precum şi în 

formularea unor opinii critice. Lucrarea 

poate fi utilă mediului universitar, 

practicienilor, precum şi celor care vor să-

şi perfecţioneze cunoştinţele în acest 

domeniu. 
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Abstract: The paper aims to briefly 

discus some aspects concerning a series of 

offences against road traffic safety, given 

the new item referring to their introduction 

in the Criminal Code. On the other hand, 

there was also considered the comparative 

examination of the two laws, which can be 

taken into consideration in the process of 

identifying and implementing, in a more 

favourable way, the criminal law. The 

innovations consist of a comparative 

examination of the provisions of the two 

laws, as well as formulating critical 

opinions. The work can be useful to higher 

education environment, to practitioners, 

and to those who want to improve their 

knowledge in this area. 
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Consideraţii introductive 

 

În dreptul român, infracţiunile 

contra siguranţei circulaţiei pe 

drumurile publice erau prevăzute în 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

195/2002, privind circulaţia pe 

drumurile publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare 

[1], în cadrul unul capitol special, 

respectiv Capitolul VI intitulat 

„Infracţiuni şi pedepse”, art. 84-87 şi 

89-94. 

 În noul Cod penal român, intrat în 

vigoare la 01.02.2014 prin Legea nr. 

187/2012 de punere în aplicare a Legii 

nr. 286/2009 privind Codul penal [2], 

legiuitorul a introdus un titlu special în 

care sunt incriminate faptele care 

privesc siguranţa publică. 

 În acest titlu, denumit marginal 

„Infracţiuni contra siguranţei publice”, 

după infracţiunile contra siguranţei 

circulaţiei pe căile ferate menţionate în 

Capitolul I (cu aceeaşi denumire 

marginală), sunt prevăzute în Capitolul 

II infracţiunile la regimul siguranţei 

circulaţiei pe drumurile publice sub 

denumirea de „Infracţiuni contra 

siguranţei circulaţiei pe drumurile 

publice”. 

 În expunerea de motive, cu referire 

directă la acest grup infracţiuni, s-a 

subliniat faptul că, faţă de 

reglementarea anterioară, s-au stabilit 

titlurile marginale la toate infracţiunile, 

iar la unele variante tip sau atenuate ale 

acestor fapte s-a prevăzut pedeapsa 

amenzii ca pedeapsă alternativă la 

pedeapsa închisorii. De asemenea, 

 

Introductory remarks 

 

In Romanian law offences against 

road traffic safety were provided by the 

Government Emergency Ordinance no. 

195/2002, regarding public roads 

circulation, republished, with 

subsequent amendments [1], in a 

special chapter, respectively Chapter 

VI entitled "Crime and Punishment", 

art. 84-87 and 89-94.  

In the new Romanian Criminal 

Code, which entered into force on 

February 2 2014 by Law no. 187/2012 

implementing Law no. 286/2009 

regarding the Criminal Code [2], the 

legislator has introduced a special title 

in criminalizing offences concerning 

public safety. 

In this title, called marginal "Crimes 

against public safety", alike the one 

about crimes against traffic safety on 

the railways mentioned in Chapter I 

(with the same name marginal), there 

are set out in Chapter II offences to 

road traffic safety as "Crimes against 

road traffic safety". 

In the explanatory memorandum, 

with direct reference to this group 

crimes, it was pointed out that 

compared to the previous regulation, 

there were established marginal titles 

to all offences, and to some type or 

attenuated one, there was provided a 

fine as penalty alternative to 

imprisonment punishment. Also, the 

legal content of the offences of driving 

a vehicle under the influence of 

alcohol, refusal or avoidance of 

biological sampling, have been 
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conţinutul legal al infracţiunilor de 

conducere a unui vehicul sub influenţa 

alcoolului, refuzul sau sustragerea de la 

prelevarea mostrelor biologice, au fost 

îmbunătăţite ţinând seama şi de 

observaţiile Institutului Naţional de 

Medicină Legală, cât şi de alte 

modificări determinate, mai ales, de 

realizarea unor corelări cu alte 

incriminări cuprinse în proiectul 

Codului penal. 

 Ca element de noutate, trebuie 

menţionat că determinarea 

concentraţiei de alcool în sânge 

relevantă pentru reţinerea infracţiunii 

prevăzute la art. 336 se face la 

momentul prelevării probelor bilogice, 

fără posibilitatea unei recalculări 

ulterioare [3].  

 Imediat după intrarea în vigoare a 

noului Cod penal, unele dintre aceste 

noi dispoziţii au fost criticate în 

doctrină, cum este cazul, dispoziţiilor 

care privesc momentul prelevării 

mostrelor bilologice, moment care nu 

se poate identifica cu momentul 

comiterii infracţiunii prevăzute în art. 

336 C. pen. [4].  

 Aceste opinii critice formulate în 

doctrină, au fost completate de 

jurisprudenţă, astfel că, sintagma „la 

momentul prelevării mostrelor 

biologice”, a fost constataă ca fiind 

neconstituţională [5]. 

 Preluarea acestor infracţiuni în 

noul Cod penal, cu unele modificări şi 

completări, reprezintă în opinia noastră 

un aspect pozitiv, având în primul rând 

în vedere importanţa valorilor sociale 

apărate. 

 

improved taking into account the 

remarks of the National Institute of 

Forensic Medicine and other changes 

caused, especially by the development 

of correlations with other criminalities 

in the draft of the Criminal Code. 

As a novelty, it should be noted that 

the concentration of alcohol in the 

blood relevant for retaining as offence 

in art. 336 are done at the moment of 

the biological sampling, without the 

possibility of subsequent recalculations 

[3]. 

Immediately following the entry 

into force of the new Criminal Code, 

some of these new provisions have 

been criticized in doctrine, as 

appropriate, provisions relating to 

collection of samples of biological 

time, time which can not be identified 

with time of the offence provided for 

in art. 336 of the Criminal Code. [4]. 

These critical opinions expressed in 

doctrine, were supplemented by case 

law, so that the phrase "at the time of 

sampling biological samples", was 

remarked as unconstitutional [5]. 

The introduction of these offences 

in the new Penal Code, with some 

modifications and additions, is in our 

opinion a good thing, having firstly in 

mind the importance of defended 

social values. 

 

1. The new Criminal Code in 

relation to the previous law 

 

Given the new provisions of the 

new Criminal Code, certain differences 

existing in the regulations content, we 

shall proceed to identify and examine 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 4. Issue 2/2015 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Ion RUSU 

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

446 

 

 1. Noul Cod penal în raport cu 

legea anterioară 

 

Având în vedere noile dispoziţii 

prevăzute în noul Cod penal, unele 

diferenţe existente în ceea ce priveşte 

conţinuturile reglementărilor, vom 

proceda la identificarea şi examinarea 

succintă a acestora, cu trmitere directă 

la dispoziţiilor legii anterioare. 

Ca prim element de continuitate a 

incriminării unor asemenea fapte, 

consemnăm conţinuturile juridice 

uneori identice, alteori asemănătoare 

precum şi menţionarea lor în articole 

distincte.   

O primă deosebire importantă se 

referă la faptul că în timp ce în legea 

actuală acest grup de infracţiuni este 

prevăzut în noul Cod penal în Titlul 

VII denumit „Infracţiuni contra 

siguranţei publice”, Capitolul II 

„Infracţiuni contra siguranţei 

circulaţiei pe drumurile publice”, în 

legea anterioară, aceste infracţiuni erau 

prevăzute în O.U.G. nr. 195/2002, 

republicată, într-un capitol distinct. 

Ca elemente de continuitate a 

incriminării unor asemenea fapte, 

consemnăm conţinuturile juridice 

uneori identice, alteori asemănătoare cu 

cele prevăzute în noul Cod penal, 

precum şi menţionarea lor în capitole 

distincte.   

Considerăm că această soluţie 

aleasă de legiuitor a fost determinată şi 

de necesitatea armonizării legislaţiei 

române cu cea a statelor membre ale 

Uniunii Europene.  

Constatăm aşadar că legiuitorul 

their brief, with direct send to the 

provisions of the previous law. 

As first element of continuity to 

criminalize such facts, we record the 

legal contents, sometimes identical, 

sometimes alike, and their mentioning 

in separate articles. 

A first important distinction is the 

fact that while in the current law this 

group of offences is mentioned in the 

new Criminal Code in Title VII 

entitled "Offences against public 

safety", Chapter II "Crimes against 

road traffic safety", in the previous 

law; these offences were stipulated in 

GEO no. 195/2002, republished, in a 

separate chapter. 

As elements of continuity of the 

incrimination of such facts, we put 

down the juridical contents, sometimes 

identical, sometimes resembling with 

those stipulated by the New Criminal 

Code, and mentioning them in separate 

chapters. 

We believe that the solution chosen 

by the legislature was determined by 

the need to harmonize the Romanian 

legislation with the European Union 

Member States. 

We conclude therefore that the 

legislature the new Criminal Code by 

including these offences in the group 

considered to be of danger to public 

safety, gave special attention to 

preventing and combating crime in 

traffic on public roads [4]. 

Without realizing a hierarchy of 

offences under title based on the 

importance of social values defended, 

yet we find that the new Criminal Code 

offences against road traffic safety are 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 4. Issue 2/2015 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Ion RUSU 

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

447 

noului Cod penal, prin includerea 

acestor infracţiuni în grupul celor 

considerate a fi de pericol pentru 

siguranţa publică, a acordat o atenţie 

deosebită prevenirii şi combaterii 

criminalităţii în domeniul circulaţiei pe 

drumurile publice [4]. 

Fără a realiza o ierarhizare a 

infracţiunilor în cadrul titlului în 

funcţie de importanţa valorilor sociale 

apărate, constatăm totuşi că în noul 

Cod penal, infracţiunile contra 

siguranţei circulaţiei pe drumurile 

publice sunt prevăzute în Capitolul II, 

după infracţiunile contra siguranţei 

circulaţiei pe căile ferate, în timp ce 

alte infracţiuni contra siguranţei 

publice, cum sunt cele privind 

nerespectarea regimului armelor, 

muniţiilor, materialelor nucleare şi al 

materiilor explozive, ca şi cele 

privitoare la regimul stabilit pentru alte 

activităţi reglementate de lege etc., sunt 

prevăzute în capitolele următoare. 

În ceea ce priveşte structura 

Capitolului II din noul Cod penal, 

precizăm că infracţiunile au fost 

menţionate în ordinea prevăzută de 

legea în anterioară. 

O modificare importantă ce apare în 

noul Cod penal priveşte denumirea 

marginală a fiecărei infracţiuni, 

inspirată din conţinutul juridic al 

acestora, denumire care nu este 

prevăzută în legea anterioară. 

Procedând la o examinare sumară, 

comparativă a conţinuturilor legale ale 

infracţiunilor din cele două legi, pot fi 

identificate atât elementele de 

asemănare care presupun preluarea 

unor noţiuni din legea anterioară, cât şi 

set out in Chapter II, as crimes against 

traffic safety on the railways, while 

what other offences against public 

safety, such as the compliance with the 

regime arms, munitions, nuclear and 

explosives, as well as with the 

treatment given to other activities 

regulated by law, etc., are provided in 

the following sections. 

Regarding the structure of Chapter 

II of the new Criminal Code we 

specify that crimes were listed in the 

order prescribed by law before. 

An important change that occurs in 

the new Criminal Code regards the 

marginal denomination of every 

offence, inspired by the content of their 

legal name not provided in the 

previous law. 

Doing a cursory, comparative 

examination of legal content of the 

offences of the two laws there can be 

identified both elements of similarity 

involving the takeover of the previous 

law, and some elements of distinction, 

which consist in waiving some notions 

or adding others in the text of the new 

law. 

We believe that it is necessary to 

begin with a brief review of the main 

points of similarity and difference 

between the two regulations. 

The offence under art.334 of the 

new Criminal Code, known as 

marginal, "Putting into circulation or 

driving a car not registered" is taken 

from the previous law, art. 85. 

Between the two incriminations 

there are two main elements of 

similarity, respective the maintaining 

of the four offences in the same order 
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unele elemente de deosebire, care 

constau în renunţarea la unele noţiuni 

sau adăugarea altora în textul noii legi. 

Considerăm că pentru început este 

necesară o examinare sumară a 

principalelor elemente de asemănare şi 

diferenţiere dintre cele două 

reglementări. 

Astfel, infracţiunea prevăzută în art. 

334 din noul Cod penal, sub denumirea 

marginală, „Punerea în circulaţie sau 

conducerea unui vehicul 

neînmatriculat”, este preluată din legea 

anterioară, art. 85. 

Între cele două incriminări există 

două mari elemente de asemănare, 

respectiv menţinerea celor patru 

infracţiuni, în aceeaşi ordine şi 

conţinuturile legale care sunt identice. 

Spre deosebire de legea anterioară, 

în care pedeapsa amenzii este prevăzută 

doar în cazul infracţiunii de la alin. (2) 

al art. 85, în noul Cod penal, pedeapsa 

alternativă a amenzii este menţionată 

pentru toate infracţiunile.  

În concluzie, apreciem că cele două 

reglementări prezintă aceleaşi 

infracţiuni, singurele elemente de 

diferenţiere fiind legate de denumirea 

marginală şi introducerea amenzii ca 

pedeapsă alternativă, pentru fiecare din 

cele patru infracţiuni (spre deosebire de 

legea anterioară în care amenda era 

prevăzută numai în cazul unei singure 

infracţiuni) [4]. 

A doua infracţiune din cadrul 

acestui capitol prevăzută în art. 335 din 

noul Cod penal, sub denumirea 

marginală „Conducerea unui vehicul 

fără permis de conducere”, este 

preluată din legea anterioară, art. 86. 

and legal contents are identical. 

Unlike the previous law, the penalty 

fine is only provided for the offence 

under paragraph. (2) art. 85, in the new 

Criminal Code, the alternative 

punishment of the fine is mentioned for 

all crimes. 

In conclusion, we consider that the 

two rules have the same crimes, the 

only distinguishing features are related 

to the name marginal and introducing 

alternative fine as punishment for each 

of the four offences (unlike the 

previous law the fine was provided 

only for a single offences) [4]. 

A second offence under this chapter 

provided in art. 335 of the new 

Criminal Code, known as marginal 

"Driving a vehicle without driving" is 

taken from the previous law, art. 86. 

The examination of the two texts 

leads to the conclusion that the 

provisions of paragraph (1) of the two 

texts are identical and the paragraph 

(2) and (3) of the new Criminal Code 

are modified from the same paragraph 

of art. 86, being stated the driving on 

public roads of a vehicle, not of a car 

or tram as provided the previous the 

provisions. 

As in the previous law, Art. 335 of 

the new Criminal Code, stipulates, as 

in the previous law, three separate 

offences, each presenting several 

simple normative ways. 

We consider that the two regulations 

contain numerous elements of identity, 

the only distinguishing features are 

those related to the name marginal and 

replacement car or tram deadlines 

vehicle legal content of par. (2) and (3) 
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 Examinarea celor două texte 

conduce la concluzia că dispoziţiile 

alin. (1) din cele două texte sunt 

identice, iar cele din alin. (2) şi (3) din 

noul Cod penal sunt modificate faţă de 

dispoziţiile aceluiaşi alineat din art. 86, 

fiind prevăzută conducerea pe 

drumurile publice a unui vehicul, nu a 

unui autovehicul sau tramvai aşa 

prevăd dispoziţiile anterioare. 

În dispoziţiile din art. 335 din noul 

Cod penal, asemenea legii anterioare, 

sunt prevăzute trei infracţiuni distincte, 

fiecare dintre acestea prezentând mai 

multe modalităţi normative simple.  

Apreciem că cele două reglementări 

prezintă numeroase elemente de 

identitate, singurele elemente de 

diferenţiere fiind cele legate de 

denumirea marginală şi înlocuirea 

termenelor de autovehicul sau tramvai 

cu vehicul în conţinutul legal al alin. 

(2) şi (3) din noua lege [4]. 

Următoarea infracţiune prevăzută în 

art. 336 din noul Cod penal sub 

denumirea marginală „Conducerea 

unui vehicul sub influenţa alcoolului 

sau a altor substanţe” este preluată din 

legea anterioară, art. 87. 

Spre deosebire de primele două 

infracţiuni, infracţiunea menţionată 

prezintă numeroase elemente de 

diferenţiere. 

Astfel în conţinutul alin. (1), în noua 

lege, a fost înlocuită sintagma 

„conducerea pe drumurile publice a 

unui autovehicul sau tramvai”, cu 

sintagma „conducerea pe drunurile 

publice a unui vehicul pentru care legea 

prevede obligativitate deţinerii 

permisului de conducere”. 

of the new law [4]. 

 

The next offence provided by art. 

336 of the new Criminal Code under 

the marginal name "Driving a vehicle 

under the influence of alcohol or 

other substances" is taken from the 

previous law, art. 87. 

Unlike the first two offences, the 

offence referred to has many 

distinguishing features. 

Thus, the content of paragraph (1), in 

the new law, the phrase "driving on 

public roads of a car or tram", has 

been replaced with the expression 

"driving on public roads a vehicle for 

which the law provides for mandatory 

detention driving license". 

Another difference between the two 

texts is to provide an alternative 

sentence with a fine in the new law. 

Regarding the crime in paragraph (2) 

art. 87 (the previous law), the new law 

sanctions the person who is under the 

influence of psychoactive substances, 

while the old law, in the content of the 

offence there is a mentioning to the 

person  referred who is under the 

influence of substances or products as 

narcotic drugs with similar effects. 

The text of the paragraph (3) of the 

art. 336 of the new Criminal Code is 

identical in content to that provided in 

paragraph (4) of art. 87 of the old law. 

As an element of differentiation 

between the two texts, we retain the 

waiver of the current legal applicant   

to the offence provided in paragraph 

(5) art. 87 of the previous law (the fact 

being criminalized in the content of art. 

337). 
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O altă deosebire dintre cele două 

texte constă în prevederea pedepsei 

alternative cu amenda în noua lege.  

 În ceea ce priveşte infracţiunea de 

la alin. (2) al art. 87 (din legea 

anterioară), în noua lege este 

sancţionată persoana care se află sub 

influenţa unor substanţe psihoactive, în 

timp ce în legea veche, în conţinutul 

infracţiunii se face referire la persoana 

care se află sub influenţa unor 

substanţe ori produse stupefiante sau 

medicamente cu efecte asemănătoare. 

 Textul de la alin. (3) al art. 336 din 

noul Cod penal este identic în 

conţinutul său cu cel prevăzut în alin 

(4) al art. 87 din legea veche. 

 Ca element de diferenţiere între 

cele două texte, reţinem renunţarea 

legiuitorului actual la infracţiunea 

prevăzută în alin. (5) al art. 87 din 

legea anterioară (fapta fiind incriminată 

în conţinutul art. 337). 

 Un ultim element de diferenţiere se 

referă la denumirea marginală care nu 

apare în legea penală anterioară [4]. 

Infracţiunea prevăzută în dispoziţiile 

art. 337 sub denumirea marginală 

„Refuzul sau sustragerea de la 

prelevarea de mostre biologice” este 

preluată din legea anterioară, art. 87 

alin. (5). 

 Între cele două incriminări există 

numeroase elemente de diferenţiere, 

printre care menţionăm: înlocuirea 

sintagmei „autovehicul sau tramvai” cu 

cea de „vehicul”, înlocuirea sintagmei 

„prezenţei de produse sau substanţe 

stupefiante” cu „ori prezenţei altor 

substanţe psihoactive”, renunţarea la 

modalitatea refuzului testării aerului 

A final element of differentiation 

refers to the marginal name does not 

appear in the earlier criminal law [4]. 

The offence referred to in article. 

337 under the marginal name "refusal 

or removal of biological sampling" is 

taken from the previous law, art. 87 

paragraph (5). 

Between the two indictments there 

are numerous distinguishing features, 

among which: replacing "car or tram" 

with the "vehicle" replacing "the 

presence of products or drugs" with "or 

the presence of other psychoactive 

substances", renouncing to the 

modality of the breath test refusal and 

resistance action, replacing "biological 

sample" with "biological sample", 

reducing the minimum and maximum 

limits of punishment and marginal 

name. 

As similar elements of the contents 

of the two offences we mentioned the 

provision of qualified active subjects 

(driving instructors and examiners) [4]. 

The offence provided for in art. 338 

under the marginal name "Leaving the 

accident site or its modification or 

deletion trace" is taken from the 

previous law, art. 89. 

As elements of differentiation we 

mention the presence of the prosecutor 

as a body that approves leaving the 

accident site and replacing the phrase 

"leaving the place of the accident 

having as a result the killing or bodily 

injury or health of one or more 

persons, or where the accident 

occurred as a result of a crime " with " 

leaving the accident site” and the 

marginal denomination. 
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expirat şi la acţiunea de împotrivire, 

înlocuirea sintagmei „probe biologice” 

cu „mostre biologice”, reducerea 

limitelor minime şi maxime ale 

pedepsei şi denumirea marginală. 

Ca elemnete de asemănare a 

conţinuturilor celor două infracţiuni 

menţionăm prevederea unor  subiecţi 

activi calificaţi (instructori auto şi 

examinatori) [4]. 

Infracţiunea prevăzută în art. 338 

sub denumirea marginală „Părăsirea 

locului accidentului ori modificarea 

sau ştergerea urmelor acestuia” este 

preluată din legea anterioară, art. 89. 

Ca elemente de diferenţiere 

menţionăm prezenţa procurorului ca 

organ care aprobă părăsirea locului 

accidentului şi înlocuirea sintagmei 

„părăsirea locului accidentului care a 

avut ca rezultat uciderea sau vătămarea 

integrităţii corporale ori a sănătăţii 

uneia sau mai multor persoane, ori dacă 

accidentul s-a produs ca urmare a unei 

infracţiuni”, cu „părăsirea locului 

accidentului” şi denumirea marginală.

  

Ca elemente de asemănare a 

conţinuturilor celor două infracţiuni, 

reţinem: menţinerea în textul de 

incriminare a două infracţiuni distincte, 

respectiv părăsirea locului accidentului 

şi modificarea sau ştergerea urmelor 

accidentului, menţinerea unui conţinut 

juridic identic în cazul infracţiunii de 

modificare sau ştergere a urmelor 

accidentului de circulaţie şi menţinerea 

limitelor de pedeapsă. 

De asemenea, semnalăm menţinerea 

cauzelor de impunitate şi adăugarea 

alteia, respectiv dacă în urma 

As resemblance elements of the 

content of the two offences, we notice: 

keeping the text incrimination two 

separate offences or leaving the site 

and change or delete traces of the 

accident, maintaining an identical legal 

content for the offence to edit or delete 

traces crash and maintaining the limits 

of punishment. 

We also point out the maintaining of 

causes of impunity and adding another, 

i.e. if as a result of the accident there 

resulted only material damages [4]. 

The offence provided for in art. 339 

under marginal name "Preventing or 

hindering traffic on public roads" is 

taken from the old law, art. 92. 

Between the two texts there are 

some differences, such as giving up 

crime in paragraph. (1) art. 92 of the 

current law, which still appears in the 

legal content of several crimes, namely 

art. 228, 229, 253 and 255 of the new 

Criminal Code; the provision of four 

offences, against five in the old law; 

waiving of sanctioning tournaments 

with animals; reducing the limits of 

punishment in the case of some crimes, 

and the marginal denomination. 

The contents of both criminality 

presents some elements of similarity 

which consist of: identification of 

content elements of crimes, 

criminalization of same or similar acts 

or omissions etc. [4]. 

The crime of the art. 340 of the new 

Criminal Code, known as marginal 

"Failure duties on technical 

verification or making repairs" is 

taken from the previous law, art. 93. 

Like other crimes, for those we refer 
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accidentului s-au produs doar pagube 

materiale [4]. 

Infracţiunea prevăzută în art. 339 

sub denumirea marginală 

„Împiedicarea sau îngreunarea 

circulaţiei pe drumurile publice” este 

preluată din legea veche, art. 92. 

Între cele două texte există o serie 

de deosebiri, cum sunt: renunţarea la 

infracţiunea prevăzută în alin. (1) al art. 

92 din legea în vigoare, care oricum 

apare în conţinutul juridic al mai 

multor infracţiuni, respectiv art. 228, 

229, 253 şi 255 din noul Cod penal, 

prevederea a patru infracţiuni, faţă de 

cinci în legea veche, renunţarea la 

sancţionarea întrecerilor cu animale, 

reducerea limitelor de pedepasă în 

cazul unor infracţiuni şi denumirea 

marginală. 

Conţinuturile celor două incriminări 

prezintă şi unele elemente de 

asemănare care constau în: unele 

elemente de identitate ale conţinuturilor 

infracţiunilor, incriminarea unor acţiuni 

sau inacţiuni identice sau asemănătoare 

etc. [4]. 

Infracţiunea de la art. 340 din noul 

Cod penal, sub denumirea marginală 

„Nerespectarea atribuţiilor privind 

verificarea tehnică ori efectuarea 

reparaţiilor” este preluată din legea 

anterioară, art. 93. 

Asemenea celorlalte infracţiuni, şi 

în cazul celor la care facem referire 

există o serie de elemente de 

diferenţiere, după cum urmează: 

modificarea urmării prevăzută la alin. 

(1) din legea veche, sancţionarea 

comiterii faptei din culpă, prevederea a 

două modalităţi agravate, menţionarea 

to there is a series of distinguishing 

features, such as: modification of the 

prosecution under paragraph (1) of the 

old law, sanctioning the committing of 

the offence by misconduct, providing 

two aggravated ways, mentioning 

alternative punishments for each 

offence and the marginal denomination 

[4]. 

The crime of the art. 341 of the new 

Criminal Code, under the marginal 

name "Making unauthorized works in 

the area of the public road" is taken 

from the previous law, art. 94. 

From a comparative examination of 

the two texts, one can make some 

observations, namely: in the new law, 

in paragraph (1) it is no longer 

provided, as a means of achieving 

material element, the location of 

buildings, billboards and 

advertisements in the area of the public 

road, being instead provided another 

possibility, namely arranging road 

access to the public road; offence in 

paragraph (2) of the new law takes an 

action by which the material element 

of the objective side, i.e., the location 

of buildings, billboards and 

advertisements in the public road area, 

of the legal content of the offence 

provided for in art. 94, paragraph (1) of 

the previous law and the legal content 

of the crime in paragraph (2) of the 

previous law; the crime in paragraph 

(4) of the new law presents a similarly 

legal content to paragraph (4) of the 

present  law, except for immediate 

prosecution, that do no longer consist 

in the production of a traffic accident 

that had as result human victims, or 
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pedepselor alternative în cazul fiecărei 

infracţiuni şi denumirea marginală [4]. 

Infracţiunea de la art. 341 din noul 

Cod penal, sub denumirea marginală 

„Efectuarea de lucrări neautorizate în 

zona drumului public” este preluată 

din legea anterioară, art. 94. 

Din examinarea comparativă a celor 

două texte, se pot formula câteva 

observaţii, respectiv: în noua lege în 

alin. (1) nu mai este prevăzută ca 

modalitate de realizare a elementului 

material, amplasarea unor construcţii, 

panouri sau reclame publicitare în zona 

drumului public, fiind în schimb 

prevăzută o altă modalitate, respectiv 

amenajarea accesului rutier la drumul 

public; infracţiunea prevăzută în alin. 

(2) din noua lege preia o acţiune prin 

care se realizează elementul material al 

laturii obiective, respectiv, amplasarea 

unor construcţii, panouri sau reclame 

publicitare în zona drumului public, din 

conţinutul legal al infracţiunii 

prevăzute în art. 94 alin. (1) din legea 

anterioară, precum şi conţinutul legal al 

infracţiunii de la alin. (2) al legii 

anterioare; infracţiunea de la alin. (4) 

din noua lege prezintă un conţinut legal 

asemănător cu cea de la alin. (4) din 

legea în vigoare, cu excepţia urmării 

imediate, care nu mai constă în 

producerea unui accident de circulaţie 

care a avut ca rezultat victime omeneşti 

sau pagube materiale, ci numai 

producerea unui accident de circulaţie; 

în noua lege apare denumirea 

marginală etc. 

Precizăm de asemenea că legiuitorul 

noului Cod penal a renunţat la 

incriminarea faptelor prevăzute în art. 

material damages, but only the 

production of a traffic accident; in the 

new law it appears the denomination of 

marginal etc. 

Please also note that the legal 

responsible of the new Criminal Code 

renounced to criminalize acts in art. 90 

and 91 of the previous law. 

Under the provisions of art. 90 

paragraph (1) of the previous law, the 

offence lies in the fact of the vehicle 

driver or driving instructors, situated in 

the training process, or of the examiner 

of the competent authority, placed 

during the practical tests for obtaining 

the driving license, to consume 

alcohol, products or drugs with similar 

effects, thereof producing a traffic 

accident that resulted in the killing and 

injury of health or physical integrity of 

one or more persons, until the 

biological sampling time or until 

testing with a means metrological 

checked of their presence in expired 

air. 

In the new law, this act was 

decriminalized, motivated by the 

provisions of art. 336, of the new 

Criminal Code. It provides that any 

existence of alcohol or other 

psychoactive substances in the blood is 

considered by the legal authority at the 

time of getting the biological samples. 

Under these conditions, the 

existence of such incrimination was no 

longer necessary, because interested in 

avoiding alcohol immediately after 

such a traffic event, until the moment 

of getting biological samples is even 

the active subject of the offence. 

The crime of the art. 91 from the old 
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90 şi 91 din legea anterioară. 

Potrivit dispoziţiilor art. 90 alin. (1) 

din legea anterioară, infracţiunea constă 

în fapta conducătorului de vehicul sau a 

instructorului auto, aflat în procesul de 

instruire, ori a examinatorului 

autorităţii competente, aflat în timpul 

desfăşurării probelor practice ale 

examenului pentru obţinerea permisului 

de conducere, de a consuma alcool, 

produse ori substanţe stupefiante sau 

medicamente cu efecte similare 

acestora, după producerea unui 

accident de circulaţie care a avut ca 

rezultat uciderea sau vătămarea 

integrităţii corporale ori a sănătăţii 

uneia sau mai multor persoane, până la 

recoltarea probelor biologice ori până 

la testarea cu un mijloc omologat şi 

verificat metrologic sau până la 

stabilirea cu un mijloc tehnic certificat 

a prezenţei acestora în aerul expirat. 

În noua lege, această faptă a fost 

dezincriminată, motivat de dispoziţiile 

art. 336 din noul Cod penal, care 

prevăd că o eventuală existenţă a 

îmbibaţiei de alcool sau alte substanţe 

psihoactive în sânge, este avută în 

vedere de legiuitor la momentul 

prelevării mostrelor biologice. 

În aceste condiţii, existenţa unei 

asemenea incriminări nu se mai 

impunea, deoarece interesat de evitarea 

consumului de alcool imediat după 

producerea unui asemenea eveniment 

rutier, până la prelevarea mostrelor 

biologoce este chiar subiectul activ al 

infracţiunii. 

Infracţiunea de la art. 91 din legea 

veche consta în neîndeplinirea de către 

unitatea de asistenţă medicală 

law consists in failure of the unit 

authorized healthcare professional who 

performed the examination of the 

requirement to provide traffic police 

that a person was declared unfit to 

drive a motor vehicle or tram, if there 

was a traffic accident which resulted in 

the killing or bodily injury or health of 

one or more persons as a result of 

medical conditions, the driver of the 

vehicle. 

We note that the text referred to, 

criminalize the act of a distinct legal 

entity or an authorized healthcare 

facilities. 

Giving the criminalization of 

offences by the legislature, the new 

Criminal Code is justified because the 

criminal liability of legal persons 

mentioned. The person can be retained 

in the absence of such criminality 

under the provisions of Title VI, 

General Part of the new Criminal 

Code. 

It is worth mentioning that this does 

not lead to decriminalization lack of 

criminal liability of legal person, for 

the reasons mentioned. In fact, in the 

case of detention of such facts, both 

natural and legal person shall be liable 

for the offence of abuse of office or 

other crimes [4]. 

 

2. Concept and characterization 

 

The increased criminality in the 

field of traffic and transport on public 

roads in the Member States of the 

European Union and the need to 

prevent and combat more effectively 

the phenomenon in its overall led to 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 4. Issue 2/2015 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Ion RUSU 

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

455 

autorizată care a efectuat examenul de 

specialitate a obligaţiei de a comunica 

poliţiei rutiere faptul că o persoană a 

fost declarată inaptă pentru a conduce 

un autovehicul sau tramvai, dacă s-a 

produs un accident de circulaţie care a 

avut ca rezultat uciderea sau vătămarea 

integrităţii corporale ori a sănătăţii 

uneia sau mai multor persoane, ca 

urmare a afecţiunilor medicale, ale 

conducătorului de vehicul. 

Observăm că textul menţionat 

incriminează distinct fapta unei 

persoane juridice, respectiv a unei 

unităţi de asistenţă medicală autorizată. 

Renunţarea la incriminarea acestei 

infracţiuni de către legiuitorul noului 

Cod penal este justificată, deoarece 

răspunderea penală a persoanei juridice 

menţionate, poate fi reţinută şi fără 

existenţa acestei incriminări, în temeiul 

dispoziţiilor Titlului VI, Partea 

generală, din noul Cod penal. 

Facem precizarea că 

dezincriminarea acestei fapte nu 

conduce la lipsa răspunderii penale a 

persoanei juridice în cauză, datorită 

motivelor menţionate. Dealtfel, în cazul 

reţinerii unei asemenea fapte, atât 

persoana fizică, cât şi persoana juridică 

vor răspunde pentru săvârşirea 

infracţiunii de abuz în serviciu sau a 

altei infracţiuni [4]. 

 

2. Concept şi caracterizare 

  

Creşterea criminalităţii în domeniul 

circulaţiei şi transporturilor pe 

drumurile publice la nivelul statelor 

membre ale Uniunii Europene şi 

necesitatea prevenirii şi combaterii cu 

the adoption of Directive 2011/82 / EU 

of the European Parliament and of the 

Council on 25 October 2011 

facilitating cross-border exchange of 

information on traffic offences 

affecting road safety. 

Subsequently, the Court of Justice 

of 6 May 2014, in case C-43/12 (6), 

this act was annulled on the grounds 

that it would not have been validly 

adopted pursuant to art. 87 paragraph 

(2) TFEU. 

This decision however maintained 

the effects of Directive 2011/82 / EU 

until the entry into force, within a 

reasonable period not exceeding twelve 

months from the date of judgment, of a 

new directive based art. 91 par. (1) c) 

TFEU [7]. 

Against this background, targeting 

in particular procedural issues, it was 

adopted the Directive 2015/413 / EU 

facilitating cross-border exchange of 

information on traffic offences 

affecting road safety, which takes over 

the previous regulations. 

According to paragraph (1) of the 

preamble of the European legislative 

act, the improvement of road safety is a 

prime objective of EU transport policy. 

The Union is pursuing a policy to 

improve road safety with the objective 

of reducing fatalities, injuries and 

material damage. An important 

element of this policy is the consistent 

enforcement of sanctions for violations 

of traffic offences committed in the 

Union which significantly endanger 

road safety. 

Thus, from the need to achieve 

those objectives, the European 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 4. Issue 2/2015 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Ion RUSU 

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

456 

mai multă eficienţă a fenomenului în 

ansambulul său a determinat adoptarea 

Directivei 2011/82/UE a Parlamentului 

European şi a Consiliului din 25 

octombrie 2011 de facilitare a 

schimbului transfrontalier de informaţii 

privind încălcările normelor de 

circulaţie care afectează siguranţa 

rutieră. 

Ulterior, prin hotărârea Curţii de 

Justiţie din 6 mai 2014 în cauza C-

43/12 (6) acest act normativ a fost 

anulat, pe motiv că nu ar fi putut fi 

adoptat în mod valabil în temeiul art. 

87 alin. (2) din TFUE. 

Această hotărâre a menţinut totuşi 

efectele Directivei 2011/82/UE până la 

intrarea în vigoare, într-un termen 

rezonabil, care nu poate depăşi 

douăsprezece luni de la data pronunţării 

hotărârii, a unei noi directive, bazate de 

art. 91 alin. (1) lit. c) din TFUE [7]. 

Pe acest fond, care vizează în 

special aspecte procedurale, a fost 

adoptată Directiva 2015/413/UE de 

facilitare a schimbului transfrontalier 

de informaţii privind încălcările 

normelor de circulaţie care afectează 

siguranţa rutieră, act normativ care 

preia dispoziţiile anterioare. 

 Potrivit dispoziţiilor paragrafului 

(1) din preambulul actului normativ 

european menţionat, îmbunătăţirea 

siguranţei rutiere reprezintă un obiectiv 

central al politicii Uniunii în domeniul 

transporturilor. Uniunea urmăreşte o 

politică de îmbunătăţire a siguranţei 

rutiere, având ca obiectiv reducerea 

deceselor, a vătămărilor corporale şi a 

daunelor materiale. Un element 

important al acestei politici îl constituie 

legislative act establishes a procedure 

for mutual information of the Member 

States, given that in the territory of a 

Member State there has been found a 

violation of rules that affect road safety 

by a driver who is a citizen of another 

Member State. 

Thus, to implement a road safety 

policy aiming for a high level of 

protection of road users in the Union 

and taking into account the diversity of 

situations in the Union, Member States 

should take action without prejudice to 

the policies and more restrictive legal 

provisions, to ensure greater 

convergence of road traffic rules and 

their application between Member 

States [4].                                                                                                                                                                                              

Under the provisions of art. 2 of 

European legislative act mentioned, the 

cross-border exchange of information 

on traffic offences affecting road 

safety, will consider the following 

facts: speeding, not wearing a seatbelt, 

jumping red traffic lights, drink-

driving, driving under the influence of 

drugs, failing to wear a safety helmet, 

use of a forbidden lane and illegal use 

of a cell phone or other communication 

devices while driving. 

The European legislative act, 

establishes a mandatory procedure 

according to which Member States will 

allow access of the national contact 

points of other Member States, to data 

on vehicles and their owners or 

keepers. 

Given the importance of defending 

these social values, before and 

European legislator in Romania, 

crimes against the security of public 
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aplicarea consecventă a sancţiunilor 

pentru încălcarea normelor de circulaţie 

săvârşite în Uniune care pun în pericol 

în mod semnificativ siguranţa rutieră. 

 Astfel, pornind de la necesitatea 

realizării obiectivelor propuse, actul 

normativ europena instituie o 

procedură de informare reciprocă a 

statelor membre, în condiţiile în care, 

pe teritoriul unui stat membru s-a 

constatat încălcarea unei norme prin 

care se aduce atingere siguranţei 

rutiere, de către un conducător auto 

care este cetăţean al altui stat membru. 

 Astfel, în vederea aplicării unei 

politici de siguranţă rutieră care să 

vizeze un nivel ridicat de protecţie a 

utilizatorilor drumurilor din Uniune şi 

care să ţină seama de diversitatea 

situaţiilor din cadrul Uniunii, statele 

membre ar trebui să ia măsuri, fără a 

aduce atingere politicilor şi 

dispoziţiilor legislative mai restrictive, 

pentru a asigura o mai mare 

convergenţă a normelor de circulaţie 

rutieră şi a aplicării acestora între 

statele membre [4]. 

 Potrivit dispoziţiilor art. 2 din actul 

normativ european menţionat, schimbul 

transfrontalier de informaţii privind 

încălcarea normelor de circulaţie care 

afectează siguranţa rutieră, va avea în 

vedere următoarele fapte: excesul de 

viteză, nefolosirea centurii de 

siguranţă, nerespectarea semnificaţiei 

culorii roşii a semaforului, conducerea 

sub influenţa alcoolului, conducerea 

sub influenta drogurilor, nefolosirea 

căştii de protecţie, utilizarea unei benzi 

interzise şi folosirea ilegală a unui 

telefon mobil sau a altor dispozitive de 

roads are provided in a separate 

chapter in the new Criminal Code. 

These facts concerning criminality 

danger or of result, which once 

committed by actions or inactions 

referred to therein, jeopardize the 

safety of road traffic or cause traffic 

accidents resulting in casualties or 

property damage (sometimes 

significant) [4]. 

These offences are: 

- Entry into circulation or driving a 

car not registered, provided for in 

Article 334 of the content of the new 

Criminal Code; 

- Driving a vehicle without driving 

license, an offence under Article 335 

of the content of the new Criminal 

Code; 

- Driving a vehicle under the 

influence of alcohol or other 

substances, provided for in Article 336 

of the content of the new Criminal 

Code; 

- Refusal or avoidance of 

biological sampling, provided for in 

Article 337 of the content of the new 

Criminal Code; 

- Leaving the accident site or 

modifying or deleting traces, an 

offence under Article 338 of the 

content of the new Criminal Code; 

- Prevent or hinder public roads, 

provided for in Article 339 of the 

content of the new Criminal Code; 

- Breach of duties relating to 

technical verification or repairs, act 

provided in Article 340 of the new 

content of the Criminal Code; 

- Carrying out unauthorized works 

in the public road, provided for in 
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comunicare în timpul conducerii. 

 Actul normativ european, instituie 

o procedură obligatorie, potrivit căreia, 

statele membre vor permite accesul 

punctelor naţionale de contact ale altor 

state membre, la date privind 

vehiculele şi proprietarii sau deţinătorii 

acestora. 

 Având în vedere importanţa 

apărării acestor valori sociale, sesizată 

şi de legiuitorul european, în România, 

infracţiunile contra siguranţei circulaţie 

pe drumurile publice sunt prevăzute 

într-un capitol special în noul Cod 

penal. 

 Aceste incriminări privesc fapte de 

pericol sau de rezultat, care odată 

săvârşite prin acţiunile sau inacţiunile 

prevăzute în textele respective, pun în 

pericol siguranţa circulaţiei pe 

drumurile publice sau pot provoca 

accidente de circulaţie soldate cu 

victime omeneşti sau pagube materiale 

(uneori importante) [4]. 

 Aceste infracţiuni sunt: 

- punerea în circulaţie sau 

conducerea unui vehicul 

neînmatriculat, faptă prevăzută în 

conţinutul articolului 334 din noul Cod 

penal; 

- conducerea unui vehicul fără 

perimis de conducere, faptă prevăzută 

în conţinutul articolului 335 din noul 

Cod penal;  

- conducerea unui vehicul sub 

influenţa alcoolului sau a altor 

substanţe, faptă prevăzută în conţinutul 

articolului 336 din noul Cod penal; 

- refuzul sau sustragerea de la 

prelevarea de mostre biologice, faptă 

prevăzută în conţinutul articolului 337 

Article 341 of the content of the new 

Criminal Code; 

 

As shown in title of the Chapter, 

and of the incriminations, this group of 

offences has certain characteristics that 

distinguish them from other groups, 

resulting from the specific 

characteristics of social activity 

regulated, respectively the circulation 

on public roads. 

What characterizes this group of 

crime is primarily the social value 

defended, namely road traffic safety, a 

social value involving complexity, 

physical integrity of persons, vehicles, 

goods or other goods transported. 

Examining the marginal 

denominations of their content and 

quality of active subjects, it results that 

the offences in this chapter can be 

grouped into two categories. 

The first category includes offences 

relating the attitudes and behaviour of 

drivers in traffic on public roads or 

owners of vehicles or other natural or 

legal persons. In the first category 

there can be included offences under 

art. 334, 335, 336 337 and 338 of the 

new Criminal Code, offences which 

are active subjects directly involved in 

the movement of vehicles on public 

roads, either as drivers of vehicles, 

either as their owners. 

In the second category there can be 

included offences where the active 

subjects do not have the quality of 

drivers, committing a series of facts 

that affect road safety, such as those 

preventing or straining on the traffic on 

public roads, the carrying out of 
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din noul Cod penal;  

- părăsirea locului accidentului ori 

modificarea sau ştergerea urmelor 

acestuia, faptă prevăzută în conţinutul 

articolului 338 din noul Cod penal; 

- împiedicarea sau îngreunarea 

circulaţie pe drumurile publice, faptă 

prevăzută în conţinutul articolului 339 

din noul Cod penal; 

- nerespectarea atribuţiilor privind 

verificarea tehnică ori efectuarea 

reparaţiilor, faptă prevăzută în 

conţinutul articolului 340 din noul Cod 

penal; 

- efectuarea de lucrări neautorizate 

în zona drumului public, faptă 

prevăzută în conţinutul articolului 341 

din noul Cod penal. 

 

Aşa cum rezultă şi din denumirea 

capitolului, precum şi a incriminărilor, 

acest grup de infracţiuni prezintă 

anumite caracteristici care le 

diferenţiază de alte grupe, caracteristici 

rezultate din specificitatea activităţii 

sociale reglementate, respectiv 

circulaţia pe drumurile publice. 

 Ceea ce caracterizează acest grup 

de infracţiuni este în primul rând, 

valoarea socială apărată, respectiv 

siguranţa circulaţiei pe drumurile 

publice, valoare socială care implică în 

complexitatea sa, integritatea fizică a 

persoanelor, vehiculelor, a mărfurilor 

transportate sau a altor bunuri. 

 Din examinarea denumirilor 

marginale, a conţinuturilor acestora, 

precum şi calităţii subiecţilor activi, 

rezultă că infracţiunile din acest capitol 

pot fi grupate în două categorii. 

 Din prima categorie fac parte 

unauthorized works, failure of 

respecting work duties of the technical 

verification or doing repairs (referred 

to in Art. 339, 340 and 341 of the new 

Criminal Code) [4]. 

Another feature of this kind of 

crime is the variety of active subjects 

who may have a certain skill that can 

consist of the position of a vehicle 

certified by holding the corresponding 

driving license driving vehicle 

category, as the person in charge of 

verification, technical inspection, 

repair or technical interventions etc. 

Also active subject of some offences 

can be any person who meets the 

general conditions required by law. 

Unlike other crimes can be 

committed and those examined under 

conditions which can be attracted 

criminal liability of legal persons. 

The general rule passive subject for 

these offences is the State in its 

capacity as holder of social values 

defended, but in some situations, 

passive subject may be a natural or 

legal person. 

The material element of the 

objective side is achieved through a 

variety of actions or inactions that 

differs from a deed to another, among 

which: the release or driving a vehicle 

on public roads or not registered or 

unregistered tram, entry into service or 

driving a motor vehicle on public roads 

or tram fake registration number or 

registration, driving on public roads of 

a car or a tram by a person who does 

not possess a driving license, or whose 

driving license is improperly category 

vehicle driving, improper fulfilment or 
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infracţiunile care privesc atitudinea şi 

comportamentul în trafic al 

conducătorilor de vehicule pe 

drumurile publice sau a proprietarilor 

de vehicule ori a altor persoane fizice 

sau juridice. În această primă categorie 

pot fi incluse infracţiunile prevăzute în 

art. 334, 335, 336 337 şi 338 din noul 

Cod penal, infracţiuni a căror subiecţi 

activi sunt implicaţi direct în circulaţia 

vehiculelor pe drumurile publice, fie în 

calitate de conducători de vehicule, fie 

în calitate de proprietari ai acestora. 

 Din cea de-a doua categorie fac 

parte infracţiunile în care subiecţii 

activi, neavând calitatea de conducători 

auto, comit o serie de fapte care 

afectează siguranţa rutieră, cum sunt 

cele de împiedicare sau îngreunare a 

circulaţiei pe drumurile publice, cele de 

efectuarea de lucrări neautorizate în 

zona drumului public şi nerespectarea 

atribuţiilor de serviciu privind 

verificarea tehnică ori efectuarea 

reparaţiilor (prevăzute la art. 339, 340 

şi 341 din noul Cod penal) [4]. 

 O altă caracteristică a acestui gen 

de infracţiuni este reprezentată de 

varietatea subiecţilor activi, care pot 

avea o anumită calificare ce poate 

consta în calitatea de conducător de 

vehicul atestată de deţinerea permisului 

de conducere corespunzător categoriei 

vehiculului condus, în calitatea de 

persoană cu atribuţii de verificare, 

inspecţie tehnică, reparaţii sau 

intervenţii tehnice etc. De asemenea, 

subiect activ al unora dintre infracţiuni 

poate fi orice persoană fizică care 

îndeplineşte condiţiile generale cerute 

de lege. 

non-fulfilment of the tasks of 

verification or technical periodical 

inspection of motor vehicles, trailers or 

trams etc. 

To complete the action or inaction 

by which the material element of the 

objective side, for each offence be met 

more essential requirements specific to 

each. These requirements include: the 

existence of a public road, a car or 

tram unregistered or fake registration 

number or registration situational 

awareness a person who does not 

possess driving license etc. 

In most cases, the immediate 

consequence that occurs is to create a 

state of danger to road safety, but there 

are cases where the result is the 

production of a traffic accident or an 

accident movement which resulted in 

the killing or bodily injury or health of 

one or more persons. 

To avoid other interpretations, the 

legislature made a legal interpretation 

of the phrase crash, which consists of 

"event that meets the following 

conditions: 

- Occurred on a road open to public 

traffic and originated in such a place; 

- Resulted in death, injury to one or 

more persons or damage to at least 

one vehicle or other property damage; 

- The event involved at least one 

vehicle in motion" (Art. 75 of the GEO 

no. 195/2002, republished). 

Also, the legal authority interpreted 

the concepts of vehicle, auto-vehicle 

and road, concepts that are mentioned 

frequently in the legal content of most 

crimes in this group. 

The vehicle means, the mechanical 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 4. Issue 2/2015 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Ion RUSU 

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

461 

 Spre deosebire de alte infracţiuni, 

cele examinate pot fi săvârşite şi în 

condiţii în care poate fi atrasă 

răspunderea penală a persoanelor 

juridice. 

 De regulă subiectul pasiv general 

în cazul acestor infracţiuni este statul în 

calitatea sa de titular al valorilor sociale 

apărate, dar în anumite situaţii, subiect 

pasiv poate fi şi o persoană fizică sau 

juridică. 

 Elementul material al laturii 

obiective se realizează printr-o 

varietate de acţiuni sau inacţiuni care 

diferă de la o faptă la alta, printre care 

menţionăm: punerea în circulaţie sau 

conducerea pe drumurile publice a unui 

vehicul sau a unui tramvai 

neînmatriculat sau neînregistrat, 

punerea în circulaţie sau conducerea pe 

drumurile publice a unui autovehicul 

sau tramvai cu număr fals de 

înmatriculare sau înregistrare, 

conducerea pe drumurile publice a unui 

autovehicul sau a unui tramvai de către 

o persoană care nu posedă permis de 

conducere, sau a cărei permis de 

conducere este necorespunzător 

categoriei de vehicul condus, 

îndeplinirea defectuoasă sau 

neîndeplinirea atribuţiilor de verificare 

tehnică ori inspecţie tehnică periodică a 

autovehiculelor, remorcilor sau 

tramvaielor etc. 

 Pentru întregirea acţiunii sau 

inacţiunii prin care se realizează 

elementul material al laturii obiective, 

în cazul fiecărei infracţiuni trebuie 

îndeplinite cumulativ mai multe cerinţe 

esenţiale specifice fiecăreia dintre 

acestea. Printre aceste cerinţe, 

moving on the road, with or without 

means of accessories, normally used 

for transporting people and / or goods 

or to perform services or works (art. 6 

pt. 35 of EO no. 195/2002, 

republished). 

The term auto vehicle means any 

vehicle equipped, by design with a 

driving engine in order to travel on the 

road. Mopeds, trolleybuses and road 

tractors are considered auto vehicles. 

Vehicles that run on rails, called 

trams, tractors used exclusively for 

agricultural and forestry operations, 

and vehicles designed to perform 

services or works, called self-driven 

vehicles, moving only occasionally on 

the public highway are not considered 

vehicles. 

According to the law (art. 6 pt. 14 of 

the GEO no. 195/2002, republished) by 

public road it means any way of 

communication by land, except 

railways, specially designed for 

pedestrian traffic or road open to 

public traffic; roads are closed to 

public traffic are indicated at the 

entrance with visible inscriptions [4]. 

Particularly important to note is that 

the legal interpretation of these terms 

which appear in the legal content of 

crimes that are part of this group 

should be considered in each case 

without the possibility of achieving an 

interpretation. 

 

Conclusions and critical opinions 

 

In recent years, amid the 

development of cooperation between 

all European countries, and especially 
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menţionăm: existenţa unui drum public, 

a unui autovehicul sau tramvai 

neînmatriculat sau cu număr fals de 

înmatriculare sau înregistrare, 

cunoaşterea situaţiei unei persoane care 

nu nu posedă permis de conducere, etc. 

 De cele mai multe ori, urmarea 

imediată care se produce constă în 

crearea unei stări de pericol pentru 

siguranţa circulaţiei rutiere, dar există 

situaţii în care urmarea constă în 

producerea unui accident de circulaţie 

sau în producerea unui accident de 

circulaţie care a avut ca urmarea 

uciderea sau vătămarea integrităţii 

corporale ori a sănătăţii uneia sau mai 

multor persoane. 

 Pentru a se evita alte interpretări, 

legiuitorul a realizat o interpretare 

legală a sintagmei de accident de 

circulaţie, care constă în „evenimentul 

care întruneşte cumulativ următoarele 

condiţii: 

- s-a produs pe un drum deschis 

circulaţiei publice ori şi-a avut 

originea într-un asemenea loc; 

- a avut ca urmare decesul, rănirea 

uneia sau a mai multor persoane ori 

avarierea a cel puţin unui vehicul sau 

alte pagube materiale; 

- în eveniment a fost implicat cel 

puţin un vehicul în mişcare” (art. 75 

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

 De asemenea, legiuitorul a 

interpretat şi noţiunile de vehicul, 

autovehicul şi drum public, noţiuni care 

apar menţionate frecvent în conţinutul 

juridic al majorităţii infracţiunilor din 

această grupă. 

 Astfel, prin vehicul se înţelege, 

sistemul mecanic care se deplasează pe 

of the States of the European Union, 

road traffic has experienced 

unprecedented growth.  

This increase in traffic, in addition 

to the beneficial effects caused 

numerous problems especially related 

to road traffic safety and thus causing 

serious traffic accidents, sometimes 

with serious consequences. 

At EU level in order to increase 

road safety it was adopted the 

Directive 2011/82 / EU of the 

European Parliament and of the 

Council of 25 October 2011 to 

facilitate cross-border exchange of 

information on traffic offences 

affecting road safety bill replaced 

Directive 2015/413 / EU to facilitate 

cross-border exchange of information 

on traffic offences affecting road 

safety, which takes over previous bill. 

Given the need to prevent and 

combat more effectively the facts of 

danger or result concerning road traffic 

safety, Romanian legislator has 

included this group in the new 

Criminal Code offences. 

 

Although, in general, regulations are 

superior to previous ones, though the 

legal content of certain crimes there 

crept some incomplete provisions, and 

other offences not listed as offences. 

Among the provisions that do not 

show sufficient evidence of 

predictability, mentioned by way of 

example, the provision which refers to 

the time of taking biological samples, 

which was declared unconstitutional, 

in this case the procedure for the 

determination of such crimes will be 
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drum, cu sau fără mijloace de 

autopropulsare, utilizat în mod curent 

pentru transportul de persoane şi/sau 

bunuri ori pentru efectuarea de servicii 

sau lucrări (art. 6 pct. 35 din O.U.G. 

nr. 195/2002, republicată). 

 Prin termenul de autovehicul se 

întelege, orice vehicul echipat, prin 

construcţie, cu un motor cu propulsie, 

în scopul deplasării pe drum. 

Mopedele, troleibuzele şi tractoarele 

rutiere sunt considerate autovehicule. 

Vehiculele care se deplasează pe şine, 

denumite tramvaie, tractoarele folosite 

exclusiv în exploatări agricole şi 

forestiere, precum şi vehiculele 

destinate pentru efectuarea de servicii 

sau lucrări, denumite maşini 

autopropulsate, care se deplasează 

numai ocazional, pe drumul public nu 

sunt considerate autovehicule.  

 Potrivit legii (art. 6 pct. 14 din 

O.U.G. nr. 195/2002, republicată), prin 

drum public se înţelege orice cale de 

comunicare terestră, cu excepţia căilor 

ferate, special amenajată pentru 

traficul pietonal sau rutier, deschisă 

circulaţiei publice; drumurile care sunt 

închise circulaţiei publice sunt 

semnalizate la intrare cu inscripţii 

vizibile [4]. 

 Deosebit de important de reţinut 

este faptul că, interpretarea legală a 

acestor termeni care apar în 

conţinuturile legale ale unor infracţiuni 

ce fac parte din această grupă, trebuie 

avută în vedere în fiecare caz în parte, 

fără posibilitatea realizării unei alte 

interpretări. 

 

 

identical to the law earlier. 

Another criticism relates to 

determining consumption of 

psychoactive substances, which is not 

currently provided in the text of the 

indictment. 

A final critical remark that formula, 

aimed unpredictability of legal content 

of the offence of leaving the accident 

spot, where the action by which the 

material element of the objective side 

consists of leaving the scene of the 

accident, without the authorization of 

the police or of the prosecutor 

conducting the research on the spot.

  

Due to the poor wording of the text, 

it is understandable that there would be 

committed this offence only by the 

driver of a vehicle leaving the scene of 

the accident without authorization of 

the police or prosecutor conducting on-

spot investigations, the essential 

requirement imposing effective 

deployment of this activity. 

The final conclusion which emerges 

is that, on the one hand, the inclusion 

of this group of offences in the 

Criminal Code is a novelty and 

actuality in Romanian criminal law, 

and on the other hand, it can mean a 

more realistic possibility of preventing 

and combating crime in this area. 
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 Concluzii şi opinii critice 

  

În ultimii ani, pe fondul dezvoltării 

relaţiilor de cooperare dintre toate 

statele europene, şi, în special, al celor 

membre ale Uniunii Europene, traficul 

rutier a cunoscut o creştere fără 

precedent. 

 Această creştere a traficului, pe 

lângă efectele benefice, a provocat şi 

numeroase probleme legate în special 

de siguranţa traficului rutier şi implicit 

provocarea unor accidente de circulaţie, 

uneori cu consecinţe grave. 

La nivelul Uniunii Europene, în 

vederea creşterii siguranţei traficului 

rutier a fost adoptată Directiva 

2011/82/UE a Parlamentului European 

şi a Consiliului din 25 octombrie 2011 

de facilitare a schimbului 

transfrontalier de informaţii privind 

încălcările normelor de circulaţie care 

afectează siguranţa rutieră, act 

normativ înlocuit cu Directiva 

2015/413/UE de facilitare a schimbului 

transfrontalier de informaţii privind 

încălcările normelor de circulaţie care 

afectează siguranţa rutieră, act 

normativ care preia dispoziţiile 

anterioare. 

Având în vedere necesitatea 

prevenirii şi combaterii cu mai multă 

eficienţă a unor fapte de pericol sau de 

rezultat care vizează siguranţa 

traficului rutier, legiuitorul român, a 

inclus acest grup de infracţiuni în noul 

Cod penal. 

Cu toate că, în general, 

reglementările în vigoare sunt 

superioare celor precedente, totuşi în 
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conţinutul legal al unor infracţiuni s-au 

strecurat şi unele dispoziţii incomplete, 

iar alte fapte nu sunt prevăzute ca 

infracţiuni. 

Dintre dispoziţiile care nu prezintă 

elemente suficiente de previzibilitate, 

menţionăm cu titlu de exemplu, 

dispoziţia care se referă la momentul 

prelevării mostrelor biologice, care a 

fost declarată neconstituţională, caz în 

care procedura de constatare a unor 

astfel de infracţiuni va fi identică cu 

cea din legea anterioară. 

Un alt aspect criticabil, se referă la 

stabilirea nivelului de consum al 

substanţelor psihoactive, care nu este la 

momentul actual prevăzut în textul de 

incriminare. 

O ultimă observaţie critică pe care o 

formulăm, vizează lipsa de 

previzibilitate a conţinutului legal al 

infracţiunii de părăsire a locului 

accidentului, unde acţiunea prin care se 

realizează elementul material al laturii 

obiective constă în părăsirea locului 

accidentului, fără încuviinţarea poliţiei 

sau a procurorului care efectuează 

cercetarea la faţa locului. 

Datorită modului defectuos de 

formulare a textului, se poate înţelege 

că va comite această infracţiune numai 

conducătorul unui vehicul care 

părăseşte locul accidentului, fără 

încuviinţarea poliţiei sau a procurorului 

care efectuează cercetarea la faţa 

locului, cerinţa esenţială impunând 

desfăşurarea efectivă a acestei 

activităţi. 

Concluzia finală care se impune este 

aceea că, pe de o parte, includerea 

acestui grup de infracţiuni în Codul 
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penal reprezintă un element de noutate 

şi actualitate în dreptul penal român, iar 

pe de altă parte, poate însemna o 

posibilitate mai realistă de prevenire şi 

combatere a criminalităţii în acest 

domeniu. 
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Rezumat: În cadrul lucrării a fost 

examinat conţinutul constitutiv al 

infracţiunii prevăzute în art. 340 din noul 

Cod penal, raportată la incriminarea din 

legea anterioară. Elementele de noutate 

constau atât în examinarea realizată, cât şi 

din opiniile critice şi propunerea de lege 

ferenda, aceasta din urmă constând în 

completarea dispoziţiilor textului cu 

incriminarea unei noi fapta, ca modalitate 

agravată a celei menţionate în alin. (4) al 

art. 340 C. pen. Prin acest studiu se 

continuă examinarea infracţiunilor 

specifice siguranţei rutiere, cu identificarea 

unor noi formule de perfecţionare a 

legislaţiei în acest domeniu. Lucrarea 

poate fi utilă studenţilor facultăţilor de 

drept din ţară, practicienilor în materia 

dreptului penal, precum şi altor persoane 

cu preocupări în acest domeniu. 
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Abstract: The paper examined the 

constitutive content of the offence provided 

for in art. 340 of the new Penal Code, 

related to the criminalization of the 

previous law. The innovations consist both 

in the screening exercise and the critical 

opinions and the bill ferenda, the latter 

consisting in addition to the provisions of a 

new offence criminalizing text as a means 

to that referred to in paragraph 

aggravated. (4) art. 340 of the Penal Code. 

This study continues the examination of 

specific road safety offences, identifying 

new formulas to improve legislation in this 

area. The work can be useful law students 

in the country, criminal law practitioners 

and others with an interest in this area. 
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modalitate agravată. 

 

 

Introducere 

 

Cum era dealtfel de aşteptat, 

intrarea în vigoare a noului Cod penal 

român, începând cu 01.02.2014, a 

provocat numeroase controverse în 

doctrina şi practica judiciară, ceea ce a 

determinat intervenţia Curţii 

Constituţionale şi a Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie, materializate în 

decizii şi hotărâri prealabile pronunţate 

de aceste instanţe în ceea ce priveşte 

excepţiile de neconstituţionalitate a 

unor texte sau a interpretării şi aplicarii 

unitare a legii penale. 

Noul Cod penal, în partea sa 

specială, aduce o serie de noutăţi, în 

sensul că o serie de infracţiuni sunt 

preluate din unele legi speciale cu 

dispoziţii penale, cu modificări atât în 

ceea ce priveşte conţinutul legal cât şi 

limitele de pedeapsă, care în general 

sunt mai reduse. 

Dintre aceste noutăţi apărute în noul 

Cod penal, facem trimitere la grupul de 

infracţiuni referitoare la regimul 

siguranţei circulaţiei pe drumurile 

publice, care în legea anterioară erau 

prevăzute în O.U.G. nr. 195/2002, 

republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, privind 

circulaţia pe drumurile publice [4] 

prevăzută în legea anterioară, în actul 

menţionat mai sus 

Printre alte infracţiuni, în noul Cod 

penal a fost preluată şi infracţiunea de 

nerespectarea atribuţiilor privind 

verificarea tehnică ori efectuarea 

worse. 

 

 

Introduction 

 

How was otherwise expected the 

entry into force of the Romanian 

Criminal Code, since the 1st of 

February 2014, it has caused much 

controversy in doctrine and practice, 

which led to the intervention of the 

Constitutional Court and the High 

Court of Cassation and Justice 

embodied in decisions and advance 

rulings handed down by the courts 

regarding the exceptions of 

unconstitutionality of text or 

interpretation and application of the 

criminal law. 

The new Criminal Code, in 

particular its special part, introduces 

several novelties in that a number of 

offences are taken from some special 

laws with criminal provisions, with 

changes both in terms of content and 

limits of legal punishment, which 

generally are lower. 

Of these news appeared in the new 

Criminal Code, we send the reader to 

those offences referring to the group 

relating to the road traffic safety, 

which in the previous law were laid in 

GEO no. 195/2002, republished, as 

amended and supplemented, on public 

roads [4] revised by the previous law 

in the act mentioned above 

Among other crimes, the new 

Criminal Code also took the offence of 

non-respecting the tasks regarding the 

technical verification or making 

repairs, which is currently provided in 
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reparaţiilor, care în prezent este 

prevăzută în dispoziţiile art. 340 C. 

pen. 

Cu toate că practica judiciară 

anterioară relevă o frecvenţă scăzută în 

ceea ce priveşte comiterea infracţiunii 

pe care o supunem examinării, 

considerăm că un asemenea demers 

este necesar din perspectiva evoluţiei 

criminalităţii în domeniul siguranţei şi 

transporturilor rutiere. 

Avem în vedere faptul că, de cele 

mai multe ori, unele fapte incriminate 

în acest articol se comit de cele mai 

multe ori în scopul evitării răspunderii 

penale a unor persoane care au comis 

alte infracţiuni la regimul siguranţei 

circulaţiei pe drumurile publice. 

 

 1. Noul Cod penal, în raport cu 

legea anterioară 

 

Infracţiunea de nerespectarea 

atribuţiilor privind verificarea tehnică 

ori efectuarea reparaţiilor,  este 

prevăzută în art. 340 din noul Cod 

penal, şi nu are corespondent în Codul 

penal de la 1969, fiind preluată din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

195/2002, republicată, art. 93. 

Examinarea comparativă a 

conţinuturilor legale ale celor două 

infracţiuni permite identificarea 

elementelor de diferenţiere dintre cele 

două reglementări, preum şi altele de 

asemănare. 

Astfel, în noul Cod penal în art. 340, 

infracţiunea este denumită marginal 

„Nerespectarea atribuţiilor privind 

verificarea tehnică ori efectuarea 

reparaţiilor”, denumire care nu apare 

article. 340 of the Penal Code. 

Although the previous case law 

reveals a low frequency regarding the 

crime that obeys examination, we 

believe that such action is necessary in 

the light of developments of crime in 

the field of road transport safety. 

We consider that the most often 

incriminated facts in this article are 

committed most often in order to avoid 

criminal liability of persons who have 

committed other offences regarding 

road traffic safety. 

 

1. The new Criminal Code in 

relation to the previous law 

 

The offence of failure to comply 

with the technical verification tasks or 

repairs is provided in art. 340 of the 

new Criminal Code, and has no 

counterpart in the Criminal Code of 

1969, being taken from the 

Government Emergency Ordinance no. 

195/2002, republished, art. 93.  

The comparative examination of the 

legal content of the two offences 

allows the identification of 

differentiation between the two 

regulations, and others similar. 

Thus, within the new Criminal Code 

in art. 340, the offence is marginally 

called "Failure of respecting duties on 

verification or technical repairs", 

which does not appear in the text of the 

previous law. 

Besides the marginal designation of 

the offence, we also found the 

following: 

- in the new Criminal Code are 

punishable two offences, just as within 
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în textul legii anterioare. 

Pe lângă denumirea marginală a 

infracţiunii, mai constatăm 

următoarele: 

- în noul Cod penal sunt incriminate 

două infracţiuni, la fel ca şi în cazul 

legii vechi; 

- în legea veche, urmarea prevăzută 

în conţinutul alin. (1) al art. 93 constă 

în provocarea unui accident de 

circulaţie care a avut ca rezultat 

uciderea sau vătămarea integrităţii 

corporale ori a sănătăţii unei persoane, 

în timp ce în noul Cod penal această 

urmare este reglementată într-o 

modalitate diferită în alin. (1) şi alin. 

(2) al art. 340; 

- în noul Cod penal, este 

reglementată şi comiterea faptei din 

culpă [alin. (3)], reglementare ce nu 

apare în legea veche; 

- în legea veche, infracţiunea de la 

alin. (1) nu este prevăzută cu o 

pedeapsă, legiuitorul făcând trimitere la 

legea penală, în timp ce în noul Cod 

penal, atât în modalitătea simplă (tip), 

cât şi în cele agravate sau în cea 

atenuată sunt prevăzute pedepse cu 

închisoarea sau cu închisoarea 

alternativă cu amenda; 

- cea de-a doua infracţiune 

prevăzută în alin. (2) din legea 

anterioară, precum şi cea de la alin. (4) 

al art. 340 din noul Cod penal, au un 

conţinut juridic asemănător, iar limitele 

de pedeapsă sunt identice; 

Exminarea comparativă a celor două 

incriminări, ne permite formularea unei 

concluzii, potrivit căreia, noua 

reglementare, în ceea ce priveşte 

structura infracţiunilor şi limitele de 

the old law; 

- the old law, the result provided in 

paragraph content. (1) art. 93 is to 

cause a traffic accident that resulted in 

the killing and injury of bodily injuries 

or health of a person, while in the new 

Criminal Code this continuation is 

regulated in a different way in par. (1) 

and paragraph. (2) art. 340; 

- within the new Criminal Code it is 

also regulated the act done by 

negligence [par. (3)] regulation that 

does not appear in the old law; 

- within the old law, the offence of 

par. (1) is provided with a penalty, the 

legislature referring to criminal law, 

while the new Criminal Code, in its 

simple way (type), and in the 

aggravated ones or in the mild one 

there are provided punishments in the 

prison or jail alternatively with fine; 

- the second offence under par. (2) 

of the previous law and the par. (4) art. 

340 of the new Penal Code, has the 

same legal content and the limits of 

punishment are identical; 

The comparative examination of the 

two indictments, allows a conclusion, 

that the new regulatory structure in 

terms of crime and punishment limits, 

is a novelty in Romanian criminal law, 

according to European standards in this 

field [1]. 

  

2. Concept and characterization 

 

The offence provided for in art. 340 

of the new Criminal Code, called 

marginal "Failure of respecting duties 

on verification or technical repairs" 

belongs to the group of offences 
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pedeapsă, reprezintă un element de 

noutate în legislaţia penală română, 

corespunzător normelor europene în 

domeniu [1].  

 

2. Concept şi caracterizare 

  

Infracţiunea prevăzută în art. 340 

din noul Cod penal, denumită marginal 

„Nerespectarea atribuţiilor privind 

verificarea tehnică ori efectuarea 

reparaţiilor”, face parte din grupa 

infracţiunilor contra siguranţei 

circulaţiei pe drumurile publice. 

 Este indiscutabil faptul că, 

siguranţa circulaţie pe drumurile 

publice, reprezintă o valoare socială 

importantă pentru asigurarea căreia 

sunt implicate pe de o partea 

participanţii la trafic, conducătorii de 

vehicule şi pietonii, iar pe de altă parte 

alte persoane fizice sau juridice, care 

prin atitudinea lor, trebuie să procedeze 

la efectuarea verificării sau inspecţiei 

tehnice ale vehiculelor, precum şi la 

abţinerea de a repara autovehicule, 

remorci, tramvaie sau mopede care 

prezintă urme de avarii, fără documente 

de constatre conform legii.  

 Se poate aprecia că, în scop 

preventiv, legiuitorul a incriminat şi 

alte fapte ce pot fi comise de alte 

persoane fizice sau juridice decât cele 

care conduc (sau au în proprietate) un 

vehicul pe drumurile publice. 

 În art. 340 sunt prevăzute trei 

infracţiuni distincte care prevăd acţiuni 

specifice pentru fiecare dintre ele, 

acestea având ca urmare crearea unei 

stări de pericol pentru siguranţa 

circulaţie pe drumurile publice, sau, 

against road traffic safety. 

It is indisputable that the safety of 

public roads is an important social 

value to ensure that on the one side are 

involved road users, drivers of vehicles 

and pedestrians on the other hand other 

natural or legal persons who by their 

attitude must proceed to carry out the 

verification or technical inspection of 

vehicles and the failure to repair motor 

vehicles, trailers, trams or mopeds that 

has any damage, without constitutive 

documents according to the law. 

It can be appreciated that in a 

preventive way, the legislature 

criminalized other facts also, the ones 

that may be committed by other natural 

or legal persons than those who drive 

(or owe) a vehicle on public roads. 

In art. 340 there are three distinct 

crimes requiring specific actions for 

each of them, as their states therefore 

creating a dangerous situation on 

public roads or, producing a crash that 

resulted in the murder, grievous bodily 

integrity of one or more persons, or the 

hindering of specific investigation 

activities of traffic accidents by 

unidentified authors. 

The first offence under art. 340 par. 

(1) is the action or inaction of the 

active subject, which does not satisfy 

or faulty fulfil the technical 

verification duties or periodic 

inspection of motor vehicles, trailers or 

trams or those relating to carrying out 

repairs or technical interventions, 

whether due to the technical state of 

the vehicle endangered the safety of 

traffic on public roads. 

Under paragraph. (2) there are 
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producerea unui accident de circulaţie, 

care a avut ca urmare uciderea, 

vătămarea integrităţii corporale a uneia 

sau mai multor persoane, ori 

îngreunarea activităţilor specifice de 

investigare a accidentelor de circulaţie 

cu autori neidentificaţi. 

 Prima infracţiune prevăzută în art. 

340 alin. (1), constă în acţiunea sau 

inacţiunea subiectului activ, prin care 

nu îndeplineşte sau îndeplineşte 

defectuos atribuţiile de verificare 

tehnică ori inspecţie tehnică periodică, 

a autovehiculelor, remorcilor sau 

tramvaielor ori a celor referitoare la 

efectuarea unor reparaţii sau intervenţii 

tehnice, dacă din cauza stării tehnice a 

vehiculului s-a pus în pericol siguranţa 

circulaţiei pe drumurile publice. 

 În cadrul alin. (2) sunt incriminate 

două modalităţi agravate care constau 

în urmarea produsă, respectiv un 

accident de circulaţie care a avut ca 

urmare vătămarea integrităţii corporale 

sau a sănătăţii uneia sau mai multor 

persoane, ori un accident de circulaţia 

care a avut ca urmare moartea uneia 

sau a mai multor persoane. 

 În alin. (3) sunt prevăzute 

sancţiunile pentru comiterea din culpă a 

infracţiunilor menţionate la alin. (1) şi 

(2).  

 Infracţiunea prevăzută la alin. (4) 

constă în acţiunea de reparare a 

autovehiculelor, remorcilor, tramva-

ielor sau mopedelor având urme de 

accident, fără a fi îndeplinite condiţiile 

prevăzute de lege. 

 Referindu-ne la incriminarea din 

alin. (1) - (3), în literatura de 

specialitate „au fost exprimate două 

incriminated two aggravating ways 

consisting in the result produced, 

namely a traffic accident that resulted 

in bodily injury or health integrity of 

one or more persons or a traffic 

accident that resulted in the death of 

one or several persons. 

In par. (3) are provided penalties for 

committing the offences referred to in 

paragraph fault. (1) and (2). 

The offence referred to in par. (4) 

consists of repair of motor vehicles, 

trailers, trams or mopeds with traces of 

accident without fulfilling the 

conditions provided by law. 

Referring to the criminalization of 

par. (1) - (3) in the field literature 

"there were expressed two opinions: 

one considering that the incriminating 

text is regulated a single offence under 

two forms, a variant-type, in which the 

form of guilt is intention, and an 

attenuated variant, in which the form 

of guilt is guilt, and the second 

opinion, which argues that reported in 

the form of guilt, we are dealing with 

two separate offences, the differences 

are qualitative, consisting in the form 

of guilt" [2]. 

Another author believes that the 

four acts criminalized in the text of art. 

340 of the new Criminal Code 

"combine the content of two offences 

[set out in art. 340 par. (1) and art. 340 

par (4)]. The facts described in the art. 

340 par. (2) and (3) are variants of the 

offence provided for in art. 340 par. (1) 

Penal Code. The first art. 340 par. (2)] 

is a variant aggravated offence 

provided for in art. 340 par. (1) Penal 

Code., and the second [art. 340 par (3)] 
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opinii: una prin care se considera că în 

textul incriminator este reglementată o 

singură infracţiune sub două forme, o 

variantă-tip, în care forma de vinovăţie 

este intenţia, şi o variantă atenuată, în 

care forma de vinovăţie este culpa, şi 

cea de-a doua opinie, în care se susţine 

că raportat la forma de vinovăţie, avem 

de-a face cu două infracţiuni distincte, 

diferenţele, fiind de ordin calitativ, 

constau în forma de vinovăţie” [2]. 

 Un alt autor apreciază că cele patru 

fapte incriminate în textul art. 340 din 

noul Cod penal „realizează conţinutul a 

două infracţiuni [prevăzute în art. 340 

alin. (1) şi art. 340 alin. (4)]. Faptele 

descrise în art. 340 alin. (2) şi (3) sunt 

variante ale infracţiunii prevăzute în 

art. 340 alin. (1) C. pen. Prima  [art. 

340 alin. (2)] este o variantă agravată a 

infracţiunii prevăzute în art. 340 alin. 

(1) C. pen., iar a doua [art. 340 alin. 

(3)] este o variantă atenuată a aceleiaşi 

infracţiuni” [3]. 

 Asemenea autorului citat mai sus, 

apreciem şi noi că în reglementarea din 

art. 340 sunt incriminate patru fapte, 

care realizează conţinutul constitutiv a 

două infracţiuni, respectiv infracţiunea 

prevăzută în  alin. (1) cu două 

modalităţi agravate prevăzute în alin. 

(2) al aceluiaşi articol şi o modalitate 

atenuată prevăzută în alin. (3) şi o altă 

infracţiune distinctă la alin. (4). 

 Necesitatea incriminării faptelor 

menţionate este justificată pe de o parte 

de pericolul concret pe care-l reprezintă 

pentru siguranţa circulaţiei pe 

drumurile publice vehicule 

necorespunzătoare din punct de vedere 

tehnic, iar pe de altă parte, de cerinţa 

is an attenuated variant of the same 

offence" [3]. 

According to the author cited above, 

we consider that the rules of art. 340 

four acts are criminalized for facts 

performing the constituent contents of 

two offences or the offence referred to 

in par. (1) with two aggravated ways 

referred to in paragraph (2) of the same 

article and a subdued way in par. (3) 

and another distinct crime in par. (4). 

The need to criminalize acts is 

justified on the one hand by the 

concrete danger that they pose to road 

traffic safety vehicles technically 

unsound, and on the other hand, by the 

requirement to discover authors of 

accidents resulted in serious 

consequences, which try to evade 

criminal liability by destroying 

evidence traces left on the vehicle [1]. 

 

 3. The constitutive content of the 

offence 

   

3.1. The objective side. The 

objective side of crime is composed 

examined material element, essential 

requirements, the immediate 

consequence and causation. Given the 

fact that criminalizing includes two 

distinct facts, we proceed to examine 

them in order criminalization of text. 

As for the offence stated in art. 340 

par. (1), the material element of the 

objective side consists of an action or 

inaction, depending on the variants of 

the legislature criminalized. 

In the first variant prescribed by law 

action is to meet improper verification 

tasks or periodical inspection of motor 
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descoperirii autorilor unor accidente 

soldate cu urmări grave, care încearcă 

să se sustragă de la răspunderea penală 

prin distrugerea probelor urmelor 

rămase pe vehicul [1]. 

 

 3. Conţinutul constitutiv al 

infracţiunii 

   

3.1. Latura obiectivă. Latura 

obiectivă a infracţiunii examinate are în 

componenţa sa elementul material, 

cerinţe esenţiale, urmarea imediată şi 

legătura de cauzalitate. Având în 

vedere faptul că incriminarea include 

două fapte distincte, vom proceda la 

examinarea acestora în ordinea 

incriminării din text. 

 În cazul infracţiunii prevăzute în 

art. 340 alin. (1), elementul material al 

laturii obiective constă într-o acţiune 

sau inacţiune, în funcţie de variantele 

incriminate de legiuitor. 

 Astfel, în prima variantă prevăzută 

de lege acţiunea constă în îndeplinirea 

defectuoasă a atribuţiilor de verificare 

ori inspecţie tehnică periodică a 

autovehiculelor, remorcilor sau 

tramvaielor ori a atribuţiilor referitoare 

la efectuarea unor reparaţii sau 

intervenţii tehnice,  de către persoane 

care au asemenea atribuţii. 

 Potrivit dispoziţiilor art. 7 din 

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

vehicul care circulală pe drumurile 

publice trebuie să corespundă normelor 

tehnice privind siguranţa circulaţiei 

rutiere, protecţia mediului şi utilizarea 

conform destinaţiei. 

 Pentru a fi menţinute în circulaţie, 

vehiculele înmatriculate se supun 

vehicles, trailers or trams or 

performing the duties related to repair 

or technical interventions by persons 

who have such powers. 

Under the provisions of art. 7 of 

O.U.G. no. 195/2002, republished, 

every vehicle on the road must match 

the technical rules on road safety, 

environmental protection and use 

properly. 

To be kept in circulation, registered 

vehicles that are subject to periodic 

technical inspection stations authorized 

in accordance with the law [art. 9 par. 

(4) and (5) of the O.U.G. no. 195/2002, 

republished]. 

There are also inspected, from a 

technical point of view, before being 

re-circulated, cars, trailers or trams that 

supported repairs because of certain 

traffic events producing severe 

damages to  the steering, the brakes or 

the resistance structure of the body or 

of the chassis [art. 9 par. (2) of the 

Implementing Regulations of 

Government Emergency Ordinance no. 

195/2002, republished on public 

roads]. 

At the same time, it is prohibited on 

public roads of vehicles that do not 

meet the technical point of view, those 

whose validity has expired periodic 

technical inspection, and those 

uninsured for liability for third party 

damage case traffic accidents [art. 10 

paragraph. (1) O.U.G. No 195/2002, 

republished]. 

Therefore, from the interpretation of 

legal norms mentioned, the owner of a 

vehicle, tram or trailers, has the 

obligation to carry out checks and 
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inspecţiei tehnice periodice, care se 

efectează în staţii autorizate conform 

legislaţiei în vigoare [art. 9 alin. (4) şi 

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

republicată]. 

 De asemenea, se inspectează din 

punct de vedere tehnic, înainte de a fi 

repuse în circulaţie, autovehiculele, 

tramvaiele sau remorcile cărora le-au 

fost efectaute reparaţii în urma unor 

evenimente care au produs avarii grave 

la mecanismul de direcţie, instalaţia de 

frânare sau la structura de rezistenţă a 

caroseriei ori a şasiului [art. 9 alin. (2) 

din Regulamentul de aplicare a 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

195/2002, republicată privind circulaţia 

pe drumurile publice]. 

 În acelaşi timp, este interzisă 

circulaţia pe drumurile publice a 

vehiculelor care nu corespund din 

punct de vedere tehnic, a celor al căror 

termen de valabilitate a inspecţiei 

tehnice periodice a expirat, precum şi a 

celor neasigurate pentru răspunderea 

civilă pentru caz de pagube produse 

terţilor prin accidente de circulaţie [art. 

10 alin. (1) din O.U.G. nr 195/2002, 

republicată]. 

 Aşadar, din interpretarea normelor 

juridice menţionate, rezultă 

obligativitatea proprietarului unui 

autovehicul, tramvai sau remorci de a 

efectua verificările şi inspecţiile tehnice 

sau unele reparaţii, obligaţii care se 

răsfrâng asupra persoanelor fizice sau 

juridice care sunt abilitate să efectueze 

asemenea intervenţii tehnice şi care 

sunt obligate să respecte normele legale 

în vigoare care privesc aducerea 

vehiculului respectiv în starea tehnică 

technical inspections or repairs, 

obligations that accrue to individuals 

or legal entities which are authorized to 

make such technical interventions and 

that are required to comply with the 

rules in force concerning bringing the 

vehicle in normal technical condition 

that excludes endangering road traffic 

safety [1]. 

By "improper fulfilment of duties or 

technical verification of the periodical 

inspection or to carry out repairs or 

technical interventions" means an act 

which such person or persons 

responsible for performing these 

activities superficially, without 

noticing some faults and without 

taking steps to address them (when 

required), which makes the vehicle in 

question is not apt to be driven on 

public roads in terms of road safety. 

The second variant of the method set 

out in the provisions of art. 340 par. (1) 

consists of verification tasks or 

technical failure periodical inspection 

of motor vehicles, trailers or trams or 

those concerning carrying out repairs 

or technical interventions by persons 

who have such powers. 

The "non-fulfilment of the duties 

concerning the technical verification or 

periodic technical inspection of 

vehicles, trams or trailers, or of those 

relating to the performance of repairs 

or technical interventions by persons 

who have such powers" we mean the 

omission of those persons to fulfil 

these responsibilities or their partial 

fulfilment. 

In par. (2) thereof there are two 

ways aggravated normative, who will 
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normală, care exclude punerea în 

pericol a siguranţei circulaţiei pe 

drumurile publice [1]. 

 Prin „îndeplinirea defectuoasă a 

atribuţiilor de verificare tehnică ori 

inspecţie tehnică periodică sau a celor 

de efectuare a unor reparaţii sau 

intervenţii tehnice”, se înţelege 

acţiunea persoanei sau persoanelor care 

au asemenea atribuţii, de a efectua 

aceste activitaţi în mod superficial, fără 

a observa unele defecţiuni şi fără a lua 

măsuri de remediere a lor (atunci când 

se impune), care fac ca vehiculul în 

cauză să nu fie apt pentru a fi condus 

pe drumurile publice sub aspectul 

asigurării siguranţei circulaţiei rutiere. 

 A doua variantă a modalităţii tip 

prevăzută în dispoziţiile art. 340 alin. 

(1) constă în neîndeplinirea atribuţiilor 

de verificare tehnică ori inspecţie 

tehnică periodică a autovehiculelor, 

remorcilor sau tramvaielor ori a celor 

care privesc efectuarea unor reparaţii 

sau intervenţii tehnice, de către 

persoanele care au asemenea atribuţii. 

 Prin „neîndeplinirea atribuţiilor de 

verificare tehnică ori inspecţie tehnică 

periodică a autovehiculelor, 

tramvaielor sau remorcilor, ori a celor 

referitoare la efectuarea unor reparaţii 

sau intervenţii tehnice de către 

persoanele care au asemenea atribuţii” 

se înţelege omisiunea persoanelor 

respective de a-şi îndeplini aceste 

atribuţii sau îndeplinirea lor parţială. 

 În alin. (2)  al aceluiaşi articol sunt 

prevăzute două modalităţi normative 

agravate, care se vor reţine atunci când 

în urma comiterii faptei de la alin. (1) 

s-a produs un accident de circulaţie 

be retained when the commission of 

the offence of par. (1) there was a 

traffic accident that resulted in bodily 

injury or health of one or more 

persons, or when the result of such an 

event has caused the death of one or 

more persons.  

In par. (3) there is provided the 

sanctioning of negligence of acts in 

par. (1) or (2). 

To complete the objective side of the 

offence provided for in art. 340 par. (1) 

it is necessary to be met the following 

essential requirements: 

- the car, tram or trailer be in the 

legal situation which requires a check 

or a technical verification or making 

repairs or other technical interventions; 

- through the action of improper 

fulfilment or through inaction of non-

fulfilment of  tasks referred is endanger 

the road traffic safety; 

- the active subject must have 

specific duties relating to undertaking 

such activities; 

Undoubtedly the first essential 

requirement refers only to motor 

vehicles, trailers or trams, which, by 

law, are subject to such technical 

interventions, and not any such 

vehicle. This applies to those vehicles 

to be registered, those that require 

outstanding technical inspection after a 

certain period of time, and those to be 

repaired because they no longer 

correspond to road safety rules. 

In the case of the second essential 

requirements, it is necessary that the 

act or omission regards certain 

elements involving road traffic safety 

or braking systems, signage, lighting 
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care a avut ca urmare vătămarea 

integrităţii corporale sau a sănătăţii 

uneia sau mai multor persoane, sau, 

când urmarea unui asemenea 

eveniment a avut ca urmare moartea 

uneia sau mai multor persoane. 

 În alin. (3) este prevăzută 

sancţionarea din culpă a faptelor 

prevăzute în alin. (1) sau (2). 

Pentru întregirea laturii obiective a 

infracţiunii prevăzută în art. 340 alin. 

(1), este necesar a fi îndeplinite 

cumulativ următoarele cerinţe 

esenţiale:  

- autovehiculul, tramvaiul sau 

remorca să fie în situaţia legală care 

necesită o verificare ori inspecţie 

tehnică sau efectuarea unor alte 

reparaţii ori intervenţii tehnice; 

- prin acţiunea de îndeplinire 

defectuoasă sau prin inacţiunea de 

neîndeplinire a atribuţiilor menţionate 

să se pună în pericol siguranţa 

circulaţiei pe drumurile publice; 

- subiectul activ trebuie să aibă 

atribuţii specifice care privesc 

efectuarea unor asemenea activităţi;  

 Fără îndoială că prima cerinţă 

esenţială vizează numai acele 

autovehicule, remorci sau tramvaie, 

care, potrivit legii, sunt supuse unor 

asemenea intervenţii tehnice, nu orice 

asemenea vehicul. Avem aici în vedere 

acele vehicule care urmează a fi 

înmatriculate, cele care aflate în 

circulaţie impun inspecţia tehnică după 

trecerea unei anumite perioade de timp, 

precum şi cele care trebuie reparate 

deoarece nu mai corespund normelor 

de siguranţă rutieră. 

 În cazul celei de-a doua cerinţe 

etc. It should be borne in mind that any 

malfunction or failure to fulfil those 

duties is likely to endanger the safety 

of traffic on public roads. The 

improper fulfilment of tinwork repairs, 

including painting, does not meet the 

essential requirements of law, because 

this action can not jeopardize the safety 

of traffic on public roads. 

The third requirement regards the 

quality of active subject, who must be 

a person (physical or juridical) with 

specific tasks of verification or 

periodical technical inspection or to 

carry out repairs or technical 

interventions. 

Finding lack one of the three 

essential requirements will lead to the 

absence of crime examined by default 

[1]. 

In case of the aggravated facts of 

par. (2), in addition to the three 

essential requirements mentioned 

above, there must be established the 

fulfilment of other requirements, which 

this time regard a second result, 

namely: 

- causing a traffic accident that 

resulted in bodily injury to one or more 

persons; 

- causing a traffic accident that 

resulted in the death of one or more 

persons; 

  

Therefore, the existence of the 

crime of aggravated ways, first 

depends on the finding of the existence 

of the three essential requirements, 

after which the finding of an accident 

traffic (due to meet three 

requirements), which had one of the 
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esenţiale, este necesar ca acţiunea sau 

inacţiunea să privească anumite 

elemente care implică siguranţa 

circulaţiei pe drumurile publice, 

respectiv sistemele de frânare, 

semnalizare, iluminare etc. Trebuie 

avut în vedere faptul că nu orice 

îndeplinire defectuoasă sau 

neîndeplinire a atribuţiilor menţionate 

este de natură să pună în pericol 

siguranţa circulaţiei pe drumurile 

publice. Astfel, îndeplinirea 

defectuoasă a reparaţiiilor de 

tinichigerie, inclusiv vopsitorie, nu 

îndeplineşte cerinţa esenţială prevăzută 

de lege, deoarece această faptă nu poate 

pune în pericol siguranta circulaţiei pe 

drumurile publice. 

 A treia cerinţă priveşte calitatea 

subiectului activ, care trebuie să fie o 

persoană (fizică sau juridică) cu 

atribuţii specifice de verificare ori 

inspecţie tehnică perioadică sau de 

efectuare a unor reparaţii sau intervenţii 

tehnice. 

 Constatarea inexistenţei uneia 

dintre cele trei cerinţe esenţiale, va 

conduce implicit la inexistenţa 

infracţiunii examinate [1]. 

 În cazul modalităţilor agravate din 

alin. (2), pe lângă cele trei cerinţe 

esenţiale menţionate mai sus, trebuie 

constatată îndeplinirea altor cerinţe, 

care de această dată privesc un al doilea 

rezultat, respectiv: 

- provocarea unui accident de 

circulaţie care a avut ca urmare 

vătămarea integrităţii corporale a uneia 

sau mai multor persoane; 

- provocarea unui accident de 

circulaţie care a avut ca urmare 

consequences provided in the text. 

In the case of the offence referred to 

in par. (4) art. 340, the material 

element of the objective side is 

realised through the action of repairing 

the motor vehicles, trailers, trams or 

mopeds that have traces of accident 

without being fulfilled the conditions 

provided by law. 

The term repair of the vehicle 

expressly mentioned by the legislature 

without being fulfilled the conditions 

stipulated by the law, it must be 

interpreted as desired by the 

legislature. Thus, in art. 79 of the 

special law where there are set out the 

obligations of the vehicle driver 

involved in a traffic accident which 

resulted only in damage to vehicles and 

/ or other damages, it is also mentioned 

the obligation to report to the 

competent police unit in the area of 

which the accident has happened 

within 24 hours of the event for 

drawing up the paperwork proving it 

[par (1) b)], with some exceptions over 

which we do not insist. In these 

circumstances, and if the vehicle is 

involved in a traffic accident which 

killed, bodily injury or health of one or 

more persons, the document certifying 

the repair legality is  the authorization 

issued by the police according to 

Annex 1C of the Regulation. 

Therefore, fulfilling the conditions 

laid down by law, should be 

understood by the existence of the 

repair authorization, of a proving 

document issued by an insurance 

company or other document proving 

the fact issued by a competent 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 4. Issue 2/2015 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Minodora-Ioana RUSU 

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

479 

moartea uneia sau mai multor persoane; 

 Aşadar, existenţa infracţiunii în 

modalităţile agravate, este condiţionată 

de constatarea mai întâi a existenţei 

celor trei cerinţe esenţiale, după care de 

constatarea producerii unui accident de 

circulaţie (ca urmare a îndeplinirii celor 

trei cerinţe), care a avut una din 

urmările prevăzute în text. 

 În cazul infracţiunii prevăzute la 

alin. (4) al art. 340, elementul material 

al laturii obiective se realizează prin 

acţiunea de reparare a autovehiculelor, 

remorcilor, tramvaielor sau mopedelor 

care au urme de accident, fără a fi 

îndeplinite condiţiile prevăzute de lege.

  

 Termenul de reparare a unui 

vehicul dintre cele menţionate expres 

de legiuitor, fără a fi îndeplinite 

condiţiile prevăzute de lege, trebuie 

interpretat în sensul dorit de legiuitor. 

Astfel, la art. 79 din legea specială 

unde sunt prevăzute obligaţiile 

conducătorului de vehicul implicat într-

un accident de circulaţie în urma căruia 

a rezultat numai avarierea vehiculelor 

şi/sau alte pagube materiale, este 

menţionată şi obligativitatea de a se 

prezenta la unitatea de poliţie 

competentă pe raza căreia s-a produs 

accidentul în termen de 24 de ore de la 

producerea evenimentului pentru 

întocmirea documentelor de constatare[ 

alin. (1) lit. b)], cu unele excepţii 

asupra cărora nu insistăm. În aceste 

împrejurări, precum şi în situaţia în 

care vehiculul este implicat într-un 

accident de circulaţia soldat cu 

uciderea, vătămarea integrităţii 

corporale sau a sănătăţii uneia sau a 

authority (usually the police), 

certifying that the vehicle was involved 

in a traffic accident or another event 

and can be repaired by a company in 

the field. The term "repair" used here 

by the legislator should be understood 

as an act of people who have such 

powers by which the particular vehicle 

is restored and can be re-given for use 

on public roads. This includes repairs 

to the mechanical system, electrical 

installations, brake system, etc. and 

also tinwork repairs including painting 

of the vehicle etc. 

By "moped", according to art. 6 pt. 

21 of the special law we understand the 

vehicle with two or three wheels, 

whose maximum design speed is 

higher of 25 km / h, but not exceeding 

45 km / h and it is equipped with an 

internal combustion engine with spark 

ignition, with a cylinder capacity not 

exceeding 50 cm3 or another internal 

combustion engine or, where 

appropriate, electric, whose maximum 

continuous power does not exceed 4 

kW and the mass of the vehicle do not 

exceed 350 kg not including the mass 

of batteries in the case of electric 

vehicle. It is assimilated to the moped 

cvadricycle, as defined in pt. 6 Part A 

of Annex. 1. Section 4 of the 

Regulations on type approval and 

issuance of identity card of road 

vehicles and type approval of products 

used to them - RNTR 2, approved by 

Ministry of Public Works, Transport 

and Housing no. 211/2003, as amended 

and supplemented.  

To complete the objective side of 

the offence provided for in art. 340 par. 
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mai multor persoane, documentul care 

atestă legalitatea reparaţiei este, 

autorizaţia de reparaţie emisă de poliţie 

potrivit anexei 1C din Regulament. 

 Aşadar, prin îndeplinirea 

condiţiilor prevăzute de lege, se 

înţelege existenţa autorizaţiei de 

reparaţie, a unui document de 

constatare emis de către o societate de 

asigurare sau alt document de 

constatare emis de un organ competent 

(de regulă poliţia), care atestă că acel 

vehicul a fost implicat într-un accident 

de circulaţie sau în alt eveniment şi 

poate fi reparat de către o societate de 

profil. 

 Termenul de „reparare” folosit aici 

de legiuitor trebuie înţeles ca o acţiune 

a unor persoane care au asemenea 

atribuţii, prin care vehiculul în cauză 

este refăcut şi poate fi redat circulaţiei 

pe drumurile publice. Acesta include 

reparaţii la sistemul mecanic, 

instalaţiile electrice, de frânare etc., 

precum şi reparaţii de tinichigerie care 

privesc inclusiv vopsirea vehiculului 

etc. 

 Prin „moped”, potrivit dispoziţiilor 

art. 6 pct. 21 din legea specială se 

înţelege, vehicul, cu două sau trei roţi, 

a cărui viteză maximă prin construcţie 

este mai mare de 25 km/h, dar nu 

depăşeşte 45 km/h şi care este echipat 

cu motor de ardere internă, cu 

aprindere prin scânteie, cu o capacitate 

cilindrică ce nu depăşeşte 50 cmc sau 

cu un alt motor cu ardere internă ori, 

după caz, electric, a cărui putere 

nominală continuă maximă nu 

depăseşte 4 kw, iar masa proprie a 

vehiculului nu depăşeşte 350 kg, 

(4) it is necessary to meet the 

following essential requirements: 

- motor vehicles, trailers, trams or 

mopeds show signs of a traffic 

accident; 

-   the repairs be done without the 

conditions laid down by law, namely 

the existence of a repair authorization, 

of an act confirming an insurance 

company or other proof document to 

prove the legality of asking for a 

remedy; 

Regarding the traces of accident, we 

consider that in the desired direction of 

legal authority these may be different, 

from traces of paint on the vehicle 

body, to biological traces. We mean 

evidence of clogging of the bonnet, 

wings, broken windshields and 

headlights, traces of paint etc. 

especially easily noticeable traces. 

Although the legal authority used the 

word repair it did not refer only to the 

technical side, but also to the vehicle 

body. In other words, the law has 

considered any trace that might arise 

suspicion that the vehicle in question 

was involved in an accident [1]. 

For the offence of the art. 340 par. 

(1), the immediate result is to create a 

state of danger to road safety on public 

roads, while in the case of aggravated 

manner the immediate consequence is 

the production of a traffic accident that 

resulted in the murder, grievous bodily 

or health of one or more people. 

For the offence referred to in par. 

(4) the immediate consequence is the 

creation of a state of danger to the 

social relations on road traffic safety 

and those relating to the administration 
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neincluzând masa bateriilor în cazul 

vehiculului electric. Este asimilat 

mopedului cvadriciclul uşor, astfel cum 

este definit la pct. 6 partea A din anexa 

nr. 1 la secţiunea 4 din Reglementările 

privind omologarea de tip şi eliberarea 

cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, 

precum şi omologarea de tip a 

produselor utilizate la acestea – RNTR 

2, aprobate prin Ordinul ministrului 

lucrărilor publice, transporturilor şi 

locuinţei nr. 211/2003, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 Pentru întregirea laturii obiective a 

infracţiunii prevăzute în art. 340 alin. 

(4), este necesar a fi îndeplinite 

cumulativ, următoarele cerinţe 

esenţiale: 

- autovehiculele, remorcile, 

tramvaiele sau mopedele să prezinte 

urme ale unui accident de circulaţie; 

- repararea acestora să se realizeze 

fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute 

de lege, respectiv a existenţei unei 

autorizaţii de reparaţie, a unui act 

constatator al unei societăţi de 

asigurare sau a unui alt act constatator 

care să dovedească legalitatea 

solicitării reparaţiei; 

 În ceea ce priveşte urmele de 

accident, apreciem că în sensul dorit de 

legiuitor acestea pot fi diverse, de la 

urme de vopsea pe caroseria 

vehiculului, până la urme biologice. 

Avem aici în vedere de regulă, urme de 

înfundare a capotei, aripilor, parbrize 

sau faruri sparte, urme de vopsea etc., 

în special, urme uşor sesizabile. Deşi a 

folosit termenul de reparare, legiuitorul 

nu s-a referit numai la partea tehnică, ci 

şi la caroseria vehiculului. Cu alte 

of justice. 

For the existence of the examined 

offence, it is necessary that between 

the incriminated action or its omission 

from the part of the legal authority and 

the consequence produced to establish 

the existence of a causal link. 

This time, for the offence referred to 

in par. (1), the existence of a causal 

link is not presumed, it must be proven 

by the competent judicial body. 

The only way one can determine the 

existence of causation link both 

offences referred to in par. (1), both for 

the offence in par. (1) and for the 

aggravated ways in par. (2), is the 

carrying out a technical-car expertise 

made by an authorized expert [1]. 

As concerns the offence in par. (4), 

the causation link arises ex re, not 

being necessary to be proved. 

  

3.2. The subjective side. For 

offences considered, the guilty way of 

acting of the active subject is both 

intention and the over passed intention 

or negligence with both forms. 

For the offence referred to in par. 

(1), there will be retained the direct 

intent when the active subject of this 

crime, provides the result of their 

action which consists of endangering 

the safety of public roads and tracks its 

production by executing an action 

prohibited by law or by non-executing 

a set of tasks dictated by the law, 

which is to meet malfunction or failure 

of verification tasks or periodical 

inspection, or those of making repairs 

or technical interventions. 

There will be indirect intent when 
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cuvinte, legea a avut în vedere orice 

urmă care poate naşte suspiciunea că 

vehiculul în cauză a fost implicat într-

un accident [1]. 

 Urmarea imediată în cazul 

infracţiunii prevăzute în art. 340 alin. 

(1) constă în crearea unei stări de 

pericol pentru siguranţa circulaţiei pe 

drumurile publice, în timp ce în cazul 

modalităţii agravate urmarea imediată 

constă în producerea unui accident de 

circulaţie care a avut ca rezultat 

uciderea, vătămarea integrităţii 

corporale sau a sănătăţii uneia sau mai 

multor persoane. 

 Pentru infracţiunea prevăzută la 

alin. (4) urmarea imediată constă în 

crearea unei stări de pericol pentru 

relaţiile sociale referitoare la siguranţa 

circulaţiei pe drumurile publice şi cele 

referitoare la înfăptuirea justiţiei. 

 Pentru existenţa infracţiunii 

examinate, este necesar ca între 

acţiunea sau inacţiunea incriminată de 

legiuitor şi urmarea imediată produsă 

să se constate existenţa unei legături de 

cauzalitate. 

 De această dată, pentru 

infracţiunea prevăzută la alin. (1), 

existenţa legăturii de cauzalitate nu se 

prezumă, aceasta trebuie dovedită de 

organul judiciar competent. 

 Singura modalitate prin care se 

poate constata existenţa legăturii de 

cauzalitate atât pentru infracţiunea 

prevăzută la alin. (1), cât şi pentru 

modalităţile agravate de la alin. (2), 

este efectuarea unei expertize tehnice-

auto, efectuată în cauză de către un 

expert autorizat [1]. 

 Pentru infracţiunea de la alin. (4) 

the active subject of the offence, 

provides the result of the act that is to 

endanger the safety of traffic on public 

roads and, although the acting person 

does not seek it, accepts the possibility 

of producing it, by performing the 

action or inaction prohibited by the 

law, of ll mentioned above. 

In case of par. (2) there will be 

exceeded intention when the active 

subject intend that by their action or 

inaction is endangered the safety of 

traffic on public roads, but the result is 

much worse consisting in producing a 

crash that resulted in bodily injury or 

death or health of one or more persons. 

According to the provisions of par. 

(3) the offences referred to in par. (1) 

and (2) may be committed both 

recklessly and under both forms. 

For the existence of the crime, the 

motive or purpose have no relevance, 

their determination is important in the 

process of individualization of 

punishment made by the court [1]. 

 

Conclusions, critical opinions, 

proposals for law ferenda 

 

As part of group-specific road 

traffic safety offence, the lack of 

respecting tasks regarding technical 

verification or repairs is a crime that 

can be committed by both a physical 

and a legal entity. 

The criminalization of such acts was 

determined by the need to prevent and 

combat more effectively the actions or 

inactions regarding the fulfilment of 

specific tasks of technical verification 

or periodic inspection of motor 
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legătura de cauzalitate rezultă ex re, 

nefiind necesar a fi dovedită. 

 

3.2. Latura subiectivă. În cazul 

infracţiunilor examinate, forma de 

vinovăţie cu care acţionează subiectul 

activ este atât intenţia, cât şi intenţia 

depăşită sau culpa cu ambele forme. 

Pentru infracţiunea prevăzută la 

alin. (1), se va reţine intenţie directă 

atunci când subiectul activ al acestei 

infracţiuni, prevede rezultatul faptei 

sale care constă în punerea în pericol a 

siguranţei circulaţie pe drumurile 

publice şi urmăreşte producerea lui prin 

executarea acţinuii interzise de lege sau 

prin neexecutarea unei atribuţii 

prevăzute de lege, care constă în 

îndeplinirea defectuoasă sau 

neîndeplinirea atribuţiilor de verificare 

sau inspecţie tehnică periodică, ori a 

celor de efectuare a unor reparaţii sau 

intervenţii tehnice  

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 acţiunii 

sau a inacţiunii interzise de lege, 

menţionate mai sus. 

În cazul alin. (2) va exista intenţie 

depăşită atunci când subiectul activ 

prevede că prin acţiunea sau inacţiunea 

sa pune în pericol siguranţa circulaţiei 

pe drumurile publice, însă urmarea este 

mult mai gravă constând în producerea 

unui accident de circulaţie care a avut 

ca urmare moarea sau vătămarea 

integrităţii corporale ori a sănătăţii 

vehicles, trailers or trams. 

A special mention regards the 

criminalization in the par. (4), which 

consist in the repair of vehicles that has 

any accident marks, without fulfilling 

the conditions stipulated by law, act by 

which it is prejudiced the social 

relations referring to the application of 

justice. 

 

Critical examination of the crime 

allows us sometimes to formulate 

critical opinions and proposals for law 

ferenda. 

Thus, we believe that the offence 

would have been required to be 

provided with an aggravated manner, 

meaning to criminalize the repair of a 

vehicle involved in a crash that 

resulted in the death of one or more 

persons, the penalty being more 

serious. 
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uneia sau mai multor persoane. 

Potrivit dispoziţiilor alin. (3), 

infracţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2) 

pot fi săvârşite şi din culpă, cu ambele 

forme. 

Pentru existenţa infracţiunii, 

mobilul sau scopul nu au nicio 

relevanţă, stabilirea acestora fiind 

importantă în cadrul procesului de 

individualizare a pedepselor realizat de 

către instanţa de judecată [1]. 

 

Concluzii, opinii critice, 

propuneri de lege ferenda 

 

Făcând parte din grupa 

infracţiunilor specifice siguranţei 

circulaţiei pe drumurile publice, 

nerespectarea atribuţiilor privind 

verificarea tehnică ori efectuarea 

reparaţiilor este o infracţiune care poate 

fi comisă atât de către opersoană fizică 

cât şi de o persoană juridică. 

Incriminarea unor astfel de fapte a 

fost determinată de necesitatea 

prevenirii şi combaterii cu mai multă 

eficienţă a unor acţiuni sau inacţiuni 

care privesc îndeplinirea unor atribuţii 

specifice de verificare tehnică ori 

inspecţie periodică a autovehiculelor, 

remorcilor sau tramvaielor. 

O menţiune specială priveşte 

incriminarea faptei de la alin. (4), care 

constă în repararea unor vehicule care 

prezintă urme de accident, fără 

îndeplinirea condiţiilor prevăzute de 

lege, faptă prin care se aduce atingere 

şi relaţiilor sociale referitoare la 

înfăptuirea justiţiei. 

Examinarea critică a infracţiunii, ne 

permite formularea uneor opinii critice, 

[4] G.E.O. no. 195/2002, republished, 

regarding circulation on public roads. 
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precum şi a unor propuneri de lege 

ferenda. 

Astfel, considerăm că această 

infracţiune ar fi fost necesar să fie 

prevăzută cu o modalitate agravată, 

care poate consta în incriminarea faptei 

de reparare a unui vehicul implicat într-

un accident de circulaţie care a avut ca 

urmare decesul uneia sau a mai multor 

persoane, pedeapsa fiind mai gravă. 
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Rezumat: Lucrarea tratează problema-

tica administraţiei publice locale din 

perspectiva jurisprudenţei Curţii 

Constituţionale a României, instituţie 

politico-juridică menită să realizeze 

controlul anterior şi posterior al legii şi 

ordonanţelor Guvernului. Sunt analizate 

patru acte normative cu impact asupra 

domeniului administraţiei publice locale, şi 

anume: legea administraţiei publice locale, 

legea privind statutul aleşilor locali, legea 

privind alegerea autorităţilor admini-

straţiei publice locale, legea partidelor 

politice. Aceste acte au făcut obiectul 

controlului de constituţionalitate exercitat 

de Curtea Constituţională, unele dintre ele 

suferind modificări ca urmare a admiterii 

excepţiei de neconstituţionalitate ridicate 

împotriva unor dispoziţii legale din 

cuprinsul lor. Prin modul în care se 

manifestă în peisajul instituţional 

românesc, Curtea Constituţională şi-a 

câştigat şi de facto locul, nu doar de jure, 

în categoria autorităţilor publice care 

apără democraţia şi statul de drept.  
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Abstract: The paper deals with the issue 

of local public administration from the 

standpoint of the Romanian Constitutional 

Court jurisprudence, a political and legal 

institution designed to achieve the prior and 

subsequent control of the law and 

Government orders. Four normative acts are 

analyzed, all with an impact on local public 

administration, namely: the local public 

administration law, the law on the status of 

local elected officials, the law on the election 

of local public authorities, the law regarding 

political parties. These acts were subject to 

constitutional review by the Constitutional 

Court, some of which underwent 

modifications as a result of the acceptance of 

a plea of unconstitutionality against certain 

legal provisions of their contents. By the way 

it manifests itself in the institutional 

Romanian landscape, the Constitutional 

Court gained place its de facto, not only de 

jure, within the category of public 

authorities defending democracy and the 

rule of law. 

 

 

 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 4. Issue 2/2015 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Mihai Cristian APOSTOLACHE 

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

488 

 

Cuvinte cheie: jurisprudenţă; decizii 

ale Curţii Constituţionale a României; 

administraţie publică locală; lege; control 

de constituţionalitate. 

 

 

Introducere 

 

În cadrul arhitecturii instituţionale 

din România, Curtea Constituţională se 

situează în afara celor trei puteri clasice 

(legislativă, executivă şi 

judecătorească), asigurând echilibrul 

între acestea şi acţionând în calitate de 

gardian al actului fundamental. Prin 

întreaga sa activitate, Curtea 

Constituţională joacă un rol important 

în consolidarea democraţiei şi statului 

de drept în România. Curtea 

Constituţională este o instituţie 

politico-juridică având un statut bine 

determinat de actul fundamental şi de 

legea proprie de organizare şi 

funcţionare [1]. Poziţiile sale, 

exprimate în decizii, hotărâri, avize, au 

obligat autorităţile statului sau alte 

subiecte de drept să îşi adapteze 

conduita la exigenţele impuse de textul 

constituţional. Toate aceste acte se 

adoptă sau se emit cu majoritate de 

voturi, se motivează şi se publică în 

Monitorul Oficial.  

Controlul de constituţionalitate este 

un instrument necesar într-o democraţie 

care permite Curţii Constituţionale, în 

calitatea sa de unică autoritate de 

jurisdicţie constituţională, să vegheze la 

respectarea dispoziţiilor Constituţiei 

prin adoptarea de decizii general 

obligatorii, care au putere pentru viitor, 

 

Keywords: jurisprudence; decisions of 

the Constitutional Court of Romania; local 

public administration; law; constitutional 

review. 

 

 

Introduction 

 

Within the institutional architecture of 

Romania, the Constitutional Court is 

placed outside the three classic powers 

(legislative, executive and judicial), 

ensuring a balance between them and 

acting as the guardian of the 

fundamental act. Through all its work, 

the Constitutional Court plays an 

important role in strengthening 

democracy and the rule of law in 

Romania. The Constitutional Court is a 

political judicial institution with a status 

well determined by the fundamental act 

and its own organization and functioning 

law [1]. Its positions, expressed in 

orders, decisions, opinions have obliged 

state authorities or other legal subjects to 

adapt their behavior to the requirements 

imposed by the constitutional text. All 

these acts are adopted or issued by 

majority of votes, and are justified and 

published in the Official Gazette.  

The constitutionality review is a 

necessary tool in a democracy that 

allows the Constitutional Court, as the 

sole authority of constitutional 

jurisdiction, to enforce the provisions of 

the Constitution by adopting generally 

binding decisions that have power in the 

future, starting with their publication in 

Official Gazette. Since in a rule of law 

public authorities do not enjoy any 
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de la momentul publicării lor în 

Monitorul Oficial. Cum, într-un stat de 

drept, autorităţile publice nu se bucură 

de nici o autonomie în raport cu 

dreptul, respectarea Constituţiei, a 

supremaţiei sale şi a legilor este 

obligatorie [2]. Supremaţia Constituţiei 

este o realitate juridică şi nu o simplă 

teorie, fapt ce presupune consecinţe şi 

garanţii [3].  

România a îmbrăţişat modelul 

european de control al 

constituţionalităţii legii, care se exercită 

printr-o autoritate centrală specializată, 

procedeu care o diferenţiază de 

modelul american, caracterizat prin 

verificarea constituţionalităţii de către 

instanţele judecătoreşti. Acest tip de 

design instituţional, care cuprinde şi 

Curtea Constituţională, îl întâlnim şi în 

Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Franţa, 

Germania, Letonia, Italia, Lituania, 

Polonia, Malta, Portugalia, Slovenia, 

Slovacia, Spania, Ungaria. La polul 

opus se situează Olanda şi Regatul Unit 

al Marii Britanii, în al căror sistem 

statal nu există un control al 

constituţionalităţii legilor. Concepţia 

americană în organizarea mecanismului 

de control constituţional o regăsim în 

state precum Grecia sau Irlanda. În 

Irlanda, atribuţia de control 

constituţional aparţine Curţii Supreme, 

iar în Grecia controlul 

constituţionalităţii legilor este 

încredinţat instanţelor judecătoreşti. O 

situaţie aparte poate fi întâlnită în 

Suedia, ţară unde controlul de 

constituţionalitate al legilor se exercită 

printr-un sistem complex de control 

preventiv, care se realizează de 

autonomy over the law, observing the 

Constitution, its supremacy and the laws 

is mandatory [2]. The supremacy of the 

Constitution is a legal reality and not a 

mere theory, fact which requires 

collateral consequences and guarantees 

[3]. 

Romania has embraced the European 

model of constitutionality review of the 

law that is exercised by a specialized 

central authority, a process that 

distinguishes it from the American 

model, characterized by the 

constitutionality control performed by 

the law courts. This type of institutional 

design, comprising the Constitutional 

Court as well, is encountered in Austria, 

Belgium, Czech Republic, Cyprus, 

France, Germany, Latvia, Italy, 

Lithuania, Poland, Malta, Portugal, 

Slovenia, Slovakia, Spain, and Hungary. 

At the opposite end there are situated the 

Netherlands and the United Kingdom, 

with a state system that does not include 

a constitutionality review of laws. The 

American concept regarding the 

organization of the constitutional review 

mechanism is found in countries like 

Greece or Ireland. In Ireland, the 

attribution of constitutional review 

belongs to the Supreme Court, while in 

Greece the constitutionality review of 

laws is entrusted to the law courts. A 

special case can be found in Sweden, 

where the constitutional review of laws 

is exercised through a complex system 

of preventive control, performed by the 

Legislative Council; the Council is 

composed of judges of the Supreme 

Court and of the Supreme 

Administrative Court. 
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Consiliul Legislativ, care este format 

din judecători ai Curţii Supreme şi ai 

Tribunalului Suprem Administrativ.  

 

Administraţia publică locală în 

jurisprudenţa Curţii Constituţionale 

a României 

 

Unul din domeniile asupra căruia s-

a pronunţat instanţa de contencios 

constituţional este administraţia publică 

locală. Administraţia este un domeniu 

esenţial al vieţii sociale fiind privită în 

jurisprudenţa [4] Curţii Europene a 

Drepturilor Omului ca un element al 

statului de drept. Dispoziţii din legi sau 

ordonanţe care reglementează domeniul 

administraţiei publice locale au fost 

analizate din punct de vedere al 

constituţionalităţii lor fie ca urmare a 

sesizării Curţii prin obiecţie de 

neconstituţionalitate, fie ca urmare a 

excepţiilor de neconstituţionalitate 

ridicate în faţa instanţei de judecată. 

Aşa cum subliniază literatura de 

specialitate [5], obiecţia de 

neconstituţionalitate este un procedeu 

eficient în asigurarea şi respectarea 

configuraţiei politice parlamentare, 

precum şi în buna realizare a 

raporturilor majoritate-opoziţie în 

viaţa parlamentară. Excepţia de 

neconstituţionalitate, în schimb, dă 

expresie controlului ulterior şi concret 

de constituţionalitate, reprezentând o 

garanţie constituţională a drepturilor, 

libertăţilor, precum şi a intereselor 

legitime ale oamenilor [6]. Majoritatea 

deciziilor Curţii Constituţionale 

referitoare la administraţia publică 

locală au vizat dispoziţii din legea 

 

Local public administration in the 

jurisprudence of the Constitutional 

Court of Romania 

 

One of the areas on which the 

Constitutional Court ruled is local public 

administration. Administration is a key 

area of social life, regarded in the 

jurisprudence [4] of the European Court 

of Human Rights as an element of the 

rule of law. Provisions of laws or 

ordinances governing local public 

administration were analyzed in terms of 

their constitutionality, due to the 

objection of unconstitutionality brought 

before the Court, or as a result of the 

unconstitutionality exceptions raised 

before the court. As indicated in the 

literature [5], the objection of 

unconstitutionality is an efficient process 

to ensure and follow parliamentary 

political configuration, and achieving 

good majority-opposition relations in 

parliamentary life. On the other hand, 

the exception of unconstitutionality 

gives expression to the subsequent and 

concrete constitutionality review, 

representing a constitutional guarantee 

of the rights, freedoms and legitimate 

interests of the people [6]. Most of the 

Constitutional Court decisions on local 

public administration targeted provisions 

of the local public administration law, 

the status of local elected officials, the 

law on the election of local authorities 

and the law regarding political parties. 

The general framework of 

organization and operation of local 

public administration is ensured by Law 

no. 215/2001, republished, as amended. 
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administraţiei publice locale, statutul 

aleşilor locali, legea privind alegerea 

autorităţilor administraţiei publice 

locale şi legea partidelor politice.  

Cadrul general de organizare şi 

funcţionare al administraţiei publice 

locale este asigurat de Legea nr. 

215/2001, republicată, modificată şi 

completată. Acest important act 

normativ dezvoltă normele 

constituţionale privitoare la guvernarea 

locală şi stabileşte dimensiunile 

regimului autonomiei locale, statutul 

autorităţilor administraţiei publice 

locale şi al altor subiecte de drept care 

activează în plan local, precum şi 

natura raporturilor dintre autorităţile 

locale de bază şi cele judeţene şi a 

raporturilor care intervin între 

autorităţile locale şi cele statale. 

Dispoziţiile cuprinse în acest act au 

făcut obiectul controlului de 

constituţionalitate atât anterior intrării 

lui în vigoare (controlul prealabil), cât 

şi după intrarea acestuia în ordinea de 

drept (controlul ulterior).  

Prin Decizia nr. 112 din 19 aprilie 

2001, Curtea Constituţională, sesizată 

prin obiecţie de neconstituţionalitate de 

către un grup de parlamentari cu privire 

la dispoziţiile cuprinse în art. 17, art. 40 

alin. (7), art. 43 alin. (3), art. 51, art. 68 

alin. (2), art. 90 alin. (2) si (3), art. 106 

alin. (8), art. 110 si art. 145-148 din 

Legea administratiei publice locale, a 

reţinut că autorii sesizării au formulat 

trei categorii de critici de 

neconstituţionalitate. În primul rând s-a 

invocat faptul că art. 17, art. 40 alin. 

(7), art. 43 alin. (3), art. 51, art. 90 alin. 

(2) si (3), art. 106 alin. (8) si ale art. 

This important normative act develops 

the constitutional norms relating to local 

governing and establishes the dimension 

of the local autonomy regime, the status 

of local authorities and other legal 

subjects activating locally, as well as the 

nature of relations between basic and 

county local authorities, and of the 

reports intervening between local and 

state authorities. The provisions of this 

act were subject to constitutional review 

both before entry into force (prior 

control) and after its entry into the legal 

order (subsequent control). 

By Decision no. 112 of 19 April 

2001, the Constitutional Court, notified 

by a group of MPs with an objection of 

unconstitutionality concerning the 

provisions of Article 17, Article 40 

paragraph (7), Article 43 paragraph (3), 

Article 51, Article 68 paragraph (2), 

Article 90 paragraphs (2) and (3), Article 

106 paragraph (8), Article 110 and 

Articles 145-148 of local public 

administration Law, found that the 

authors of the complaint lodged three 

categories of criticism of 

unconstitutionality. First, they claimed 

that Article 17, Article 40 paragraph (7), 

Article 43 paragraph (3), Article 51, 

Article 90 paragraphs (2) and (3), Article 

106 paragraph (8) and Article 110 of the 

Act, which regulate the use of mother 

tongue in relations between citizens 

belonging to national minorities and 

local public administration authorities, 

violate Article 6 paragraph (1), Article 

13, Article 16 paragraph (1) and Article 

72 paragraphs (1) and (2) of the 

Constitution. Secondly it was considered 

that the provisions of Article 68 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 4. Issue 2/2015 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Mihai Cristian APOSTOLACHE 

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

492 

110 din lege, care reglementează 

folosirea limbii materne în raporturile 

dintre cetăţenii aparţinând unei 

minorităţi naţionale şi autorităţile 

administraţiei publice locale încalcă art. 

6 alin. (1), art. 13, art. 16 alin. (1) şi art. 

72 alin. (1) şi (2) din Constituţie. În al 

doilea rând s-a considerat că 

dispoziţiile art. 68 alin. (2) din lege, 

care reglementează raporturile dintre 

primar şi consiliul local sunt în 

contradicţie cu prevederilor art. 120 

alin. (1) şi (2) din Constiţutie. În 

ultimul rând, în ceea ce priveşte 

dispoziţiile legale care reglementează 

"Comisia consultativă judeţeană", se 

invocă încălcarea prevederilor art. 120 

din Constituţie, intitulat "Autorităţi 

comunale şi orăşeneşti", precum şi ale 

art. 121 din Constituţie, intitulat 

"Consiliul judeţean". 

Analizând criticile formulate, 

Curtea Constituţională a constatat că 

dispoziţiile criticate sunt 

constituţionale, fapt ce l-a determinat 

de Preşedintele României să promulge 

legea.  

Controlul posterior de 

constituţionalitate al legii administraţiei 

publice locale a fost realizat prin 

analizarea de către Curtea 

Constituţională a celor 71 de excepţii 

de neconstituţionalitate [7] ridicate de 

diverse subiecte de drept în faţa 

instanţelor judecătoreşti, din momentul 

intrării în vigoare a legii şi până astăzi, 

cu privire la diferite dispoziţii din 

cuprinsul legii. Analiza tuturor 

deciziilor date pentru soluţionarea 

excepţiilor invocate ne arată că acestea 

au fost respinse de Curtea 

paragraph (2) of the law, which governs 

the relations between the mayor and the 

local council, are inconsistent with the 

provisions of Article 120 paragraphs (1) 

and (2) of the Constitution. Finally, with 

regard to the legal provisions governing 

“The County Advisory Commission”, 

they are alleged to infringe Article 120 

of the Constitution, entitled “Communal 

and Town Authorities”, as well as of 

Article 121 of the Constitution, entitled 

“County Council”. 

Analyzing the respective criticism, 

the Constitutional Court found that these 

provisions are constitutional, prompting 

the Romanian president to promulgate 

the law. 

The subsequent constitutional review 

of the local public administration law 

was conducted through the 

Constitutional Court analysis of the 71 

unconstitutionality exceptions [7] raised 

before the courts by various legal 

subjects, beginning with the entry into 

force of the law until today, with regard 

to the various provisions within the law. 

Analyzing all the orders given to resolve 

the exceptions indicates that these were 

rejected by the Constitutional Court. The 

legal provisions most often targeted by 

exception of unconstitutionality are 

those comprised in Article 38 paragraph 

(2) d), Article 68 paragraph (1) b) 

Article 36, Article 31, Article 31
1
, 

Article 55, Article 57. As an example, 

we mention a final decision regarding 

the settlement of an unconstitutionality 

exception raised on certain provisions of 

the law on local public administration, 

namely Decision no. 444 of 16 

September 2014 concerning the 
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Constituţională. Dispoziţiile legale cel 

mai des vizate de excepţia de 

neconstituţionalitate sunt cele cuprinse 

în art. 38 alin. (2) lit. d), art. 68 alin. (1) 

lit. b), art. 36, art. 31, art. 31
1
 , art. 55, 

art. 57. Cu titlu de exemplu, amintim o 

ultimă decizie cu privire la soluţionarea 

unei excepţii de neconstituţionalitate 

ridicată în privinţa unor dispoziţii din 

legea administraţiei publice locale şi 

anume Decizia nr. 444 din 16 

septembrie 2014 referitoare la excepţia 

de neconstituţionalitate a prevederilor 

art. 45 din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001. În cadrul acţiunii 

de control posterior al 

constituţionalităţii legii, Curtea 

Constituţională a constat că autorul 

excepţiei a invocat lipsa de precizie şi 

previzibilitate a dispoziţiilor art. 45 din 

lege referitoare la actele consiliului 

local şi  procedura  de adoptare a 

acestora şi apreciază că aceste critici nu 

evidenţiază vreo contradicţie între 

legea fundamentală şi textul de lege 

supus controlului de constituţionalitate, 

ci, mai degrabă, pune în discuţie 

existenţa unor omisiuni legislative care 

pot fi acoperite doar prin intervenţia 

Parlamentului în calitatea sa de unică 

autoritate legiuitoare sau a Guvernului, 

în baza delegării legislative.  În baza 

acestor considerente şi a altora cuprinse 

în decizie, Curtea Constituţională a 

respins, ca inadmisibilă, excepţia de 

neconstituţionalitate a prevederilor art. 

45 din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001.  

Se poate observa faptul că prin 

verificarea conformităţii cu textul legii 

fundamentale s-a certificat că 

exception of unconstitutionality of 

Article 45 of Law no. 215/2001 on local 

public administration. During the 

subsequent constitutionality review of 

the law, the Constitutional Court found 

that the author of the exception appealed 

to the lack of precision and predictability 

of Article 45 of the law on local council 

acts and their adoption procedure, stating 

that those critics do not indicate any 

contradiction between the fundamental 

law and the legal text subject to the 

constitutional review, but rather question 

the existence of certain legislative 

omissions that can be covered only by 

the intervention of Parliament as the sole 

legislative authority or by the 

Government, under legislative 

delegation. Based on these specific 

considerations as well as others from the 

decision, the Constitutional Court 

rejected as inadmissible the exception of 

unconstitutionality of Article 45 of Law 

no. 215/2001 on local public 

administration. 

It can be observed that by verifying 

the compliance of the fundamental law 

with the text, it was certified that the 

analyzed legal provisions are 

constitutional. Through the prior and 

subsequent constitutionality review, the 

Constitutional Court issued the 

“certificate of conformity” with the 

constitutional text for all the criticized 

legal provisions. Such is the case of 

those governing the attributions of the 

local council, the mayor’s right to 

delegate tasks, the manner of dismissal 

of the county councils vice presidents, 

the situations that generates the 

dissolution of the local council and the 
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dispoziţiile legale analizate sunt 

constituţionale. Prin intermediul 

controlului anterior şi posterior de 

constituţionalitate, Curtea 

Constituţională a eliberat “certificatul 

de conformitate” cu textul 

constituţional pentru toate dispoziţiile 

legale criticate. Ne referim aici la cele 

care reglementează atribuţiile 

consiliului local, dreptul primarului de 

a delega atribuţiile, modalitatea de 

eliberare din funcţie a vicepreşedinţilor 

consiliilor judeţene, situaţiile care 

generează dizolvarea consiliului local 

şi procedura de dizolvare, atribuţiile 

primarului, procedura specială instituită 

în cazul sesizării instanţei de 

contencios administrativ, statutul 

secretarului unităţii administrativ-

teritoriale, comisia de validare, 

dizolvarea de drept a consiliului 

judeţean, conducerea şedinţei de 

constituire a consiliului local, 

compatibilitatea funcţiei de viceprimar 

cu cea de consilier local, instituţia 

primăriei, actele primarului, mandatul 

primarului, validarea alegerii 

primarului, actele consiliului local şi 

procedura de adoptare.  

Numărul crescut de excepţii de 

neconstituţionalitate ridicate împotriva 

unor dispoziţii ale legii administraţiei 

publice locale confirmă importanţa 

acestui act normativ, a cărui aplicare la 

situaţii concrete arată că elaborarea şi 

adoptarea sa s-au făcut cu respectarea 

cerinţelor constituţionale. Mai mult, 

prin considerentele sale incluse în 

diferite decizii, Curtea Constituţională 

a clarificat şi înţelesul unor norme 

considerate imprecise de către 

dissolution procedure, the attributions of 

the mayor, the special procedure 

established in case the administrative 

court is notified, the status of the 

secretary of the administrative-territorial 

unit, the validation commission, the 

legal dissolution of the county council, 

the management of the meeting 

establishing the local council, the 

compatibility of the vice mayor position 

with that local councilor, the City Hall, 

the acts of the mayor, the mandate of the 

mayor, the validation of mayor election, 

the acts of the local council and the 

adoption procedure. 

The increased number of 

unconstitutionality exceptions raised 

against certain provisions of the local 

public administration law confirms the 

importance of this normative act, and its 

application to concrete situations proves 

that its development and adoption have 

been made in conformity with 

constitutional requirements. Moreover, 

through its considerations contained in 

various decisions, the Constitutional 

Court clarified the meaning of those 

norms considered by practitioners to be 

imprecise, or recommended that the 

Parliament or Government intervene to 

explain certain legislative ambiguities. 

The legislator cannot foresee all the 

situations that may arise in practice and 

then, in the process of law enforcement 

in specific cases, the imperfections from 

a regulation can be observed, and these 

can be corrected only by Parliament or 

Government initiative. 

Another normative act representing 

the subject of constitutional review is the 

Law no. 393/2004 on the status of local 
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practicieni sau a recomandat 

Parlamentului sau Guvernului să 

intervină pentru a acoperi anumite 

lacune legislative. Legiuitorul nu poate 

să prevadă toate situaţiile care pot 

apărea în practică şi atunci, în procesul 

de aplicare a legii la cazuri concrete, se 

pot observa imperfecţiunile dintr-o 

reglementare care pot fi corectate 

numai printr-o iniţiativă a 

Parlamentului sau a Guvernului.  

Un alt act normativ care a făcut 

obiectul controlului de 

constituţionalitate este Legea nr. 

393/2004 privind statutul aleşilor 

locali. Obiectul de reglementare al 

acestei legi îl reprezintă condiţiile de 

exercitare a mandatului de către aleşii 

locali, precum şi drepturile şi 

obligaţiile ce le revin în baza 

mandatului dobândit prin alegeri. Dacă 

legea administraţiei publice locale 

creionează statutul juridic al 

autorităţilor administraţiei publice 

locale (consiliu local, primar, consiliu 

judeţean, preşedinte al consiliului 

judeţean), legea privind statutul aleşilor 

locali reglementează statutul membrilor 

forurilor deliberative şi executive de la 

nivel de comună, oraş, municipiu, 

subdiviziune a municipiului şi judeţ.  

Curtea Constituţională a fost 

sesizată în cazul acestei legi cu 

excepţie de neconstituţionalitate [8] de 

38 de ori, cazuri care reprezintă 

aproape jumătate faţă de cele ridicate la 

reglementarea anterior menţionată 

(Legea nr. 215/2001). Articolele cele 

mai des vizate de către autorii 

excepţiilor de neconstituţionalitate au 

fost: art. 9, care se referă la cazurile de 

elected officials. The object of regulation 

of this law constitutes the terms of the 

mandate by local officials and the rights 

and obligations under the mandate 

acquired through elections. If the local 

public administration law outlines the 

legal status of local authorities (local 

council, mayor, county council, county 

council president), the law on the status 

of the local officials regulates the status 

of the members belonging to deliberative 

and executive forums at the level of 

commune, town, city, subdivision of the 

municipality and county. 

The Constitutional Court was notified 

in the case of this law with 38 

unconstitutional exceptions [8], 

representing almost half the cases of the 

abovementioned regulation (Law no. 

215/2001). The articles most frequently 

targeted by the authors of 

unconstitutionality exceptions were: 

Article 9, referring to cases of 

termination of the quality of local or 

county councilor; Articles 15 and 16 

referring to the cases of office 

termination of the mayor and county 

council president and the body 

empowered to declare leaving office; 

Article 69 on sanctions applicable to the 

vice mayor, the president and the vice 

president of the county council; Article 2 

paragraph 3 concerning the appointing 

of vice mayors and county council vice 

presidents. 

Besides the cases when the 

exceptions of unconstitutionality were 

raised towards certain articles of the law, 

there have also been cases where the 

exception of unconstitutionality was 

invoked for a whole normative act. It is 
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încetare a calităţii de consilier local sau 

judeţean; art. 15 şi 16 referitoare la 

cazurile de încetare a mandatului 

primarului şi preşedintelui consiliului 

judeţean şi organul abilitat să constate 

încetarea mandatului; art. 69 referitor la 

sancţiunile aplicabile viceprimarului, 

preşedintelui şi vicepreşedintelui 

consiliului judeţean; art. 2 alin. 3 

referitor la modul de desemnare a 

viceprimarilor şi vicepreşedinţilor 

consiliului judeţean.  

În afara cazurilor în care excepţiile 

de neconstituţionalitate au fost ridicate 

faţă de anumite articole din lege, au 

fost şi cazuri în care excepţia de 

neconstituţionalitate a fost invocată faţă 

de un întreg act normativ. Este vorba 

de Decizia nr. 1183/2007 a Curţii 

Constituţionale care soluţionează 

excepţia de neconstituţionalitate a 

prevederilor Legii nr. 286/2006 pentru 

modificarea şi completarea Legii 

administraţiei publice locale nr. 

215/2001 şi ale Legii nr. 393/2004 

privind statutul aleşilor locali.  

Autorul sesizării susţine că Legea 

nr. 286/2006 şi Legea nr. 393/2004 

sunt legi ordinare şi nu organice, iar o 

lege ordinară nu poate modifica 

conţinutul unei legi organice. Curtea, 

examinând excepţia, a apreciat că 

ambele legi sunt organice atât din punct 

de vedere al obiectului de reglementare 

şi al conţinutului, cât şi al modalităţii 

de adoptare. În privinţa modalităţii de 

adoptare a celor două acte normative, 

Curtea a specificat că atât la adoptarea 

Legii nr. 393/2004, cât şi la adoptarea 

Legii nr. 286/2006 au fost respectate 

cerinţele art. 76 alin.1 din Constituţie, 

the case of Decision no. 1183/2007 of 

the Constitutional Court resolving the 

exception of unconstitutionality for the 

provisions of Law no. 286/2006 

amending and supplementing Law no. 

215/2001 on local public administration 

and Law no. 393/2004 regarding the 

status of local elected officials. 

The author of the complaint claims 

that Law no. 286/2006 and Law no. 

393/2004 are not organic but ordinary 

laws, and an ordinary law can not 

modify the content of an organic law. 

The Court examined the exception and 

stated that both laws are organic in terms 

of the object of regulation and content, 

and the manner of adoption. Regarding 

the adoption of the two normative acts, 

the Court noted that, in the adoption of 

Law no. 393/2004 and Law no. 

286/2006, the requirements of Article 76 

paragraph 1 of the Constitution were met 

and, according to them, organic laws 

shall be adopted by a majority of votes 

of each Chamber. In terms of the object 

of regulation and content, the two 

normative acts fall within the domain 

reserved by the fundamental law for 

organic laws in Article 73 paragraph 3 

letter o), namely the organization of 

local public administration, of the 

territory and general regime regarding 

local autonomy. For these reasons, the 

Court rejected the exception of 

unconstitutionality of Law no. 286/2006 

amending and supplementing Law no. 

215/2001 on local public administration 

and Law no. 393/2004 on the Status of 

local elected officials. Moreover, all 38 

exceptions of unconstitutionality against 

the various provisions of the law on the 
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potrivit cărora legile organice se adoptă 

cu votul majorităţii membrilor fiecărei 

Camere. Din punct de vedere al 

obiectului de reglementare şi al 

conţinutului, cele două acte normative 

se încadrează în domeniul pe care legea 

fundamentală îl rezervă legilor 

organice la art. 73 alin. 3 lit. o), şi 

anume organizarea administraţiei 

publice locale, a teritoriului şi regimul 

general privind autonomia locală. 

Pentru aceste considerente, Curtea a 

respins excepţia de neconstituţionalitate 

a prevederilor Legii nr. 286/2006 

pentru modificarea şi completarea 

Legii administraţiei publice locale nr. 

215/2001 şi ale Legii nr. 393/2004 

privind Statutul aleşilor locali. De 

altfel, toate cele 38 de excepţii de 

neconstituţionalitate ridicate faţă de 

diferite dispoziţii ale legii privind 

statutul aleşilor locali au fost respinse 

de Curtea Constituţională.  

Dintre dispoziţiile care au suscitat 

cel mai mare interes, conducând la 

contestarea lor prin excepţie de 

neconstituţionalitate, sunt cele cuprinse 

în art. 9 alin. (2) lit. h
1
). Articolul 

vizează un caz de încetare de drept a 

mandatului consilierilor locali şi 

judeţeni şi anume încetarea mandatului 

ca urmare a pierderii calităţii de 

membru al partidului politic sau al 

organizaţiei minorităţilor naţionale pe a 

cărei listă a fost ales. Curtea 

Constituţională s-a pronunţat de mai 

multe ori asupra constituţionalităţii 

textului de lege ce a format obiectul 

excepţiei de neconstituţionalitate şi în 

toate cazurile a apreciat că acesta este 

în deplină concordanţă cu prevederile 

status of local elected officials were 

rejected by the Constitutional Court. 

Among the provisions that have 

attracted most interest, leading to their 

challenge by exception of 

unconstitutionality, are those comprised 

in the Article 9 paragraph (2) letter h
1
). 

The article concerns a case of mandate 

termination for local and county 

councilors, i.e. leaving office due to loss 

of membership of a political party or 

organization of national minorities on 

whose list they were elected. The 

Constitutional Court ruled several times 

on the constitutionality of the legal text 

which formed the subject of 

unconstitutionality and, in all cases, held 

that it is fully consistent with the 

provisions of the fundamental law. The 

Court held that this case of mandate 

termination of the local or county 

councilor before completion date, aims 

at preventing local elected officials from 

to migrate from one party to another, and 

at ensuring stability within local public 

administration, expressing the political 

configuration resulting from the will of 

the electorate (Decision no. 915 of 18 

October 2007) [9]. 

By Decision no. 1167 of 11 

December 2007, the Court held that this 

case of mandate termination of the 

councilor is a consequence of Article 8 

paragraph 2 of the Constitution, 

according to which political parties 

contribute to defining and expressing the 

political will of the citizens. This 

conclusion results from the fact that the 

electorate gives its vote to a person 

based on the political program of the 

party they belong to at the time of 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/73544
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/79638
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/79638
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/55664
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legii fundamentale. Curtea a considerat 

că acest caz de încetare a mandatului 

consilierului local sau judeţean înainte 

de termen are ca finalitate prevenirea 

migraţiei politice a aleşilor locali de la 

un partid la altul şi asigurarea unei 

stabilităţi în cadrul administraţiei 

publice locale, care să exprime 

configuraţia politică rezultată din 

voinţa electoratului. (Decizia nr.915 

din 18 octombrie 2007 [9]. 

Prin Decizia nr. 1167 din 11 

decembrie 2007, Curtea a statuat că 

acest caz de încetare a mandatului de 

consilier este o consecinţă a 

dispoziţiilor art. 8 alin. 2 din 

Constituţie, potrivit cărora partidele 

politice contribuie la definirea şi 

exprimarea voinţei politice a 

cetăţenilor. Această concluzie rezultă 

din faptul că electoratul acordă votul 

său unei persoane, pe baza programului 

politic al partidului din rândurile căruia 

face parte la momentul alegerii şi pe 

care persoana în cauză urmează să îl 

promoveze pe perioada mandatului său 

de consilier local sau judeţean. Instanţa 

de contencios constituţional apreciază 

că “de vreme ce alesul local nu mai 

este membru al partidului pe listele 

căruia a fost ales, înseamnă cu nu mai 

întruneşte condiţiile de reprezenta-

tivitate şi legitimitate necesare 

îndeplinirii programului politic pentru 

care alegătorii au optat. Prin urmare, 

nu se mai justifică menţinerea acestuia 

în funcţia publică”. O ultimă acţiune de 

contestare a neconstituţionalităţii art. 9 

alin.2 lit. h
1
) a fost soluţionată de 

Curtea Constituţională prin Decizia nr. 

565 din 16 octombrie 2014 prin care s-

election and which the person concerned 

is going to promote during the tenure of 

local or county councilor. The 

Constitutional Court considers that 

“since the local representative is no 

longer a member of the party on whose 

list was initially elected, this means that 

they no longer meet the conditions of 

representativeness and legitimacy 

needed to achieve the political program 

which voters elected. Therefore, it is no 

longer justified to keep them in the 

public position”. A final action to 

contest the unconstitutionality of Article 

9, paragraph 2 letter h
1
) was resolved by 

the Constitutional Court by Decision no. 

565 of 16 October 2014 rejecting the 

exception raised. The outcome of the 

Court states that voter’s vote expresses 

the option for the program of a party and 

not for a certain candidate when they are 

running on a party list. The Court also 

noted that accepting that a local/county 

councilor, who during its mandate leaves 

the party on whose list initially ran and 

was elected, retains the status of local 

elected, would mean a change in the 

political configuration of local council 

by the will of the representatives elected, 

a configuration established as a result of 

the vote expressed by citizens. Of 

course, this can not be accepted because 

the mandate in exercise, thus continued, 

no longer corresponds to the original 

will of the electorate, which gave its vote 

to a candidate considering the party that, 

at that time, they represented. 

This case of termination of the 

mandate covered by the provisions of 

Article 9 paragraph 2, letter h
1
) irritated 

so much certain political actors who 
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a respins excepţia invocată. În soluţia 

dată, Curtea statuează că votul 

alegătorului exprimă opţiunea pentru 

programul unui partid şi nu pentru un 

anumit candidat atunci când acesta 

candidează pe lista unui partid. Curtea 

a mai reţinut faptul că a accepta ca un 

consilier local/judeţean, care în timpul 

exercitării mandatului părăseşte 

partidul pe a cărui listă a candidat şi a 

fost ales, să îşi păstreze mai departe 

statutul de ales local ar însemna să se 

modifice configuraţia politică a 

consiliului local prin voinţa 

reprezentanţilor aleşi, configuraţie 

stabilită tocmai ca urmare a votului 

exprimat de cetăţeni. Desigur, acest 

lucru nu poate fi acceptat, deoarece 

mandatul în exerciţiu, astfel continuat, 

nu mai corespunde voinţei iniţiale a 

electoratului, care a acordat votul său 

unui candidat în considerarea partidului 

pe care, la acel moment, acesta îl 

reprezenta.  

Acest caz de încetare a mandatului 

reglementat de dispoziţiile art. 9 alin.2 

lit. h
1
) a iritat atât de mult unii actori 

politici care doreau libertate de mişcare 

pe scena politică românească încât în 

luna august 2014, Guvernul a adoptat 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 55/2014 prin 

care au fost suspendate pentru 45 de 

zile efectele juridice ale dispoziţiilor 

art.9 alin.2 lit. h
1
) şi art. 15 alin. (2) lit. 

g¹). Adoptarea ordonanţei de urgenţă a 

reprezentat un regres în materie de 

legiferare care a deschis calea trecerii 

câtorva mii de aleşi locali de la partidul 

pe lista căruia au fost aleşi în anul 

2012, la un alt partid pentru care şi-au 

exprimat opţiunea în baza acestui act 

wanted freedom of movement on the 

Romanian political scene that in August 

2014 the Government adopted the 

Emergency Ordinance no. 55/2014 

which suspended for 45 days the legal 

effects of the provisions of Article 9 

paragraph 2, letter h
1
) and Article 15 

paragraph (2) letter g¹). The adoption of 

the Emergency Ordinance represented a 

step backwards in terms of regulation 

which paved the way for the migration 

of thousands of elected officials from the 

party on whose list they were elected in 

2012, to another party for which they 

opted under this normative act, or 

became independent, fact that led to a 

relocation of forces at the level of local 

authorities and, implicitly, to a change in 

the political configuration resulting from 

the local elections [10]. Changing the 

will of citizens expressed through vote 

in local elections by changing the 

political configuration resulting from the 

elections, made by the will of an 

authority represents a serious violation 

of the principle according to which 

national sovereignty belongs to the 

people, in consequence a clear violation 

of the constitutional provisions [11]. 

The third normative act whose 

provisions were analyzed in terms of the 

constitutionality by the judges of the 

Constitutional Court is Law no. 67/2004 

on the election of local authorities. As 

the name indicates, the law governs the 

elections regime for local public 

administration authorities. According to 

this regulation, local and county 

councils, mayors and presidents of 

county councils are elected by universal, 

equal, direct, secret and freely expressed 
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normativ sau să devină independenţi, 

fapt a condus la o reaşezare de forţe la 

nivelul autorităţilor administraţiei 

publice locale şi, implicit, la 

schimbarea configuraţiei politice 

rezultată din alegerile locale [10]. 

Modificarea voinţei cetăţenilor 

exprimată prin vot în cadrul alegerilor 

locale prin schimbarea configuraţiei 

politice rezultată din alegeri realizată 

prin voinţa unei autorităţi reprezintă o 

gravă încălcare a principiului potrivit 

căruia suveranitatea naţională aparţine 

poporului, deci o încălcare evidentă a 

dispoziţiilor constituţionale [11].  

Cel de-al treilea act normativ ale 

cărui dispoziţii au fost analizate din 

punct de vedere al constituţionalităţii 

de judecătorii Curţii Constituţionale 

este Legea nr. 67/2004 pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice 

locale. După cum rezultă şi din 

denumire, actul normativ 

reglementează regimul alegerilor 

pentru autorităţile administraţiei 

publice locale. Potrivit prezentei 

reglementări, consiliile locale şi 

judeţene, primarii şi preşedinţii 

consiliilor judeţene se aleg prin vot 

universal, egal, direct, secret şi liber 

exprimat.  

Reglementarea a fost supusă 

controlului posterior de constituţio-

nalitate prin soluţionarea unui număr de 

23 de  acţiuni[12] în care s-au invocat 

excepţii de neconstituţionalitate ale 

unor dispoziţii din cuprinsul 

reglementării. Articolele cel mai des 

vizate de autorii excepţiei de 

neconstituţionalitate au fost: art. 7, care 

se referă la condiţiile depunerii 

vote. 

The regulation has undergone 

subsequent constitutional review by 

addressing a number of 23 actions [12] 

that invoked exceptions of 

unconstitutionality of certain provisions 

within the regulation. The articles most 

often targeted by the authors of the 

unconstitutionality exception were: 

Article 7, referring to the conditions of 

application by the organizations of the 

citizens belonging to legally established 

national minorities; Article 48, referring 

to the independent candidacy for mayor 

and councilor; Article 96, regulating the 

manner for mandate allocation; Article 

121 regarding the trial procedure of 

answers, appeals and other requests. Of 

the 23 alleged unconstitutionality 

exceptions, only one was accepted by 

Decision 1219 of 18 December 2007 on 

the exception of unconstitutionality of 

Article 96 paragraph 10 from Law 

67/2004 on the election of local public 

administration authorities. 

The authors of the unconstitutionality 

exception invoked the provisions of 

Article 96 paragraph 10 relating to the 

assignment of councilor mandates when 

the function becomes vacant. According 

to the article “in case of office vacancy 

of an independent councilor or a 

councilor belonging to a political party, 

a political alliance or an electoral 

alliance, who has no alternates on the 

list, as well as in the case of a councilor 

elected on the list of a political party 

that was removed, under the law, from 

the register of political parties, 

regardless of the reason for the removal, 

the vacant function is occupied by the 
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candidaturilor de către organizaţiile 

cetăţenilor aparţinând minorităţilor 

naţionale legal constituite; art. 48, care 

priveşte candidatura independentă 

pentru funcţia de primar şi consilier; 

art. 96, care reglementează modul în 

care se repartizează mandatele; art. 121 

privitor la procedura de judecată a 

întâmpinărilor, contestaţiilor şi a altor 

cereri. Din cele 23 de excepţii de 

neconstituţionalitate invocate, doar una 

a fost admisă prin Decizia 1219 din 18 

decembrie 2007 referitoare la excepţia 

de neconstituţionalitate a prevederilor 

art. 96 alin. 10 din Legea 67/2004 

pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale.  

Autorii excepţiei au invocat 

neconstituţionalitatea prevederilor art. 

96 alin. 10 referitoare la modul de 

atribuire a mandatelor de consilieri în 

situaţia în care intervine vacanţa 

locului. Potrivit acestui articol “în caz 

de vacanţă a mandatului unui consilier 

independent sau a unui consilier 

aparţinând unui partid politic, unei 

alianţe politice sau alianţe electorale, 

care nu mai are supleanţi pe listă, 

precum şi în cazul unui consilier ales 

pe lista unui partid politic care a fost 

radiat, în condiţiile legii, din registrul 

partidelor politice, indiferent de 

motivul radierii, locul devenit vacant 

este ocupat de primul supleant de pe 

lista care a obţinut cel mai mare număr 

de voturi valabil exprimate”. Curtea 

apreciază că prin lege se pot stabili 

mecanisme de transformare a voturilor 

în mandate, precum şi modul de 

atribuire a acestora, ca rezultat al 

alegerilor, dar nu este admis să se 

first alternate from the list which 

obtained the biggest number of valid 

votes cast”. The Court considers that the 

law may establish mechanisms for 

converting votes into mandates, and 

their assignment, as a result of the 

elections, but it is not allowed to provide 

for the granting of a councilor mandate 

by transfer from one party to another, in 

the cases provided by the criticized text, 

without changing, through this 

operation, the political configuration, as 

it resulted from the will of the electorate, 

and thus contravening the constitutional 

principle, according to which “Romania 

is the constitutional, democratic and 

social state”. If such argument were to 

be admitted, then we would unjustifiably 

reach an increase in the number of 

mandates from a party with a different 

electoral program than the one who 

originally obtained the mandate which 

subsequently became vacant in the cases 

provided by law. 

Therefore, the Court held that the 

awarding of the mandate in case of 

vacancy listed in Article 96 paragraph 

(10) of Law no. 67/2004 can be done 

only after a vote expressed by the 

electorate within partial elections to 

supplement the structure of the local or 

county council concerned, and not in the 

manner regulated by the criticized legal 

text. 

For these reasons, the Constitutional 

Court upheld the exception of 

unconstitutionality, noting that Article 

96 paragraph 10 of Law no. 67/2004 for 

the election of local authorities is 

unconstitutional, which led to the 

intervention of the legislator who 
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prevadă acordarea unui mandat de 

consilier prin transfer de la un partid la 

altul, în situaţiile prevăzute de textul 

criticat, fără ca prin această operaţiune 

să nu se modifice configuraţia politică, 

aşa cum aceasta a rezultat din voinţa 

electoratului, iar prin aceasta să se 

contravină principiului constituţional, 

potrivit cãruia „România este stat de 

drept, democratic şi social”. Dacă s-ar 

admite o asemenea teză, s-ar ajunge în 

mod nejustificat la o majorare a 

numărului mandatelor unui partid cu un 

alt program electoral decât al celui care 

a obţinut iniţial mandatul şi care 

ulterior a devenit vacant în cazurile 

prevăzute de lege.  

Prin urmare, Curtea a statuat că 

atribuirea mandatului în cazurile de 

vacanţă enumerate la art. 96 alin. (10) 

din Legea nr. 67/2004 se poate face 

doar în urma unui vot exprimat de 

corpul electoral, în cadrul unor alegeri 

parţiale de completare a structurii 

consiliului local sau judeţean respectiv, 

iar nu prin modalitatea reglementată 

prin textul de lege criticat. 

Pentru aceste considerente, Curtea 

Constituţională a admis excepţia de 

neconstituţionalitate, constatând că 

prevederile art. 96 alin.10 din Legea nr. 

67/2004 pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale sunt 

neconstituţionale, fapt ce a condus la 

intervenţia legislativului care a 

modificat dispoziţiile legale criticate şi 

le-a pus în acord cu decizia Curţii 

Constituţionale.  

Una din valorile fundamentale care 

stă la baza edificului democratic este 

pluralismul politic. Potrivit 

amended the criticized legal provisions 

and put them in line with the decision of 

the Constitutional Court. 

One of the core values underpinning 

the democratic edifice is political 

pluralism. Under the Constitution, 

political parties contribute to defining 

and expressing the political will of the 

citizens, a role which is reflected, among 

other things, by selecting and proposing 

candidates for local, general, presidential 

Europarliamentary elections. They are 

political associations of Romanian 

citizens who are entitled to vote and they 

fulfill a public mission guaranteed by the 

Constitution. The law establishing the 

organization and operation of political 

parties in Romania is Law no. 14/2003, 

republished. 

The law has been the subject of a 

compliance control of its provisions with 

the constitutional text by analyzing and 

solving a total of 29 actions [13] that 

invoked exceptions of 

unconstitutionality of certain provisions 

from the analyzed normative act. Most 

of these focused on Article 26 paragraph 

(4), Article 21 paragraph (4), Article 19 

paragraph (3), Article 48, Article 16 

paragraph (3). Of all, this final article 

has aroused particular interest, proved by 

the large number of exceptions raised 

towards its contents, i.e. 12 of the 29 

exceptions invoked with reference to the 

unconstitutionality of certain provisions 

of the law. To these we can add the 

cause that covered the exception of 

unconstitutionality of Law no. 14/2003 

regarding political parties, in whole and 

in particular those of Article 46 

paragraph (2) thereof, which was 
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Constituţiei, partidele politice 

contribuie la definirea şi la exprimarea 

voinţei politice a cetăţenilor, rol care se 

concretizează, printre altele, prin 

selectarea şi propunerea de candidaţi 

pentru alegerile locale, generale, 

prezidenţiale, europarlamentare. Ele 

sunt asociaţii cu caracter politic ale 

cetăţenilor români cu drept de vot şi 

îndeplinesc o misiune publică garantată 

de Constituţie. Legea care stabileşte 

modul de organizare şi funcţionare a 

partidelor politice în România este 

Legea nr. 14/2003, republicată.  

Legea a făcut obiectul verificării 

conformităţii dispoziţiilor sale cu textul 

constituţional prin analiza şi 

soluţionarea unui număr de 29  de 

acţiuni[13] în care au fost invocate 

excepţii de neconstituţionalitate ale 

unor dispoziţii ale actului normativ 

analizat. Cele mai multe au vizat art. 

art. 26 alin. (4), art. 21 alin. (4), art. 19 

alin. (3), art. 48, art. 16 alin. (3). Dintre 

toate, acest din urmă articol a suscitat 

un interes deosebit dovadă în acest sens 

fiind numărul mare de excepţii ridicate 

faţă de conţinutul său şi anume 12 din 

cele 29 de excepţii invocate cu privire 

la neconstituţionalitatea unor dispoziţii 

ale legii. La acestea mai putem adăuga 

şi cauza care a avut ca obiect excepţia 

de neconstituţionalitate a prevederilor 

Legii partidelor politice nr. 14/2003, în 

ansamblul său şi, în special, ale art. 46 

alin. (2) din aceasta pe care Curtea 

Constituţională a respins-o ca 

inadmisibilă prin Decizia nr. 214/2014.  

Încetarea mandatului aleşilor locali 

ca urmare a pierderii calităţii de 

membru de partid a determinat Curtea 

rejected by the Constitutional Court as 

inadmissible by Decision no. 214/2014. 

Mandate termination of local elected 

following the loss of party membership 

led the Constitutional Court to 

fundamentally change its optical 

regarding the provisions of Article 16 

paragraph 3 of the Law on political 

parties. Even if the Constitutional Court 

held many times that the legal text in 

question complies with the constitutional 

provisions, bringing numerous 

arguments in this respect [14], the same 

constitutional court, by Decision no. 

530/2013 [15] found that the provisions 

of Article 16 paragraph (3) of Law no. 

14/2003 on political parties, as amended, 

are unconstitutional and upheld the 

exception of unconstitutionality. Until 

the mentioned decision, the provisions 

of Article 16 paragraph 3 were as 

follows: “The attainment or loss of 

membership of a political party is 

subject only to the internal jurisdiction 

of that party under the statute of the 

party”. Such a text limited the possibility 

of defending a person losing the party 

membership as the provision referred 

only to the internal jurisdiction of the 

party, and not the possibility of the 

respective person to address the justice 

as well. 

Therefore, these provisions have been 

established until the adoption of 

Decision no. 530 of 12 December 2013, 

in a plea of inadmissibility for the 

requests addressed to the court by those 

persons who lost their quality of party 

members [16]. One by one, until the 

publication of the Constitutional Court 

Decision no. 530/2013 in the Official 
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Constituţională să îşi schimbe 

fundamental optica în ceea ce priveşte 

dispoziţiile art. 16 alin. 3 din Legea 

partidelor politice. Chiar dacă de 10 ori 

instanţa de contencios constituţional a 

susţinut că textul legal în cauză este 

conform cu dispoziţiile constituţionale, 

aducând numeroase argumente în acest 

sens [14], aceeaşi instanţă 

constituţională, prin Decizia nr. 

530/2013 [15] a constatat că 

dispoziţiile art. 16 alin. (3) din Legea 

partidelor politice nr. 14/2003, cu 

modificările ulterioare, sunt 

neconstituţionale şi a admis excepţia de 

neconstituţionalitate. Până la decizia 

amintită, dispoziţiile art. 16 alin.3 

aveau următorul conţinut: “Dobândirea 

sau pierderea calităţii de membru al 

unui partid politic este supusă numai 

jurisdicţiei interne a partidului 

respectiv, potrivit statutului 

partidului”. Un astfel de text limita 

posibilitatea de apărare a unei persoane 

aflată în situaţia pierderii calităţii de 

membru de partid deoarece prevederea 

se referea numai la jurisdicţia internă a 

partidului nu şi la posibilitatea 

persoanei respective de a se adresa şi  

justiţiei. Prin urmare, aceaste prevederi 

s-au constituit, până la adoptarea 

Deciziei nr. 530 din 12 decembrie 

2013, într-un fine de neprimire  pentru  

cererile adresate instanţei de judecată 

de către persoanele care şi-au pierdut 

calitatea de membri de partid [16]. 

Rând pe rând, până la publicarea 

Deciziei Curţii Constituţionale nr. 

530/2013 în Monitorul Oficial al 

României, cererile persoanele excluse 

din partide politice, marea lor 

Gazette of Romania, the requests of the 

persons excluded from political parties, 

most of them being also local elected 

officials, were rejected by the courts on 

the grounds that the acts of the 

governing bodies of political parties 

have political, and not legal character, 

and therefore may be subject to analysis 

and resolution only by the internal 

judicial bodies of those parties. Given 

the extremely serious legal consequences 

brought by the exclusion from the party 

on the mandate of the local elected 

officials, i.e. its termination, the Court 

held that the rights and obligations of 

party members and of statutory bodies, 

the sanctions for infringement of the 

provisions on the statute and procedures 

to be followed in such cases, are covered 

by legally binding norms which are part 

of the concept of law, as these were 

shaped by the jurisprudence of the 

European Court of Human Rights, these 

norms constituting the grounds for the 

adoption of legal acts, and not of certain 

decisions with character of political acts. 

The Court held, however, that the 

notified courts can analyze only the 

compliance with statutory norms 

establishing and applying the sanction to 

the extent to which the party’s right to 

defense and opinion was actually 

ensured; they can not make judgments 

on the opportunity of the political 

decision. Therefore, a person contesting 

the sanction of exclusion from the party, 

and therefore a locally elected, will 

further follow the procedure before the 

party’s internal jurisdictions, requiring 

effective and appropriate application of 

the statutory provisions, and, if they 
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majoritate având şi calitatea de aleşi 

locali, au fost respinse de instanţele 

judecătoreşti pe motiv că actele 

structurilor de conducere ale partidelor 

politice au caracter de acte politice, nu 

juridice şi, prin urmare, pot face 

obiectul analizei şi soluţionării doar de 

către organele jurisdicţionale interne 

ale partidelor respective. Având în 

vedere consecinţele juridice deosebit de 

grave pe care măsura excluderii din 

partid le produce asupra mandatului 

aleşilor locali, constând în încetarea 

acestuia, Curtea a statuat că drepturile 

şi obligaţiile membrilor de partid şi ale 

organelor statutare, sancţiunile 

prevăzute pentru abaterile de la 

prevederile statutului şi procedurile de 

urmat în aceste cazuri sunt 

reglementate prin norme cu forţă 

juridică obligatorie care se înscriu în 

noţiunea de lege, astfel cum aceasta a 

fost conturată prin jurisprudenţa Curţii 

Europene a Drepturilor Omului, norme 

care constituie temeiul adoptării unor 

acte cu natură juridică, iar nu a unor 

hotărâri care au caracter de acte 

politice.  

Curtea a apreciat, totuşi, că 

instanţele judecătoreşti sesizate pot 

analiza doar respectarea normelor 

statutare privind stabilirea şi aplicarea 

sancţiunii şi măsura în care dreptul 

părţii la apărare şi la opinie a fost 

efectiv asigurat, ele nu pot face 

aprecieri asupra oportunităţii deciziei 

politice. Prin urmare, o persoană care 

contestă sancţiunea excluderii din 

partid, deci şi un ales local, va parcurge 

în continuare procedura în faţa 

jurisdicţiilor interne ale partidului, în 

consider that these bodies violated the 

statutory provisions, they ought to 

address justice. 

In the highly dynamic life of political 

parties, there may appear conflicts 

between members and the decision-

making structures of the respective 

parties, which may lead to the adoption 

of arbitrary or subjective measures. In 

most cases, these measures shall result in 

expulsion from the party of some elected 

officials, a sanction leading to the 

rightful termination of their mandate as 

local elected, in conformity with Article 

9 paragraph 2, letter h
1
) of Law no. 

393/2004 on the status of local elected 

officials. 

As outlined in a separate article [17], 

Decision no. 530/2013 of the 

Constitutional Court had implications on 

the life of political parties and the 

administrative practice, making available 

for persons dissatisfied with the decision 

of expulsion from the party, the 

necessary tools to defend their rights, 

thus leading to a significant increase in 

the number of actions brought before the 

courts. 

 

Conclusions 

 

In a society where the law prevails, 

constitutional norms are presented as a 

guiding light for all areas of social life. 

The constitutional text remains devoid of 

meaning if the legislator does not find 

the legal paths suitable for the 

realization, by standards inferior to the 

Constitution, of the principles contained 

in the fundamental act. These norms 

must comply with the letter and spirit of 
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care va solicita aplicarea efectivă şi 

corespunzătoare a prevederilor 

statutare, iar în cazul în care consideră 

că aceste organe au încălcat prevederile 

statutare, se poate adresa justiţiei.  

În viaţa partidelor politice, extrem 

de dinamică de altfel, pot apărea 

conflicte între membri şi structurile de 

decizie ale respectivelor partide, fapt 

care poate conduce la adoptarea de 

măsuri arbitrare sau subiective. În cele 

mai multe cazuri, aceste măsuri se 

concretizează în excluderea din partid a 

unor aleşi locali, sancţiune care 

conduce potrivit art. 9 alin.2 lit. h
1
) din 

Legea nr. 393/2004 privind statutul 

aleşilor locali, la încetarea de drept a 

mandatului de ales local.  

 Aşa cum subliniam şi într-un alt 

articol [17], Decizia nr. 530/2013 a 

Curţii Constituţionale a avut implicaţii 

asupra vieţii partidelor politice şi a 

practicii administrative şi a pus la 

dispoziţia persoanelor nemulţumite de 

decizia de excludere din partid 

instrumentele necesare pentru apărarea 

drepturilor lor, conducând implicit la o 

creştere importantă a numărului 

acţiunilor introduse în justiţie. 

 

Concluzii 

 

Într-o societate în care dreptul are 

întâietate, normele constituţionale se 

prezintă ca un far călăuzitor pentru 

toate domeniile vieţii sociale. Textul 

constituţional rămâne însă literă moartă 

dacă legiuitorul nu găseşte culoarele 

juridice adecvate pentru concretizarea 

prin norme inferioare Constituţiei a 

principiilor înscrise în actul 

the Constitution; otherwise the 

Constitutional Court will declare their 

unconstitutionality. 

The practice of the Constitutional 

Court of Romania represents an 

important source of inspiration for 

legislators, judges, and the legal 

doctrine, its decisions, beyond their 

coerciveness for both considerations and 

the device, bringing forth logical 

reasoning that underpin legislative, 

jurisdictional solutions or new theories. 

For the local public administration, 

the Constitutional Court has clarified the 

meaning of certain legal norms 

contained in various normative acts 

governing this essential domain of 

society defined as an important pillar of 

any democratic system. Also, the 

constitutional review conducted on the 

norms governing local public 

administration has revealed that, in 

general, these norms reflect the 

constituent vision stated in the 

constitutional text, being, therefore, 

compatible with the principles and rules 

inscribed in the Constitution. 

Finally, the admission of certain 

exceptions of unconstitutionality raised 

before the courts showed the limits of 

some legal provisions, such as those 

restricting the right of access to justice 

for local elected excluded from party on 

whose list they initially ran for office 

and were elected, as well as those 

regarding the allocation of mandate of 

local councilor in cases of office 

vacancy. 
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fundamental. Aceste norme trebuie să 

respecte însă litera şi spiritul 

Constituţiei, în caz contrar Curtea 

Constituţională va declara 

neconstituţionalitatea lor.  

Practica Curţii Constituţionale a 

României reprezintă o sursă importantă 

de inspiraţie pentru legiuitor, judecător, 

dar şi pentru doctrina juridică, deciziile 

sale, dincolo de obligativitatea lor atât 

în ceea ce priveşte considerentele cât şi 

dispozitivul, aduc în atenţie 

raţionamente logice prin care se 

fundamentează soluţii legislative, 

jurisdicţionale sau noi teorii.  

Pentru administraţia publică locală, 

jurisprudenţa Curţii Constituţională a 

clarificat sensul unor norme legale 

cuprinse în diferite acte normative care 

reglementează acest domeniu esenţial 

al societăţii definit ca un pilon 

important al oricărui sistem democratic. 

De asemenea, controlul de 

constituţionalitate efectuat asupra 

normelor care reglementează 

administraţia publică locală a scos în 

evidenţă faptul că, în general, aceste 

norme reflectă viziunea constituantului 

înscrisă în textul constituţional, fiind, 

deci compatibile cu principiile şi 

regulile înscrise în Constituţie.  

Nu în ultimul rând, admiterea unor 

excepţii de neconstituţionalitate ridicate 

în faţa instanţelor judecătoreşti a arătat 

şi limitele unor dispoziţii legale precum 

cele care îngrădeau dreptul de acces la 

justiţie al alesului local exclus din 

partidul pe lista căruia a candidat şi a 

fost ales, dar şi cele privitoare la 

atribuirea mandatului de consilier local 

în cazurile de vacanţã a funcţiei.  
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Consideraţii preliminare 

 

După cum se poate observa, noul 

Cod civil a adus importante clarificări 

în privinţa contractelor, în primul rând 

în ceea ce priveşte clasificarea lor [1]. 

De asemenea, comparativ cu vechile 

dispoziţii şi în privinţa încheierii 

contractelor, legiuitorul civil a 

considerat deosebit de util să aloce, cu 

generozitate, mai multe texte [2]. Acest 

lucru se datorează faptului că 

încheierea contractului, reprezintă faza 

cea mai importantă în stabilirea 

raportului obligaţional, fază în care are 

loc îndeplinirea acordului de voinţă al 

părţilor asupra clauzelor stipulate în 

conţinutul acelui contract.  

Pentru ca acest acord de voinţă să 

fie realizat, părţile trebuie să aibe 

capacitatea necesară, dar în egală 

măsură trebuie să respecte şi principiul 

bunei-credinţe în negocieri. Iniţierea 

negocierilor sau întreruperea acestora, 

contrar bunei-credinţe, se va sancţiona 

prin obligarea părţii culpabile la plata 

de daune-interese. În egală măsură, 

părţile sunt obligate să păstreze 

confidenţialitatea şi să nu folosească în 

interes propriu informaţiile 

confidenţiale, despre care au aflat în 

timpul negocierilor, chiar dacă acestea 

nu au avut ca rezultat încheierea 

contractului respectiv.  

De asemenea, pentru încheierea 

valabilă a unui contract, art. 1.179 NCC 

enumeră patru condiţii esenţiale, şi 

anume: a. capacitatea părţilor de a 

contracta; b. consimţământul părţilor; 

 

Preliminary considerations 

 

It may be noticed that the new Civil 

Code (hereinafter NCC) has made 

important clarifications regarding 

contracts, primarily in terms of their 

classification [1]. Also, compared to the 

old provisions for signing contracts, the 

civil legislator considered particularly 

useful to generously devote it more texts 

[2]. This is because the conclusion of the 

contract represents the most important 

step in establishing a legal obligation 

relationship, upon the fulfillment of the 

agreement between the parties on the 

terms stated within the contract. 

In order to attain this agreement, the 

parties should have the necessary 

capacity, but, equally, they should 

comply with the principle of good faith 

in negotiations. The initiation or 

discontinuation of their negotiations 

contrary to good faith shall be penalized 

by obliging the guilty party to pay for 

damages. Equally, the parties are obliged 

to maintain confidentiality and not use in 

their own interests the confidential 

information which they found out during 

negotiations, even if they have not 

resulted in the conclusion of the 

contract. 

Also, the valid conclusion of a 

contract, under art. 1179 of the NCC, 

requires the fulfillment of four essential 

conditions: a. the capacity of the parties 

to contract; b. the consent of the parties; 

c. a specific and lawful object; d. a legal 

and moral cause. 

 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 4. Issue 2/2015 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Adrian STOICA 

Ionel BOSTAN 

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

513 

c. un obiect determinat şi licit; d. o 

cauză licită şi morală. 

 

În mod excepţional, atunci când 

legea pretinde, şi sub sancţiunea ei, ca 

un contract să fie întocmit cu 

respectarea unor condiţii de formă 

(contractele solemne), se adaugă încă o 

condiţie esenţială: forma. 

 

Alături de aceste condiţii esenţiale 

pentru validitatea unui contract, vom 

identifica şi o serie de dispoziţii civile 

care privesc câteva dintre condiţiile 

relative, cerute pentru încheierea 

valabilă a contractului, şi anume: 

momentul şi locul încheierii 

contractului; oferta de a contracta; 

acceptarea încheierii contractului; 

forma şi conţinutul contractului. 

Totodată, este foarte util să reţinem că 

sediul materiei corespunzătoare 

încheierii contractelor, se regăseşte în 

dispoziţiile art. 1.178-1.245 NCC.  

Dupa cum vom observa, în cazul în 

care aceste condiţii specifice validării 

contractelor, indiferent că ele sunt 

esenţiale ori relative, dacă nu vor fi 

respectate, vor atrage nulitatea 

contractului respectiv.  

 

1. Momentul şi locul încheierii 

contractului 

 

Momentul şi locul încheierii 

contractului reprezintă două condiţii 

relative de încheiere a contractului, 

reglementate de dispoziţiile art. 1.186 

NCC. Acest text, distinge incidenţa 

acestor două condiţii astfel: 

Exceptionally, where the law requires 

it, and under its penalty, a contract 

should be drawn up in compliance with 

the conditions of form (formal 

contracts); thus, another prerequisite is 

added: the form. 

 

Along with these essential conditions 

for the validity of a contract, we identify 

a series of civil provisions concerning 

some relative conditions required for the 

valid conclusion of the contract, namely: 

time and place of conclusion of the 

contract; the offer to contract; accepting 

the conclusion of the contract; form and 

content of the contract. Additionally, it 

is useful to note that the relevant 

provisions for the conclusion of 

contracts are provided by art. 1178-1245 

of the NCC. 

As we will show, if these conditions 

necessary to the validation of contracts, 

whether essential or relative, are not met, 

the contract will be void. 

 

1. The time and place of conclusion 

of the contract 

 

The time and place of conclusion of 

the contract are two relative conditions 

for the conclusion of the contract, 

subject to the provisions of art. 1186 of 

the NCC. This text distinguishes the 

incidence of these two conditions as 

follows: 

a) by the express acceptance of the 

offer by the offeree, the contract being 

thus concluded when the acceptance 

reaches the offeror. In this case, the 

contract is formed even if the offeror, for 
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a. prin acceptarea expresă a ofertei 

de către destinatarul acesteia, caz în 

care contractul se încheie la momentul 

la care acceptarea ajunge la ofertant. 

În acest caz, contractul se formează 

chiar dacă ofertantul, din motive care 

nu îi sunt imputabile, nu a luat 

cunoştinţă că acceptarea a ajuns la el; 

b. prin acceptarea tacită a ofertei de 

către destinatarul acesteia, caz în care 

contractul se încheie la momentul la 

care destinatarul ofertei săvârşeşte un 

act sau fapt– potrivit practicilor 

stabilite între părţi, uzanţelor sau 

naturii afacerii, care nu lasă nicio 

îndoială asupra manifestării sale de 

voinţă de a accepta oferta. 

De asemenea, prevederile art. 106 

din Legea nr. 71/2011 pentru punerea 

în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind 

Codul civil, stabilesc că dispoziţiile art. 

1.186 alin. (1) şi ale art. 1.193 alin. (2) 

din NCC, nu sunt aplicabile 

contractelor în cazul în care oferta de a 

contracta a fost expediată înainte de 

intrarea în vigoare a Codul civil. 

 

Momentul încheierii contractului 

prezintă o importanţă deosebită, cu 

privire la existenţa capacităţii părţilor, 

la transmiterea drepturilor asupra unui 

bun, la termenul de prescripţie 

extinctivă şi, mai ales, în funcţie de 

acest moment se stabileşte legea 

aplicabilă raportului juridic. Totodată, 

aşa cum am prezentat mai sus, 

momentul încheierii contractului este 

acela în care acceptarea se întâlneşte 

cu oferta, acest moment este influenţat 

şi de locul de situare al ofertantului şi 

reasons that are not attributable to 

him/her, did not take notice that the 

acceptance has reached him/her; 

b) by the tacit acceptance of the offer 

by the offeree, the contract being thus 

concluded at the time when the offeree 

performs an act or fact – according to 

the practices established between the 

parties, business usages or nature, 

which leaves no doubt about the 

manifestation of his/her willingness to 

accept the offer. 

Also, the provisions of art. 106 of 

Law no. 71/2011 for the implementation 

of Law no. 287/2009 on the Civil Code 

establish that the provisions of art. 1186, 

par. (1) and art. 1193, par. (2) of the 

NCC, are not applicable to contracts 

where the contract offer was sent before 

the entry into force of the Civil Code. 

The time of conclusion of the contract 

is particularly important as regards the 

existence of the capacity of the parties, 

the transfer of rights on an asset, the 

term of the extinctive prescription, and, 

especially, according to this time, the 

law applicable to the legal relationship is 

established. Also, as shown above, the 

time of conclusion of the contract is 

when the acceptance meets the offer; 

this moment is also influenced by the 

location of the offeror and the offeree. 

Therefore, for contracts concluded at 

distance, the time and place where the 

acceptance met the offer shall always be 

checked. 

 

2. The offer to contract 

 

In the NCC, the offer to contract is in 
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acceptantului. De aceea, în cazul 

contractelor încheiate la distanţă, 

întotdeauna va trebui verificat 

momentul şi locul în care acceptarea s-

a întâlnit cu oferta. 

 

2. Oferta de a contracta 

 

În NCC, oferta de a contracta se 

găseşte într-o corelaţie naturală cu 

consimţământul părţilor unui contract. 

Potrivit dispoziţiilor art. 1.188 alin.(2) 

din NCC: “O propunere constituie 

ofertă de a contracta dacă aceasta 

conţine suficiente elemente pentru 

formarea contractului şi exprimă 

intenţia ofertantului de a se obliga în 

cazul acceptării ei de către destinatar”. 

Articolul indicat, mai prevede în 

conţinutul alineatului următor faptul că 

oferta poate proveni de la persoana 

care are iniţiativa încheierii 

contractului, care îi determină 

conţinutul sau, după caz, care propune 

ultimul element esenţial al contractului. 

Dispoziţiile referitoare la 

consimţământ, ca element esenţial 

pentru formarea contractului, aplicabile 

inclusiv contractului de societate, 

cuprinse în art. 1182‐1203 NCC, se 

aplică în mod corespunzător şi atunci 

când împrejurările în care se încheie 

contractul nu permit identificarea 

ofertei şi a acceptării. 

Potrivit art. 1.189 NCC, propunerea 

adresată unor persoane nedeterminate, 

chiar şi în ipoteza în care ar fi precisă, 

nu are valoarea juridică a unei oferte, ci 

doar, în funcţie de împrejurările 

concrete, are valoarea unei solicitări de 

a natural correlation with the parties' 

consent to contract. Pursuant to art. 

1188, para. (2) of the NCC, "a proposal 

is an offer to contract if the contract 

contains sufficient information to form 

and express the offeror's intention to be 

bound in case of acceptance by its 

offeree". This article further stipulates, in 

the next paragraph, that the contents of 

the offer may come from the person who 

initiates the conclusion of the contract, 

who determines its content and, where 

appropriate, who proposes the last 

essential element of the contract. The 

provisions relating to the consent, as an 

essential element for the formation of the 

contract, also applicable to the 

memorandum of association, included in 

art. 1182-1203 of the NCC, are applied 

properly, even when the circumstances 

under which the contract is concluded do 

not allow the identification of the offer 

and of the acceptance. 

According to art. 1189 of the NCC, 

the proposal to undetermined persons, 

even assuming that it would be accurate, 

does not have the legal value of an offer, 

but, depending on specific 

circumstances, it has the value of a 

request for an offer or intention to 

negotiate. 

Exceptionally, however, the same 

text, in paragraph (2), establishes that the 

proposal to undetermined persons equals 

an offer if this results from the law, from 

usual practices or, undoubtedly, from 

circumstances. 

The analogy of the legal provisions in 

force reveals that there are two types of 

offers: 
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ofertă sau intenţie de negociere.  

 În mod excepţional totuşi, acelaşi 

text, în alineatul (2), stabileşte faptul că 

propunerea adresată unor persoane 

nedeterminate valorează ofertă, dacă 

această concluzie rezultă din lege, 

uzanţe sau reiese, în mod cert, din 

anumite împrejurări concrete. 

Din analogia dispoziţiilor legale în 

vigoare, putem afirma că există două 

tipuri de oferte: 

a. oferta cu termen. Prevederile art. 

1.191 alin.(1) NCC prevăd că oferta cu 

termen este irevocabilă. Acest caracter 

poate fi atribuit ofertei şi atunci când el 

rezultă din „acordul părţilor, al 

practicilor statornicite între acestea, al 

negocierilor, al conţinutului ofertei ori 

al uzanţelor”. Putem observa cu destulă 

usurinţă particularităţi specifice 

dreptului comercial şi al afacerilor 

transpuse în normele de drept civil, şi 

anume, oferirea de valoare juridică a 

„practicilor statornicite” între părţile 

contractului; 

b. oferta fără termen. Acest tip de 

ofertă se poate subdivide la rândul său 

în: oferta fără termen adresată unei 

persoane absente (art. 1.193) şi în 

oferta fără termen adresată unei 

persoane prezente (art. 1.194 NCC): 

- oferta fără termen adresată unei 

persoane absente, reglementată de art. 

1.193 NCC, trebuie menţinut un termen 

rezonabil, în funcţie de împrejurări, 

pentru a permite destinatarului să o 

primească, să o analizeze şi să 

expedieze acceptarea; 

- oferta fără termen adresată unei 

persoane prezente, potrivit art. 1.194 

a. the offer with a time limit. The 

provisions of art. 1191, para. (1) of the 

NCC stipulate that the offer with a time 

limit is irrevocable. This feature can be 

attributed to the offer even when it 

results from "the agreement of the 

parties, the practices established 

between them during negotiations, the 

content of the offer or practices". We 

can rather easily notice some features of 

commercial and business law 

implemented in civil law rules, namely, 

providing legal value to the "practices 

settled" between the parties to the 

contract; 

b. the offer without a time limit. In its 

turn, this offer can be subdivided into: 

the offer without a time limit addressed 

to an absent person (art. 1193) and the 

offer without a time limit addressed to a 

present person (art. 1194, NCC): 

- the offer without a time limit 

addressed to an absent person, regulated 

by art. 1193 of the NCC, should be kept 

within a reasonable period, depending on 

circumstances, in order to allow the 

offeree to receive and analyze it and 

send the acceptance; 

- the offer without a time limit 

addressed to a present person, according 

to art. 1194 of the NCC, has no effect 

unless accepted immediately. These 

rules also apply to the offer submitted by 

phone, fax, e-mail or by other modern 

means of distance communication. 

 

The offer is considered null when it 

does not reach the offeror in due time, or 

when the offeree refuses it. In the event 

that the offeror dies or becomes 
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NCC, nu produce efecte dacă nu este 

acceptată de îndată. Aceste reguli se 

aplică şi ofertei transmise prin telefon, 

fax, e-mail sau alte mijloace moderne 

de comunicare la distanţă. 

 

Oferta este considerată lovită de 

caducitate, atunci când ea nu ajunge la 

ofertant în termenul stabilit, sau atunci 

când destinatarul o refuză. Pentru 

situaţia în care ofertantul decedează sau 

devine incapabil, caducitatea ofertei 

irevocabile, va interveni doar dacă 

acest lucru este impus de natura 

afacerii sau de împrejurări [art. 1.195 

alin.(2) NCC]. 

De asemenea, putem afirma că 

oferta de a contracta poate fi retrasă 

sau revocată.  

Oferta este considerată retrasă, 

atunci când potrivit art. 1.199 NCC, 

ajunge la destinatar anterior ori 

concomitent cu oferta sau, dupa caz, cu 

acceptarea.   

Oferta este considerată revocată, din 

momentul în care ajunge la destinatar, 

chiar dacă acesta nu ia cunoştinţă din 

motive care nu îi sunt imputabile [art. 

1.200 alin.(1) NCC].  

 

Un alt caz în care oferta poate 

deveni irevocabilă, îl reprezintă 

instituţia pactului de opţiune. În sensul 

art. 1.278 NCC.  

În cazul pactului de opţiune (de 

preferinţă), una din părţi se angajează 

să încheie în mod actual şi anticipat 

contractul, şi îşi manifestă 

consimţământul, astfel încât, la data la 

care şi beneficiarul va opta pentru 

incapable, the nullity of the irrevocable 

offer will intervene only if this is 

required by the nature of the business or 

by circumstances [art. 1195 para. (2), 

NCC]. 

We can also state that the offer to 

contract may be withdrawn or revoked. 

The offer is deemed withdrawn, 

when, according to art. 1199 of the 

NCC, it reaches the offeree prior or 

concomitant with the offer or, if 

applicable, with the acceptance. 

The offer is considered revoked from 

the moment it reaches the offeree, even if 

he/she does not take notice, due to 

reasons which are not attributable to 

him/her [art. 1200, para. (1) NCC]. 

 

Another situation where the offer may 

become irrevocable is represented by the 

option agreement, for the purposes of 

art. 1278 of the NCC. 

In what concerns the option 

(preference) agreement, one party 

undertakes to currently and anticipatedly 

conclude the contract, and expresses its 

consent so that, at the date upon which 

the beneficiary opts for its conclusion, 

with the ipso jure manifestation of its 

agreement, the contract is considered 

concluded [3]. Moreover, the legislator 

stated that the manifestation of will, thus 

expressed, according to art. 1278 of the 

NCC, is a binding offer, which produces 

the effects referred to in art. 1191 of the 

NCC. 

Regarding the legal nature of an 

"offer", established by the legislator, we 

have some misgivings, because the 

classic offer is a proposal to contract, 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 4. Issue 2/2015 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Adrian STOICA 

Ionel BOSTAN 

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

518 

încheierea acestuia, odată cu 

manifestarea propriei voinţe 

realizându-se ipso jure acordul de 

voinţă, contractul fiind considerat 

încheiat [3]. De altfel, s-a definit de 

către legiuitor că manifestarea de 

voinţă, astfel exprimată, potrivit art. 

1.278 NCC reprezintă o ofertă 

irevocabilă, ce produce efectele 

prevăzute la art. 1.191 NCC.  

În ceea ce priveşte natura juridică 

stabilită de către legiuitor ca fiind cea a 

unei “oferte”, putem avea unele 

reţineri, aceasta deoarece, oferta 

clasică, reprezintă o propunere de a 

contracta, prin care ofertantul stabileşte 

elementele ce pot fi luate în considerare 

pentru încheierea contractului 

respectiv, ori, în cazul pactului de 

opţiune, aceste elemente sunt 

prestabilite de către părţile ce încheie 

“pactul” şi nu doar de către una dintre 

ele care ar putea fi “ofertant”.  

În considerarea dispoziţiilor legale, 

pactul de opţiune ar avea o natură 

juridică complexă în cadrul căruia am 

putea identifica atât oferta de a 

contracta, cât şi o convenţie în 

beneficiul celeilalte părţi, care, în 

opinia noastră, ar putea deveni 

creditorul celeilalte( având recunoscut 

un drept de opţiune asupra încheierii 

contractului). Conţinutul pactului de 

opţiune, trebuie să fie similar cu cel al 

contractului care urmează să fie 

încheiat şi să conţină toate elementele, 

astfel încât, contractul să fie încheiat 

prin simpla acceptare a beneficiarului 

opţiunii. 

De aceea, pactul de opţiune ar putea 

whereby the offeror establishes the 

elements that can be taken into 

consideration for the conclusion of the 

contract; or, as far as it concerns the 

option agreement, these elements are 

predetermined by the parties which 

conclude the "agreement" and not just 

by the one which could be the "offeror". 

Under the legal provisions, the option 

agreement would have a complex legal 

nature within which we can identify both 

the offer to contract and an agreement 

for the benefit of the other party, which, 

in our opinion, could become the 

creditor of the other (with a recognized 

right to opt for the conclusion of the 

contract). The content of the option 

agreement should be similar to the 

contract to be concluded and it should 

contain all the elements, so the contract 

is concluded by simply accepting the 

option by the beneficiary. 

Therefore, the option agreement 

could become a particularly useful legal 

instrument in a pre-contractual stage; in 

this case even if the parties have not 

agreed upon an acceptance date, the 

legislator took care of this issue, stating 

that this element can be established by 

the court, by presidential ordinance, 

under paragraph (2), art. 1278 of the 

NCC. In our opinion, this period may be 

determined by the court and in 

compliance with art. 1415 of the NCC 

(judicial determination of the term). 

 

Even if it does not have a legal 

definition, the promise to contract is 

also an agreement whereby all parties, 

or only some of them, mutually commit 
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deveni un instrument juridic deosebit 

de util într-o faza precontractuală, unde 

chiar în cazul în care părţile nu au 

convenit un termen de acceptare, 

legiuitorul s-a îngrijit şi de acest aspect, 

statuând că acest element poate fi 

stabilit de către instanţa de judecată, 

prin ordonanţa preşedinţială, în 

condiţiile alineatului (2) art. 1.278 

NCC. Opiniem să credem că acest 

termen poate fi stabilit de către instanţa 

de judecată şi cu  respectarea art. 1.415 

NCC (stabilirea judiciară a termenului). 

 

Chiar dacă nu are alocată o definiţie 

legală, promisiunea de a contracta 

reprezintă tot o convenţie prin care 

părţile se angajează reciproc ori numai 

unele din ele, să încheie în viitor un 

contract. Sediul materiei îl putem 

identifica în conţinutul art. 1.279 NCC. 

În cazul în care obligaţia de a încheia 

(de a face) este asumată numai de una 

din părţile contractante, vom fi în 

prezenţa unei promisiuni unilaterale de 

a contracta iar, dacă părţile, se obligă 

deopotrivă să încheie acel contract, 

vom fi în cazul unei promisiuni 

bilaterale(sinalagmatice) de a 

contracta.   

Raportându-ne la textul art. 1.279 

NCC, o promisiune, naşte în sarcina 

promitentului obligaţia de a încheia în 

viitor un contract, astfel încat, în cazul 

în care, beneficiarul promisiunii se va 

hotărî sa încheie contractul, promitentul 

va fi ţinut să-şi manifeste 

consimţământul la încheierea 

contractului subsecvent. Ca şi în cazul 

pactului de opţiune, conţinutul unei 

to conclude a contract  in the future. The 

main provisions regarding this issue are 

stipulated by art. 1279 of the NCC. If the 

obligation to conclude (to do) is 

assumed only by one of the contracting 

parties, we are in the presence of a 

unilateral promise to contract and, if 

both parties oblige themselves to 

conclude that contract, we are in the 

presence of a bilateral (reciprocal) 

promise to contract. 

In accordance with the text of art. 

1279 of the NCC, a promise entails the 

promisor's obligation to conclude a 

contract in the future, so that, if the 

promisee decides to contract, the 

promisor will have to express his/her 

consent for the conclusion of the 

subsequent contract. As with the option 

agreement, the content of a promise 

should include all the terms of the 

promised contract, because, in their 

absence, the parties cannot perform the 

promise. 

In case of breach of promise, the 

beneficiary will be entitled to damages 

under art. 1530 of the NCC. Also, the 

promisor's obligation will be enforceable 

(indirectly), in which case, the court, at 

the request of the party which has 

fulfilled its obligations, can supply for 

the consent of the other party and  render 

a decision that stands for the contract. 

For this reason, we can qualify the 

promise as having the nature of a 

preliminary contract, which would form 

the basis of the future conclusion of any 

type of contract, even of a real one, 

unless prohibited by the law. 
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promisiuni, trebuie să cuprindă toate 

clauzele contractului promis, iar în 

lipsa lor, părţile nu ar putea executa 

promisiunea.  

În caz de neexecutare a promisiunii, 

beneficiarul va avea drept la daune-

interese în sensul art. 1.530 NCC. De 

asemenea, obligaţia promitentului va fi 

susceptibilă de executare silită 

(indirectă), caz în care, instanţa, la 

cererea părţii care şi-a îndeplinit 

propriile obligaţii, poate suplinind 

consimţământul celeilalte parti şi va 

pronunţa o hotărâre care să ţină loc de 

contract. Din acest motiv, putem 

califica promisiunea ca având natura 

unui antecontract, care ar sta la baza 

încheierii viitoare a oricărui tip de 

contract, chair şi a unuia real, dacă 

legea nu ar interzice. 

 

3. Acceptarea încheierii 

contractului 

 

Ca şi oferta de a contracta, 

acceptarea încheierii contractului se 

află în strânsă legătură cu 

consimţământul destinatarului 

deoarece, constă în manifestarea 

voinţei acestuia  de a încheia 

contractul propus de către titularul 

ofertei. Potrivit art. 1.196 NCC, 

acceptarea ofertei poate fi realizată prin 

orice act sau fapt al destinatarului, din 

care rezultă în mod neîndoielnic, 

acordul său cu privire la oferta propusă 

şi transmisă. Prevederile art. 1.186 

NCC cu privire la momentul şi locul 

încheierii contractului vor fi aplicabile 

în mod corespunzator. 

      

3. The acceptance to conclude a 

contract 

 

Similarly to the offer to contract, the 

acceptance to conclude a contract is 

closely related to the offeree's consent 

because it is the manifestation of his/her 

will to conclude the contract proposed 

by the holder of the offer. According to 

art. 1196 of the NCC, accepting the offer 

may be accomplished by any act or fact 

of the offeree, wherefrom there 

undoubtedly results his/her agreement to 

the proposed and submitted offer. The 

provisions of art. 1186 of the NCC on 

the time and place of the conclusion of 

the contract will be applied accordingly. 

First, we have to mention that, in 

principle, silence does not equal 

acceptance. This happens only in the 

cases determined ope legis, or when it 

arises from the agreement of the parties 

or from the usages or practices 

established by the parties. 

Also, the provisions of art. 1197, 

para. (1) of the NCC, establish that the 

offeree's answer cannot be considered an 

acceptance when: 

- it includes changes or additions that 

do not meet the offer received; 

- does not comply with the form 

required by the offeror; 

- reaches the offeror after the offer 

became void. 

Paragraph (2) states that where the 

offer contains changes or additions, it 

will be regarded as a counteroffer from 

the offeree. 
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În primul rând trebuie să precizăm 

faptul că, în principiu, tăcerea nu are 

valoare de acceptare. Acest lucru se 

întâmplă doar în cazurile determinate 

ope legis, sau când rezultă din acordul 

părţilor ori din uzanţe sau practicile 

stabilite de părţi. 

De asemenea, dispoziţiile art. 1.197 

alin.(1) NCC, stabilesc faptul ca 

răspunsul destinatarului ofertei nu 

poate fi considerat acceptare atunci 

când: 

- cuprinde modificări sau completări 

care nu corespund ofertei primate; 

- nu respectă forma cerută de 

ofertant; 

- ajunge la ofertant după ce oferta a 

devenit caducă.  

Alineatul (2) al textului amintit 

statuează că în cazul în care oferta 

conţine modificări sau completări, va 

trebui apreciată ca fiind o contraofertă 

din partea destinatarului. 

 

Acceptarea tardivă sau parvenită cu 

întarziere, potrivit alineatului (1) al art. 

1.198 NCC, produce efecte numai dacă 

cel care a făcut oferta îl înştiinţează de 

îndată pe acceptant despre încheierea 

contractului. Dacă acceptarea a fost 

făcută în termen, însă a ajuns la 

ofertant după expirarea termenului, din 

motive care nu ţin de culpa 

acceptantului, ea va produce efecte 

dacă ofertantul nu îl înştiinţează despre 

aceasta de îndată, potrivit celor statuate 

de alineatul (2) al normei substanţiale 

amintite. 

 

Comunicarea acceptării trebuie 

The late acceptance or the 

acceptance received late, under 

paragraph (1) of art. 1198 of the NCC, 

triggers effects only if the person who 

made the offer immediately notifies the 

acceptor about the conclusion of the 

contract. If acceptance has been made in 

time but reached the offeror after the 

deadline, for reasons beyond the 

acceptor's control, it will take effect even 

if the offeror does not notify him/her 

immediately, under paragraph (2) of the 

above mentioned article. 

 

Communication of acceptance should 

be performed by appropriate means of 

communication, similar to those 

whereby the offer was sent, unless the 

law, the agreement or the practices 

established between the parties do not 

indicate otherwise [art. 1200, para. (2), 

NCC]. 

The acceptance and the offer to 

contract may be withdrawn if the 

withdrawal reaches the offeree before or 

concurrently with the offer, or, where 

appropriate, with the acceptance. Both 

the offer and the acceptance, on the one 

hand, and the revocation, on the other 

hand, shall take effect only when they 

reach the offeree, even if he/she does not 

take notice of them for reasons beyond 

his/her control. 

The acceptance, under the NCC, does 

not have a separate legal nature, being 

treated as a unilateral act subject to 

communication within the meaning of 

art. 1.326. 

The contract shall be considered 

concluded when acceptance reached the 
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făcută prin mijloace adecvate de 

comunicare, asemănătoare cu cele prin 

care a fost transmisă oferta, dacă din 

lege, acordul părţilor sau din practicile 

statornicite între părţi nu rezultă 

contrariul [art. 1.200 alin.(2) NCC]. 

Acceptarea, ca şi oferta de a 

contracta, pot fi retrase, dacă retragerea 

ajunge la destinatar anterior sau 

concomitent cu oferta, sau după caz, cu 

acceptarea. Atât oferta, cât şi 

acceptarea şi revocarea acestora, 

produc efecte numai din momentul în 

care ajung la destinatar, chiar dacă 

acesta nu ia cunoştinţă de ele din 

motive care nu îi sunt imputabile. 

Acceptarea în reglementarea NCC, 

nu are o natură juridică aparte, fiind 

tratată ca un act juridic unilateral supus 

comunicării în sensul dispoziţiilor art. 

1.326.  

Contractul va fi considerat încheiat 

în momentul în care acceptarea a ajuns 

la ofertant, chiar dacă acesta nu ia 

cunoştinţă de ea din motive care nu îi 

sunt imputabile. De asemenea, asa cum 

am amintit la momentul și locul 

încheierii contractului, contractul se 

consideră încheiat şi atunci când 

destinatarul ofertei săvârşeşte un act 

sau un fapt concludent, fără a‐l înştiinţa 

pe ofertant, dacă, în temeiul practicilor 

dintre părţi, al naturii afacerii, 

acceptarea se poate face în acest mod 

(art. 1.186 NCC). 

 

4. Forma şi conţinutul 

contractului 

 

În art. 1178 N.C. Civ este enunţat 

offeror, even if he/she does not take 

notice of it for reasons beyond his/her 

control. Also, as already noted, at the 

time and place of conclusion of the 

contract, the contract is considered 

concluded even when the offeree 

performs a conclusive act or fact, 

without informing the offeror, if, under 

the practices of the parties or under the 

nature of the business, the acceptance 

can be made in this way (art. 1186, 

NCC). 

 

4. The form and content of the 

contract 

 

In art. 1178 of the NCC, the principle 

of freedom of form is enunciated, i.e. the 

conclusion of the contract is done 

simply, by the agreement between the 

parties capable of contracting, unless the 

law requires a certain formality. Also, 

although, in this part of the study, we 

treat the form of the contract as a 

condition relative to the valid conclusion 

of a contract, in essence, this condition 

can be essential under par. (2), art. 1.179 

of the NCC, which establishes that: "if 

the law provides for some form of 

contract, it should be respected, under 

the sanction provided by applicable 

legal provisions". 

Equally, regarding the content of the 

contract, we may notice that, under art. 

1272 of the NCC, the valid contract 

obliges not only to what it expressly 

provides for, but also to all the 

consequences entailed by the practices 

established between the parties, usages, 

law or equity, depending on the contract 
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principiul libertăţii formei, în sensul că 

încheierea contractului se realizează 

prin simplul acord de vointă al părţilor, 

capabile de a contracta, dacă legea nu 

impune o anumită formalitate. De 

asemenea, chiar dacă noi, în conţinutul 

acestei părţi a studiului nostru, tratăm 

forma contractului ca o condiţie 

relativă pentru încheierea valabilă a 

unui contract, în esenţă, această 

condiţie poate fi una esenţialp potrivit 

alin. (2) al art.1.179 NCC, care 

stabileşte faptul că: ”În măsura în care 

legea prevede o anumită formă a 

contractului, aceasta trebuie 

respectată, sub sancţiunea prevăzută 

de dispoziţiile legale aplicabile”.  

În egală măsură, cu privire la 

conţinutul contractului, vom observa 

că în spiritul dispoziţiilor art. 1.272 

NCC, contractul valabil încheiat, obligă 

nu numai la ceea ce este în mod expres 

prevăzut, dar şi la toate urmările pe 

care practicile stabilite între părţi, 

uzanţele, legea sau echitatea le dau 

contractului, în funcţie de natura 

acestuia. Totodată, clauzele obişnuite 

într-un contract se vor subîntelege, 

chiar dacă nu sunt stipulate în 

conţinutul acestuia în mod expres. 

Întorcându-ne la noţiunea de formă 

a contractului, potrivit art. 1.240 NCC, 

voinţa de a contracta poate fi exprimată 

verbal sau în scris. De aceea, voinţa 

poate fi exprimată şi printr-un 

comportament care, potrivit legii, 

convenţiei părţilor, practicilor stabilite 

între acestea sau uzanţelor, nu lasă 

nicio îndoială asupra intenţiei de a 

produce efectele juridice 

nature. Also, the usual terms in a 

contract shall be inhered, even if they are 

not stated expressly in its content. 

Returning to the notion of the form of 

the contract, according to art. 1240 of 

the NCC, the will to contract can be 

expressed verbally or in writing. 

Therefore, the will can be expressed by 

conduct which, under the law, the 

agreement between the parties and the 

practices or usages established among 

them, leaves no doubt about the 

intention to produce the legal effects 

triggered by the conclusion of a contract 

[4]. As such, according to the current 

civil legislation, the manifestation of the 

will of the parties has legal effect 

without any special formalities. Thus, 

we mention only a few contracts in 

which the mere agreement of the parties 

can produce legal effects: the lease 

contract is considered concluded as soon 

as the parties have agreed upon the asset 

and the price (art. 1781, NCC); the 

mandate contract may be concluded in 

authenticated writing or under private 

signature or verbally (art. 2013, NCC); 

etc. 

For a more accurate approach on the 

form of the contract, we considered 

particularly useful to present various 

forms of contracts required in order to 

produce the expected legal effects. 

Therefore, we emphasize several points 

of view concerning the three types of 

forms incident to different types of 

contracts. Although these forms are 

analyzed at the presentation of the legal 

act, we consider it useful to transpose 

their incidence in the case of contracts, 

http://www.euroavocatura.ro/dictionar/2269/Acord
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/198/VOINTA
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/198/VOINTA
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/198/VOINTA
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/1968/Comportament
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corespunzătoare încheierii unui 

contract [4]. Ca atare, potrivit 

legislaţiei civile actuale, manifestarea 

de voinţă a părţilor produce  efecte 

juridice fără alte formalităţi speciale. 

De aceea, putem aminti doar câteva 

contracte în care simplul consens al 

părţilor poate produce efecte juridice: 

contractul de locaţiune, se consideră 

încheiat  deîndată ce părţile au convenit 

asupra bunului şi preţului (art. 1781) 

NCC; contractul de mandat poate fi 

încheiat în formă scrisă, autentică ori 

sub semnatură privată, sau verbală (art. 

2013NCC) etc. 

Pentru a da mai multă acurateţe 

demersului nostru referitor la forma 

contractului,am considerat deosebit de 

util să prezentăm diferitele forme 

cerute unor contracte pentru ca acestea 

să producă efectele juridice scontate. 

De aceea, vom releva câteva puncte de 

vedere referitoare la cele trei tipuri de 

forme incidente diferitelor tipuri de 

contracte. Chiar dacă aceste forme sunt 

analizate şi cu ocazia prezentării actului 

juridic, considerăm că este util să 

transpunem incidenţa lor în cazul 

contractelor, ca acte bi sau 

multilaterale, dar şi pentru modul 

destul de judicios prin care sunt 

reglementate de noile dispoziţii civile. 

Astfel, vom discuta despre, forma ad 

validitatem (ad solemnitatem), forma  

ad probationem şi forma cerută pentru 

opozabilitate pentru terţi. 

 

a. Forma cerută ad validitatem (ad 

solemnitatem). Forma cerută pentru 

validitatea actului juridic este acea 

as bi- or multilateral acts, but also due to 

the judicious way by which they are 

regulated under the new civil provisions. 

Thus, we will discuss the ad validitatem 

(ad solemnitatem) form, the ad 

probationem form and the form required 

for the opposability of third parties. 

 

a. The form required ad validitatem 

(ad solemnity). The form required for 

the validity of the legal act is the 

essential condition which implies the 

formalities required by law, without 

which the act would not be valid. 

The NCC provides for certain 

situations where the written form is a 

condition of validity, in which case even 

the written document under private 

signature is sufficient to satisfy the legal 

requirement; however, in some cases, 

the form of authentic writing is required. 

Regarding the contract, para. (2) of 

article 1242 of the NCC provides that: 

"If the parties have agreed to conclude a 

contract in a certain form, which the law 

does not require, the contract is deemed 

valid even if the form has not been 

respected". But this text is contrary to 

art. 1244 of the NCC, which highlights 

the fact that "the conventions that 

transfer or constitute real rights which 

shall be registered in the Land Registry 

should be completed by authentic 

writing, subject to the sanction of 

absolute nullity". This provision clearly 

reveals that the failure to comply with 

the form required ad validitatem, as an 

essential rule for the validity of a 

contract of sale of a property, for 

example, is sanctioned by absolute 

http://www.euroavocatura.ro/dictionar/198/VOINTA
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/165/Locatiune
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condiţie esenţială, care presupune 

îndeplinirea unor formalităţi prevăzute 

de lege, în absenţa cărora actul nu ar 

putea lua naştere în mod valabil. 

NCC prevede anumite situaţii în 

care forma scrisă este o condiţie de 

validitate, caz în care inclusiv înscrisul 

sub semnatură privată este suficient 

pentru satisfacerea cerinţei legale, însă 

în anumite cazuri este cerută forma 

înscrisului autentic. 

În cazul contractului, NCC prevede 

în dispoziţiile art. 1242 alin.(2) că: 

”Dacă părţile s-au învoit ca un 

contract să fie încheiat într-o anumită 

formă, pe care legea nu o cere, 

contractul se socoteşte valabil chiar 

dacă forma nu a fost respectată”. Însă, 

acest text contravine dispoziţiilor art. 

1.244 NCC, care scoate în evidenţă 

faptul că: ”trebuie să fie încheiate prin 

înscris autentic, sub sancţiunea 

nulităţii absolute, convenţiile care 

strămută sau constituie drepturi reale 

care urmează să fie înscrise în cartea 

funciară”. Din conţinutul acestei 

dispoziţii, rezultă cu uşurinţă faptul că 

nerespectarea formei cerute ad 

validitatem, ca regulă esențială pentru 

validitatea unui contract de vânzare-

cumpărare asupra unui imobil de 

exemplu, se sancţionează cu nulitatea 

absolută. 

 

b. Forma ad probationem. 

Reprezintă acea condiţie impusă de 

lege sau de părţi, care constă în 

întocmirea unui înscris cu scopul de a 

proba actul juridic civil valabil 

încheiat. 

nullity. 

 

b. The ad probationem form. It 

represents the condition imposed by law 

or by the parties, which consists in 

preparing a written document in order to 

ascertain the civil legal act which was 

validly concluded. 

According to art. 1241 of the NCC, 

the written document can ascertain the 

conclusion of the contract, under private 

signature or authentic from, having the 

probative force provided by law (i.e. 

constituent of the contract or probative 

value). This condition is established, for 

example, for the transaction contract or 

for the voluntary deposit contract. The 

failure to comply with the form required 

ad probationem does not entail the 

nullity of the act, as happens in the case 

of the ad validitatem form, but it triggers 

the impossibility to ascertain the act with 

other evidence. The following examples 

of contracts concluded by complying 

with the probationem ad form can be 

enlightening: the commission contract 

[Art. 2044, para. (2), NCC]; the 

consignment contract (art. 2055 of the 

NCC); the deposit contract (art. 2104 of 

the NCC); the insurance contract [Art. 

2200, para. (1) of the NCC]; etc; 

 

c. The form required for the 

opposability of third parties. The form 

of the legal act required for the 

opposability of third parties is that 

condition necessary for the act to be 

opposable/enforceable to persons who 

did not participate in its conclusion, in 

order to protect their rights and interests. 

http://www.euroavocatura.ro/dictionar/3412/Conditie
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/3412/Conditie
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/320587/INSCRISUL
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/3606/Contract
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/3412/Conditie
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/4457/Lege
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/702/INSCRIS
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Conform art. 1.241 NCC, înscrisul 

care constată încheierea contractului 

poate fi sub semnatură privată sau 

autentic, având forţă probantă 

prevazută de lege (respectiv, de 

element constitutiv al contractului sau 

doar aceea de valoare probatorie). 

Această condiţie este instituită, de 

pildă, în cazul contractului de 

tranzacţie sau al contractului de depozit 

voluntar. Nerespectarea formei cerute 

ad probationem nu atrage 

nevalabilitatea actului, asa cum se 

întâmplă în cazul formei ad 

validitatem, ci imposibilitatea dovedirii 

actului cu alt mijloc de probă. 

Următoarele exemple de contracte 

încheiate cu respectarea formei ad 

probationem, pot fi edificatoare: 

contractul de comision [art. 2.044 alin. 

(2) NCC]; contractul de consignaţie 

(art. 2.055 NCC); contractul de depozit 

(art. 2.104 NCC); contractul de 

asigurare [art. 2.200 alin. (1) NCC] 

etc.; 

 

c. Forma cerută pentru 

opozabilitate faţă de terţi. Prin forma 

cerută pentru opozabilitatea faţă de terţi 

a actului juridic, se înţelege acea 

condiţie necesară pentru ca actul 

respectiv să fie opozabil şi persoanelor 

care nu au participat la încheierea lui, 

în scopul ocrotirii drepturilor şi 

intereselor lor. Aceasta este o cerinţă 

prevăzută pentru protejarea terţilor faţă 

de efectele prejudiciabile ale unor acte 

juridice. 

Poate fi asigurată prin îndeplinirea 

unor formalităţi de publicitate, în 

This is a requirement provided in order 

to protect third parties against the 

damaging effects of legal acts. 

It can be ensured by publicity 

formalities, in particular by the 

registration or notes in the Land 

Registry, for the voluntary conveyance 

of property rights, or by the registration 

in the Electronic Archive of Security 

Interests in Movable Property, for bonds 

and other security interests in movable 

property. 

Pursuant to art. 1244 of the NCC, 

referring to the form required for the 

registration in the Land, there is 

determined by the necessity to conclude, 

by an authentic written document, under 

the sanction of absolute nullity, the 

conventions which alienate or establish 

real rights that will be registered in the 

Land Registry. The failure to comply 

with the form of the legal act for the 

opposability of third parties is 

sanctioned by the unenforceability of the 

legal act, which triggers the possibility 

for the interested third party to ignore 

the act invoked by the parties against it. 

 

Regarding the content of the 

contract, as already stated, the 

provisions of art. 1272 of the NCC 

establish its legal framework. The 

determination of the whole contract 

content, i.e. the main, secondary or 

accessory rights and obligations, is made 

in the absence of any express provision, 

in the order established by law, namely: 

the practices established between the 

parties, the usages within the meaning 

of Article 1, paragraph (6) of the NCC, 

http://www.euroavocatura.ro/dictionar/320587/INSCRISUL
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/4457/Lege
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/3412/Conditie
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/3252/Tranzactie
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/3054/Opozabilitate
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/3412/Conditie
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special prin înscrieri sau notari în 

cartea funciară pentru înstrăinările de 

drepturi imobiliare, sau înscrieri în 

Arhiva Electronică de Garanţii Reale 

Mobiliare, pentru gaj şi alte garanţii 

reale mobiliare. 

Potrivit dispoziţiilor art. 1.244 

NCC, cu referire la forma cerută pentru 

înscrierea în cartea funciară, se 

stabileşte necesitatea încheierii prin 

înscris autentic, sub sancţiunea nulităţii 

absolute, a convenţiilor care strămută 

sau constituie drepturi reale care 

urmează a fi înscrise în cartea funciară. 

Nerespectarea formei cerute pentru 

opozabilitatea faţă de terţi a actului 

juridic este sancţionată cu 

inopozabilitatea actului juridic, ceea ce 

înseamnă posibilitatea, pentru terţul 

interesat, de a ignora actul invocat de 

părţi împotriva sa. 

 

În ceea ce priveşte conţinutul 

contractului, aşa cum am mai amintit, 

dispoziţiile art. 1.272 NCC, stabilesc 

cadrul legal al acestuia. Determinarea 

conţinutului integral al contractului, 

adică, a drepturilor şi obligaţiilor 

principale, secundare sau accesorii, se 

face în absenţa unor clauze exprese, în 

ordinea stabilită de lege şi anume: 

practicile stabilite între părţi, uzanţele 

în sensul art.1 alin.(6) NCC, normele 

legale incidente prin analogie aşa cum 

se prevede în alineatul (2) al art. 1 

NCC, precum şi dacă va fi cazul 

echitatea. 

De asemenea, potrivit alineatului (2) 

al normei substanţiale amintite, 

clauzele obişnuite ale unui contract se 

the legal provisions incident by analogy, 

as provided in paragraph (2), Art. 1 of 

the NCC, and, if applicable, the equity. 

Also, under paragraph (2) of the said 

substantial norm, the usual terms of a 

contract are inhered, even if not 

expressly stated. In this respect, we 

might mention the provisions of art. 779 

of the NCC regarding the content of the 

fiduciary contract. This text provides 

imperatively and under the sanction of 

absolute nullity for the content of the 

fiduciary contract.  

 

Final considerations 

 

The fundamental aim of this study 

was to reveal important new regulations 

on civil contracts. Since the theory of 

contracts is very complex, within our 

paper, we have tried  to present, as a 

novelty, several regulations concerning 

the relative conditions for the valid 

conclusion of a contract. As revealed by 

our approach, if these conditions are not 

met, the natural sanction that may arise 

is the nullity of the contract. We believe, 

however, that the new civil provisions 

grant the parties a quite generous 

contractual freedom, in order to enable 

them to prepare the conclusion of a 

contract. 

Therefore, in our opinion, all these 

theoretical details, which we have tried 

to illustrate within our study, highlight 

the moderate formalism which 

dominates the steps required by the new 

provisions of substantive law, steps 

which precede the conclusion of a 

contract. 

http://www.euroavocatura.ro/dictionar/702/INSCRIS
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/690/INOPOZABILITATEA
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subînțeleg, chiar dacă nu sunt stipulate 

în mod expres. În acest sens, am putea 

aminti dispoziţiile art. 779 NCC, 

referitoare la conţinutul contractului de 

fiducie. Acest text, prevede în mod 

imperativ şi sub sancţiunea nulităţii 

absolute, conţinutul unui contract de 

fiducie.  

 

Consideraţii finale 

 

Scopul fundamental al acestui 

studiu, a fost să relevăm importanţa 

dată contractelor de noile reglementări 

civile. Teoria contractelor este una 

foarte complexă şi în conţinutul 

demersului nostru nu am încercat decât 

să prezentăm ca element de noutate, 

reglementări privitoare la condiţiile 

relative pentru încheierea valabilă a 

unui contract. După cum am putut 

remarca, în cazul nerespectării acestor 

condiţii, sancţiunea naturală care poate 

interveni, va fi nulitatea acelui contract. 

Apreciem însă, că noile dispoziţii civile 

acordă părţilor o libertate contractuală 

destul de generoasă, pentru a le da 

posibilitatea să pregătească momentul 

încheierii unui contract.  

De aceea, toate aceste amănunte 

teoretice pe care am încercat să le 

ilustrăm în conţinutul acestui studiu, 

fac să scoată în evidenţă formalismul 

moderat, spunem noi, de care se bucură 

etapele prevăzute de noile dispoziţii de 

drept material, cu titlu premergător 

încheierii unui contract. 
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Rezumat: Ceea ce defineşte noţiunile 

de comitent şi prepus este „existenţa unui 

raport de subordonare care îşi are temeiul 

în împrejurarea că pe baza acordului 

dintre ele, o persoană fizică sau juridică a 

încredinţat unei persoane fizice o anumită 

însărcinare. Din această încredinţare 

decurge posibilitatea pentru prima 

persoană - denumită comitent - de a da 

instrucţiuni, de a direcţiona, îndruma şi 

controla activitatea celeilalte persoane - 

denumită prepus - aceasta din urmă având 

obligaţia de a urma îndrumările şi 

directivele primite” [1]. În practica 

judiciară [2] s-a statuat că „raportul de 

prepuşenie se naşte în baza unui acord de 

voinţă, comitentul încredinţând prepusului 

o anumită funcţie ori însărcinare şi având 

dreptul de a direcţiona activitatea 

prepusului, de a-l îndruma şi controla în 

activitatea încredinţată”. 

 

Cuvinte cheie: răspundere civilă 

delictuală; comitent; prepus; raport de 

prepuşenie; contract individual de muncă. 
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Abstract: What defines the notions of 

principal and agent is “the existence of a 

report of subordination which has its basis 

on the agreement between them, a natural 

or legal person entrusted to an individual a 

particular task. From this task it arises the 

possibility for the first person - also called 

principal - to give instructions, to direct, 

guide and control the activity of the other 

person - also called agent - the latter 

having an obligation to follow the 

guidelines and directives received”[1]. In 

the judicial practice [2] it was held that 

“the agency relationship is born under an 

agreement of will, the principal entrusting 

the agent with a particular function or task 

and having the right to direct the activity 

of the agent, to guide and control him in 

the work entrusted with”. 
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I. Răspunderea civilă, formă a 

răspunderii juridice 

 

Doctrina franceză [3] defineşte 

răspunderea juridică drept obligaţia de 

a răspunde de un  prejudiciu în faţa 

justiţiei şi de a asuma consecinţele 

civile, penale, disciplinare, etc. 

Potrivit altor surse [4] răspunderea 

juridică a fost definită ca fiind 

consecinţa rezultată din neîndeplinirea 

unei obligaţii legale.  

Răspunderea civilă cuprinde 

răspunderea delictuală (respectiv, 

obligaţia oricărei persoane de a 

răspunde civilmente pentru prejudiciul 

cauzat altuia printr-o faptă ilicită) şi 

răspunderea contractuală (izvorâtă din 

neîndeplinirea de către cel care şi-a 

asumat o obligaţie în baza unui contract 

şi care va fi obligat la repararea 

prejudiciului cauzat astfel, celeilalte 

părţi, în natură sau prin echivalent). 

Răspunderea juridică a dobândit un 

specific aparte prin consacrarea 

legislativă a acesteia în diferite ramuri 

de drept astfel că în prezent distingem  

între o răspundere civilă, o răspundere 

penală sau o răspundere disciplinară, 

fiecare dintre aceste forme având un 

regim juridic distinct, sancţiuni 

specifice, în raport de natura normelor 

juridice încălcate şi consecinţele 

acestora. 

 Între aceste forme ale răspunderii 

juridice există unele asemănări dar şi 

multe deosebiri determinate de natura 

juridică diferită a normelor care 

ocrotesc relaţiile sociale ce fac obiectul 

reglementării lor, aspecte asupra cărora 

 

I. Civil Liability, form of legal 

liability  

 

French doctrine [3] defines the legal 

liability as an obligation to be 

responsible for an injury before the law 

and to assume the civil, criminal, 

disciplinary, etc consequences. 

According to other sources [4] legal 

liability has been defined as a 

consequence resulting from the failure 

to comply with the legal obligations. 

Civil liability includes tort liability 

(respectively, the obligation of any 

person to be civilly responsible for the 

damage caused to another through a 

wrongful act) and contractual liability 

(sprung from the failure of the one who 

has assumed an obligation under a 

contract and who will be required to 

repair the damage thus caused to the 

other party, in kind or compensation). 

Legal liability has acquired a 

specific role through its legislative 

consecration to various branches of 

law, so that currently we distinguish 

between civil liability, criminal 

liability or disciplinary responsibility, 

each of them having a separate legal 

regime, specific sanctions in relation to 

the nature of the legal rules violated 

and their consequences. 

Between these forms of legal 

liability, there are some similarities but 

also many differences arising from the 

different legal nature of the rules which 

protect the social relations, which 

make the object of their regulation, 

aspects upon which we do not insist in 

this material [5]. 
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nu insistăm în prezentul material [5]. 

 

II. Despre răspunderea civilă 

delictuală. Generalităţi 

 

Potrivit alin. 1 al art.1349 din noul 

Cod civil orice persoană are îndatorirea 

să respecte normele de conduită 

statornicite prin lege sau obiceiul 

locului şi să nu aducă atingere, 

drepturilor sau intereselor legitime ale 

altor persoane. Persoana care, 

acţionând cu  discernământ, încalcă 

această îndatorire răspunde de toate 

prejudiciile cauzate, adică va răspunde 

atât pentru prejudiciul suferit de 

victimă, efectiv - damnum emergens, 

cât şi pentru  câştigul nerealizat - 

lucrum cessans (art. 1381-1395 Codul 

civil, privind repararea prejudiciului în 

cazul răspunderii delictuale).  

Din conţinutul aceluiaşi articol mai 

rezultă că pe lângă răspunderea  pentru 

fapta proprie (art. 1357 Codul civil), în 

alin. 3, legiuitorul face referire la 

răspunderea pentru fapta altei persoane 

(art. 1372-1374 Codul civil),  şi la 

răspunderea pentru prejudiciile cauzate 

de animalele sau lucrurile aflate sub 

paza oricărei persoane ori ruina 

edificiului, (art. 1375-1380 Codul 

civil).  

În alin. 4 al art. 1349 Codul civil se 

face precizarea că răspunderea pentru 

prejudiciile cauzate de produsele cu 

defecte se stabileşte prin lege specială, 

deci într-o astfel de situaţie nu se vor 

aplica prevederile răspunderii civile 

delictuale ci acelea stabilite prin legea 

specială, adică Legea nr. 240/2004 

privind răspunderea producătorilor 

 

II. About tort liability. Overview 

 

According to paragraph 1of article 

1348 of the new Civil code any person 

has the duty to respect the rules of 

conduct proven by law or the custom 

of the place, and do not affect, the 

rights or legitimate interests of other 

persons. The person who, acting with 

discernment, breaches this duty shall 

be responsible for all damage caused, 

as well as for the prejudice suffered by 

the victim, effectively damnum 

emergens - and the unrealized gain - 

lucrum cessans (article 1381-1395 of 

the Civil code relating to compensation 

for damage in case of tort liability). 

From the same article it results that 

in addition to responsibility for its own 

deed (art. 1373 Civil Code), in 

paragraph 3, the legislator makes 

reference to the responsibility for the 

deed of another person (article 1372-

1374, Civil Code), and to the liability 

for damages caused by animals or 

things found under the guard of any 

person, or the ruin of the edifice, 

(article 1375-1380 Civil Code). 

In paragraph 4 of article 1349 Civil 

Code it is specified that the liability for 

the damages caused by defective 

products shall be established by a 

special law, so in such a situation the 

provisions of tort liability will not be 

applied, but those that were established 

by the special law, meaning law no. 

240/2004 concerning the liability of 

producers for damages resulting from 

defective products [6]. 

Legal texts presented above show 
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pentru pagubele generate de produsele 

cu defecte [6]. 

Din textele legale prezentate mai sus 

rezultă că fapta ilicită cauzatoare de 

prejudicii declanşează un raport 

obligaţional concretizat în răspunderea 

civilă a persoanei care a cauzat o 

pagubă şi implicit obligaţia civilă a 

acesteia de reparare a prejudiciului 

cauzat. 

„Cu titlu de principiu, reglementarea 

răspunderii civile delictuale dispune că 

orice persoană (deci orice persoană 

fizică sau persoană juridică) are 

îndatorirea de a respecta regulile de 

conduită pe care legea sau obiceiul 

locului le impune şi să nu aducă 

atingere prin acţiunile sale drepturilor 

sau intereselor legitime ale altor 

persoane” [7]. 

Din punct de vedere al naturii 

juridice, răspunderea civilă delictuală 

este o sancţiune civilă cu caracter 

reparator fără a fi în acelaşi timp o 

pedeapsă. 

În acest sens, doctrina [8] a statuat 

că răspunderea civilă delictuală este o 

sancţiune de drept civil care se aplică 

mai mult în considerarea patrimoniului 

persoanei şi mai puţin în considerarea 

persoanei care a săvârşit fapta ilicită 

cauzatoare de prejudicii. 

Acest caracter explică de ce după 

moartea autorului prejudiciului, 

obligaţia de despăgubire, deci 

răspunderea civilă, se transmite asupra 

moştenitorilor săi. Dacă răspunderea 

civilă delictuală ar fi considerată o 

pedeapsă, aceasta fiind caracterizată 

printr-un caracter (intuitu personae) 

atunci ea nu s-ar putea transmite 

that the illicit deed that is causing the 

injury triggers an obligation report 

materialized in the civil liability of the 

person who has caused the prejudice 

and implicitly in the civil obligation to 

repair the damage caused. 

“As a general rule, the regulation of 

tort liability provides that any person 

(natural or legal person) has the duty to 

respect the rules of conduct which the 

law or custom of the place imposes and 

not to affect through his actions the 

lawful rights or interests of others” [7]. 

From the point of view of legal 

nature, tort liability is a civil penalty 

with a reparatory character without 

being at the same time a punishment. 

In this sense, the doctrine [8] held 

that tort liability is a civil penalty that 

applies more in the consideration of the 

person's heritage and less in the 

consideration of the person who 

committed the illicit act which caused 

the prejudice. 

This explains why after the death of 

the author of the prejudice, the 

compensation obligation, so the civil 

liability, shall be sent upon his heirs. If 

tort liability would be regarded as a 

punishment, thus being characterized 

through a character (intuitu personae) 

then it would not be able to be 

transmitted to the heirs. 

In the doctrine it was noted that the 

functions of tort liability are: the 

reparative function - an essential, 

fundamental function and the educative 

and preventive function, a function 

derived from the first one, an accessory 

one, without being of the essence of 

tort liability. 
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moştenitorilor. 

În doctrină s-a reţinut că funcţiile 

răspunderii civile delictuale sunt: 

funcţia reparatorie - o funcţie 

esenţială, fundamentală şi funcţia 

educativ-preventivă, o funcţie derivată 

din prima, una accesorie, ea nefiind de 

esenţa răspunderii civile delictuale. 

Aşa după cum am arătat, 

răspunderea civilă delictuală se 

materializează într-o obligaţie de 

despăgubire în sarcina celui care a 

produs prejudiciul. 

Din acest punct de vedere 

răspunderea civilă delictuală poate fi 

considerată un mijloc de apărare a 

drepturilor subiective civile, 

patrimoniale sau nepatrimoniale. 

 

Funcţia reparatorie este totuşi una 

relativă, deoarece de puţine ori se poate 

realiza o recuperare deplină, în 

materialitatea lor, a valorilor deteriorate 

sau distruse. Aceasta induce ideea 

necesităţii unei prevenţii accentuate, 

prin aplicarea cu stricteţe a principiilor 

răspunderii civile delictuale, de natură 

a conduce la înlăturarea sau măcar la 

diminuarea severă a cazurilor de 

săvârşire a unor fapte ilicite cauzatoare 

de prejudicii. 

 

Funcţia educativ-preventivă este 

accesorie funcţiei reparatorii şi este 

efectul tuturor mijloacelor de apărare a 

drepturilor subiective în general [9] 

deoarece implementează în conştiinţa 

oamenilor ideea că fapta ilicită 

cauzatoare de prejudicii nu rămâne 

nesancţionată, ea atrage după sine 

obligaţia de dezdăunare, dar poate 

As I pointed out, tort liability 

materializes into an obligation of 

compensation owed by the person who 

produced the damage. 

From this point of view of tort 

liability may be considered a means of 

protecting the subjective civil, 

patrimonial or property rights. 

 

The reparative function is however 

a relative one because only a few times 

a full recovery in their materiality, of 

the damaged or destroyed values can 

be achieved. This induces the idea of 

the necessity of an accented prevention 

by strictly applying the principles of 

tort liability, which are to lead to the 

removal or at least severe decrease of 

the cases of committing wrongful acts 

causing prejudices. 

 

The educational and preventive 

function is ancillary to the reparative 

function and is the effect of all means 

of defense of the subjective rights in 

general [9] because it implements in 

the consciousness of people the idea 

that the illicit deed causing the 

prejudice does not remain unpunished, 

it entails an obligation of 

compensation, but it can also attract 

other forms of legal liability - criminal 

offences, administrative, etc. 

The content of this function has 

gained new dimensions in the context 

of the regulation of the liability for the 

damages caused to the environment 

(ecological damage) by law-framework 

for environmental protection [10]. In 

this context in the specialty literature 

[11], it is sustained that “we can 
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atrage şi alte forme ale răspunderii 

juridice - penale contravenţionale, 

administrative, etc. 

Conţinutul acestei funcţii  a căpătat 

noi dimensiuni în contextul 

reglementării răspunderii pentru 

prejudiciul cauzat mediului (prejudiciul 

ecologic) prin legea-cadru pentru 

protecţia mediului [10]. În acest 

context  în literatura de specialitate [11]  

se susţine că „putem pune în evidenţă şi 

o altă funcţie a răspunderii civile, şi 

anume dreptul victimei de a cere 

organelor administrative sau judiciare 

de a obţine încetarea faptelor 

cauzatoare de prejudiciu, licite sau 

ilicite”. 

Atât din cele prezentate mai sus, dar 

şi din dispoziţiile noului Cod civil, 

rezultă că răspunderea civilă delictuală 

este de mai multe tipuri, respectiv: 

Răspunderea pentru fapta proprie aşa 

cum este definită în art.1349 coroborat 

cu art.1357-1371din Codul civil; 

Răspunderea pentru fapta altuia, 

reglementată prin art. 1349 coroborat 

cu art. 1372 din Codul civil, care la 

rândul ei se împarte în: a) Răspunderea 

pentru fapta minorului sau a celui pus 

sub interdicţie (art.1372 din noul Cod 

civil; b) Răspunderea comitenţilor 

pentru prepuşi, (art.1373 din noul Cod 

civil);  Răspunderea pentru prejudiciul 

cauzat de animale sau de lucruri, 

reglementată art. 1349 coroborat cu 

art.1375-1380 Codul civil, care este şi 

ea împărţită în: a) Răspunderea pentru 

prejudiciile cauzate de animale, 

art.1375 din Cod civil; b) Răspunderea 

pentru prejudiciile cauzate de lucruri, 

art. 1376 din Cod civil; c) Răspunderea 

highlight another function of civil 

liability, namely the right of the victim 

to request the administrative or judicial 

bodies to obtain the cessation of the 

licit or illicit deeds causing the 

prejudice. 

From the facts presented above, but 

also from the provisions of the new 

Civil Code it follows that tort liability 

can be classified as fallows: Liability 

for its own act as it is defined in article 

1349 in conjunction with art. 1357-

1371 of the Civil Code; Liability for 

the actions of others regulated by 

article 1349 in conjunction with article 

1372 of the Civil Code, which in turn 

is divided into: a) Liability for the 

actions of a minor or a person placed 

under interdiction (article 1372 of the 

new Civil Code); b) Liability of the 

principals for their agents (article 1373 

of the new Civil Code); Liability for 

damage caused by animals or things 

regulated article 1349 in conjunction 

with article 1375-1380 Civil Code, 

which is divided into: a). Liability for 

damages caused by animals, article 

1375 of the Civil Code; b). Liability for 

damage caused by things, article 1376 

of the Civil Code; c) Liability for the 

ruin of the building, (article 1378 of 

the Civil Code). 

 

III. The liability of principals for 

their agents [12], form of tort 

liability 

 

1. Introductory notions 

 

The liability of principals for their 

agents is regulated in article 1373 
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pentru ruina edificiului, (art. 1378 din  

Codul civil). 

 

III. Răspunderea comitenţilor 

pentru prepuşi [12], formă a 

răspunderii civile delictuale 

 

1. Noţiuni introductive 

 

Răspunderea comitenţilor pentru 

prepuşi este reglementată în art. 1373 

alin. 1 din noul Cod civil, conform 

căruia: „Comitentul este obligat să 

repare prejudiciul cauzat de prepuşii săi 

ori de câte ori fapta săvârşită de aceştia 

are legătură cu atribuţiile sau cu scopul 

funcţiilor încredinţate”. 

În sensul dispoziţiilor art. 1376 alin. 

2 din noul  Cod civil,  „comitentul este 

cel care, în virtutea unui contract sau în 

temeiul legii, exercită direcţia, 

supravegherea şi controlul asupra celui 

care îndeplineşte anumite funcţii sau 

însărcinări în interesul său ori al 

altuia”.  

  Din interpretarea tezei a II-a a  art. 

1376 alin. 2 din Codul civil, rezultă că 

„prepusul este cel care, aflat sub directa 

supraveghere şi control a comitentului,  

îndeplineşte anumite funcţii sau 

însărcinări din partea acestuia,  pentru 

comitent sau pentru  o altă persoană”. 

 Într-o altă definiţie [13] prepusul 

este „o persoană care acceptă să facă 

ceva în interesul altei persoane, 

punându-se sub direcţia, supravegherea 

şi controlul acesteia”. 

Prepusul este o „persoană care 

efectuează acte juridice sau 

îndeplineşte o funcţie după directivele 

şi sub controlul altei persoane” [14]. 

paragraph 1 in the new Civil Code, 

according to which: “The principal is 

obliged to repair the damage caused by 

his agents whenever the deed 

committed by them is in connection 

with the tasks or for the purpose of the 

functions assigned to them". 

Article 1376, paragraph 2 of the 

new Civil Code states that, “The 

principal is the one who, by virtue of a 

contract or pursuant to law, shall 

exercise the direction, supervision and 

control of the person who performs 

certain functions or tasks in his interest 

or the interest of another”. 

From the interpretation of thesis II 

article 1376, paragraph 2 of the Civil 

Code, it follows that “the agent is the 

one who, under the direct supervision 

and control of the principal, performs 

certain functions or tasks for his 

principal or for another person”. 

In another definition [13] the agent 

is “a person who agrees to do 

something in the interest of another 

person by putting himself under his 

direction, supervision and control”. 

The agent is “a person who acts or 

performs a function after the directives 

and under the control of another 

person” [14]. 

In the doctrine [15] it was 

concluded that what defines the 

notions of principal and agent is “the 

existence of a report of subordination 

which has its basis in the circumstance 

that on the agreement between them, a 

natural or legal person entrusted to an 

individual a particular task. From this 

it arises the possibility for the first 

person - also called principal - to give 
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În doctrină [15] s-a concluzionat că 

ceea ce defineşte noţiunile de comitent 

şi prepus este „existenţa unui raport de 

subordonare care îşi are temeiul în 

împrejurarea că pe baza acordului 

dintre ele, o persoană fizică sau juridică 

a încredinţat unei persoane fizice o 

anumită însărcinare. Din această 

încredinţare decurge posibilitatea 

pentru prima persoană - denumită 

comitent - de a da instrucţiuni, de a 

direcţiona, îndruma şi controla 

activitatea celeilalte persoane - 

denumită prepus - aceasta din urmă 

având obligaţia de a urma îndrumările 

şi directivele primite”. 

Noţiunile de comitent şi prepus au 

fost definite astfel în literatura de 

specialitate: 

Comitent este o „persoană 

îndreptăţită să exercite direcţia, 

supravegherea şi controlul asupra 

modului de îndeplinire a funcţiei pe 

care a încredinţat-o altei persoane 

(prepusului)” iar prepusul este 

„persoana care acceptă să facă ceva în 

interesul altei persoane, punându-se sub 

direcţia, supravegherea şi controlul 

acesteia” [16]. Într-o lucrare de 

specialitate [17], recentă, referitor la 

noţiunea de comitent şi prepus se 

precizează  că aceştia ... ,,nu se 

definesc prin ei înşişi, ci prin raportul 

statornicit între ei. De aceea, deşi art. 

1373 alin. 2 cuprinde o definiţie a 

comitentului, el în fond se referă la 

raportul de prepuşenie, deoarece 

comitentul nu are o atare calitate decât 

în relaţie cu cu cel aflat sub direcţia 

sa”. 

În practica judiciară [18] s-a statuat 

instructions, to direct, guide and 

control the activity of the other person 

- also called agent - the latter having 

the obligation to follow the guidelines 

and directives received”. 

The notions principal and agent 

were defined as such in the specialty 

literature: 

The principal is a “person entitled to 

exercise direction, supervision and 

control over the performance of the 

function which he has entrusted to 

another person (the agent)” and agent 

is “the person who agrees to do 

something in the interest of another 

person by putting himself under his 

direction, supervision and control" 

[16]. In a recent specialty work [17] 

related to the notion of principal and 

agent it is noted that they ... “are not 

defined by themselves, but by the 

steadfast report between them. 

Therefore, although article 1373 

paragraph 2 includes a definition of the 

principal he in fact refers to the agency 

relationship, because the principal does 

not have such a quality than in relation 

to the one under his direction”. 

In the judicial practice [18] it was 

held that “the agency relationship is 

born under an agreement of will, the 

principal entrusting the agent a 

particular function or task and having 

the right to direct the activity of the 

agent, to guide and control him in the 

entrusted activity”. 
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că „raportul de prepuşenie se naşte în 

baza unui acord de voinţă, comitentul 

încredinţând prepusului o anumită 

funcţie ori însărcinare şi având dreptul 

de a direcţiona activitatea prepusului, 

de a-l îndruma şi controla în activitatea 

încredinţată”. 

 

2. Condiţiile răspunderii comiten-

tului pentru fapta prepusului 

 

2.1. Condiţii generale 

 

Răspunderea comitentului pentru a 

putea fi angajată, în conformitate cu 

prevederile art. 1373 din noul Cod 

civil, este necesar ca în persoana 

prepusului să fie întrunite condiţiile 

generale ale răspunderii pentru fapta 

proprie, respectiv: existenţa faptei 

ilicite a prepusului; existenţa 

prejudiciului; existenţa raportului de 

cauzalitate între fapta ilicită şi 

prejudiciu şi mai puţin existenţa culpei 

prepusului în comiterea faptei ilicite. 

În literatura de specialitate,  şi în 

practica judiciară, în perioada de 

aplicare a prevederilor Codului civil 

anterior, au fost o serie de controverse 

cu privire la necesitatea îndeplinirii şi a 

condiţiei de vinovăţie a prepusului 

pentru a putea fi angajată răspunderea 

comitentului. 

Astfel, într-o speţă cu valoare de 

principiu, fosta instanţă supremă a 

statuat că persoana fizică sau juridică 

ce are calitatea de comitent, răspunde 

pentru prejudiciul cauzat de prepusul 

său, în funcţia ce i-a fost încredinţată, 

numai dacă în persoana prepusului sunt 

întrunite condiţiile răspunderii pentru 

 

2. The conditions for the liability 

of the principal for the agent’s deed 

 

2.1. General conditions 

 

In accordance with the provisions of 

article 1373 of the new Civil Code in 

order to employ the principal's liability, 

it is necessary for the agent to fulfil the 

general conditions of liability for his 

own deed, respectively the existence of 

the illicit acts of the agent; the 

existence of the prejudice; the 

existence of the causal report between 

the wrongful deed and damage and less 

the existence of the agent’s fault in 

committing the unlawful act. 

In the specialty literature, and in the 

judicial practice, in the period of 

application of the provisions of the 

previous Civil Code, there have been a 

number of controversies regarding the 

need for the fulfilment of the condition 

regarding the agent’s guilt in order to 

engage the liability of the principal. 

Thus, in a case with principle value 

the former Supreme Court held that the 

natural or legal person who has the 

status of principal shall be responsible 

for the damage caused by his agent in 

the function he was entrusted with only 

if the conditions of the liability for its 

own deed provided by article 998-999 

Civil code (art. 1349 in the new Civil 

Code) are met. The victim must prove 

the existence of prejudice, of the illicit 

deed of the agent, the causality 

relationship between the illicit deed 

and prejudice and agent’s guilt for the 

illicit deed [19]. 
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fapta proprie, prevăzută de art. 998-999 

Cod civil (actualmente art. 1349 noul 

Cod civil)  - victima trebuind să facă 

dovada existenţei prejudiciului, a faptei 

ilicite a prepusului, a raportului de 

cauzalitate dintre fapta ilicită şi 

prejudiciu şi a vinovăţiei prepusului 

pentru comiterea faptei ilicite [19]. 

În doctrină, în aceeaşi perioadă, au 

fost o serie de controverse cu privire la 

necesitatea îndeplinirii şi a condiţiei de 

vinovăţie a prepusului  pentru a putea fi 

angajată răspunderea comitentului.  

Astfel, într-o opinie majoritară, a 

fost susţinută ideea obligativităţii 

existenţei condiţiei de vinovăţie a 

prepusului, deoarece răspunderea 

comitentului nu poate fi angajată decât 

numai atunci când prepusul a acţionat 

cu vinovăţie. Alţi autori au susţinut 

ideea că vinovăţia nu constituie o 

condiţie necesară [20]. 

O altă parte a doctrinei a apreciat că, 

obligaţia comitentului de reparare a 

prejudiciului are un caracter indirect şi 

accesoriu, raportat la obligaţia 

prepusului, la o asemenea reparare, şi 

atunci când obligaţia prepusului nu 

există, din lipsa culpei acestuia, nu 

există nici obligaţia comitentului [21]. 

Într-o altă opinie, s-a considerat că 

există o obligaţie proprie a comitentului 

de a repara prejudiciul produs de 

prepus, independentă de obligaţia de 

reparaţie ce revine prepusului. 

Consecinţa unei astfel de interpretări 

este aceea că, în cazul în care 

comitentul acoperă prejudiciul produs 

victimei, într-o acţiune în regres 

împotriva prepusului, să nu poată avea 

succes deoarece acesta din urmă ar 

In the doctrine, in the same period, 

there have been a number of 

controversies regarding the need for 

the fulfilment of the condition of the 

agent’s guilt in order to engage the 

liability of the principal. 

Thus, in a majority opinion it was 

sustained the idea of the compulsory 

existence of the guilt condition of the 

agent because the principal’s liability 

can be committed only when the agent 

acted with guilt. Other authors have 

supported the idea that guilt does not 

constitute a necessary condition [20]. 

Another part of the doctrine held 

that the principal obligation to repair 

the prejudice has an indirect and 

accessory character in report to the 

obligation of the agent, to such a 

repair, and when the agent’s obligation 

does not exist due to the lack of his 

fault, there is no obligation on the 

principal [21]. 

In another review it was found that 

there is an obligation of the principal to 

fix the damage produced by the agent, 

independent of the reparation 

obligation incumbent upon the agent. 

The consequence of such an 

interpretation is that if the principal 

shall cover the damage produced to the 

victim, an action of recourse against 

the agent cannot succeed because the 

latter could plead its lack of fault [22]. 

Currently, with the entry into force 

of the new Civil Code, the problem 

seems to be cut in the favour of the 

opinion that in order to engage the 

principal’s liability the existence of 

guilt of the agent who committed an 

illicit deed causing damages is not 
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putea invoca lipsa culpei sale [22]. 

În prezent, odată cu intrarea în 

vigoare a noului Cod civil, problema 

pare a fi tranşată în favoarea opiniei 

potrivit căreia, pentru angajarea 

răspunderii comitentului nu este 

necesară existenţa vinovăţiei 

prepusului care a săvârşit fapta ilicită 

cauzatoare de prejudicii. Acest aspect 

reiese cu pregnanţă din interpretarea  

prevederilor cuprinse în art. 1373 alin. 

1 Cod civil, potrivit cu care 

„Comitentul este obligat să repare 

prejudiciul cauzat de prepuşii săi, ori de 

câte ori fapta săvârşită de aceştia are 

legătură cu atribuţiile de serviciu sau cu 

scopul funcţiilor încredinţate”. 

După cum se poate observa, 

vinovăţia prepusului nu mai este o 

condiţie necesară pentru angajarea 

răspunderii comitentului [23].  

Într-o altă opinie „răspunderea 

comitentului este o ipoteză de 

răspundere directă şi autonomă, 

justificată de considerente  de natură 

economică  privind necesitatea 

restabilirii echilibrului social distrus 

prin comiterea unei fapte 

prejudiciabile, iar nu pentru 

sancţionarea vinovăţiei celui 

responsabil. Pentru a obţine 

despăgubirile, victima trebuie să facă 

dovada prejudiciului pe care l-a suferit 

şi faptul că acesta a fost cauzat de un 

prepus în legătură cu atribuţiile sale sau 

scopul funcţiilor încredinţate. Toate 

aceste elemente sunt de natură 

obiectivă, fiind astfel înlăturată sarcina 

dificilă a dovedirii culpei făptuitorului” 

[24]. 

Admiţând că răspunderea 

necessary. This aspect emerges from 

the interpretation of the provisions 

contained in article 1373 paragraph 1 

Civil Code, according to which, “The 

principal shall be obliged to repair the 

damage caused by its agents whenever 

the deed committed by them is in 

connection with their work duties or 

with the goals of the functions assigned 

to them”. 

As it can be seen the agent’s guilt is 

no longer a prerequisite for engaging 

the liability of the principal [23]. 

In another opinion, “the liability of 

the principal is an assumption of direct 

and autonomous responsibility, 

justified by considerations of an 

economic nature regarding the 

necessity of restoring the social 

equilibrium destroyed by commission 

of an injurious act, and not to penalise 

the guilt of the person responsible. In 

order to obtain compensation, the 

victim must prove the damage which 

he has suffered and the fact that it was 

caused by an agent in connection with 

his duties or functions assigned to 

them. All these elements are objective 

in nature and so the difficult task of 

proving the fault of the perpetrator is 

eradicated” [24]. 

Acknowledging that the liability of 

the principal is a direct and 

autonomous one in the new Civil 

Code, in the sense that the guilt of the 

agent must no longer be proved, but 

only the agency relationship, however 

we must remember that such a 

condition, namely the guilt of the agent 

for the injurious deed, remains as a 

necessary element to be proven in a 
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comitentului este una directă şi 

autonomă, în concepţia noului Cod 

civil, în sensul că nu mai trebuie 

dovedită culpa prepusului, ci trebuie 

dovedit  numai  raportul de prepuşenie, 

totuşi trebuie să reţinem că o asemenea 

condiţie, respectiv vinovăţia prepusului 

pentru fapta prejudiciabilă, rămâne ca 

un element necesar a fi dovedit, în 

cazul unei acţiuni în regres a 

comitentului împotriva preupusului. 

Deci, vinovăţia prepusului există, 

numai că acesta nu mai este o condiţie 

pentru angajarea răspunderii 

comitentului faţă de victima 

prejudiciului, pentru aceasta fiind 

suficientă dovedirea raportului de 

prepuşenie, fapta prejudiciabilă, 

prejudiciul şi legătura de cauzalitate.  

În consecinţă, pentru o asemenea 

răspundere delictuală sunt necesare a fi 

îndeplinite numai trei  din cele patru 

condiţii generale ale răspunderii 

delictuale, care sunt condiţii obiective, 

şi anume: prejudiciul cauzat victimei, 

fapta ilicită a prepusului şi raportul de 

cauzalitate dintre fapta ilicită a 

prepusului şi prejudiciul injust suferit 

de victimă. 

 

2.2. Condiţiile speciale 

 

Alături de condiţiile generale pentru 

angajarea răspunderii comitentului, mai 

puţin vinovăţia prepusului, potrivit art. 

1373 din noul Cod civil este necesară 

întrunirea şi a două condiţii speciale: 

existenţa unui raport de prepuşenie şi 

faptele prepuşilor să aibă „legătură cu 

atribuţiile sau cu scopul funcţiilor 

încredinţate”. 

recourse action of the principal against 

the agent. So, the agent's guilt exists, 

only it is no longer a condition for 

engaging the liability of the principal 

towards the victim of the damage. For 

this proving the agency relationship, 

evidence of injurious deed, prejudice 

and causality relation will be sufficient. 

Accordingly, for such tort liability 

only three of the four general 

conditions of tort liability, which are 

objective conditions, are required to be 

met, namely: the prejudice caused to 

the victim, the illicit deed of the agent 

and the causality relation between the 

illicit deed of the agent and unjust 

prejudice suffered by the victim. 

 

2.2. Specific conditions 

 

Along with the general conditions 

for engaging the liability of the 

principal, less the agent’s guilt, 

according to article 1373 of the new 

Civil Code two special conditions are 

required to be meet: an agency 

relationship and the deeds of the agents 

should be, “connected with the tasks or 

purpose of the functions delegated”. 

These two conditions also resulted 

from the provisions of article 1000, 

paragraph 3 of the previous Civil Code 

[25] but, in the current Civil Code the 

regulation of these two conditions is 

more detailed in that on one hand the 

legal notions principal and agent are 

defined which allows the definition of 

the agency relationship but also the 

identification of the legal basis for the 

second condition, namely the 

perpetration of the deed causing 
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Aceste două condiţii rezultau şi din 

prevederile art. 1000 alin. 3 din Codul 

civil anterior [25] dar, în actualul Cod 

civil reglementarea acestor două 

condiţii este mai detaliată, în sensul că 

pe de o parte se definesc noţiunile 

juridice de comitent şi prepus, fapt ce 

permite definirea raportului de 

prepuşenie dar şi identificarea 

temeiului legal al celei de a doua 

condiţii, respectiv săvârşirea faptei 

cauzatoare de prejudicii de către 

prepus, care trebuie să fie în legătură 

cu atribuţiile sau cu scopul funcţiilor 

încredinţate. 

 

 2.2.1. Existenţa raportului de 

prepuşenie este determinată de acel 

raport de subordonare a prepusului faţă 

de comitent reieşit dintr-un contract dar 

şi din alte raporturi juridice care au în 

conţinutul lor subordonarea, 

conducerea, îndrumarea, supravegherea 

şi controlul, elemente  necesare 

angajării unei astfel de răspunderi, cât 

şi din prevederile legii. 

În activitatea de zi cu zi raporturi de 

prepuşenie se pot întâlni în multe 

situaţii. 

 Astfel, un prim exemplu şi cel mai 

des întâlnit este cel al contractul 

individual de muncă [26], reglementat 

de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii 

[27], art. 10-107. 

În art. 10 din Legea nr. 53/2003 

contractul individual de muncă a fost 

definit ca fiind „contractul în temeiul 

căruia o persoană fizică, denumită 

salariat (s.n.), se obligă să presteze 

munca pentru şi sub autoritatea unui 

angajator, persoană fizică sau juridică, 

damages by an agent, which must be in 

relation to the attributes or purpose of 

the functions entrusted to him. 

 

2.2.1. The existence of an agency 

relationship is determined by that 

subordination report of the agent 

towards the principal emerged trough a 

contract, but also from other legal 

relationships that contain in their 

content the subordination, 

management, direction, supervision 

and control, elements necessary for 

engaging such liabilities as well as 

from the  provisions of the law. 

In the daily activities the agency 

relationships are to be found in many 

situations. 

Thus, a prime example, and the 

most common is that of the individual 

employment contract [26], governed by 

law no. 53/2003 - Labour code [27], 

article 10-107. 

In article 10 of Law no. 53/2003 the 

individual employment contract has 

been defined as “the contract under 

which a person, called an employee, 

undertakes to provide work for and 

under the authority of an employer, 

person or entity, in exchange for 

remuneration referred to as salary”. 

Note that the existence of the 

employment contract lets us only 

presume the existence of an agency 

relationship, until proven otherwise. 

The quality of principal within the 

individual employment relationships 

can generally be taken by the employer 

- any legal entity which functions on 

the basis of normative acts which 

founded them. 
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în schimbul unei remuneraţii denumită 

salariu (s.n.)”. 

De reţinut că, existenţa contractului 

de muncă face numai să se prezume 

existenţa raportului de prepuşenie, până 

la proba contrarie. 

Calitatea de comitent în cadrul 

raporturilor individuale de muncă o 

poate avea, în general, angajatorul - 

orice entitate juridică ce funcţionează 

în baza actelor normative potrivit 

cărora  au luat fiinţă. 

Astfel, vom distinge în acest sens, 

regiile autonome, societăţile 

comerciale, societăţile agricole, 

instituţiile publice, etc. 

În afara acestor categorii de 

angajatori mai pot avea calitatea de 

comitent orice altă persoană juridică 

sau fizică, dacă această calitate 

izvorăşte dintr-un contract individual 

de muncă şi dacă angajează forţă de 

muncă. 

Menţionăm că potrivit prevederilor 

cuprinse în Recomandarea nr. 198/2006 

a Organizaţiei Internaţionale a Muncii 

[28], criteriile care stau la baza unei 

asemenea relaţii de muncă, sunt acelea 

potrivit cărora activitatea: se efectuează 

în conformitate cu instrucţiunile şi sub 

controlul angajatorului; presupune 

integrarea lucrătorului în organigrama 

întreprinderii;  se realizează 

exclusiv sau în principal în interesul 

unei alte persoane; trebuie să fie 

efectuată personal de către lucrător, se 

efectuează după un program de lucru 

specific; la un loc de muncă specificat; 

activitatea presupune o anumită durată 

şi are o anumită continuitate; necesită 

disponibilitatea lucrătorului; implică 

Thus we distinguish in this respect, 

the autonomous administrations, 

commercial companies, agricultural 

companies, public institutions, etc. 

In addition to these categories of 

employers any other legal or natural 

person may have the status of principal 

if this capacity stems from an 

individual contract of employment and 

if they hire work force. 

We note that according to the 

provisions contained in 

Recommendation no. 198/2006 of the 

International Labour Organization [28] 

the criteria, which form the basis of 

such work relationships are those 

according to which the activity: is 

developed in accordance with the 

instructions and under the control of 

the employer; involves the worker's 

integration in the enterprise's 

organizational structure; is performed 

exclusively or primarily for the benefit 

of another person; must be performed 

personally by the worker; is performed 

after a specific work programme, at a 

specified job; the activity involves a 

certain duration and has a certain 

continuity; requires the availability of 

the worker; implies providing tools, 

materials and equipment by the 

employer. 

As it can be seen, the employment 

relationship is, according to the 

provisions of Recommendation no. 

198/2006, has a broader sense as 

compared to a narrow one given to the 

concept by art. 10 of Labour code, 

republished, which enshrines the 

written form of the individual 

employment contract as a condition of 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 4. Issue 2/2015 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Ioan CIOCHINĂ-BARBU 

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

545 

furnizarea de instrumente, materiale şi 

echipamente de către angajator. 

După cum se poate observa, relaţia 

de muncă, potrivit  dispoziţiilor 

Recomandării nr. 198/2006, are un sens 

mai larg în comparaţie cu unul restrâns 

pe care îl dă noţiunii art. 10 din Codul 

muncii, republicat, care consacră forma 

scrisă a contractului individual de 

muncă drept condiţie de validitate a 

acestuia. 

Raportul de prepuşenie poate avea 

ca izvor un contract individual de 

muncă, pe durată determinată sau 

nedeterminată, cu timp integral sau 

parţial de muncă, cu munca la 

domiciliu, contractul de ucenicie, 

contractul de solidaritate, contractul de 

stagiu, etc. 

În acelaşi timp relaţii de prepuşenie 

se pot stabili şi în cazul altor tipuri de 

raporturi de muncă precum:  raporturile 

de serviciu, în cazul funcţionarilor 

publici; cele reieşite din raporturile de 

muncă fără forme legale („munca la 

negru”); activitatea zilierilor 

desfăşurată potrivit prevederilor Legii 

nr. 52/2011 [29]; convenţia de muncă 

încheiată de cooperatori în baza Legii 

nr. 1/2005 [30]. 

Calitatea de prepus într-un raport 

juridic de muncă o are, întotdeauna, 

numai o persoană fizică, care poartă 

denumirea de salariat. 

În derularea raporturilor individuale 

de muncă apar şi situaţii care necesită 

unele nuanţări: 

a) Situaţia în care deşi contractul de 

muncă este încheiat între angajator şi 

salariat, totuşi acesta din urmă îşi 

exercită atribuţiile la un alt angajator 

its validity. 

The agency relationship can have as 

its source an individual employment 

contract, with fixed or indefinite term, 

with full time or part time work, 

apprenticeship contract, contract of 

solidarity, internship contract, etc. 

At the same time the agency 

relationships may also be established 

in the case of other types of 

employment relationships, such as: 

work relations in the case of public 

servants; the ones emerged from the 

employment relationships without 

legal forms (“black work”); the activity 

of day laborers carried out under the 

provisions of the law no 52/2011 [29]; 

labour convention concluded by the 

cooperative on the basis of law no. 

1/2005 [30]. 

The quality of agent in a legal 

employment relationship is always had 

only by a natural person who is a 

named employee. 

In the development of the individual 

employment relations situations can 

arise that require some nuances: 

a) The situation in which the 

employment contract is concluded 

between the employer and the 

employee, however the latter exercises 

his attributes to another employer at 

which he committed the illicit deed 

causing prejudices. 

A first case of this kind is job 

relocation that was defined in article 

45 of law no. 53/2003 - Labour Code, 

as the “act ordering the temporary 

change of place of work, at the order of 

the employer to another employer, in 

order to perform work in his best 
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la care a comis şi faptul ilicit cauzator 

de prejudicii. 

Un prim caz de acest fel este 

detaşarea care a fost definită prin art. 

45 din Legea nr. 53/2003 - Codul 

muncii, ca fiind „actul prin care se 

dispune schimbarea temporară a locului 

de muncă, din dispoziţia angajatorului, 

la un alt angajator, în scopul executării 

unor lucrări în interesul acestuia”. 

În situaţia detaşării, în stabilirea 

răspunderii prepusului va fi necesar să 

determine cine exercită efectiv 

îndrumarea, supravegherea şi controlul 

activităţii prepusului [31]. 

Este tocmai concluzia la care s-a 

ajuns în practica judiciară [32], în 

sensul că, în cazul detaşării „munca 

fiind prestată în interesul noii unităţi, 

pe timpul cât cel ce lucrează în cadrul 

ei, el este subordonat acesteia, trebuind 

să respecte condiţiile de muncă şi 

disciplina în muncă impuse de unitatea 

la care este detaşat, care 

supraveghează, deci, munca sa”. 

De asemenea, practica judiciară mai 

veche, a  mai statuat că „unitatea care a 

încheiat contractul de muncă cu autorul 

faptei ilicite nu răspunde în calitate de 

comitent, în cazul în care se dovedeşte 

că fapta a fost săvârşită în momentul în 

care activitatea făptuitorului era 

îndrumată, supravegheată şi controlată 

de o altă unitate” [33]. 

O altă situaţie similară este aceea 

referitore la un raport de muncă 

temporară în care raportul de 

prepuşenie se stabileşte nu între agentul 

de muncă temporară, în calitate de  

angajator al  salariatului temporar, ci 

între utilizatorul salariatului temporar şi 

interest”. 

In the case of job relocation, in the 

determination of liability of the agent it 

will be necessary to determine who 

actually exercises the guidance, 

supervision and control of the activity 

of the agent [31]. 

It is precisely the conclusion to 

which they arrived in the judicial 

practice [32] in the sense that in the 

case of job relocation, “the work being 

done in the interest of the new unit, 

while the one who works within it, is 

his subordinate, and must respect the 

labour conditions and labour discipline 

imposed by the unit to which he is 

relocated to, which supervises his 

work”. 

Also the older jurisprudence, held 

that, “the unit has concluded the 

employment contract with the 

perpetrator of the illicit deed does not 

respond as a principal, where it turns 

out that the deed was perpetrated at the 

time when the perpetrator's activity 

was guided, supervised and controlled 

by another unit” [33]. 

An analogous situation is the one 

referred to a temporary employment 

relationship in which the agency 

relationship is not established between 

the temporary employment agent, as an 

employer of the temporary employee, 

but between the employee and the user 

of the temporarily employee [34]. 

In the previous doctrine of the new 

Civil Code, [35] but that is still current, 

it was expressed the opinion, with 

which the author of the present 

material agrees with, according to 

which an agency relationship can also 
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salariat [34]. 

În doctrina anterioară noului Cod 

civil [35], dar care este şi astăzi de 

actualitate, s-a exprimat opinia, la care 

se raliază şi autorul prezentului 

material, potrivit căreia un raport de 

prepuşenie se poate întemeia şi pe 

îndeplinirea unei munci benevole, 

neremunerate, desfăşurate în beneficiul 

unei organizaţii sindicale, sau mai nou, 

în cazul unei activităţi desfăşurate în 

temeiul unui contract de voluntariat, 

încheiat potrivit Legii nr. 195/2001 

[36], când aceasta se desfăşoară sub 

direcţia şi controlul angajatorului. 

b) Situaţii în care există o disociere 

a raportului de prepuşenie faţă de 

contractul de muncă reieşită din natura 

specifică a exercitării unei profesii. 

O altă situaţie similară este aceea 

referitore la un raport de muncă 

temporară, în care raportul de 

prepuşenie se stabileşte nu între agentul 

de muncă temporară, în calitate de  

angajator al  salariatului temporar, ci 

între utilizatorul salariatului temporar şi 

salariat [34]. 

În doctrina anterioară noului Cod 

civil [35], dar care este şi astăzi de 

actualitate, s-a exprimat opinia, la care 

se raliază şi autorul prezentului 

material, potrivit căreia un raport de 

prepuşenie se poate întemeia şi pe 

îndeplinirea unei munci benevole, 

neremunerate, desfăşurate în beneficiul 

unei organizaţii sindicale, sau mai nou, 

în cazul unei activităţi desfăşurate în 

temeiul unui contract de voluntariat 

încheiat potrivit Legii nr. 195/2001, 

[36] când aceasta se desfăşoară sub 

direcţia şi controlul angajatorului. 

be found when carrying out voluntary 

work, unpaid, on behalf of a trade 

union organizations, or more recently, 

in the case of an activity conducted 

under a volunteer contract concluded 

according to law no. 195/2001 [36] 

when it is conducted under the 

direction and control of an employer. 

b) Situations where there is a 

disassociation of agency relationship 

towards the employment contract 

emerging from the specific nature of 

the exercise of a profession. 

 

Another similar situation is related 

to a temporary employment 

relationship, the agency report 

determine not between temporary 

employment, as the employer of the 

temporary employee, temporary 

employee but between user and 

employee [34]. 

The doctrine before the new Civil 

Code [35] but is now topical, 

expressed the opinion, which are 

supported by the author of this 

material, that agency report be based 

and performance of a work of 

voluntary, unpaid, undertaken the 

benefit of a trade union or newer, 

where the activity conducted under a 

voluntary agreement concluded under 

Law no. 195/2001, [36] when it is 

conducted under the direction and 

control of the employer. 

In treating this problem we need to 

keep in mind that a doctor provides 

medical assistance independently, on 

the basis of his or her professional 

training and not on the basis of 

specialized guidance provided by the 
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În tratarea acestei probleme trebuie 

să avem în vedere că un medic acordă 

asistenţă medicală în mod independent, 

pe baza pregătirii sale profesionale şi 

nu în baza unor îndrumări de 

specialitate acordate de conducerea 

unităţii sanitare [37]. 

„Sub aspectul asistenţei medicale 

acordate, medicul nu este aşadar un 

prepus al organizaţiei sanitare în care 

este încadrat, ci răspunde singur şi 

personal, pe temeiul art. 998-999 Cod 

civil” [37], (art. 1372 alin. 1 şi 2 din 

noul Cod civil). 

La acest temei legal al art. 1372 

alin. 1 şi 2 din noul  Cod civil,  se 

adaugă şi reglementările aduse de 

Legea nr. 95/2005 privind reforma în 

domeniul sănătăţii [39], mai cu seamă 

cele cuprinse în Titlul XV 

„Răspunderea civilă a personalului 

medical şi a furnizorului de produse şi 

servicii medicale, sanitare şi 

farmaceutice”. 

În conformitate cu prevederile art. 

644 alin. 1 din Legea nr. 95/2005, 

„Unităţile sanitare publice sau private, 

în calitate de furnizori de servicii medi-

cale răspund civil potrivit dreptului 

comun (s.n.) pentru prejudiciile pro-

duse în activitatea de prevenţie, 

diagnostic sau tratament, în situaţia în 

care acestea sunt consecinţa … 

Unităţile prevăzute la alin. (1) 

răspund în condiţiile legii civile pentru 

prejudiciile produse de personalul 

medical angajat, în solidar cu acestea 

(s.n.)”. 

În situaţia magistraţilor, raportul de 

subordonare administrativă nu poate fi 

unul de prepuşenie, întrucât aceştia, în 

leadership of the sanitary unit [37]. 

"In terms of the medical assistance 

granted the doctor is not therefore an 

agent of the sanitary organization to 

which he belongs to, but responds 

personally and alone on the grounds of 

article 998-999 Civil Code" [37] 

(article 1372 paragraph 1 and 2 of the 

new Civil Code). 

To this legal basis of article 1372 

paragraph 1 and 2 of the new Civil 

Code can be added the regulations of 

law no. 95/2005 on the reform in the 

health department, [39] especially 

those contained in Title XV "Civil 

liability of medical personnel and the 

supplier of medical products and 

services, sanitary and 

pharmaceuticals". 

In accordance with the provisions of 

article 644 paragraph 1 of law no. 

95/2005, "Public or private health 

establishments, as medical service 

providers civilly respond according to 

common law for the damages produced 

in the activity of prevention diagnosis 

or treatment in a situation where they 

are the consequence ... 

The units referred to in paragraph 

(1) respond in the conditions of civil 

law for the damages produced by the 

medical personnel engaged in 

solidarity with them. 

In the case of magistrates the 

administrative subordination 

relationship cannot be one of agency 

since in their professional activity they 

have independence. The High Court of 

Cassation and Justice in a decision [40] 

established that ..., it cannot exist a 

relationship of subordination, agency, 
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activitatea profesională pe care o 

desfăşoară, dispun de independenţă. În 

acest sens s-a pronunţat şi Înalta Curte 

de Casaţie şi Justiţie, care, într-o 

decizie de speţă [40], a stabilit că ... 

„nu se poate reţine existenţa unui raport 

de subordonare, de prepuşenie, întrucât, 

sub aspectul îndeplinirii actelor de 

urmărire penală, procurorul nu este un 

prepus al instituţiei unde este încadrat, 

aşa după cum rezultă în mod expres din 

prevederile art. 64 alin. 2 din Legea nr. 

304/2004 [41], potrivit cu care „În 

soluţiile dispuse, procurorul este 

independent, în condiţiile legii”, 

precum şi din dispoziţiile art. 68 din 

Legea nr. 304/2004 potrivit cărora 

„Procurorul exercită, în condiţiile legii, 

căile de atac împotriva hotărârilor 

judecătoreşti pe care le consideră 

netemeinice şi nelegale”. 

Rezultă aşadar, că măsurile dispuse 

de procuror în dosarele instrumentate 

se întemeiază pe prevederile legale, 

procurorul fiind liber să aprecieze 

asupra oportunităţii măsurilor luate, 

fără să primească îndrumări de 

specialitate de la conducerea 

parchetului în cadrul căruia 

funcţionează. 

În atare situaţie, în lipsa raportului 

de subordonare pe linia îndeplinirii 

actelor de urmărire penală ... nu poate 

fi antrenată răspunderea civilă 

delictuală a comitentului pentru fapta 

prepusului, nefiind îndeplinite cerinţele 

prevăzute de art. 1000 alin. 3 C. Civ.  

[42], (art. 1373 din noul Cod civil, 

s.n.). 

c) Raportul de prepuşenie se poate 

întemeia şi pe calitatea de cooperator 

because in terms of completing the 

criminal prosecution documents the 

prosecutor is not an agent of the 

institution where he is employed, as it 

follows expressly from article 64 

paragraph 2 of law no. 304/2004 [41] 

according to which „In the solutions 

disposed, the prosecutor is independent 

in accordance with the law” as well as 

from the provisions of article 68 of law 

no 304/2004 according to which „The 

prosecutor exercises, in accordance 

with the law, the ways of attack against 

the juridical judgments which he 

considers unlawful and unfounded”. 

Therefore it follows that the 

measures ordered by the prosecutor in 

the files instrumented are builds upon 

the legal provisions, the prosecutor 

being free to decide on the advisability 

of measures taken, without receiving 

directions from the lead prosecutor. 

In such a situation, in the absence of 

a subordination report on the line of 

completion of criminal prosecution 

acts ... tort liability of the principal for 

the deed of the agent may not be 

engaged because the requirements of 

article 1000 paragraph 3 Civil Code 

[42] (art. 1373 in the new civil code) 

are not fulfilled. 

c) The agency relationship can also 

be founded on the quality of 

collaborator of a cooperative 

organization, [43] aspect which was 

consecrated by the old jurisprudence. 

Thus, the former Supreme Court, 

through a guiding decision [44] 

decided that the “liability of the 

cooperative for the damages caused to 

third parties by the cooperative 
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al unei organizaţii cooperatiste [43], 

aspect ce a fost consacrat de practica 

judiciară mai veche. Astfel, fostul 

Tribunal Suprem, printr-o decizie de 

îndrumare, [44] a decis că 

,,răspunderea cooperativei pentru 

prejudiciile cauzate terţilor de membrii 

cooperatori care nu au calitatea de 

organe de ale ei, prin faptele ilicite 

săvârşite cu prilejul aducerii la 

îndeplinire a sarcinilor încredinţate, 

este o răspundere pentru fapta altuia şi 

operează în condiţiile prevăzute de 

art.1000 alin. (3) Cod civil”, (art. 1372 

alin. 1 şi 2 din noul Cod civil, s.n.) 

De regulă, existenţa unui raport de 

prepuşenie se stabileşte, de la caz la 

caz, de către instanţele de judecată, pe 

baza probelor administrate. 

Existenţa raportului de prepuşenie 

poate fi prezumat, în cazul unor 

contracte de muncă, prin calitatea de 

membru cooperator al unei organizaţii 

cooperatiste. 

d) Un raport de prepuşenie poate 

rezulta şi în afara unui contract 

prealabil între comitent şi prepus. 

Astfel, contractul de mandat nu 

generează, ca regulă, un raport de 

prepuşenie. Totuşi, potrivit aprecierii 

unor reputaţi civilişti, [45] „mandatul 

nu exclude în toate cazurile un 

asemenea raport, cu consecinţele care 

decurg de aici cât priveşte răspunderea.  

Astfel, din mandat se poate naşte un 

raport de prepuşenie, în măsura în care 

prin contract se stabileşte o deplină 

subordonare a mandatarului faţă de 

mandant, dacă, deci, mandatarul nu se 

bucură de iniţitivă şi autonomie în 

exercitarea însărcinării primite şi 

members, who do not have the quality 

of body, through the illicit deeds 

committed during the performance of 

the tasks entrusted to them is a liability 

for the action of another and operates 

under the conditions laid down in 

article 1000, paragraph (3) Civil 

Code", (article 1372 paragraph 1and 2 

of the new Civil Code). 

As a rule, the existence of an agency 

relationship is determined on a case by 

case basis by the courts bases on the 

administered evidence. 

The existence of an agency 

relationship may be presumed in the 

case of contracts of employment 

through the collaborator members of a 

cooperative organization. 

d) The agency relationship may 

result even without a pre-existing 

agreement between principal and 

agent. 

Thus, the mandate contract does not 

generate, as a rule, an agency 

relationship. However, according to the 

assessment of some reputed civil, [45], 

“the mandate does not exclude in all 

cases such a report, with the 

consequences that flow from here as 

far as liability. Thus, from a mandate 

an agency relationship may be born to 

the extent to which through the 

contract it is established a full 

subordination of the representative 

towards the mandate, if so the 

representative does not enjoy initiative 

and autonomy in the exercise of the 

assignment and agrees to operate under 

the guidance, control and supervision 

of the principal”. 

In this regard, we can appreciate 
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acceptă să-şi desfăşoare activitatea sub 

directa îndrumare, control şi 

supraveghere a mandantului”. 

În acest sens, putem aprecia că un 

caz distinct îl reprezintă mandatul 

administratorilor societăţilor pe acţiuni. 

Astfel, în conformitate cu prevederile 

art. 137
1 
alin. 3 din Legea nr. 31/1990 a 

societăţilor [46] „Pe durata îndeplinirii 

mandatului, administratorii nu pot 

încheia cu societatea un contract de 

muncă. În cazul în care administratorii 

au fost desemnaţi dintre salariaţii 

societăţii, contractul individual de 

muncă este suspendat pe perioada 

mandatului”. 

De aceea, ne raliem opiniei [47] 

potrivit căreia relaţia administratorului 

cu societatea administrată este atât de 

asemănătoare cu una de muncă, încât 

regula o constituie posibilitatea 

generării unui raport de prepuşenie. 

Organul colectiv de conducere 

(Adunarea Generală a Acţionarilor) 

exercită dreptul de îndrumare şi control 

în ceea ce priveşte pe administratorul 

acesteia, iar în cazul în care el 

săvârşeşte o faptă prejudiciabilă, 

potrivit art. 1373 Cod civil, aceasta va 

trebui să probeze că de fapt 

administratorul nu a acţionat ca urmare 

a atribuţiilor de direcţie şi control, ci a 

acţionat independent de aceasta, 

dispunând de o deosebită libertate de 

acţiune. 

e) Raporturile de prepuşenie, în 

reglementarea noului Cod civil, pot 

avea la bază şi legea, nu numai 

contractul.  

Aceasta este o noutate, în raport cu 

vechea reglementare a Codului civil din 

that a separate case is represented by 

the mandate of the joint-stock 

companies managers. Thus, in 

accordance with the provisions of 

article 137
1
 paragraph 3 of law No. 

31/1990 of companies [46], “during the 

completion of the mandate, the 

administrators may not conclude an 

employment contract with the 

company. When the administrators 

have been appointed from among the 

employees of the company, the 

individual employment contract is 

suspended for the period of the 

mandate”. 

That's why we agree with the 

opinion [49] according to which the 

administrator's relationship with the 

company run by him is so similar to 

that of a job that the rule can generate 

an agency relationship. The collective 

management body (General meeting of 

shareholders) exercise the right of 

control and guidance regarding its 

administrator and if he commits a 

harmful act, under art. 1373 Civil 

Code, this will have to prove that the 

administrator did not act as a result of 

the tasks of direction and control but 

acted independently thus showing a 

great freedom of action. 

e) The agency relationship, in the 

regulation of the new Civil Code, may 

be based on the law, not only the 

contract. 

This is a novelty in relation to the 

old regulation of the Civil Code of 

1864, according to which one of the 

conditions of the agency relationship 

was the existence of the agreement of 

the parties to the establishment of the 
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1864, potrivit căruia una din condiţiile 

raportului de prepuşenie era existenţa 

acordului părţilor la stabilirea 

autorităţii comitentului şi a 

subordonării faţă de el. În baza acestei 

prevederi legale în trecut s-a dat soluţia 

conform căreia statul nu avea calitatea 

de comitent pentru militarii în termen, 

care îşi îndeplineau serviciul militar 

obligatoriu, potrivit prevederilor 

constituţionale de la acea dată [48]. 

În prezent, textul art. 1373 alin. 3 

din Codul civil dispune că „este 

comitent cel care, în virtutea unui 

contract sau în temeiul legii, (sn) 

exercită direcţia, supravegherea şi 

controlul ...”, prevederi care duc la 

concluzia că raportul de prepuşenie se 

poate întemeia şi pe o relaţie juridică 

statornicită în temeiul legii, şi în 

consecinţă cei care desfăşoară o 

activitate ca urmare a unei obligaţii 

impuse de lege, au calitatea de prepuşi, 

în această categorie putând fi cuprinşi 

atât militarii activi cât şi cei aflaţi în 

rezervă, concentraţi sau mobilizaţi. 

De asemenea, pot fi cuprinşi în 

această categorie, a raporturilor  de 

prepuşenie, instituite în baza unei 

dispoziţii legale, şi cele ce se nasc 

potrivit prevederilor unor legi speciale, 

cum ar fi de exemplu Legea nr. 

416/2001 privind venitul minim 

garantat [49]. Conform art. 6 alin. 2 din  

acest act normativ,   „pentru sumele 

acordate ca ajutor social, conform 

prevederilor prezentei legi, una din 

persoanele majore apte de muncă din 

familia beneficiară, are obligaţia de a 

presta lunar, la solicitarea primarului, 

acţiuni sau lucrări de interes local, fără 

principal’s authority and the 

subordination towards him. Based on 

this legislation in the past it was given 

the solution whereby the State did not 

have the status of principal over 

soldiers, who were fulfilling their 

compulsory military service according 

to the constitutional provisions at the 

time [48]. 

Currently, the text of article 1373 

paragraph 3 of the Civil Code provides 

that, “the principal, is the one who, by 

virtue of a contract or law, exercises 

the direction, supervision or control ... 

”, provisions which lead to the 

conclusion that the agency relationship 

can be founded even on a stabile legal 

relationship under the law, and 

consequently those who are engaged in 

an activity as a result of an obligation 

imposed by law, have the status of 

agents and this category can include 

both active military and those in 

reserve, focused or mobilized. 

Can also be included in this 

category of the agency relationship 

established on the basis of legal 

provisions those that are born under the 

provisions of special laws, such as for 

example Law no. 416/2001 regarding 

the minimum guaranteed income [49]. 

According to article 6 paragraph 2 of 

this normative act, “for the amounts 

awarded as social assistance under the 

provision of the present law, one of the 

major members who is fit to work of 

the beneficiary family is required to 

provide monthly, at the request of the 

Mayor, actions or works of local 

interest, without exceeding the normal 

work arrangements and in compliance 
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a se depăşi regimul normal de lucru şi 

cu respectarea normelor de securitate şi 

igienă a muncii”. Desigur că în cazul 

producerii de pagube, cu ocazia 

desfăşurării unor astfel de activităţi, 

sub directa îndrumare, supraveghere şi 

control a instituţiei primăriei, se va 

putea angaja răspunderea comitentului, 

conform art. 1373 C. civ. 

 De asemenea, facem precizarea că 

raportul de prepuşenie trebuie să existe 

în momentul săvârşirii faptei ilicite 

[50]. 

 

2.2.2. Faptele prepuşilor trebuie să 

aibă ,,legătură cu atribuţiile sau cu 

scopul funcţiilor încredinţate”. 

Această condiţie specială rezultă din 

prevederile art. 1373 alin. 1 din noul 

Cod civil, potrivit cărora: „Comitentul 

este obligat să repare  prejudiciul 

cauzat de prepuşii săi, ori de câte ori 

fapta săvârşită de aceştia are legătură 

cu atribuţiile sau scopul funcţiilor 

încredinţate”. Aceeaşi concluzie se 

desprinde şi din interpretarea 

dispoziţiilor art. 1373 alin. 3  din noul 

Cod civil, care prevăd: „Comitentul nu 

răspunde dacă dovedeşte că victima 

cunoştea sau, după împrejurări, putea 

să cunoască, la data săvârşirii faptei 

prejudiciabile, că prepusul a acţionat 

fără nici o legătură cu atribuţiile sau 

scopul funcţiilor încredinţate”. 

Din modul mult mai clar de 

redactare a acestui articol, faţă de 

redactarea lapidară a art. 1000 alin. 3 

din Codul civil anterior, se poate defini 

noţiunea de funcţii încredinţate ca fiind 

acele însărcinări „date de comitent spre 

îndeplinire de către prepus, în interesul 

with the rules on safety and hygiene at 

work ”. Of course, in case of damages 

on the occasion of such activities under 

the direct guidance, supervision and 

control of City Hall the liability of the 

principal will be able to be engaged in 

accordance with article 1373 Civil 

Code. 

We can also specify that the agency 

relationship must exist at the moment 

the illicit deed is committed [50]. 

 

2.2.2. The facts of the agents must 

be “connected with the tasks or the 

purpose of the delegated functions”. 

This special condition arises from 

the provisions of article 1373 

paragraph 1 of the new Civil Code 

according to which: “The principal is 

be obliged to repair the damage caused 

by its agents whenever the deed 

committed by them is related to the 

entrusted tasks or functions”. Same 

conclusion emerges from the 

interpretation of the provisions of 

article 1373 paragraph 3 of the new 

Civil Code, which provide that: The 

principal is not liable if he proves that 

the victim knew or, as appropriate, 

could have known at the time of the 

injurious acts, that the agent acted with 

no relation to the attributes or purpose 

of the delegated functions”. 

Due to the much clearer redaction of 

this article compared to the lapidary 

drafting of article 1000 paragraph 3 of 

the previous Civil Code, we are able to 

define the notion of entrusted 

functions, as being those tasks, “given 

by the principal to be fulfilled by the 

agent, in the interest of the principal or 
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comitentului sau al altuia, sub direcţia, 

conducerea şi controlul său, cu 

acceptarea de către prepus liber sau 

forţat a subordonării în realizarea ei” 

[51]. 

Interpretarea prevederilor legale de 

mai sus, ne duce la concluzia conform 

căreia, comitentul va răspunde ori de 

câte ori prepusul a săvârşit o faptă 

ilicită prejudiciabilă, care a acţionat în 

interesul comitentului sau la ordinul 

său, în interesul altuia, în limitele 

stricte ale atribuţiilor sau funcţiilor 

încredinţate. Comitentul va răspunde şi 

în situaţia prejudiciului cauzat de 

prepus, chiar când acesta a acţionat prin 

depăşirea limitelor atribuţiilor 

încredinţate, când a acţionat abuziv, cu 

condiţia ca fapta prepusului să fi fost 

„săvârşită în legătură cu atribuţiile sau 

scopul funcţiilor încredinţate”. 

Dispoziţiile alin. 3 ale art. 1373 din 

noul Cod civil stabileşte şi care sunt 

limitele sintagmei atribuţiile sau scopul 

funcţiei încredinţate, în ipoteza în care 

comitentul nu va putea răspunde pentru 

fapta prepusului, dacă „dovedeşte că 

victima cunoştea sau, după împrejurări, 

putea să cunoască, la data săvârşirii 

faptei prejudiciabile, că prepusul a 

acţionat fără nici o legătură cu 

atribuţiile sau cu scopul funcţiilor 

încredinţate”. 

Analiza textului legal evidenţiază o 

prezumţie de bună-credinţă în sarcina 

victimei, la momentul săvârşirii faptei, 

respectiv să fi avut convingerea 

indubitabilă, că prepusul a acţionat 

potrivit instrucţiunilor şi dispoziţiilor 

comitentului, în limitele atribuţiilor şi 

funcţiilor încredinţate de acesta. 

another person under his direction, 

management and control with the 

forced or independent acceptance of 

the agent of the subordination in the 

completion of the task” [51]. 

The interpretation of above legal 

provisions leads us to the conclusion 

that the principal will respond 

whenever the agent has committed a 

wrongful injurious act who acted in the 

interest of his principal or at his order 

in the interest of other, within the strict 

limits of the duties or functions 

assigned to him. The principal will be 

responsible even when the agent acted 

by overcoming the limits of the 

delegated powers when he acted 

abusively, provided that the act 

“committed by the agent have been in 

connection with the attributes or 

purpose of the functions entrusted to 

him”. 

The provisions of paragraphs 3 of 

article 1373 of the new Civil Code 

establish the limits described by the 

phrase attributes or purpose of the 

functions entrusted to him in the 

assumption that a principal will not be 

able to respond for the offence of the 

agent if he “proves that the victim 

knew or, as appropriate, could have 

known at the time of the injurious acts, 

that the agent acted with no relation to 

the attributes or purpose of the 

functions entrusted to him”. 

The analysis of the legal text 

highlights an assumption of good faith 

owed by the victim at the time of 

commission of the offence, 

respectively to have had the 

indubitable belief that the agent acted 
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Potrivit art. 14 alin. 2 din Codul 

civil, buna-credinţă se prezumă [52], 

adică victima prejudiciului este 

prezumată a nu fi cunoscut că prepusul 

a acţionat fără legătură cu funcţiile 

încredinţate. Per a contrario, atunci 

când comitentul va dovedi că victima 

cunoştea, sau potrivit împrejurărilor, 

putea să cunoască, la data săvârşirii 

faptei prejudiciabile, că prepusul nu 

acţionat din însărcinarea comitentului, 

şi a săvârşit fapta cauzatoare de 

prejudicii fără nici o legătură cu 

atribuţiile şi scopul funcţiei 

încredinţate, el va fi exonerat de 

răspundere, victima trebuind să se 

îndrepte pentru repararea prejudiciului 

împotriva prepusului, care va răspunde 

pentru fapta proprie, potrivit art. 1357 

din noul Cod civil. 

 În literatura de specialitate [53], 

anterioară intrării în vigoare a noului 

Cod civil, au fost formulate unele 

interpretări extensive, dar şi unele 

interpretări restrictive, referitor la 

determinarea limitelor funcţiei 

încredinţate. 

 Jurisprudenţa [54] a consacrat o 

orientare ponderată, pronunţând soluţii 

cu valoare de principiu, stabilind 

următoarele limite: comitentul 

răspunde dacă prepusul a acţionat în 

interesul comitentului; comitentul 

răspunde dacă prepusul a săvârşit fapta 

ilicită în exercitarea funcţiilor 

încredinţate; comitentul nu răspunde 

atunci activitatea prepusului nu mai 

trebuia supravegheată de el; comitentul 

nu răspunde dacă faptele prepusului nu 

au legătură cu funcţiile încredinţate, 

deşi au fost săvârşite în timpul 

according to the instructions and 

provisions of the principal, within the 

limits of the attributes and functions 

entrusted to him. 

According to article 14, paragraph 2 

of the Civil Code good faith [52] is 

presumed, meaning the victim of the 

prejudice is presumed not to have 

known that the agent acted without 

regard to the functions entrusted to 

him. Per a contrario when the 

principal will prove that the victim 

knew, or according to the 

circumstances, could have known, at 

the time the injurious offence was 

committed that the agent did not act at 

the command of the principal, and he 

committed the injurious act with no 

relation to the attributes or purpose of 

the functions entrusted to him, he will 

be exonerated from liability and the 

victim must turn for compensation 

against the agent who will be liable for 

his own deed as stated in article 1357 

of the new Civil Code. 

In the specialized literature [53], 

before the entry into force of the new 

Civil Code some extensive but also 

some restrictive interpretations 

regarding the determination of the 

limits of the delegated function were 

formulated. 

Jurisprudence [54] established a 

balanced guideline pronouncing 

solutions with the value of principle, 

establishing the following limits: the 

principal is liable if the agent acted in 

the interest of his principal; the 

principal is liable if the agent has 

committed the illicit deed in exercising 

the functions entrusted to him; the 
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exercitării acestora; comitentul nu mai 

răspunde atunci când victima 

prejudiciului a cunoscut faptul că 

prepusul acţionează în nume propriu. 

 

3. Corelaţia dintre răspunderea 

comitentului şi răspunderea altor 

persoane în situaţia în care prepusul 

este un minor  

 

 O  asemenea situaţie, aparte, este 

cea prevăzută de art. 1374 alin. 2 din 

noul Cod civil, potrivit cu care „Nicio 

altă persoană, în afara comitentului, nu 

răspunde pentru fapta prejudiciabilă 

săvârşită de minorul care avea calitatea 

de prepus. Cu toate acestea, în cazul în 

care comitentul este părintele minorului 

care a săvârşit fapta ilicită, victima are 

dreptul de a opta asupra temeiului 

răspunderii”. 

 Interpretarea prevederilor legale 

prezentate mai sus, ne conduce la 

concluzia că, ori de câte ori prejudiciul 

este cauzat de un minor aflat într-un 

raport de prepuşenie, răspunderea 

delictuală va reveni comitentului; într-o 

astfel de ipoteză, răspunderea părinţilor 

sau a altor persoane, în supravegherea 

cărora se află minorul - prepus, este 

exclusă. Întocmai, după cum s-a statuat 

şi în literatura juridică [55] anterioară, 

interpretare preluată şi de autorii noului 

Cod civil, cât şi de doctrina actuală 

[56], de la regula de mai sus s-a admis 

o singură excepţie, care apare atunci 

când părintele sau persoana care are în 

încredinţare minorul are calitatea de 

comitent în raport cu copilul minor, 

când victima va putea opta între 

temeiurile răspunderii civile delictuale 

principal is not liable then the agent’s 

activity no longer required his 

supervision; the principal is not liable 

if the agent’s facts are unrelated to the 

functions assigned to him, although 

they have been perpetrated during their 

exercise; the principal stops being 

liable when the victim of the injury 

knew that the agent acts for his own 

benefit. 

 

3. The correlation between the 

principal’s liability and the liability 

of others in the situation when the 

agent is a minor 

 

Such a special situation is that 

provided by article 1374 paragraph 2 

of the new Civil Code according to 

which “No other person, besides the 

principal, is liable for the injurious 

deed committed by the minor who has 

the status of agent. However, if the 

principal is the parent of the minor 

who has committed the unlawful act, 

the victim has the right to choose on 

the grounds of liability”. 

The interpretation of the legal 

provisions outlined above leads us to 

conclude that whenever the prejudice 

is caused by a minor found in an 

agency relationship tort liability will 

always belong to his principal; in such 

a case the liability of parents or other 

persons in whose supervision is the 

minor – agent - is excluded. Just as it 

was held in the earlier legal literature 

[55], interpretation taken over by the 

authors of the new Civil Code and by 

the present doctrine, [56] from the 

above rule it has been accepted only 
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pentru prejudiciile cauzate prin fapta 

altuia, reglementate de art. 1372 şi 

1373 C. civil. 

 

4. Fundamentarea răspunderii 

comitentului pentru fapta prepusului 

 

Sub imperiul vechiului Cod civil, 

atât în literatura de specialitate cât şi în 

practica judiciară  s-au formulat mai 

multe opinii în ceea ce priveşte 

fundamentele care stau la baza 

răspunderii comitentului pentru fapta 

ilicită a prepusului. 

În fond s-a impus tot mai mult ideea 

că răspunderea comitentului pentru 

fapta prepusului, este o răspundere 

obiectivă, fără a fi avută în vedere 

culpa prepusului, fundamentată pe 

ideea de garanţie [57]. 

Au fost formulate două teorii, 

respectiv, teoria garanţiei obiective şi 

teoria unei garanţii subiective. Potrivit 

primei teorii, obligaţia de garanţie are 

ca suport riscul de activitate sau riscul 

de profit, fiind înlăturată orice legătură 

a garanţiei cu vinovăţia sau culpa 

comitentului [58]. Conform teoriei 

garanţiei subiective, obligaţia de 

garanţie se asociază cu ideea de 

garanţie şi cu vinovăţia sau culpa 

comitentului, între ele realizându-se o 

îmbinare, deoarece comiterea de către 

prepus a faptei ilicite şi prejudiciabile 

poate avea ca explicaţie, printre altele, 

şi unele deficienţe în exercitarea de 

către comitent a dreptului şi obligaţiei 

de direcţie, control şi supraveghere a 

prepusului în cauză [59]. 

După intrarea în vigoare a Noului 

Cod civil, prevederile art. 1373  au 

one exception which occurs when the 

parent or person who has custody of 

the minor has the quality of principal 

in relation to the minor child, when the 

victim will be able to choose between 

the grounds for tort liability for 

damages cause through others’ deed 

covered by article 1372 and 1373 Civil 

Code. 

 

4. Substantiating the liability of 

the principal for the deed of the 

agent   

 

Under the empire of the old Civil 

Code, both in the specialty literature 

and juridical practice more opinions 

were formulated in terms of the 

fundamentals that underlie the 

principal responsibility for the illicit 

deed of the agent. 

In fact it grew more and more the 

idea that the principal’s liability for the 

deed of the agent is an unbiased 

liability without taking into 

consideration the guilt of the agent, 

based on the idea of warranty [57]. 

Two theories have been formulated, 

namely, the theory of objective 

warranty and the theory of a subjective 

warranty. According to the first theory, 

the warranty obligation has as support 

the risk of activity or that of profit and 

any connection between guarantee and 

the principal’s guilt or culpa was 

dispelled [58]. According to the 

subjective warranty theory the 

warranty obligation is associated with 

the idea of warranty and the principal’s 

guilt or culpa; between them there is a 

connection since the commission by 
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consfinţit teoria, potrivit căreia, 

răspunderea comitenţilor pentru 

prejudiciul cauzat terţilor de prepuşii 

săi, este o răspundere obiectivă, 

fundamentată pe ideea de garanţie 

asociată cu riscul de activitate şi ideea 

de echitate [60], precum şi pe ideea 

asumării de către comitent a riscurilor 

introduse în societate, prin activitatea 

prepuşilor săi, pe care o organizează şi 

o conduce [61]. 

 

5. Efectele răspunderii comitentului 

 

 În raport cu victima prejudiciului 

aceasta va avea la îndemână 

următoarele posibilităţi: chemarea în 

judecată a comitentului, în temeiul art. 

1373 din noul Cod civil; chemarea în 

judecată a prepusului, care va răspunde 

pentru propria lui faptă cauzatoare de 

prejudicii, în temeiul art. 1349 din noul 

Cod civil; chemarea în judecată, atât a 

comitentului, cât şi a prepusului, în 

temeiurile arătate. 

 Din cele prezentate mai sus se 

desprind două categorii de raporturi - 

respectiv: raportul dintre comitent şi 

victimă şi raportul dintre comitent şi 

prepus. 

Potrivit art. 1373 alin. 1 C. civ., 

comitentul va răspunde pentru 

repararea prejudiciului cauzat de 

prepuşii săi, ori de câte ori fapta 

săvârşită de aceştia are legătură cu 

atribuţiile sau cu scopul funcţiilor 

încredinţate. Deci, victima va trebui să 

dovedească numai acest raport de 

prepuşenie, prejudiciul suferit, fapta 

prejudiciabilă, precum şi raportul de 

cauzalitate între acestea, nu şi vinovăţia 

the agent of the illicit and harmful deed 

may be explained among others by 

some shortcomings in the performance 

of the principal obligation and right to 

direct, control and supervise the agent 

in case [59]. 

After the entry into force of the new 

Civil Code the provisions of article 

1373 have established the theory 

according to which the principal’s 

liability for the damages caused to 

third parties by agents is an unbiased 

liability based on the idea of guarantee 

associated with the risk of activity and 

the idea of fairness [60] as well as the 

idea of taking the risks introduced into 

society by the activity of its agents 

which he organizes and leads [61]. 

 

5. Effects of the principal’s liability  

 

The victim of the damage will have 

on hand the following possibilities: 

suing the principal under article 5 of 

the new Civil Code 1373; suing the 

agent who will be responsible for his 

own act which caused injury in 

accordance with article 1348 of the 

new Civil Code; suing both the 

principal and the agent on the grounds 

mentioned. 

From the above two categories of 

reports can be separated, namely: the 

relation between principal and victim 

and the relationship between principal 

and agent. 

According to article 1373 paragraph 

1 Civil Code the principal will be 

responsible for repairing the damage 

caused by his agent whenever the deed 

committed by them is in connection 
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prepusului.  

 La baza acestei răspunderi civile 

delictuale se află riscul asumat de 

comitent, prin desfăşurarea de activităţi 

cu potenţial prejudiciabil, prin prepuşi. 

Comitentul va răspunde în baza 

propriei obligaţii faţă de victimă, care 

este independentă de culpa prepusului 

[62]. 

 În raport cu victima prejudiciului, 

răspunderea comitentului este solidară 

împreună cu prepusul, potrivit art. 1370 

din noul Cod civil, care dispune: „Dacă 

prejudiciul a fost cauzat prin acţiunea 

simultană sau succesivă a mai multor 

persoane, fără să se poată stabili că a 

fost cauzat sau, după caz, că nu putea fi 

cauzat prin fapta vreuneia dintre ele, 

toate aceste persoane vor răspunde 

solidar faţă de victimă”. 

 O serie de probleme au apărut în 

practică, în situaţiile în care fapta 

cauzatoare de prejudicii a fost comisă 

de mai mulţi prepuşi, care se 

subordonează unor comitenţi diferiţi. 

 În soluţionarea unei astfel de 

situaţii, instanţele au statuat că, potrivit 

art.1000 alin. 3 Cod civil din 1864 

(corespondentul art. 1373 din noul Cod 

civil), comitenţii urmează a fi obligaţi 

la plata despăgubirilor civile, solidar cu 

prepuşii lor, dar numai proporţional cu 

vina (culpa) acestora. Soluţia este 

aceeaşi şi în cazul în care fapta ilicită 

este săvârşită de prepuşii care se află în 

raporturi de prepuşenie, faţă de 

comitenţi diferiţi, dar aduc prejudicii 

unuia dintre comitenţi [63]. 

 Conform prevederilor art. 1373 

alin. 3 din Codul civil, „Comitentul nu 

răspunde dacă dovedeşte  că victima 

with the attributes or purpose of the 

functions delegated. So, the victim will 

have to prove only that agency 

relationship, the prejudice suffered, the 

injurious deed and the causal link 

between them and not the guilt of the 

agent. 

On the basis of this tort liability lays 

the risk assumed by the principal by 

conducting potentially injurious 

activities, through agents. The 

principal will be responsible on the 

basis of his own obligations towards 

the victim, which is independent of the 

negligence of the agent [62]. 

In relation to the victim of the injury 

the liability of the principal is joint 

with that of the agent in accordance 

with article 1370 of the new Civil 

Code which states: “If the injury was 

caused by the simultaneous or 

successive action of several people and 

without having the possibility to 

determine if it was caused or, where 

appropriate, if it was not caused by the 

deed of any of them, all the persons 

shall be jointly and severally 

responsible towards the victim”. 

A series of problems occurred in 

practice in the situations where the act 

causing the injury was committed by 

many agents that are subordinated to 

different principals. 

In such cases the courts have held 

that in accordance with article 1000 

paragraph 3 of the Civil Code of 1864 

(corresponding to art. 1373 of the new 

Civil Code) the principals will be 

obliged to pay civil compensations 

jointly and severally with their agents 

but only proportionally to their faults 
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cunoştea sau, după împrejurări, putea 

să cunoască, la data săvârşirii faptei 

prejudiciabile, că prepusul a acţionat 

fără nici o legătură cu atribuţiile sau cu 

scopul funcţiilor încredinţate”. Din 

interpretarea textului de lege se 

desprinde ideea că în cazul unor 

abuzuri în funcţie a prepusului, această 

situaţie va fi de natură să înlăture 

răspunderea comitentului, numai în 

măsura în care această împrejurare era 

sau putea fi cunoscută de victimă. 

Depăşirea de către prepus, cu rea-

credinţă, a funcţiilor încredinţate de 

comitent, conduce la anularea 

raportului de prepuşenie, şi implicit a 

răspunderii comitentului, dacă acest 

aspect a fost cunoscut sau putea fi 

cunoscut de victimă. 

 Comitentul care a reparat paguba 

cauzată victimei, va avea o acţiune în 

regres împotriva prepusului, potrivit 

art. 1384 alin. 1 C. civ., conform cu 

care: „Cel care răspunde pentru fapta 

altuia, se poate întoarce împotriva 

aceluia care a cauzat prejudiciul, cu 

excepţia cazului în care acesta din urmă 

nu este răspunzător pentru prejudiciul 

cauzat”. 

 Prepusul va răspunde, dacă „se 

dovedeşte că a săvârşit fapta ilicită şi 

prejudiciabilă, acţionând prin depăşirea 

atribuţiilor funcţiei, prin deviere de la 

aceasta sau abuzând de funcţia 

încredinţată” [64]. 

 

Concluzii 

 

Fapta ilicită cauzatoare de prejudicii 

declanşează un raport obligaţional, 

concretizat în răspunderea civilă a 

(culpa). The solution is the same even 

if the illicit deed is committed by 

agents who are in agency relationships 

with different principals but bring 

prejudices to one of the principals [63]. 

In accordance with the provisions of 

article 1373, paragraph 3 of the Civil 

Code “A principal is not liable if he 

proves that the victim knew or, as 

appropriate, could have known at the 

time of the injurious acts that the agent 

acted with no relation to the attributes 

or the purpose of the functions 

delegated”. The interpretation of the 

text of the law detaches the idea that in 

the case of abuse during work of the 

agent that situation will be likely to 

eliminate the liability of the principal 

only to the extent that this 

circumstance was known or could have 

been known by the victim. In the case 

the agent, in bad faith, oversteps the 

functions entrusted to him by the 

principal than the agency relationship 

will be cancelled and implicitly the 

liability of the principal if that aspect 

was known or could have been known 

by the victim. 

The principal who has repaired the 

damage caused to the victim will take a 

recourse action against the agent, 

according to article 1384 paragraph 1 

Civil Code according to who, “the one 

liable for the deed of another can turn 

against the one who had caused the 

damage, except the situation where the 

latter is not liable for the damage 

caused”. 

The agent will respond if, “it turns 

out that he committed the illicit and 

harmful act by overstepping the 
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persoanei care a cauzat o pagubă şi, 

implicit, obligaţia civilă a acesteia de 

reparare a prejudiciului cauzat. 

Răspunderea civilă delictuală este o 

sancţiune de drept civil, care se aplică 

mai mult în considerarea patrimoniului 

persoanei, şi mai puţin în considerarea 

persoanei care a săvârşit fapta ilicită 

cauzatoare de prejudicii 

Răspunderea civilă delictuală poate 

fi considerată un mijloc de apărare a 

drepturilor subiective civile, 

patrimoniale sau nepatrimoniale. 

Răspunderea comitentului este o 

ipoteză de răspundere directă şi 

autonomă, justificată de considerente 

de natură economică, privind 

necesitatea restabilirii echilibrului 

social, distrus prin comiterea unei fapte 

prejudiciabile, iar nu pentru 

sancţionarea vinovăţiei celui 

responsabil. 

Deşi art. 1373 alin. 2 cuprinde o 

definiţie a comitentului, el în fond se 

referă la raportul de prepuşenie, 

deoarece comitentul nu are o atare 

calitate, decât în relaţie cu cel aflat sub 

direcţia sa. 

Printre condiţiile de angajare a 

răspunderii comitentului, art. 1373 din  

Codul civil, nu se mai prevede şi 

condiţia vinovăţiei prepusului care a 

săvârşit fapta prejudiciabilă. Urmărind 

parcursul etapelor premergătoare 

adoptării actualului Cod civil, vom 

observa că în art. 1111 alin. 1, din  

varianta Proiectului noului Cod civil, în 

versiunea adoptată de Senatul 

României, din 13 septembrie 2004, se 

reglementa expresis verbis culpa 

prepusului, precizându-se: „Comitentul 

attributes of his function, by deviating 

from it or abusing the function 

entrusted to him” [64]. 

 

Conclusions 

 

The illicit deed causing the injury 

triggers a mandatory report 

materialised in the civil liability of the 

person who has caused the damage and 

implicitly the civil obligation to repair 

the damage caused. 

Tort liability is a civil penalty that 

applies more in consideration of the 

person's heritage and less in 

consideration of the person who 

committed the illicit act of causing the 

damage. 

Tort liability can be regarded as a 

means of defence of the subjective 

civil rights, patrimonial or property. 

The principal’s liability is an 

assumption of direct and autonomous 

responsibility, justified by 

considerations of an economic nature 

regarding the necessity of restoring the 

social equilibrium destroyed by 

committing an injurious act, and not to 

penalise the guilty plea of the person 

responsible.  

Although article 1373 paragraph 2 

includes a definition of principal, he in 

fact refers to the agency relationship, 

because the principal does not have 

such a quality than in relation to the 

one under his direction. 

Among the conditions for the 

employment of the principal's liability, 

art. 1373 of the Civil Code no longer 

provides for the condition of the 

agent’s guilt. Watching the stages 
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este ţinut să repare prejudiciul cauzat 

din culpa prepuşilor săi în exercitarea 

funcţiilor încredinţate”. În versiunea 

actuală, textul art. 1373 din Codul civil 

nu mai prevede condiţia culpei, 

precizându-se doar: „Comitentul este 

obligat să repare prejudiciul cauzat de 

prepuşii săi ...”. După cum se poate 

vedea, odată cu intrarea în vigoare a 

noului Cod civil, prevederile art. 1373 

au consfinţit teoria potrivit căreia, 

răspunderea comitenţilor pentru 

prejudiciul cauzat terţilor de prepuşii 

săi, este o răspundere obiectivă, 

fundamentată pe ideea de garanţie, 

asociată cu riscul de activitate şi ideea 

de echitate [65], precum şi pe ideea 

asumării de către comitent a riscurilor 

introduse în societate, prin activitatea 

prepuşilor săi, pe care o organizează şi 

o conduce. 
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Introducere 

 

Dreptul procesual civil se 

particularizează cel mai adesea prin 

legătura indisolubilă cu dreptul civil, 

substanţial „legătura dintre ele dă 

expresie corelaţiei dintre conţinut şi 

formă” [1]. Dreptul substanţial fără 

norma procesuală ar fi inaplicabil, o 

regulă de conduită fără finalitate, 

spectator al relaţiilor sociale. 

Disponibilitatea constituie un 
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Introduction 

 

The Civil Procedural Law most 

often customizes by the indissoluble 

link with the civil substantial law, 

"the link between them gives 

expression to the correlation between 

content and form"
 
[1]. The substantive 

law without the procedural rule would 

be inapplicable, a never-ending rule 

of conduct, a spectator of the social 

relations. 
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principiu specific procesului civil. Prin 

intermediul disponibilităţii, procesul 

civil se particularizează de procesul 

penal, acesta din urmă fiind guvernat 

de principiul oficialităţii. 

 

1. Conceptul de disponibilitate 

 

Prin disponibilitate se înţelege 

posibilitatea conferită de lege, părţilor, 

de a sesiza autorităţile judiciare, de a 

dispune de obiectul litigiului şi de 

mijloacele de apărare. 

Caracterul imperativ al normelor de 

drept procesual civil asigură 

respectarea normei substanţiale, în 

materie procesuală. „Actorii 

procesuali” nu pot avea orice conduită, 

procedura impunând reguli ce asigură 

coerența procesului civil, libertatea 

părţilor fiind limitată prin dispoziţiile 

imperative, ceea ce relevă caracterul 

normativ obligatoriu al dreptului 

procesual civil, acest aspect fiind de 

natură să întărească rolul sancţionator 

al acestuia. 

Formalismul dreptului procesual 

civil are rolul de a disciplina conduita 

participanţilor, aceştia fiind obligaţi, în 

aceeaşi manieră cu respectarea strictă a 

exigenţelor de formă, tocmai pentru a 

asigura aplicarea normei de drept 

substanţial. Formalitatea cerută de 

dreptul procesual nu trebuie confundată 

cu forma dreptului procesual, acesta 

din urmă relevând conţinutul noţiunii 

de izvor al dreptului, pe când 

formalitatea este conţinută în izvorul 

dreptului procesual civil, impunându-se 

cu obligativitate, pentru a limita şi 

disciplina [2]. 

The availability is a specific 

principle of the civil trial. Through the 

availability, the civil trial is 

customized by the criminal 

proceedings, the latter being governed 

by the principle of officialdom. 

 

1. The concept of availability 

 

The availability means the power 

conferred by the law to the parties to 

refer the matters to the legal 

authorities, to dispose the dispute of 

litigation and the means of defence. 

The imperative nature of the rules 

of the civil procedure law ensures the 

compliance of the rule substantial, in 

proceedings. "The proceedings 

actors", can not have any proceedings 

conduct by imposing rules that ensure 

the coherence of the civil trial, the 

freedom of parties being limited by 

mandatory provisions which reveals 

the normative binding character of the 

civil procedural law, this is likely to 

strengthen the role of its sanctions. 

The formalism of the civil 

procedural law has to discipline the 

conduct of the participants who are 

obliged in the same manner in strict 

compliance with the requirements of 

form in order to ensure the application 

of the rule of the substantive law. The 

formalities required by the procedural 

law should not be confused with the 

shape of the procedural law, the latter 

revealing the content of the concept of 

source of law, when the formality is 

contained in the source of the civil 

procedure when the formality is 

contained in the source of the 
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2. Noul Cod de Procedură Civilă 

și principiul disponibilității 

 

Noul Cod de procedură civilă 

consacră prin art. 2, intitulat 

„Aplicabilitatea generală a Codului de 

procedură civilă”, vocaţia de drept 

comun. Această prevedere vine să 

suplinească o imperfecţiune a codului 

de la 1865, care limita aplicabilitatea 

procedurii civile la ramura de drept 

care nu are dispoziţii procedurale [3]. 

Codul de procedură civilă urmează 

să se aplice tuturor raporturilor juridice 

private, inclusiv raporturilor dintre 

profesionişti, precum şi raporturilor 

dintre aceştia şi orice alte subiecte de 

drept civil. Ca atare, raporturile juridice 

private, civile nepatrimoniale, de 

familie, comerciale, de dreptul muncii, 

transporturi, vor fi supuse codului de 

procedură civilă în lipsa unei 

reglementări speciale [4]. 

Situaţia ideală, din punct de vedere 

social, este cea de respectare a 

normelor, dar atunci când dreptul 

substanţial este încălcat sau interesul 

legitim nu poate fi realizat decât pe 

calea justiţiei, este necesară o acţiune 

concretizată prin mijlocirea normei de 

drept procesual. 

Regula generală, instituită şi de 

dreptul roman, arată că procesul nu 

poate fi declanşat din oficiu „judex ne 

procedat ex oficio”, dar dreptul modern 

prevede excepţii de la acest principiu, 

în care instanţa poate dispune anumite 

măsuri fără a exista în acest sens o 

cerere din partea participanţilor. O 

procedural law imposing the 

obligation, to limit and discipline [2]. 

 

2. New Code of Civil Procedure 

and the principle of availability 

 

The New Code of Civil Procedure 

established by Article 2 "General 

Applicability of the Code of Civil 

Procedure" the common law vocation. 

This provision supplements an 

imperfection of the code of 1865 

which limited the applicability of civil 

procedure at the branch of law that 

has no procedural provisions [3]. 

The Code of Civil Procedure will 

apply to all private legal relations 

including the relations between 

professionals and their relationship 

and any other issues of civil law. As 

such private legal relations, non 

patrimonial civil, family, commercial, 

labor, transport will be subject to the 

Code of Civil Procedure in the 

absence of special regulations [4]. 

The ideal situation, in terms of 

social is that of compliance of the 

norms but when the substantive law is 

violated or the legitimate interest can 

not be achieved but through a Court 

action, it is necessary a concrete 

action by means of a standard 

procedural law. 

The general rule established and 

that of the Roman law shows that the 

trial can not be initiated ex officio 

"judex non proceeded ex officio" but 

the modern law provides exceptions 

to this principle, where the Court may 

order measures without the existence 

in this respect of a request from the 
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astfel de situaţie o reprezintă 

exercitarea din oficiu  a acţiunii civile 

în procesul penal, sau punerea sub 

interdicţie, ori a măsurilor pe care le 

poate lua instanţa de divorţ cu privire la 

copilul minor. Din cazurile amintite 

putem remarca interesul statului de a 

reglementa situaţii care reclamă 

ocrotirea unor interese majore, care 

înfrâng interesul privat. 

Desigur, sesizarea instanţei, numai 

prin cererea adresată de subiectul 

procesual interesat, dimensionează 

axiomatic principiul disponibilităţii. 

Art. 9 din Codul de procedură civilă 

(Legea nr. 134/2010), consacră acest 

principiu sub denumirea de „dreptul de 

dispoziţie al părţii” şi statuează, în 

acest mod, mai multe drepturi pentru 

titularul cererii: 

- dreptul părţii interesate de a 

promova sau nu acţiunea; 

- dreptul reclamantului de a 

determina limitele acţiunii; 

- dreptul  eclamantului de a renunţa 

la acţiune sau la dreptul subiectiv; 

- dreptul pârâtului de a achiesa la 

pretenţiile formulate de reclamant; 

- dreptul ambelor părţi de a pune 

capăt procesului printr-o tranzacţie; 

- dreptul părţilor de a exercita căile 

legale de atac; 

- dreptul de a achiesa la hotărârea 

pronunţată; 

- dreptul părţii câştigătoare de a 

solicita executarea silită a hotărârii; 

 

În înţelesul textului de lege invocat, 

care reprezintă sediul materiei 

principiului în discuţie, procesul civil 

poate fi pornit la cererea celui interesat 

participants. Such a situation is the 

exercise of a civil action ex officio in 

the criminal trial or putting under the 

ban or the measures that the divorce 

Court may take for the minor child. 

From the cases mentioned we notice 

the State interest to regulate situations 

that require the protection of major 

interests who break the private 

interest. 

Of course, referring the Court only 

through the request provided by the 

procedural subject interested, 

axiomatically sizes the principle of 

availability. 

Article 9 of the Code of Civil 

Procedure (Law No. 134/2010) 

enshrines this principle as the "right 

of disposal of the Party" and rules in 

this way more rights for the holder’ 

demand: 

- the right of the interested party to 

promote or not to act; 

- the applicant's right to determine 

the limits of the action; 

- the right of the Applicant to 

waive the action or the subjective 

right; 

- the Defendant's right to accede 

the claims provided by the Applicant; 

- the right of both Parties to end the 

trial with a transaction; 

- the Parties' right to exercise legal 

remedies; 

- the right to accede to the 

judgment given; 

- the right of the winning party to 

seek enforcement of the judgment; 

 

For the purposes of the legal text 

which is invoked presenting the origin 
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sau a altei persoane. În această ipoteză, 

însumând situaţiile prevăzute de 

legiuitor, orice persoană se poate 

adresa justiţiei, prin sesizarea instanţei 

competente cu o cerere de chemare în 

judecată, iar în cazurile anume 

prevăzute de lege sesizarea poate fi 

făcută şi de alte persoane sau organe 

[5]. 

În materie contencioasă, codul 

prevede obligativitatea depunerii unei 

cereri şi atunci când nu se are în vedere 

stabilirea unui drept potrivnic față de 

alte subiecte de drept, însă norma 

impune mijlocirea instanţei de judecată. 

 

3. Aspecte referitoare la 

posibilitatea înlăturării principiului 

disponibilității 

 

Pentru ca judecătorul să se poată 

pronunţa, din oficiu, asupra unor 

aspecte care nu i-au fost solicitate, este 

necesară existenţa unei prevederi 

exprese a legii, care să permită 

înlăturarea principiului disponibilităţii. 

O astfel de situaţie este reprezentată de 

interesul superior al minorului, care, în 

timpul tutelei, poate hotărî ca tutorele 

să dea garanţii reale sau personale, 

exercitarea acţiunii în anularea actelor 

de dispoziţie făcute de tutore fără 

avizul consiliului de familie şi 

autorizarea instanţei de tutelă [6], 

constatarea nedemnităţii de drept a 

moştenitorului [7], îndreptarea erorilor 

materiale din hotărâre [8], reducerea 

motivată a cheltuielilor de judecată [9], 

exercitarea recursului în interesul legii 

[10], sabilirea modului de exercitare a 

autorităţii părinteşti şi contribuţia 

of the matter principle in question, the 

trial can be started at the request of 

the interested person or another 

person. In this case amounting the 

situations referred by the legislature, 

any person may go to Court by 

providing to the competent Court a 

summons and in cases specifically 

provided by law, the notification may 

be made by other people or bodies 

[5]. 

In contentious matters, the code 

requires the submission of an 

application even when it is not 

necessary to establish an adverse right 

to other subjects but the rule requires 

a Court mediation. 

 

3. Issues concerning the 

possibility of removing the principle 

of availability 

 

For the judge be able to give an 

answer ex officio on issues that have 

that have not been requested it is 

necessary to have an express 

provision of the law which removes 

the principle of availability.  

Such a situation is represented by 

the high interests of the minor, who 

during the guardianship may decide 

for the guardian to give real or 

personal guarantees, the exercise of 

the action in annulment of the 

provision made by the guardian 

without the consent of the family 

council and the authorization of the 

court guardianship [6], finding the 

indignity of law of the heir [7], the 

correction of the material errors of the 

judgment [8], the motivated reduction 
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părinţilor la la cheltuielile de creştere şi 

educare a copiilor, chiar dacă acest 

lucru nu a fost solicitat [11]. 

Cu privire la determinarea limitelor 

cererii de chemare în judecată sau a 

cadrului procesual, titularul este 

decidentul principal. De regulă, 

reclamantul este cel care precizează cu 

cine doreşte să se judece, fără ca 

instanţa să poată impune chemarea în 

judecată a unei anumite persoane. 

Tot reclamantul arată în cerere ce 

anume doreşte să obţină, iar instanţa de 

judecată nu poate judeca altceva, să dea 

ceva ce nu a cerut reclamantul sau mai 

mult decât a cerut. Codul de procedură 

civilă este imperativ, şi cere 

judecătorului să se pronunţe asupra a 

tot ceea ce s-a cerut, fără a depăşi 

limitele cererii de chemare în judecată, 

aşa cum a fost formulată de reclamant. 

Încălcarea acestor dispoziţii imperative 

deschid celui lezat calea procesuală a 

apelului, invocând încălcarea 

principiului disponibilităţii. 

De asemenea în materia probelor şi 

administrării probelor instanţa nu poate 

impune administrarea altor probe decât 

cele soliciate excepţii făcând situaţiile 

reclamate de principiul aflării 

adevărului aşa cum este formulat de 

legiuitor în art 22 alin (2) din C. pr. civ 

[12]. 

Aceste aspecte sunt conturate şi de 

decizia Secţiei civile a ÎCCJ, în decizia 

2952/2007, în care precizează: „Unul 

dintre principiile fundamentale ale 

procesului civil este cel al 

disponibilității, în conținutul căruia 

intră și dreptul reclamantului de a 

determina limitele cererii de chemare în 

of the trial costs [9], the exercise of 

the appeal in the law interest [10], 

setting the parental authority and the 

parents' contribution to the expenses 

for the children’s raise and education 

if this was not set [11]. 

Related to the determination of the 

limits of the application for summons 

or of the procedural framework, the 

owner is the main decision-maker. 

Usually the applicant is the one who 

mentions with whom he/she wants to 

be in a trial without the court be able 

to impose the summons to an 

individual. 

The applicant also claims in the 

application what he/she is seeking to 

obtain and the Court can not judge 

something else, to give something that 

the applicant did not ask or more than 

he/she asked. The Code of Civil 

Procedure is imperative and asks the 

judge to rule on all that it was 

required, without exceeding the limits 

of summons as submitted by the 

applicant. The violation of these 

mandatory provisions open to  the 

injured person the legal remedy of the 

appeal alleging the breach of the 

principle of availability. 

In the matter of evidence and 

managing the evidence the Court can 

not impose any other evidence than 

those requested excepting the 

situations claimed by the principle of 

finding the truth as formulated by the 

legislature in section 22 paragraph (2) 

of the Civil Procedure Code [12]. 

These issues are also outlined by 

the Civil Division of the High Court 

of Cassation and Justice in the 
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judecată, ale cadrului procesual în care 

se va desfășura judecata cu privire la 

obiect și la părți”. 

În respectarea acestui principiu, 

instanța nu poate introduce, din oficiu, 

o altă persoană în proces. 

Numai părțile pot lărgi sfera 

subiectivă a procesului, prin formularea 

cererilor de intervenție forțată. 

De asemenea, terții pot solicita să 

participe la judecată, sub forma 

intervenției voluntare. 

 

Concluzii 

 

Principiul disponibilităţii prefigu-

rează caracterul modern și actual al 

Noului Cod de Procedură Civilă care, 

în elaborarea normei procesuale, dă 

libertate părţilor, în contexul regulilor, 

să găsească calea graţioasă către 

soluţionarea litigiilor, pentru ca 

modalitatea amiabilă de soluţionare să 

devină regula, iar rezolvarea pe cale 

judecătorească, excepţia. 
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Rezumat: În acest articol fac referire la 

noţiunea şi trăsăturile societăţii cu 

răspundere limitată. În cadrul economiei 

de piaţă un rol hotărâtor îl au societăţile 

comerciale. Societăţile comerciale 

reprezintă pilonul principal al procesului 

de înlăturare a economiei planificate la 

comandă. Societatea cu răspundere 

limitată este cea mai populară şi mai 

răspândită formă de societate întâlnită azi 

în România. Acest lucru se datorează 

avantajelor sale privind răspunderea 

limitată a asociaţilor. 
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Introducere 

 

În cadrul economiei de piaţă un rol 

hotărâtor îl au societăţile comerciale. 

Societăţile comerciale reprezintă 

pilonul principal al procesului de 

înlăturare a economiei “planificării la 

comandă”. Până în decembrie 1989, 

societăţile comerciale urmau 

reglementările Codului comercial 
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Abstract: In this article I’m referring to 

the notion and the traits of the company with 

limited liability. In the frame of the market 

economy, an important part is played by the 

trading companies. The trading companies 

represent the main pillar of the process of 

elimination of the planning at command 

economy. The limited responsibility company 

is the most popular and widely spread form 

of company that we encounter today in 

Romania. This is due to its advantages 

regarding the limited responsibility of the 

associates. 
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Introduction 

 

In the frame of the market economy, 

an important part is played by the 

trading companies. The trading 

companies represent the main pillar of 

the process of elimination of the 

“planning at command” economy. Up to 

December 1989 the trading companies 

followed the stipulations of the 
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român din 1887, titlul VIII, Cartea I, 

Cod comercial care nu a fost abrogat în 

perioada economiei centralizat 

comuniste, dar care, în unele părţi, nu 

mai corespundea noii etape de 

dezvoltare a economiei ţării noastre. 

Practic, deşi neabrogate în mod 

explicit, unele dispoziţii ale acestui cod 

şi-au pierdut interesul practic, ca 

urmare a naţionalizării principalelor 

mijloace de producţie şi a 

cooperativizării forţate a agriculturii 

finalizate de regimul comunist în anul 

1962. 

Din Codul comercial român din 

1887, în timpul sistemului economic 

socialist, o serie de reglementări au 

continuat să fie totuşi aplicate în 

raporturile juridice din domeniul 

comerţului exterior. 

Activitatea legislativă deosebit de 

intensă desfăşurată de autorităţile 

române, în primii ani de după Revoluţia 

din decembrie 1989, are ca realizare 

principală Legea nr. 31 din 16 

noiembrie 1990 privind societăţile 

comerciale, republicată. Legea nr. 

31/1990 reglementează cinci forme pe 

care le poate îmbrăca o societate 

comercială: 1. societate în nume 

colectiv; 2. societate în comandită 

simplă; 3. societate pe acţiuni; 4. 

societate în comandită pe acţiuni; 5. 

societate cu răspundere limitată. 

 

1. Reglementări privind societăţile 

comerciale 

 

Activitatea legislativă desfăşurată de 

autorităţile române în primii ani de 

după Revoluţia din decembrie 1989 are 

Romanian Commercial Code from 1887, 

title VIII, Book I, Commercial code that 

was not rescinded in the period of the 

Communist centralized economy, but 

that, in some parts, does not correspond 

anymore to the new stages of 

development of our country’s economy. 

Practically, although they were not 

rescinded in an explicit manner, some 

stipulations of this code lost their 

practical interest, as a consequence of 

the nationalization of the main means of 

production and of the forced 

cooperativization  of the agriculture 

finalized by the communist regime in 

1962. 

From the Romanian Commercial 

Code from 1887, during the socialist 

economic system, a series of stipulations 

continued to be used in the judicial 

relations from the field of foreign trade. 

The very intense legislative activity 

that the Romanian authorities had in the 

first years after the Revolution from 

December 1989 has as a main realization 

the Law nr 31 from the 16
th 

of November 

1990 regarding the trading companies, 

republished. Law nr 31/1990 stipulates 

five forms that a trading company can 

have: 1. Company in collective name; 2. 

Company in simple commandite; 3. 

Company on stocks; 4. Commandite 

company on stocks; 5. Company with 

limited responsibility. 

 

1. The regulations regarding 

trading companies 

 

The legislative activity that the 

Romanian authorities had in the first 

years after the Revolution from 
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ca principală realizare Legea nr. 31 din 

16 noiembrie 1990 privind societăţile 

comerciale, republicată. 

Anterior Legii nr. 31/1990 au fost 

adoptate şi alte acte normative 

importante privind activitatea 

comerțului international. 

Prin Decretul-lege nr. 54 din 6 

februarie 1990 au fost reglementate 

organizarea şi desfăşurarea unor 

activităţi economice pe baza liberei 

iniţiative: întreprinderi mici cu un 

număr de cel mult 20 de salariaţi; 

asociaţii cu scop lucrativ cu maximum 

10 membri; asociaţii familiale. 

Întreprinderile mici erau persoane 

juridice de la data înregistrării lor la 

administraţia financiară; asociaţiile cu 

scop lucrativ obţineau calitatea de 

subiect de drept, de la aceeaşi dată, 

dacă membrii lor solicitau aceasta în 

mod explicit; asociaţiile familiale nu 

făceau parte din categoria persoanelor 

juridice. Prevederile Decretului-lege 

erau completate cu dispoziţiile Codului 

comercial. 

Legea nr. 15 din 8 august 1990 a 

reorganizat vechile întreprinderi 

socialiste, unităţi economice de stat, fie 

în regii autonome, fie în societăţi 

comerciale pe acţiuni sau cu răspundere 

limitată (art. 16 şi 54). 

Prin intrarea în vigoare a Legii nr. 

31/1990 au fost abrogate sau s-a redus 

sfera de aplicare a unor acte normative 

anterioare. Astfel, potrivit art. 294 al 

legii sus menţionate “Pe data intrării ei 

în vigoare se abrogă prevederile art. 77-

220 şi 236 din Codul comercial, 

prevederile referitoare la întreprinderile 

mici şi la asociaţiile cu scop lucrativ, 

December 1989 has as a main realization 

Law nr 31 from the 16
th 

of November 

1990 regarding the trading companies, 

republished. 

Prior to Law no. 31/1990 there were 

adopted other important normative 

documents regarding the activity of the 

international commerce. 

Through the Decree-Law no. 54 from 

the 6
th 

of February 1990 there were 

regulated the organization and the course 

of some economic activities based on the 

free enterprise: small companies with no 

more than 20 employees; associations 

with a lucrative purpose with a 

maximum of 10 members; family 

partnerships. The small enterprises were 

judicial persons from the date of their 

registering at the financial 

administration; the associations with 

lucrative purpose obtained the quality of 

subject of law from the same date, if 

their members requested this in an 

explicit manner; family partnerships did 

not belong to the category of legal 

person. The stipulations of the Decree-

Law were replenished by the stipulations 

of the Commercial Code.   

Law no. 15 from the 8
th 

of August 

1990 reorganized the old socialist 

enterprises, economic unities that 

belonged to the state, either in 

autonomous administrations, or in 

commercial companies on stocks or with 

limited responsibility (art. 16 and art. 

54). 

Through the inuring of the Law nr 

31/1990 were rescinded or the sphere of 

implementation of some prior legislative 

stipulations was reduced. Thus, 

according to art 294 of the above 
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cu personalitate juridică, din Decretul-

lege nr. 54/1990 privind organizarea şi 

desfăşurarea unor activităţi economice 

pe baza liberei iniţiative, Decretul nr. 

424/1972 privind constituirea şi 

funcţionarea societăţilor mixte în 

România, cu excepţia art. 15, 28 al. 1, 

art. 33 şi 35 al. 2 şi 3, Decretul-lege nr. 

96/1990 privind unele măsuri pentru 

atragerea investiţiei de capital străin în 

România”. 

O altă lege deosebit de importantă 

pentru societăţile comerciale şi, de 

altfel, pentru dezvoltarea comerţului, 

este Legea nr. 26/1990 privind registrul 

comerţului. 

Dispoziţiile Legii nr. 26/1990 şi ale 

Legii nr. 31/ 1990 se întregesc, în 

măsura în care nu cuprind dispoziţii 

contrare, cu prevederile Codului civil, a 

celorlalte acte normative în materie 

civilă, cu cele ale Codului muncii. 

La aceste reglementări generale se 

adaugă acele acte normative care 

reglementează activitatea unor societăţi 

comerciale care au trăsături proprii, 

cum ar fi societăţile de asigurări, 

societăţile bancare, societăţile cu 

capital străin. Societăţilor comerciale li 

se aplică şi regulile instituite prin 

legislaţia fiscală. 

Nu se poate încheia această 

prezentare legislativă, fără a face 

referire la legea care de fapt a marcat 

trecerea definitivă către o economie de 

piaţă şi anume Legea nr. 64/1995 

privind procedura reorganizării 

judiciare şi a falimentului. 

 

 

 

mentioned law “At the date of its inuring 

there are rescinded the stipulations of art 

77-220 and 236 from the Commercial 

Code, the stipulations regarding small 

enterprises and the associations with a 

lucrative purpose, with a legal 

personality, from the Decree-law no. 

54/1990 regarding the organization and 

the evolution of economic activities 

based on free enterprise, The Decree no. 

424/1972 regarding the establishment 

and the functioning of the joint ventures 

except art. 15, art. 28 paragraph 1, art. 

33 and art. 35 paragraph 2 and 3, the 

Decree-law nr 96/1990 regarding some 

measures for inveigling of the 

investment of foreign capital in 

Romania”. 

Another law that is very important for 

the trading companies and for the 

development of commerce is Law no. 

26/1990 regarding the register of 

companies. 

The stipulations of Law no. 26/1990 

and of the Law no. 31/1990 replenish, in 

the measure in which they do not 

comprise contrary stipulations, the 

stipulations of the Civil Code, of the 

other normative documents in civil 

matter, the ones from the Labor code. 

At these general stipulations we add 

those normative documents that bring 

under regulation the activity of some 

trading companies that have their own 

characteristics, like the insurance 

companies, the banking companies, the 

companies with foreign capital. To the 

trading companies there are applied also 

the rules established by the fiscal 

legislation.  

We cannot end this legislative 
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2. Particularităţile societăţii cu 

răspundere limitată 

 

Din analiza societăţii cu răspundere 

limitată, doctrina a reţinut caracterele 

acesteia: 

- caracterul intuitu personae, 

specific societăţilor de persoane, 

conform căruia asocierea are la bază 

încrederea dintre asociaţi; 

- divizarea capitalului social în 

fracţiuni numite părţi sociale şi care nu 

pot fi reprezentate prin titluri 

negociabile; 

- răspunderea asociaţilor pentru 

obligaţiile sociale este limitată la 

aportul lor. 

 

La acestea pot fi adăugate şi alte 

caracteristici, care o disting de orice 

altă societate: 

- numărul cuprins între 1 şi 

maximum 50 al persoanelor care se pot 

asocia şi deplina încredere existentă 

între acestea; 

- valoarea capitalului social de cel 

puţin 200 lei şi divizarea acestuia în 

părţi sociale egale, de minimum 10 lei; 

părţile sociale nu sunt reprezentate de 

titluri negociabile; 

- soţii pot constitui o societate cu 

răspundere limitată împreună, 

contribuind la formarea capitalului 

social, atât cu bunuri proprii, cât şi cu 

bunuri comune; 

- orice persoană fizică sau juridică 

poate constitui fără nici un alt asociat, o 

societate cu răspundere limitată, sub 

condiţia respectării prevederilor art. 14 

din Legea nr. 31/1990; 

presentation without referring to the law 

that actually marked the definitive 

crossing to a market economy and that is 

Law no. 64/1995 regarding the 

procedure of the judicial reorganization 

and of the bankruptcy.  

 

2. The characteristics of the 

company with limited responsibility 

 

From the analysis of the company 

with limited responsibility we have kept 

in mind the following: 

- The inuitu personae character, that 

is specific to the partnerships, according 

to which the association has as its basis 

trust between the associates; 

- The division of the joint stock into 

fractions called social parts and that 

cannot be represented by negotiable 

titles; 

- The liability of the associates for the 

social bonds is limited by their share; 

 

We can add other characteristics that 

distinguish it from any other company: 

- The number between 1 and 

maximum 50 of the people that can 

become associates and the full trust that 

exists between them; 

- The value of the joint stock is at 

least 200 lei and its division into social 

parts equal of minimum 10 lei; the 

shares are not represented by negotiable 

titles; 

- The spouses can make a company 

with limited responsibility together, 

having a contribution to the formation of 

the capital with their own goods and 

with common goods; 

- Any natural person or legal person 
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- administrarea societăţii se face în 

principal de asociaţi. 

 

Avantajele incontestabile pe care 

această formă de societate comercială 

le prezintă faţă de alte tipuri societare, 

determină numeroşi întreprinzători să 

opteze pentru constituirea unei 

asemenea societăţi. 

Limitarea răspunderii, pe de o parte, 

şi conservarea caracterului intuitu 

personae, care permite asociaţilor să 

rămână “între ei”, pe de altă parte, sunt 

tentante. 

Societatea cu răspundere limitată 

este cea mai populară şi mai răspândită 

formă de societate întâlnită azi în 

România. Acest lucru se datorează 

avantajelor sale privind răspunderea 

limitată a asociaţilor. 

 

3. Scurt istoric al apariţiei şi 

evoluţiei societăţii comerciale cu 

răspundere limitată 

 

Societățile cu răspundere limitată 

reprezintă o aplicație practică a 

principiului limitării răspunderii 

comercianților pentru datoriile lor 

comerciale [1]. 

Societatea cu răspundere limitată a 

apărut pentru prima oara în 1892, în 

Germania [2], în acest sens fiind 

reglementată printr-o lege specială din 

aprilie 1892, sub denumirea 

Gesellsehaft mit beschrankter Haftung 

[3], publicată în Reichgesetz blatt 

(Foaia de legi a imperiului), lege ce a 

fost menținută în vigoare și după 

intrarea în vigoare a Codului comercial 

din 1896 [4]. Această lege a fost sursă 

can constitute himself without any 

associate a limited responsibility 

company, provided that he obeys the 

stipulations of art 14 from Law no. 

31/1990; 

- The management of the company is 

made mostly by the associates; 

 

The undeniable advantages that this 

form of trading company has unto other 

types of trading companies determine 

numerous investors to choose for the 

making of such a company. 

The limitation of the responsibility, 

on the one hand, and the conservation of 

the intuituu personae character that 

allows the associates to remain “among 

them” on the other hand are very 

tempting. 

The limited responsibility company is 

the most popular and widely spread form 

of company that we encounter today in 

Romania. This is due to its advantages 

regarding the limited responsibility of 

the associates. 

 

3. A short history of the emergence 

and the evolution of the limited 

responsibility trading company 

 

Limited responsibility companies 

represent a practical implementation of 

the principal of limiting the trader’s 

responsibility for their trading debts [1]. 

The company with limited 

responsibility appeared for the first time 

in 1892 in Germany [2], in this sense 

being regulated through a special law in 

April 1892 under the name Gesellsahaft 

mit beschrankter Haftung [3], published 

in Reichgesetz Blatt (The leaf of laws of 
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de inspiraţie pentru alte ţări, astfel că 

Austria, prin legea din 6 martie 1906 

[5], Cehoslovacia, prin legea din 15 

aprilie 1920, Polonia, prin legea din 13 

iunie 1920, au reglementat societatea 

cu răspundere limitată. 

În ţările latine, această societate este 

introdusă în perioada interbelică sau 

imediat după al Doilea război mondial. 

În Franţa, este reglementată prin 

legea din 7 martie 1925, în Luxemburg 

în 1923, în Belgia în anul 1935, în 

Italia, prin codul din 1942, în Spania, 

prin legea din 17 aprilie 1953 [6], în 

Grecia, prin legea din 1971. În ţările 

anglo-saxone, o formă similară cu 

societatea cu răspundere limitată este 

reglementată în 1908, 1913 şi 1927. 

Societatea nu este reglementata în 

dreptul finlandez, norvegian și suedez 

[7]. 

În România, societatea cu 

răspundere limitată a fost cunoscută în 

Bucovina [8] prin aplicarea legislaţiei 

austriece şi după Unirea din 1918. Aşa 

cum rezultă din statisticile vremii, a 

fost tipul de societate preferat de 

comercianţi. 

Succesul societăţii cu răspundere 

limitată în Bucovina şi în ţările 

europene a determinat introducerea sa 

în proiectul Codului comercial din 

1938 care, din păcate, nu a intrat 

niciodată în vigoare. 

Revenind pe plan european, se 

consideră că legiuitorul german a mers 

mai departe pe tărâmul limitării 

răspunderii asociaţilor creând, prin 

Legea din 13 mai 1980 şi cea din 4 

iulie 1980, intrate în vigoare la 1 

ianuarie 1989, societatea cu răspundere 

the Empire), law that was maintained 

active even after the Commercial Code 

from 1896 became active [4]. This law 

was an inspiration source for other 

countries, thus in Austria through the 

law from the 6
th 

of March 1906 [5], in 

Czechoslovakia through the law from 

the 15
th 

of April 1920, in Poland through 

the law from 13
th 

of June 1920 there has 

been regulated the limited responsibility 

company. 

In the Latin countries this company 

was introduced in the inter-war period or 

immediately after the Second World 

War. 

In France it is regulated through the 

law from the 7
th 

of March 1925, in 

Luxemburg in 1923, in Belgium in 1935, 

in Italy through the code from 1942, in 

Spain through the law from the 17
th 

of 

April 1953 [6], in Greece through the 

law from 1971. In the Anglo-Saxon 

countries a similar form with the limited 

responsibility company is regulated in 

1908, 1913 and 1927. 

The company is not regulated in the 

Finish, Norwegian and Swedish law [7]. 

In Romania the limited responsibility 

company was known in Bucovina [8] 

through the implementation of the 

Austrian legislation and after the Union 

from 1918. As it results from the 

statistics of the time, it was the type of 

company preferred by the traders. 

The success of the limited 

responsibility company in Bucovina and 

in the European countries determined its 

introduction in the project of the 

Commercial Code from 1938 that, 

unfortunately, never became active. 

Coming back on the European level it 
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limitată cu un singur asociat. 

Inspirându-se din aceste 

reglementări, Franţa a introdus prin 

Legea numărul 85-697 din 11 iulie 

1985 şi prin Decretul numărul 66-909 

din 30 iulie 1986, acest nou tip de 

societate, denumită întreprindere 

unipersonală cu răspundere limitată 

(L' E .U .R .L.).  

 

4. Societatea cu răspundere 

limitată cu asociat unic 

 

Un avantaj incontestabil al societăţii 

cu răspundere limitată, constă în 

posibilitatea constituirii de tipuri 

societare cu asociat unic 

(unipersonale). Practic aceasta este 

singura societate comercială care 

permite constituirea unui asemenea 

subiect de drept, prin voinţa unei 

singure persoane. Potrivit art. 13 din 

Legea nr. 31/1990, societatea cu 

răspundere limitată se poate constitui 

prin aportul unui singur asociat (spre 

deosebire de societatea cu răspundere 

limitată de tip clasic, constituită din doi 

sau mai mulţi asociaţi) care va fi 

deţinătorul tuturor părţilor sociale, în 

calitate de asociat unic. În acest caz, se 

încheie un singur act constitutiv – 

„statutul”. 

Noţiunea de “asociat”, este oarecum 

improprie; persoana fizică sau juridică 

care constituie o societate cu 

răspundere limitată unipersonală, va 

încheia un act unilateral de constituire a 

societăţii comerciale, în locul 

contractului de societate care 

presupune existenţa a cel puţin două 

părţi. În Franţa, societatea cu 

is considered that the German legislator 

went further on the land of the limitation 

of the companies’ responsibility by 

creating, through the Law from the 13
th 

of May 1980 and the one from the 4
th 

of 

July 1980, that became active at the 1
st
 

of January 1989, the limited 

responsibility company with one 

associate. Inspiring from these 

stipulations France introduced through 

the Law number 85-697 from the 11
th 

of 

July 1985 and the Decree number 66-

909 from the 30
th 

of July 1986, this new 

type of company, called Unipersonal 

enterprise with limited responsibility 

(L' E .U .R .L.) 

 

4. The limited responsibility 

company with an unique associate 

 

An undisputable advantage of the 

limited responsibility company is the 

possibility of establishment of partner 

types with a unique associate 

(unipersonal). Practically this is the only 

trading company that allows the 

establishment of such a subject of law 

through the will of one person. 

According to art 13 from the Law no. 

31/1990 the limited responsibility 

company can be established through the 

input of just one associate (unlike the 

classic limited responsibility company, 

that is established by two or more 

associates) that will be the holder of all 

the shares, in his quality of unique 

associate. In this case it is made just one 

constituent document - “the statute”. 

 The notion of “associate” is some 

kind of inappropriate; the natural or 

judicial person that establishes an 
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răspundere limitată cu asociat unic 

poartă denumirea de “întreprindere 

unipersonală cu răspundere limitată”. 

În dreptul altor state europene, legea 

prevede expres că răspunderea unicului 

asociat devine nelimitată şi în 

consecinţă este extinsă asupra 

întregului său patrimoniu, atunci când 

se verifică una din următoarele ipoteze: 

- asociatul este o persoană juridică 

(de exemplu o altă societate de 

capitaluri); 

- asociatul, chiar persoană fizică, 

este asociat unic într-o altă societate de 

capitaluri; 

- nu a fost vărsat integral, din 

momentul constituirii societăţii cu unic 

asociat, capitalul subscris în numerar; 

- în cazul majorării de capital nu a 

fost vărsat integral capitalul, din 

momentul subscrierii; 

- în termen de trei luni de când 

societatea are asociat unic nu au fost 

efectuate vărsămintele încă datorate în 

baza capitalului subscris; 

- nu au fost depuse la registrul 

comerţului datele privind pe asociatul 

unic [9]. 

 

Societatea cu răspundere limitată cu 

asociat unic este o societate comercială, 

dobândind calitatea de comerciant prin 

constituirea sa în condiţiile legii. 

Obligaţiile sociale sunt garantate cu 

patrimoniul social, iar asociatul unic 

răspunde numai în limita aportului său. 

Societatea cu răspundere limitată cu 

asociat unic este considerată, din punct 

de vedere al naturii juridice, o variantă 

a societăţii cu răspundere limitată 

comune. Ea are aceleaşi caracteristici - 

unipersonal limited responsibility 

company will transact a unilateral 

document of establishing a trading 

company, instead of the company 

contract that means the existence of at 

least two parties. In France the limited 

responsibility company with an unique 

associate is called “the unipersonal 

enterprise with limited responsibility”. 

 In the law of other European states 

the statute stipulates in an express 

manner that the responsibility of the 

unique associate becomes unlimited and 

as a consequence it is extended on his 

entire patrimony, when one of the 

following hypothesis is verified: 

- The associate is a legal person (for 

example another company of capitals); 

- The associate, even if he is a natural 

person, is the sole associate in another 

company of capitals; 

- It was not infused in full, at the 

moment of the making of the company 

with a sole associate, the subscribed 

capital in cash; 

- In the case of the capital increase it 

was nor infused in full the capital, from 

the moment of subscription; 

- In a term of three months since the 

company with an unique associate did 

not make the installments that it owes 

based on the subscribed capital; 

- There have not been filed at the 

register of companies the data regarding 

the sole associate [9]; 

 

The limited responsibility company 

with an unique associate is a trading 

company, acquiring the quality of trader 

through its establishment. The social 

obligations are secured with the social 
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comercialitate, autonomie şi calitate de 

subiect de drept de naţionalitate română 

- şi se supune aceloraşi reglementări ale 

Legii nr. 31/1990 ca şi celelalte forme 

de societate comercială. 

Calitatea de asociat unic, ce poate fi 

deţinută de orice persoană fizică sau 

juridică, se dobândeşte cu o singură 

condiţie: persoana respectivă nu poate 

fi asociat unic decât într-o singură 

societate cu răspundere limitată 

unipersonală [10]. 

Aceste dispoziţii sunt destinate 

evitării unei fracţionări excesive sau 

chiar frauduloase a activităţii de către 

comerciant, putând să aibă ca efect 

reducerea garanţiei oferite creditorilor; 

ele trebuie interpretate restrictiv. 

Principiul autonomiei de voinţă rămâne 

totuşi valabil pentru toate cazurile care 

nu sunt interzise în mod expres de lege 

şi, în consecinţă:  

- o societate cu răspundere limitată 

cu asociat unic, poate fi asociată în una 

sau mai multe societăţi cu răspundere 

limitată pluripersonale, ori în orice alt 

fel de societate, cu excepţia altei 

societăţi cu răspundere limitată 

unipersonală. 

- asociatul unic (persoană fizică sau 

persoană juridică) al societăţii cu 

răspundere limitată, se poate asocia în 

nume personal în orice alt fel de 

societate, cu excepţia altei societăţi cu 

răspundere limitată unipersonală. 

 

Cu respectarea acestei condiţii, orice 

persoană va putea constitui o astfel de 

societate. Naţionalitatea persoanelor 

fizice sau juridice, care constituie o 

societate cu răspundere limitată cu 

patrimony, and the unique associate 

responds only in the limit of its share. 

The company with limited 

responsibility with a sole associate is 

considered, from the point of view of the 

judicial nature, a variant of the commune 

limited responsibility company. It has 

the same characteristics - commerciality, 

autonomy and quality of subject of law 

of Romanian nationality - and it obeys 

the same stipulations of the Law nr 

31/1990 as the other forms of trading 

companies. 

The quality of unique associate can be 

held by any legal or natural person and it 

is obtained with only one condition: that 

person cannot be unique associate in 

more than one company with 

unipersonal limited responsibility [10].  

These stipulations are destined to 

avoid an excessive or even fraudulent 

rift of the activity by the trader, and it 

can have as an effect the reduction of the 

warranty that is offered to the creditors, 

as they can be interpreted in a restrictive 

manner. The principle of the autonomy 

of will remain valid for all the cases that 

are not forbidden in an express manner 

by the law and as a consequence: 

- A company with limited 

responsibility with an unique associate 

can be associated in one or several 

pluripersonal companies with limited 

responsibility or in any type of company 

except another unipersonal company 

with limited responsibility. 

- The sole associate (natural or 

judicial person) of the company with 

limited responsibility can associate in his 

personal name in any other type of 

company except another unipersonal 
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asociat unic, nu prezintă relevanţă, 

deoarece legea nu condiţionează 

crearea de societăţi comerciale cu 

capital integral străin de respectarea 

anumitor forme de societate. Unii 

autori contestă posibilitatea persoanelor 

juridice de a constitui societăţi 

unipersonale, pe considerentul că 

aceste subiecte de drept sunt o creaţie a 

legii, o formă de organizare colectivă 

care ar deveni în acest mod “propriul 

său asociat”. Singurele persoane care ar 

putea înfiinţa societăţi de tipul celor 

prevăzute în art. 13 din Legea nr. 

31/1990 ar fi în această opinie, 

persoanele fizice [11]. 

 

Concluzii 

 

Faţă de celelalte forme ale societăţii 

comerciale, societatea cu răspundere 

limitată prezintă interes, mai ales , dacă 

ţinem cont de faptul că majoritatea 

societăţilor comerciale care sunt 

înfiinţate şi desfăşoară activităţi 

comerciale în cadrul economiei 

naţionale, sunt societăţi care aparţin 

acestui tip de societate comercială. 
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condition the establishing of a trading 

company with a entirely foreign capital 

by the respecting of certain types of 

companies. Some authors challenge the 

possibility of the judicial persons to 

establish unipersonal companies, on the 

consideration that these subjects of law 

are a creation of the law, a collective 

form of organization that could become 

in this way “its own associate”. The only 

persons that could establish companies 

of the type stipulated by art 13 from Law 

nr 31/1990 would be in this opinion the 

natural persons [11].  

 

 Conclusions 

 

Unlike the other forms of the trading 

companies, the company with limited 
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especially if we keep in mind the fact 
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