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Contribuția lui Petre Țuţea 
la filozofia dreptului 

 
 
 

Dr. Valentin-Stelian BĂDESCU 
Universitatea Europei de Sud-Est 

LUMINA  
Bucureşti, România 

Cercetător ştiinţific asociat la  
Institutul de Cercetări Juridice al 

Academiei Române 
Avocat, Baroul Bucureşti 

valentinbadescu@yahoo.com 
 
 

„Constituţia liberală din 1923 nu e o 
operă, e o capodoperă.  

Un rege puternic, înfăşurat într-un stat 
al normelor liberale:  

separaţia puterilor şi libertăţi câte 
doreşte nea Niţă;  

nici nu poate duce atâtea libertăţi” 
Petre Ţuţea 

(În: „322 de vorbe memorabile ale lui Petre 
Ţuţea”, 

 Editura Humanitas, Bucureşti, 2008, p. 35) 
 
 

Rezumat: Despre universul idealic al 
lui Petre Ţutea, nu ştiam foarte mult; în 
explorarea lui am pornit-o, trebuie să 
recunoastem, sensibilizați şi ajutați de 
cosubstanţialitatea patriotismului local. 
Numeroasele şi valorosele studii pe diverse 
aspecte ale vieţii şi activităţii sale, realizate 
de unii dintre cei mai buni cunoscători în 
materie, ne-au fost şi ele de mare folos. Nu 
ne-am oprit însă aici, şi, la atât. Nu am 
refăcut un drum al cunoașterii deja 
parcurs. Am pornit-o pe drumul nostru 
nestrăbătut. La capătul lui, ne-am întâlnit 
cu un Ţuţea inedit. Cu Ţuţea juristul, 
ipostază în care a apărut, cel dintâi, şi 
poate cel mai convingător, şi pe care n-au 
surprins-o şi n-au configurat-o alţii 

 

Petre Ţuţea and his 
contribution to the 
philosophy of law 

 
 

Valentin-Stelian BĂDESCU, Ph.D 
The LUMINA University of South-

East Europe 
Bucharest, Romania  

Associated researcher at the  
Institute of Legal Research of the 

Romanian Academy 
Lawyer, Bucharest Bar 

valentinbadescu@yahoo.com 
 
 
„Liberal Constitution of 1923 is not a 

work, is a masterpiece. 
 A mighty king, wrapped in a liberal 

state rules:  
separation of powers and freedoms 

one wants Uncle Nita;  
nor may lead many freedoms” 

Petre Ţuţea 
(In „322's memorable words of his Petre 

Ţuţea”, 
Humanitas, Bucharest, 2008, p. 35) 

 
 

Abstract: About Petre Ţuţea ideal 
universe, I did not know very much; I 
started by exploring it, must admit, 
sensitized and helped by local patriotism. 
Numerous studies and various aspects of 
his life and work, made by some of the 
most proficient in, we were also very 
helpful. We did not stop here though and 
so. I restored a path of knowledge already 
traveled. We started her on our road 
impassable. At its end, we met with a 
unique Ţuţea. With Ţuţea lawyer, aspect 
which appeared first, and perhaps most 
convincingly, and you never caught her 
and have set up an others before us. 
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înaintea noastră. 
 
 
Cuvinte cheie: Petre Ţuţea; filosofia 

dreptului; democraţie; libertate; stat de 
drept; înfăptuirea justiţiei. 

 
 
1. De ce despre Petre Ţuţea 
 
Era la începutul anilor ’70 când l-

am cunoscut pe «Nea Petrică», aşa cum 
i-a spus, cu gingăşie şi respect, 
maestrul Dan Puric, sau «Moş 
Petrache», cum l-a alintat Aurel Dragoş 
Munteanu. Eu eram elev la Liceul 
Militar Dimitrie Cantemir de la Breaza 
și mă întorceam, ca de obicei, acasă în 
vacanță, în locul meu de baştină, 
localitatea Boteni, judetul Argeș (fost 
Mușcel). 

Aici, în una din zile, o frumoasă 
după-amiază de vară, un batrân înalt și 
falnic, cu, încă de pe atunci, o chelie 
glorioasă, se apropia de noi - eu și tătăl 
meu - pe ulița principală a satului. Ia-ți 
chipiul de pe cap (eram îmbrăcat în 
frumoasa uniformă de cantemirist, cu 
care mă mândream nevoie mare), îmi 
spune tata. Ești în faţa Domnului Petre 
Ţuţea. Nu ştiam nimic despre el atunci. 
Măi, Octavian, așa era numele tatălui 
meu, ai făcut bine că ţi-ai lăsat feciorul 
să meargă la oaste; pentru un bărbat 
sunt trei meserii onorabile: avocatura, 
medicina şi armata. Abia, ulterior, m-
am convertit de la meseria armelor la 
cea a legilor. 

Aveam să aflu mai tarziu de ce 
avocatura şi armata i-au fost apropiate 
lui PetreŢuţea. De atunci nu am mai 
avut şansa să-i stau în preajmă. E drept, 
pe atunci nu realizam dimensiunile 
reale ale gânditorului, şi aceasta mai 
ales din lipsa posibilităţilor de 
cunoştere a vieţii şi operei sale, în 

 
 
 
Keywords: Petre Ţuţea; philosophy of 

law; democracy; freedom; rule of law; 
justice. 

 
 
1. What about Petre Ţuţea 
 
It was the early 70s when I met 

"Petrica" as he said tenderly and 
respectfully Master Dan Puric or 
"Santa Petrache» how spoiled Aurel 
Dragos Munteanu. I was a student at 
the Military School in Ploiesti 
Dimitrie Cantemir and as usual I was 
returning home on holiday in my 
birthplace, the town Boteni, Arges 
county (former Muscel). 

Here in one day, a beautiful 
summer afternoon, a tall and stately 
old man with, even then, a bald 
glorious new approach - I and my 
Father - the main street of the village. 
Get your cap on your head (I was 
dressed in uniform cantemirist 
beautiful, I am proud that need high) 
father tells me. Are you in the Lord 
Petre hundred. I did not know 
anything about it then. Well, 
Octavian, so was my father's name, 
you did well that you left your son to 
go to war; for a man are three 
honorable professions: law, medicine 
and the military. Only then I 
converted the profession of arms to 
the laws. 

I learned later that law and army 
have been close to Petre Ţuţea. Since 
then I have not had a chance to sit 
around. It's true, then do not realize 
the actual dimensions of the thinker, 
and this particular lack opportunities 
Knowledge of his life and work in the 
generation of which was a part, and 
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cadrul generaţiei din care a făcut parte, 
dar şi de restricțiile impuse de statutul 
meu de ofiţer. După despărţirea de 
Petre Ţuţea, tata mi-a oferit câteva 
amănunte legate şi de trecutul 
filozofului. Am înţeles, atunci, că după 
o perioadă de simpatii de stânga, 
devine simpatizant al mişcării 
legionare, dar nu şi înscris în mişcare, a 
fost înalt funcţionar în diferite guverne, 
iar sub regimul comunist a făcut mulţi 
ani de închisoare politică. Oamenii 
locului se fereau să discute prea mult 
cu şi despre gânditor, mai ales că 
Securitatea îl urmărea şi persecuta, 
chiar şi după eliberarea sa din puşcărie. 
A venit decembrie 1989, odată cu el 
libertatea şi speranţa atât de aşteptate, 
care m-au îndemat să-l decopăr pe 
adevăratul PetreŢuţea, să-i aflu 
concepţia sa despre libertate şi 
democraţie, egaliatate şi totalitarism, 
despre lucrurile esenţiale: Dumnezeu, 
om, moarte şi eternitate.  

Evident, că în puţinele pagini ale 
acestui material nu putem prinde 
gândirea lui Petre Ţuţea, dar frânturi, 
lumini şi umbre, despre filosofia sa 
asupra dreptului, ne străduim să facem, 
mai ales pentru oricine va veni cu 
inima curată în faţa acestor pagini. Dar, 
pentru asta, să vedem mai întâi cine a 
fost Petre  Ţuţea, de unde a venit şi 
încotro a mers. 

 
2. Petre Ţuţea. Repere biografice 
 
Asa cum spuneam, locul de naştere 

al lui Petre Ţuţea este localitatea 
Boteni, din fostul judeţ Muşcel, veche 
asezare rustică românească întemeiată 
de Botea/Bota, ostaş al legendarului 
Negru Vodă - ctitor de ţară, deşi 
atestarea documentară este târzie, din 
15 decembrie 1513. Comuna se află 

the restrictions of my status as an 
officer. After divorcing Petre Ţuţea 
dad gave me some details about the 
history and philosophy. I realized that 
after a leftist sympathies peioadă 
becomes supporter of the Iron Guard, 
but not enrolled in motion, was senior 
official in various governments, and 
under the communist regime has 
many years of political imprisonment. 
Local people are feared to talk too 
much about thinking, especially since 
they pursue and persecute security 
even after his release from prison. He 
came in December 1989, with it 
freedom and hope so that I was 
expected to exhort the true PetreŢuţea 
develop, to find his conception of 
freedom and democracy and 
totalitarianism egaliaty, esnţiale 
things - God, man, death and eternity. 

Obviously, that in the few pages of 
this material can not catch his 
thinking Petre Ţuţea, but glimpses, 
lights and shadows to the right 
philosophy we strive to do, especially 
for anyone with a pure heart will 
come to these pages. But for this, first 
to see who was Petre Ţuţea, where it 
came from and where it goes. 

 
2. Petre Ţuţea. Biographical 
 
As I said, the birthplace of Peter 

Ţuţea is Boteni town, the former 
county of Muscel old Romanian rustic 
settlement founded by Botea / Bota, 
soldier of the legendary Black Voda- 
founder of the country, although 
written testimony is late, from 
December 15, 1513. the village is 
situated on a beautiful terrace Argeşel 
River valley that divides the two 
center of the village, at a distance of 
20 kilometers south of the first capital 
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situată pe o frumoasă terasă a văii 
râului Argeşel, care împarte în două 
vatra satului, la o depărtare de 20 de 
km sud de prima capitală a Valahiei - 
Câmpulung/Dolgopol, 60 de km de 
Curtea de Argeş şi Târgovişte, celelalte 
capitale ale Ţării Româneşti. În Boteni, 
la 1830, a fost stabilită reşedinta 
ocolului/plăşii Argeşel din fostul judeţ 
Muşcel. Aceasta înseamnă că aici s-a 
aflat, până după Al Doilea Razboi 
Mondial, locul de funcţionare a mai 
multor instituții de stat: Judecătoria, 
percepţia, serviciul sanitar uman şi 
veterinar, secţia de jandarmi, toate 
pentru alte opt comune din zonă. 

În sat au fost două biserici - una din 
piatră (în vechea vatră, cu hramul Sf. 
Paraschiva, şi alta - din lemn, ridicată 
de «ungureni». În biserica din piatră 
rămasă, din diverse pricini, singura, au 
slujit trei generaţii de preoţi Bădescu: 
Ion sin Dinu Bădescu, fii acestuia, 
Constantin şi Dumitru sin Ion Bădescu, 
precum şi fiul lui Dumitru, preotul 
Petre Bădescu (1859-1925), tatăl lui 
Petre Ţuţea. 

Tatăl lui Petre Ţuţea, preotul Petre 
Bădescu, murindu-i soţia şi conform 
obiceiului, nemaiputându-se căsători a 
doua oară, a invitat-o pe adolescenta 
Ana Ţuţea, fiica lui Simion Oprea 
Ţuţea, ţărancă evlavioasă din sat, care 
frecventa biserica, să-l ajute la 
gospodaria şi curaţenia casei. În aceste 
condiții s-a născut o relaţie completă, 
din care, la 17 ani, Ana Ţuţea, naşte un 
băiat, căruia i se dă prenumele tatălui, 
dar în absenţa unei căsătorii legitime, 
este înregistrat în mitrica  (de la mitră-
uter), primăriei la numele mamei, 
conform obiceiului general din „Spaţiul 
Romînesc”. Din această căsnicie se vor 
mai naşte încă 7 copii. Preotul Petre 
Bădescu nu s-a căsătorit oficial, nici la 

of Wallachia-Campulung / Dolgopol, 
60 km from Curtea de Arges and 
Targoviste, other capital of the 
Romanian Country. In Boteni, 1830, 
the district was taken up residence in 
the former county // Argesel rural 
district Muscel. This means that here 
was until after World War II, the 
place of operation of several state 
institutions: the Court, perception, 
human and veterinary health service, 
gendarmerie station, all other eight 
common in the area. 

In the village there were two 
churches - one stone (in the old 
fireplace, dedicated to St. Paraskeva 
and another - high wood 
"Transylvanian". The remaining stone 
church in various reason, alone, 
served three generations of priests 
Badescu: Ion sin Dinu Badescu, his 
sons, Constantine and Ion Dumitru 
Badescu sin and son of Dumitru Petre 
Bădescu priest (1859-1925), father of 
PetreŢuţea. 

PetreŢuţea's father, priest Peter 
Badescu, his wife having died and 
according to custom, nemaiputându-
marry a second time, he invited Ana 
Ţuţea teenage daughter Ţuţea Simion 
Oprea, pious peasant villagers 
attended church, il help in household 
and cleaning house. In these 
conditions was born a full 
relationship, which, at 17, Ana Ţuţea, 
born a boy, who is given the surname 
of the father, but in the absence of a 
legitimate marriage is registered in 
mitrica (from miter-womb), City Hall 
the mother's name as general custom 
Romina Area. From this marriage will 
be still born 7 children. Father Petre 
Bădescu not officially married nor the 
Registry Office or before the altar of 
the church being stopped by Christian 
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Oficiul Stării Civile, nici în faţa 
altarului din biserică, fiind oprit de 
dogma creştină; mai fusese o dată 
căsătorit, chiar dacă a rămas vaduv. 

În 1920, la sugestia consăteanului şi 
prietenului său Ion Chelcea, celebru 
etnograf de mai târziu, se duce la Cluj 
şi se înscrie în clasa a V-a  a liceului 
«Gh. Bariţ», pentru ca apoi, în 1923, 
pomovând ultimele două clase ale 
cursului superior (a VII-a şi a VIII-a, 
de atunci) într-un singur an, absolvă 
liceul, susţine examenul de bacalaureat, 
iar în toamna anului 1923, se înscrie la 
Facultatea de Drept a Universităţii din 
Cluj, la care îşi ia licenţa în 1926. În 
acelaşi an se înscrie la doctorat, iar în 
1929 susţine teza despre contenciosul 
administrativ. 

 
3. Despre Petre Ţuţea juristul 
 
Despre universul idealic al lui Petre 

Ţutea, nu ştiam foarte mult; în 
explorarea lui am pornit-o, trebuie să 
recunoastem, sensibilizati şi ajutati de 
cosubstanţialitatea patriotismului local. 
Numeroasele şi valorosele studii pe 
diverse aspecte ale vieţii şi activităţii 
sale, realizate de unii dintre cei mai 
buni cunoscători în materie, ne-au fost 
şi ele de mare folos. Nu ne-am oprit 
însă aici, şi, la atât. Nu am refăcut un 
drum al cunoasterii deja parcurs. Am 
pornit-o pe drumul nostru nestrăbătut. 
La capătul lui, ne-am întâlnit cu un 
Ţuţea inedit. Cu Ţuţea juristul, ipostază 
în care a apărut, cel dintâi, şi poate cel 
mai convingător, şi pe care n-au 
surprins-o şi n-au configurat-o alţii 
înaintea noastră, chiar dacă până acum, 
strădaniile noastre de a găsi teza de 
doctorat în drept, în domeniul 
contenciosului administrativ, nu au fost 
încununate de succes. 

dogma; had been married once, even 
if widowed. 

In 1920, at the suggestion of his 
friend Ion Chelcea villager and, later 
famous ethnographer goes to Cluj and 
is part of the high school grade "Gh. 
Bariţ" and then, in 1923 pomovând 
last two grades of the upper (seventh 
and eighth time) in one year, 
graduated from high school, high 
school graduation exam, and in the 
fall of 1923, is part of the Faculty of 
Law, University of Cluj, from which 
it takes its license in 1926. in the same 
year doctoral degrees, and in 1929 the 
proposition of administrative 
litigation. 

 
3. About Petre Ţuţea lawyer 
 
About Peter tute's ideal world, I 

did not know very much; I started 
exploring his one must admit, 
sensitized and cosubstanţialitatea help 
of local patriotism. Numerous studies 
and valorosele various aspects of his 
life and work, performed by some of 
the best connoisseurs in, we were also 
very helpful. We did not stop here 
though and that. I restored a path of 
knowledge already covered. We 
started her on our way impassable. At 
its end, we met with a unique Ţuţea. 
With Ţuţea lawyer, aspect that 
appeared first, and perhaps most 
compelling, and you never caught her 
and have configured it others before 
us, even if so far our efforts to find 
thesis doctorate in law, in 
administrative litigation have not been 
successful. 
I want to understand here that it Tutea 
oversized lawyer; that we see only in 
this aspect; that we put in the 
background the philosopher or the 
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Nu am vrea să se înţeleagă de aici, 
că îl supradimensionăm pe Ţuţea 
juristul; că nu-l vedem decât în această 
ipostază; că îl punem pe un plan secund 
pe filozof ori pe economist, domeniul 
pe care cei mai mulţi îl revendică; dar 
ce este mai frumos decât filozofia 
dreptului! Nu spunem doar că pe acest 
tărâm al dreptului a debutat, cu 
sigurantă, mai devreme decât pe 
celelalte - a absolvit Facultatea de 
Drept şi şi-a susţinut doctoratul în 
Ştiinţe juridice. Că a scris şi a publicat 
ceva mai consistent, şi că, probabil, 
până la noi toate, sau mai multe dintre 
scrierile sale filozofice, sau economice, 
au rămas în paginile celor două ziare 
(Stânga şi Cuvântul) unde scria sub 
pseudonimul P. Boteanu, din perioada 
interbelică, este adevărat. 

Iată de ce demersul nostru de 
cercetare ştiinţifică se centrează şi se 
dimensionează pe analiza cunoaşterii şi 
la obiect, din perspectivă sistemică, 
asupra ideilor de înfăptuie a justiţiei şi 
funcţionare a statului de drept, care au 
avut în epocă o mare rezonanţă şi 
audienţă, şi care nu şi-au pierdut încă 
însemnătatea şi actualitatea. De am 
procedat bine sau nu, rămâne să 
aprecieze şi să decidă critica de 
specialitate, dar şi cititorii, cărora ne 
încredinţăm cu toată vulnerabilitatea 
noastră. 

 
4. Statul de drept în viziunea lui 

Petre Ţuţea 
 
Despre statul de drept, despre 

democraţie, nu ar trebui să se vorbească 
atât de mult opiniează Petre Ţuţea. „Eu, 
în materie de democraţie, nu am nicio 
părere personală. Mă bizui pe doi 
gânditori clasici. Pe Platon şi pe 
Aristotel. Platon susţine că sunt trei 

economist, the area that most who 
claim; but what is more beautiful than 
the philosophy of law! Do not just say 
this realm of law began, certainly 
earlier than the others - Faculty of 
Law and graduated and received a 
doctorate in Legal Sciences. He wrote 
and published a more consistent and 
probably to us all, or most of his 
philosophical writings, or economic 
stayed two newspaper pages (Left and 
Word) where he wrote under the 
pseudonym P. Boteanu, interwar is 
true. 

That is why our approach research 
focuses on the analysis and 
dimensioning of knowledge and 
targeted systemic perspective on the 
ideas of justice and the functioning of 
the rule of law, which at the time had 
great resonance and audience, and not 
They've still lost importance and 
timeliness. Since we did well or not, 
remains to assess and decide critics, 
and readers who entrust us with all 
our vulnerability. 

 
4. The Rule of Law in the vision 

of Peter Ţuţea 
 
About the rule of law, of 

democracy, should not talk so much 
says Petre Ţuţea. "I in terms of 
democracy, I have no personal 
opinion. I rely on two classical 
thinkers. Plato and Aristotle. Plato 
argues that there are three degenerate 
forms of government: tyranny, 
oligarchy and democracy. Aristotle 
says that democracy is the system in 
which each wants. And I said: as 
seen" [1]. The idea of the rule of law, 
democratic form today more than 
ever, the center of gravity of the 
concerns, political and social thought, 
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forme de guvernământ degenerate: 
tirania, oligarhia şi democraţia. 
Aristotel spune că democraţia este 
sistemul în care face fiecare ce vrea. Şi 
eu am spus: după cum se vede” [1]. 
Ideea de stat de drept, democratic, 
formează astăzi mai mult ca oricând, 
centrul de gravitație al preocupărilor, 
gândirilor politice şi sociale, fiecare 
încercând o formulă sau alta de 
reconstrucţie statală [2]. În acest sens, 
continua Petre Ţuţea, „Bergson e mai 
cuviincios ca Aristotel, şi zice că 
democraţia este singurul sistem 
compatibil cu libertatea şi demnitatea 
umană, dar are un viciu incurabil; n-are 
criterii de selecţie a valorilor. Deci 
democraţia e sistemul social în care 
face fiecare ce vrea şi-n care numărul 
înlocuieşte calitatea. Triumful cantităţii 
împotriva calităţii. Bergson a fost 
acuzat în micul dicţionar filosofic al lui 
Stalin că e fascist”. 

Se concepeau în vremea sa, dar şi 
azi, planuri de organizare a unui nou 
stat (nu de mult, asemenea fapte ţineau 
de domeniul speculaţiilor pure, astăzi 
avem atâtea elemente de cunoaştere 
încât, nu mai pare o naivitate sau lipsă 
de înţelegere a problematicii sociale şi 
politice, orice tentativă raţională de a 
schimba structural organizarea 
societăţii), se arăta, mai ales generaţiei 
tinere, mirajul unor noi aşezări, în care 
orice om de treabă îşi va găsi locul, şi 
energiile vor fi canalizate spre un scop 
bine definit. Şi, pentru a i se da acestei 
mişcări etatiste un caracter de noutate, 
este înfăşurată în formele ademenitoare 
ale democraţiei, ale statului de drept.  

Dacă în epoca sa, formula 
mussoliniană: „Totul în stat, nimic în 
afară de stat, nimic contra statului“ 
devenise un fel de leac miraculos, în 
stare să vindece toate neajunsurile unei 

each trying a different formula or 
state reconstruction [2]. In this sense, 
continue Petre Ţuţea, "Bergson's 
proper for Aristotle and say that 
democracy is the only system 
compatible with freedom and dignity, 
but it has a flaw incurable; has no 
selection criteria values. So 
democracy is the social system in 
which each wants and n number 
replaces quality. The triumph of 
quantity against quality. Bergsan was 
accused Stalin's little philosophical 
dictionary it's fascist". 

It is conceived in his time but 
today, plans to organize a new state 
(not much facts pertaining to the field 
also pure speculation, today we have 
so many elements of knowledge that 
no longer seems naive or lack of 
understanding of social issues and 
policy, any rational attempt to change 
the organization structure of the 
company), it looks especially young 
generation, the lure of new 
settlements in which any good man 
will find his place and energies will 
be channeled towards a definite 
purpose. And to give this a novelty 
statist movement is wrapped in the 
alluring form of democracy, the rule 
of law.  

If his time formula Mussolini: 
"Everything in the State, nothing 
outside the State, nothing against the 
state" had become a kind of miracle 
cure, able to heal all the shortcomings 
of a society in full decomposition, 
Petre Ţuţea's concern to this 
quadratic: nation-state-society is not 
speculative but practical. It can not be 
understood if you do not put the crisis 
causal structure and function by 
passing the three entities (note it's 
great global economic crisis of 1929-
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societăţi în plină descompunere, 
preocuparea lui Petre Ţuţea faţă de 
acest trinom - Stat-națiune-societate - 
nu este unul pur speculativ, ci unul 
pragmatic. El nu poate fi înţeles dacă 
nu-i pus în legătură cauzală cu criza de 
structură şi de funcționare prin care 
treceau cele trei entităţi (n.n. este vorba 
de marea criză economică mondială din 
1929-1933) şi nevoia presantă de 
schimbare. Situându-se în masa 
poporului, din care provenea, şi nu a 
elitei, a „misticei statului” cum o 
numea el, gânditorul a adoptat faţă de 
statul burghez o atitudine critică dintre 
cele mai vitriolante. Ilustratoare şi 
semnificative sunt, în acest sens, după 
cum aprecia filosoful, două realităţi 
necontestabile: alunecarea în labirintul 
legilor şi tendinţa de înlocuire a statului 
liberal cu statul autoritar, de tip 
corporativ. Explicându-se, arata că „se-
nmulțesc legile în aşa măsură încât cei 
chemaţi să le aplice, vor trebui să facă 
investigaţii serioase pentru a distribui 
unicul soi de dreptate în societatea de 
azi, dreptatea legală” [2]. 

Alunecarea aceasta în «labirintul 
legilor» îşi avea originea, după părerea 
sa, contrară multora dintre 
reprezentanții regimului parlamentar şi 
tuturor fasciştilor, în „viaţa complexă a 
grupului, în structura societăţii şi în 
regimul politic, mai ales dacă avem în 
vedere că statul burghez, stat prin 
excelenţă ales politic, se apără prin 
două mijloace: prin legi, care prezintă 
aparenţe inovatoare, şi prin măsuri 
militare şi polițienești”. „Şi noi ne 
punem toată nădejdea în schimbarea 
structurii statului liberal, dar nu 
adoptând formula mussoliniană, pentru 
simplu motiv că, o asemenea formulă 
de stat scapă de controlul popular; 
pentru că în locul voinţei majorităţii 

1933) and the pressing need for 
change. Hovering mass of the people, 
out of which came, not the elite, the 
"mystic state" as he called it, thinker 
adopted against the bourgeois state 
one of the most vitriolic criticism. 
Illustrative and are significant in this 
respect, as the philosopher appreciate 
two undisputable facts: slipping in the 
labyrinth of laws and tend to replace 
the liberal state with type 
authoritarian corporate state. 
Explaining, showing that "nmulţesc-
laws to the extent that those invited to 
apply will have to make serious 
investigation to distribute the only 
kind of justice in our society, legal 
justice" [2]. 

Slipping it into the "labyrinth of 
laws" originated in his opinion, 
contrary to many of the 
representatives of the parliamentary 
regime and all fascists, the "complex 
life of the group, the structure of 
society and the political system, 
especially if we consider that the 
bourgeois state, State elected political 
par excellence, it occurs by two 
means: by law showing innovative 
appearances and military and police 
action". "We all put our hope in 
changing the structure of the liberal 
state, but not taking formula 
Mussolini simply because such state 
formula escapes popular control; 
because instead will of the majority 
expressed freely in the democratic 
regime by means of universal 
suffrage, political will is embodied in 
the Prince and his suite [3]. This 
conception of determined denial of 
any restructuring of existing state on a 
corporate-fascist explains not only 
and perhaps primarily by leftist 
orientation, but rather, through his 
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exprimată în regimul democratic în 
mod liber prin mijloacele sufragiului 
universal, politica este concretizată în 
voința Principelui şi a suitei sale [3]. 
Concepția aceasta, de negare hotărâtă a 
oricărei restructurări a statului existent 
pe o bază corporatist-fascistă, se 
explica, nu numai şi, poate în primul 
rând prin orientarea sa de stânga, ci, 
mai degrabă, prin pornirile sale 
lăuntrice, raţionale, democratice, 
împotriva totalitarismului. Această 
manieră, în care pune şi demonstrează 
nelegitimitatea istorică a statului 
corporatist-fascist, îl onorează pe  Petre 
Ţuţea şi îl plasează printre cei mai 
reprezentativi şi mai de temut adversari 
ai reformării statului burghezo-liberal, 
prin aplicarea doctrinei «valahilor 
medievalizaţi» [4]. 

Continuând pe acelasi făgaş, Petre 
Ţuţea se întreabă, retoric, ca şi noi 
acum, în anul de grație, 2016, „este 
statul actual expresia juridică a 
naţiunii?” sau, cu alte cuvinte, „care 
mai este relaţia stat-națiune?” 
Răspunsul a venit tot de la el, prompt şi 
categoric: Da. Dar naţiunea trebuie 
limpezită, arătând că naţiunea este un 
concept istoric, amalgamat dintr-o 
anumită structură lingvistică din 
peisajul geografic şi eresuri populare, 
numit cu un termen global, tradiţie”. În 
concepţia sa «dacă există o ştiinţă a 
naţiunii, eu sunt de meserie român ». 
Mai mult, «naţionalismul poate fi 
practicat şi cuviincios. Nimeni nu poate 
interzice unui popor să-şi trăiască 
tradiţia şi istoria cu gloriile şi 
înfrângerile ei. Pârvan zice: Etnicul e 
punct de plecare şi universalul punct de 
sosire. Eu, ca naţionalist, am gândit 
multă vreme că naţiunea e punctul 
terminus al evoluţiei universale, fără 
naţiune intrăm în Turnul babilonului». 

inner impulses, rational, democratic, 
against totalitarianism. This way it 
gives and demonstrates the historical 
illegitimacy-fascist corporate state, it 
onnorează Petre Ţuţea and places it 
among the most representative and 
most feared opponents of reform 
bourgeois-liberal state by applying the 
doctrine of "medieval Wallachian" 
[4].  

Continuing on the same path, Petre 
Ţuţea asks rhetorically, as we are now 
in the year of grace, 2016, election 
year for the highest dignity in the 
state, the current state is the legal 
expression of the nation? ", or in other 
words which is the nation-state 
relationship?" The answer came all 
from him, promptly and emphatically: 
Yes. But the nation must be clarified, 
showing that the nation is a concept 
historically amalgamated from a 
particular linguistic structure of 
geographical landscape and popular 
superstitions, called a global term 
tradition. "In his view" if there is a 
science of the nation, I am Romanian 
handicraft. Moreover, "nationalism 
can be practiced. Nobady can not 
prohibit a people to live the tradition 
and history of glories and defeats 
them. Pârvan says ethnic is the 
universal starting point and your 
destination. I, as a nationalist, I 
thought a long time that the nation is 
the terminus of universal evolution, 
enter the Tower of Babylon". A little 
bit obsolete and this apocalyptic 
vision Petrica! The explanation may 
reside in the relative haste with which 
override the concept of nation, 
everything that interested him at the 
time of his spiritual existence and 
becoming, it was logical and 
historical arguments to defend their 
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Cam vetustă şi apocaliptică această 
viziune Nea Petrică! Explicaţia poate 
rezida şi în graba relativă cu care trece 
peste conceptul de naţiune, tot ceea ce 
îl interesa în acel moment al existenţei 
şi devenirii sale spirituale, era 
argumentarea logică şi istorică cu care 
îşi apăra ideile şi convingerile despre 
trecutul, prezentul şi viitorul națiunii 
române [5], a statului national, unitar, 
român, independent şi suveran.  

Faţă de aceste dezvoltări conclu-
zionăm că, văzute drept expresie 
juridică a naţiunii: (statul), ca formă 
eternă de comunitate şi existenţă a 
popoarelor (naţiunea) şi ca regim, ca 
sistem istoriceşte determinat de 
convietuirea oamenilor într-un spatiu 
dat (societatea), aceste trei entităţi sunt 
asezate în conceptia lui Petre Ţuţea pe 
o poziție de tip piramidal. La bază, 
societatea cu sfera cea mai largă de 
cuprindere; la mijloc, naţiunea; şi în 
varf statul - exponentul naţiunii şi 
societăţii care-l generează şi-l susţine. 
Deşi între ele există deosebiri de 
substanţă şi de cuprindere, filozoful le 
privește ca un tot organic, în interiorul 
căruia se stabilesc relaţii de 
interdependenţă şi funcţionalitate, de la 
bază la vârf şi invers [6]. 

Chiar dacă ideea că o federalizare a 
Europei prin crearea unui superstat, 
avand putere asupra statelor nationale, 
nu era posibilă pentru Petre Ţuţea, dacă 
ţinem seama de istoria acestui 
zbuciumat continent şi de stările de fapt 
existente, i-au adus etichetarea cu 
apelativul de naționalist, el nu s-a 
dezis, ci dimpotrivă, a recunoscut, cu 
sinceritate şi mândrie, că a fost 
naţionalist. «Am fost acuzaţi, noi ăştia 
de dreapta, că exagerăm puterea 
naţiunii. Toate popoarele fac aşa. 
Fiecare crede că neamul său e buricul 

ideas and beliefs about the past, 
present and future of the Romanian 
nation [5], of the national state, 
unitary, Romanian, independent and 
sovereign. 

In light of these developments 
conclude that seen as the legal 
expression of the nation (state), as 
eternal as the community and the 
existence of nations (nation) and the 
regime, as historically determined 
system of people living together in a 
given space (society), these three 
entities are placed in Peter's 
conception Ţuţea a pyramid position. 
Based society with the widest scope 
of coverage; middle nation; and peak 
state - nation and society exponent 
which it generates and sustains it. 
Although there are differences of 
substance between them and 
enrollment, the philosopher regards it 
as an organic whole, within which are 
established and functional 
interdependence of bottom and vice 
versa [6]. 

Although the idea that a 
federalization of Europe by creating a 
superstate, having power over nation 
states was not possible for Petre 
Ţuţea, if we consider the history of 
this troubled continent and actually 
existing states, brought the nationalist 
appellation labeling he was not 
denied, but rather honestly and 
proudly admitted it was nationalist. 
"I've been accused, we these of law, 
that exaggerate the power of the 
nation. All nations do so. Each 
believes that his nation's top of the 
world. Romanism meant for our 
generation, to be ourselves. That if I 
had not novel, I would be nothing" 
[7]. Petre Ţuţea not seem to share in 
this regard, Nae Ionescu's ideas, he 
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pământului. Românismul a însemnat, 
pentru generaţia noastră, să fim noi 
înşine. Că dacă n-aş fi român, n-aş fi 
nimic” [7]. Petre Ţuţea nu pare să 
împărtăşească, în această privinţă, 
ideile lui Nae Ionescu, el se simțea mai 
atras de concepția conservatoristă a lui 
Eminescu, care așeza statul, legiuitorul 
şi naţiunea, în ordinea naturală a lumii 
[5]. Naționalist da, dar retrograd şi 
xenofob n-a fost. S-a format şi s-a 
manifestat toată viaţa ca un naţionalist 
democrat, progresist, perfect şi deplin 
conştient că aparține unui neam real 
european, imposibil de încorporat prin 
absorţie de către alte popoare [5], 
dovedindu-se original şi prin teoria sa 
asupra statului. Fapt explicabil, întrucât 
statul, văzut ca instituţie politico-
juridică, ocupă un loc central în 
meditaţiile sale. Putem adăuga la 
explicaţie, şi interesul deosebit pe care 
cugetătorul l-a manifestat, în 
permanenţă, pentru viaţa social-
politică. 

 
5. Coordonatele democraţiei în 

gândirea lui Petre Ţuţea 
 
O abordare din prespectivă socio-

politică a democraţiei aşa cum am mai 
afirmat, nu poate fi efectuată, fără a 
face trimitere la analogiile dintre 
evenimentele istorice din România 
dintre anii 1936 până în 1948, 
caracterizaţi de ascensiunea mişcărilor 
fasciste, de cel de-al doilea război 
mondial, de hegemonia Germaniei 
hitleriste până la instaurarea regimului 
comunist cu sprijinul ocupaţiei 
sovietice. Receptarea lui Petre Ţuţea 
este marcată, în mare parte, de un 
accent politic. Legăturile lui cu Garda 
de Fier nu constituie un aspect singular 
şi nici uşor de delimitat în timp. O 

felt drawn to conservative conception 
of Eminescu, who sat the state 
legislature and the nation, in the 
natural order of the world [5]. 
Nationalist, but it was retrograde and 
xenofom. Was formed and manifested 
entire life as a nationalist democrat, 
progressive, perfect, and fully aware 
that belongs to a real nation European 
impossible incorporated by absorption 
by other peoples [5], and by proving 
original theory of the state. Which is 
explained as the State seen as 
politico-legal institution, occupies a 
central place in his meditations. We 
can add to the explanation and the 
particular interest which exhibited 
thinker, constantly, for social and 
political life. 

 
 
5. Coordinates democracy in his 

thinking Petre Ţuţea 
 
A socio-political approach from 

the perspective of democracy as we 
have said, can not be made without 
reference to the analogies between 
historical events in Romania from 
1936 until 1948, characterized by the 
rise of fascist movements of the War 
global hegemony of Nazi Germany 
until the communist regime with the 
support of the Soviet occupation. 
Petre Ţuţeaeste reception marked 
largely by political emphasis. Links 
with the Iron Guard's not a single 
aspect or while easily defined. A near 
legionary movement occurs under 
intellectual attraction exerted on an 
entire generation of Nae Ionescu. In 
our view, a clarification of this type, 
belongs primarily and less literary 
history or the history of religions. 

Ţuţea's Meditations on matters of 
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apropiere de mişcarea legionară se 
produce sub atracţia intelectuală, 
exercitată asupra unei întregi generaţii, 
de Nae Ionescu. În viziunea noastră, o 
clarificare de  acest tip, aparţine în 
primul rând istoriei şi mai puţin 
economiei sau dreptului. 

Meditaţiile lui Ţuţea asupra 
chestiunilor de drept nu sunt deloc 
întâmplătoare. Caracterul său onest şi 
ambiţia de luptător, nu îl puteau situa în 
afara unor asemenea preocupări. Aşa se 
şi explică de ce, după terminarea 
studiilor la Facultatea de drept, de la 
Cluj, şi-a susţint şi doctoratul, tot în 
domeniul ştiinţelor juridice, audiind 
cursurile unor mari jurişti ai vremii. 
Dar, preocuparea pentru studiul 
dreptului s-a menţinut şi după intrarea 
sa în politică, unde, angajat în 
publicistică, a luptat pentru ameliorarea 
situaţiei ţării, nu numai în plan cultural, 
ci şi în plan economic şi juridic. Cert 
este că, majoritatea reflecţiilor sale 
asupra problematicii dreptului, sunt de 
o mare actualitate şi în prezent. 
Oricum, ar fi de o mare utilitate în 
formarea studenţilor care studiază 
dreptul. Aceasta este, de fapt, şi 
principala justificare a prezentei lucrări. 

În structura acestei cercetări trebuie 
reliefată şi concepţia lui Petre Ţuţea 
despre democraţie. „Fără  să gândesc în 
stilul darwinismului social, nu pot să 
rămân indiferent la incapacitatea 
democraţiei de a asigura selecţiunea 
naturală a valorilor. Democraţii 
gândesc corpul social aritmetizat: 
numără capetele toate şi unde e 
majoritate, hai la putere. Sufragiul 
turmei! Asta e părerea mea despre 
democraţie. Eu, cât aş fi de aristocratic 
în gândire, politic trebuie să fiu 
democrat. Masa e absolută; fiecare 
prost luat în parte e un prost şi atât. Dar 

law are not accidental. His character 
and ambition honest fighter, could not 
be outside of such concerns. This 
explains why, after graduating from 
law school, from Cluj, has susţint and 
Ph.D., all in the field of legal science 
ments, attending the courses of great 
jurists of the time. But concern for the 
study of law was maintained after 
entry into politics, where, engaged in 
journalism, fought to improve the 
situation of the country, not only 
culturally but also economically and 
legally. The fact is that, most of its 
reflections on issues of law, are of 
great topical today. However, it would 
be of great utility in forming students 
studying law. This is, in fact, the main 
justification of this paper. 

The structure of this section must 
be emphasized and Petre Ţuţea's 
conception of democracy. "Without 
thinking style social Darwinism, can 
not remain indifferent to the inability 
of democracy to ensure selections are 
natural values. Democrats think 
aritmetizat social body: all the ends 
are where it's majority, come to 
power. Suffrage flock! That's my 
opinion about democracy. I, as the 
aristocratic Ib I thought, I must be 
politically Democratic. The table is 
absolute; each taken separately fool is 
a fool and so. But all these fools, 
taken together, are a historical 
principle. By its very ideological 
order, democracy requires the idiot to 
stand by genius. The bad news is that 
people can get trapped in herds 
exception democratic. What decides 
the table is absolute, because the mass 
is expressed species. By expressing 
individual personality. But sometimes 
a person gets so much influence over 
the masses. They are elected. History 
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toţi proştii ăştia, luaţi împreună, sunt un 
principiu istoric. Prin însăşi ordinea ei 
ideologică, democraţia îl obligă pe idiot 
să stea alături de geniu. Partea proastă 
este că oamenii de excepţie pot ajunge 
captivi în cirezile democrate. Ce decide 
masa are caracter absolut, deoarece 
prin masă se exprimă specia. Prin 
individ se exprimă personalitatea. 
Numai că uneori, un individ ajunge să 
influenţeze foarte mult asupra maselor. 
Aceştia sunt aleşii. Istoria e făcută de 
aleşi. Paradoxul societăţii umane este 
că mulţimea îi produce pe conducători, 
iar aceştia o conduc. Istoria de echilibru 
social e caracteristica oricărei 
democraţii. Asta e forţa constantă a 
democraţiei. Iar extremelor - fie 
extremei stângi, fie extremei drepte - 
care violează ideea de echilibru social, 
democraţia le este ostilă”. 

Deşi nu a edificat o ontologie 
juridică sistematică, Ţuţea aduce 
argumente profunde, bazate pe 
raţionamente imbatabile, cu premise 
istoriste şi organiciste, privind 
democraţia. Cu referire la această 
chestiune sugerăm o apropiere a lui 
Petre Ţuţea de Eminescu, situându-se, 
în felul său, pe aceeaşi linie de gândire 
cu poetul nostru naţional, nepereche: 
„Şi popoarele dorm. În începutul 
instinctiv al vieţii lor, ele trăiesc în stat 
natural, asemenea albinelor, îşi crează 
instituţii şi un uz; ce ar trebui să le 
găsească bune dacă le-ar crea cu 
conştiinţa, ba care sunt din punctul lor 
de vedere mai raţionale şi mai bine-
ntocmite, decât legi şi instituţii create 
prin reflecţie. Instituţiile cresc ca 
plantele, totul în ele e cuminte, fără ca 
mintea să fi jucat v-un rol la creşterea 
lor, instinctul sigur al naturii le-a creat 
bune, şi oamenii vegetează în acest 
organism viu, fără să-şi dea seama, ba 

is made by elected officials. The 
paradox of human society is that it 
produces the heads crowd and they 
run. The history of social balance is 
characteristic of any democracy. 
That's a constant force of democracy. 
And the extremes - either the far left 
or far right - which violates the idea 
of social equilibrium, it is hostile to 
democracy". 

Although not systematically built a 
legal ontology, argues Ţuţea deep 
unbeatable based reasoning with 
istoriste and organicist premises, on 
democracy. With reference to this 
issue suggest an approach Petre 
Ţuţeade Eminescu standing in its 
way, the same line of thinking with 
our national poet, unpaired "... And 
people sleep. In the beginning of their 
lives instinctively, they live in a 
natural state, like bees, they create 
institutions and use; you should find 
them better if they would create 
awareness, and even that their views 
are more rational, well-drafted, but 
laws and institutions created by 
reflection. Institutions grow the 
plants, everything in them is good, 
without the mind you have played a 
role in their growth, sure instinct of 
nature created them good and people 
vegetate in the living organism, 
without realizing it, ba without them 
alive-n mind how it could be 
otherwise. But when laws are written? 
When you start becoming controversy 
when naivety cease when use begins 
to be seen as empty form and not as 
spontaneous expression of a sense of 
a necessities ?" [8]. And yet, 
thoughtfully, "the best social system 
is the departing to respect human 
mask: democracy. Democracy is 
imperfect, but it's hard lived without 
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fără să le vie-n minte cum ar putea fi 
altfel. Dar când se scriu legile? Când 
încep a deveni controverse, când 
naivitatea încetează, când uzul începe a 
fi privit ca formă goală şi nu ca 
expresia spontană a unui înţeles, a unei 
trebuinţe ?” [8].  Şi totuşi, pentru 
gânditor, «cel mai bun sistem social e 
cel care pleacă de la respectul măştii de 
om: democraţia. Democraţia e 
imperfectă, dar fără ea e greu de vieţuit. 
Este un soi de haos suportabil. În 
democraţie legea funcţionează, în 
vreme ce în comunism legea nu există; 
e tiranie». 

 
6. În loc de concluzii. Dilema 

românească: etnocentrism sau inter 
(multi) culturalitate 

 
Încerc în rândurile ce urmează, să 

ordonez câteva gânduri despre 
contribuţia lui Petre Ţuţea la filosofia 
dreptului, şi aş dori să mă refer în 
primul rând la actualitatea ideilor sale, 
mai ales că noua ideologie, a 
mondializării şi europenizării, a 
integrării într-o Europă tot mai 
americanizată, în care civilizaţia 
utilitaristă şterge identităţile şi 
tolerează, din ce în ce mai indispusă, 
orice angajament moral sau spiritual 
care ar susţine contrariul. În acest 
spaţiu parcă nu ar mai avea loc Mihai 
Eminescu, Nicolae C. Paulescu, 
Nichifor Crainic, Nae Ionescu, Mircea 
Eliade, Vasile Băncilă, Mircea 
Vulcănescu, Mircea Eliade, Emil 
Cioran ori Petre Ţuţea, căruia nu-i 
plăcea să i se spună filosof, ci prefera 
să se numească pe sine „gânditor 
creştin” [9]. 

Există, în fond, un circuit de idei 
geniale în cultura românescă, pe linia 
Eminescu - Nae Ionescu - Petre Ţuţea, 

it. It is a kind of chaos bearable. In 
democracy the law works, while in 
communism law does not exist; it's 
tyranny". 

 
6. Instead of conclusions. 

Romanian dilemma: ethnocentrism 
or inter (multi) culturality 
 

Try the following lines to sort out 
some thoughts about his contribution 
to the philosophy of law and Petre 
Ţuţea I like to refer primarily to the 
timeliness of his ideas, especially the 
new ideology of globalization and 
Europeanization, integration into a 
Europe whole in Americanized delete 
utilitarian civilization identities and 
tolerate the increasingly indisposed 
any moral or spiritual commitment, to 
the contrary. In this space would not 
occur if Mihai Eminescu, Nicolae C. 
Paulescu, Crainic, Nae Ionescu, 
Mircea Eliade, Vasile Bancila, Mircea 
Vulcănescu, Mircea Eliade, Emil 
Cioran, Petre Ţuţea times which did 
not like to be called a philosopher but 
prefer to call themselves "Christian 
thinker" [9]. 

There are, in fact, a circuit brilliant 
ideas in a Romanian culture, the line 
Eminescu - Nae Ionescu - Petre Ţuţea, 
what he expects final capture into a 
work of superior synthesis since, like 
Petre Ţuţea - man can not save 
without God, much less against God. 
Then, mărturisec something I wrote 
this material mind, and soul. I did so 
because I was convinced that Petre 
Ţuţea can not be understood and 
played the world to which it belongs, 
in all his majesty and brilliance than 
revealing not only philosophical and 
economic register and the legal; 
because he himself was in some 
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ce-şi aşteaptă captarea finală într-o 
operă de superioară sinteză, întrucât, 
asemenea lui Petre Ţuţea - omul nu se 
poate salva fără Dumnezeu şi, cu atât 
mai puţin, împotriva lui Dumnezeu. 
Apoi, mai mărturisec ceva, am scris 
acest material cu mintea, dar şi cu 
sufletul. Am procedat astfel deoarece 
am fost convins că Petre Ţuţea nu poate 
fi înţeles şi redat lumii căreia îi 
aparţine, în întrega sa măreţie şi 
strălucire, decât dezvăluind nu numai 
registrul filosofic şi economic, cât şi cel 
juridic; pentru că el însuşi a fost, în 
unele demersuri teoretice şi practice, 
jurist de profesie. Adevărata sa vocaţie, 
cu care îşi identifica destinul, era 
„aceea de om de stat de creator de legi, 
care să guverneze poporul” [5]. „Am 
vrut să devin legiuitor; de ce? „pentru a 
face oamenilor bine cu carul”. Să fii 
absolvent de drept, şi să faci 
specializări în străinătate, cu intenţia de 
a deveni conducător economic şi 
politic, să te dedici, o bună parte din 
viaţă, meseriei de jurnalist, să accepţi, 
voit şi nu fortuit, calitatea de demnitar, 
şi să nu scrii decât ocazional şi nu pe 
măsura posibilităţilor, deci să nu ai o 
operă teoretică în adevăratul sens al 
cuvântului, şi totuşi să te numeri printre 
cei mai proeminenţi filosofi ai timpului 
este, cu adevărat, un caz nepereche, un 
paradox fără precedent [5].  

Invocată mai puţin această activitate 
de jurist practician, este de natură să 
ajute la fixarea mai riguroasă a lui Petre 
Ţuţea în istoria de gând şi de faptă a 
neamului nostru, dar nu rezolvă 
problema însăşi; nu răspunde tranşant 
şi convingător, la întrebarea dacă 
„ţăranul imperial din Muşcel” a creat 
sau nu în adevăratul sens al cuvântului, 
o operă autentică, de incontestabilă 
ţinută ştiinţifică şi perenitate, care să 

theoretical approaches and practical 
lawyer by profession. His true 
vocation to identify their destiny was 
"that of a statesman the creator of 
laws to govern the people" [5]. I 
wanted to become a legislator; why? 
"To make people better by cart". 
Being a graduate in law and do 
specializations abroad with the 
intention of becoming a leader 
economically and politically, to 
commit a large part of his life, 
working as journalists, to accept 
willingly and not fortuitous quality of 
official and not write than ocaziopnal 
and not as far as possible, so you do 
not have a theoretical work in the true 
sense of the word, and yet you are one 
of the most prominent philosophers of 
the time is really an odd case, an 
unprecedented paradox [5].  

Relied less lawyer practicing this 
activity is likely to help fix Petre 
Ţuţea rigorous in thought and deed 
history of our nation, but not solve the 
problem itself; not categorical and 
convincing answer to the question 
whether "imperial peasant of Muscel" 
created or not in the true sense of the 
word, a genuine work of indisputable 
scientific and perennial held that 
effectively contributes substantially to 
the enrichment and spiritual heritage 
of the country.  

Petre Ţuţea held the world to 
perceive and hold him as a lawyer, 
but not of Department leadership and 
decision making and to be more 
liberal defined itself: explaining 
claimed that "in the climate created by 
liberal spiritual breathing, moving 
values undisturbed by anyone. "This 
attachment to liberalism, however, did 
not prevent him dissociate, 
philosophy, democracy, on the ground 
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contribuie efectiv şi substanţial la 
îmbogăţirea tezaurului spiritual al ţării.  

Petre Ţuţea a ţinut ca lumea să-l 
perceapă şi să-l reţină ca un jurist, nu 
de catedră ci de conducere şi decizie şi 
pentru a-i fi mai uşor s-a autodefinit 
liberal: explicându-se, susţinea că „în 
climatul creat de liberali se poate 
respira spiritual, valorile mişcându-se 
nederanjate de nimeni”. Acest 
ataşament la liberalism, nu l-a 
împiedicat totuşi să-l disocieze, 
filosofic, de democraţie, pentru motivul 
că el „e aproape de gândirea 
aristocratică a corpusului social”. 
Operând o atare disociere filosofică nu 
înseamnă că a ales între liberalism şi 
democraţie; de fapt şi în fapt, a optat 
pentru liberalism şi democraţie şi a 
respins ca inacceptabile şi neavenite, pe 
toate celelalte sisteme, înainte de toate 
cele de esenţă şi factură totalitară. A 
optat pentru un stat de drept în care 
înfăptuirea justiţiei şi a binelui public 
să fie mai presus de orice interese. Pe 
acest filon de gândire s-a format şi s-a 
situat Petre Ţuţea; „gândirea sa a fost 
putenic influenţată şi marcată de marii 
gânditori români şi străini; a căpătat 
trăsături multiple şi, prin urmare şi-a 
croit un loc propriu, aparte în cartea 
minţii şi înţelepciunii româneşti” [5]. 

În timp, majoritatea cercetătorilor 
care s-au ocupat de gândirea social-
politică a lui Petre Ţuţea au insistat, cu 
precădere, asupra problematicii 
statului, tratând mai puţin mesajul 
reflecţiilor asupra dreptului şi dreptăţii. 
El a studiat sistematic problematica 
ştiinţelor social-politice, inclusiv cele 
ale ştiinţelor juridice şi nu s-a mulţumit 
doar cu o simplă informare, ci a insistat 
pentru a înţelege şi pentru a propune 
soluţii temeinice la problemele 
practice, legate de conceperea şi 

that he "thought it almost aristocratic 
social corpus". Operating such a 
dissociation is not CAA philosophical 
choice between liberalism and 
democracy; actually and in fact, has 
opted for liberalism and democracy 
and rejected as unacceptable and void, 
all other systems before all the esnţă 
and totalitarian bill. He opted for the 
rule of law where justice and public 
good be above all interests. In this 
vein of thought was formed and 
located Petre Ţuţea; You can 
influenced his thinking was marked 
by great thinkers and Romanian and 
foreign; acquired multiple traits and 
therefore made its own place, separate 
the mind and wisdom Romanian book 
[5]. 

While most researchers have dealt 
with the socio-political thinking of 
Petre Ţuţea insisted mainly on state 
issues, treating less than reflections on 
law and justice message. He 
systematically studied social sciences 
and political issues, including the 
legal sciences and was not satisfied 
with just a simple information but 
insisted to understand and propose 
sound solutions to practical problems 
related to the design and 
implementation of law. giving ample 
space origin state justice mechanisms, 
the content of laws. From the 
perspective of legal philosophy, Ţuţea 
given most attention to the problem 
and the issue of state law, the doctrine 
organicist perspective. with the core 
idea that law is created by the 
collective spirit of the people. The 
perimeter "phenomenology law" 
thinker emphasized strongly on the 
need to ensure the legitimacy of all 
rules of law, so they have not only 
juridical but also justice, that is based 
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aplicarea dreptului, acordând spaţii 
ample originii statului, mecanismului 
justiţiei, conţinutului legilor. Din 
perspectiva filosofiei juridice, Ţuţea 
acordă cea mai mare atenţie problemei 
dreptului şi problemei statului, în 
perspectiva doctrinei organiciste, având 
ca nucleu gândul că dreptul este creat 
de spiritul colectiv al poporului. În 
perimetrul „fenomenologiei dreptului”, 
gânditorul a subliniat, cu insistenţă, 
asupra necesităţii de asigurare a 
legitimităţii tuturor normelor de drept, 
astfel încât acestea să aibă nu numai 
juridicitate, ci şi justeţe, respectiv să fie 
fundamentate pe validitate socială şi pe 
încărcătura lor morală. Iar juridicitatea 
trebuie legată de solul istoriei şi de 
spiritualitatea naţională. Numai într-un 
asemenea ansamblu, se va limpezi 
originalitatea lui Petre Ţuţea, pe fondul 
comun al gândirii europene, iar ipoteza 
de la care am plecat, potrivit căreia 
acesta a avut contribuţii importante şi 
în problematica filosofiei dreptului, se 
confirmă.  

Puternica sa conştiinţă justiţiară, l-a 
determinat să mediteze îndelung, 
asupra tuturor temelor legate de viaţa 
social politică. A făcut-o, însă, într-un 
mod temeinic şi coerent. Mai întâi, 
meditând pe cont propriu asupra fiinţei, 
a asumat arheul ca principiu explicativ 
şi s-a plasat pe „culmile gândirii 
filosofice moderne”. Altfel spus, el s-a 
situat deasupra dilemei filosofiei 
europene tradiţionale. «Eu, cultural, 
sunt un european, dar fundamentul 
spiritual e de ţăran din Muşcel» spunea 
Petre Ţuţea. A intuit o explicaţie 
ontologică generală, de la care a plecat, 
pentru a înfiripa şi o filozofie practică.  

Hăituit în timpul vieţii, ca român şi 
personalitate distinctă a românilor în 
plan european, destinul lui Petre Ţuţea 

on the validity of their social and 
moral charge. And the juridicity be 
related to soil history and national 
spirituality. Only in such combination 
will clear his originality Petre Ţuţea 
amid common European thought and 
hypothesis from which we departed, 
that he made important contributions 
in philosophy of law issue is 
confirmed. 

Its strong conscience bullet, led to 
meditate at length on all topics related 
to social life politics. He did, 
however, in a thorough and 
consistent. First, meditating on your 
own on the being assumed arch 
explanatory principle and placed on 
"peaks modern philosophical 
thinking." In other words, he was 
above dilemma traditional European 
philosophy. "I cultural, are a 
European, but spiritual foundation's 
peasant Muscel" said Petre Ţuţea. A 
general ontological intuition 
explanation, from which he left, to 
knock and practical philosophy.  

Hunted in life, as distinct 
personality Romanian and Romanians 
in Europe, his destiny Petre Ţuţea not 
escaped even after the entry into 
nothingness; Chase and his work is 
marked by both specific national in 
form of philosophical and religious as 
it is in content. Thinker and his work 
have been identified with the history 
of the nation [10]. Continuously 
oscillating between philosophy and 
theology, Petre Ţuţea has found time 
for law, but remains faithful to the 
empire certainty, which for him is 
embodied the evangelical dogma. He 
imposed the Treaty of Christian 
anthropology as in triad nation-state-
society triangle God, nation, people 
and states that there is only one path 
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nu a scăpat nici după intrarea în neant; 
îi este haituită şi opera, marcată 
deopotrivă de specific naţional, în 
formă, pe cât de filozofică şi religioasă 
este în conţinut. Gânditorul şi opera lui 
s-au identificat cu istoria neamului 
[10]. Pendulând continuu între filosofie 
şi teologie, Petre Ţuţea şi-a găsit timp 
şi pentru drept, dar rămâne fidel 
imperiului certitudinii, care, pentru el 
este întrupat de dogma evanghelică. El 
impune, în Tratatul de antropologie 
creștină ca şi în triada stat-naţiune-
societate, triunghiul Dumnezeu, 
națiune, om, şi afirmă că există o 
singură cale spre adevăr: calea creștină, 
căci dacă luăm în serios creştinismul, 
asemenea lui Petre Ţuţea, omul nu se 
poate salva fără Dumnezeu; şi cu atât 
mai puţin, împotriva lui Dumnezeu.  

Adulat sau hulit, Petre Ţuţea rămâne 
o piatră de încercare pentru toţi 
cercetătorii operei sale, o provocare pe 
care Dumnezeu a binevoit să o 
rânduiască, încercatului popor român. 
Ca gânditor, el a fost socotit, de mulţi, 
un Socrate, deşi de regulă, el nu a 
folosit metoda cunoscută a 
dialecticianului antic. Am putea, totuşi, 
apropia frământarea dramatică a lui 
Petre Ţuţea în această ordine, de aceea 
a lui Socrate, care şi el ţintea 
colaborarea cu zeul, sfinţenia, fără însă 
a ajunge s-o realizeze vreodată. Ca şi 
Socrate, Ţuţea, ţăranul din Muscel e un 
om exclusiv al cetăţii, defel al naturii, 
aceasta o va spune de mai multe ori: nu 
dă doi bani pe ea, nu o vede, nu are 
ochi şi nici alte simţuri pentru natură. 
În sfârşit, tot ca şi Socrate întemniţatul, 
zilele de recluziune în închisori şi sub 
cenzura dictaturilor roşii, i se par lui 
Petre Ţuţea ca singurele şi cu adevărat 
luminoase, „aci va suferi 
transfigurarea, pătimeşte cu 

to truth: the Christian way, because if 
we take Christianity seriously, like 
Petre Ţuţea, man is can save without 
God; and much less, enemy God. 

Adored or blasphemed Petre Ţuţea 
remains a touchstone for all 
researchers of his work, a challenge 
that God has been pleased to appoint, 
Romanian people. As a thinker, he 
was considered by many a Socrates, 
though usually he did not use the 
method known ancient dialectician. I 
can still close kneading Petre Ţuţea 
dramatic in this respect that of 
Socrates, that he was aiming 
cooperation with God, holiness, 
without ever reaching realize it. Like 
Socrates, Ţuţea peasant exclusive 
Muscel is a man of the city, at all of 
nature, it will say several times: do 
not give a damn about it, do not see, 
do not have eyes or other senses to 
nature. Finally all that Socrates 
prisoner, days of confinement in 
prisons and under dictatorships 
censoring red hair Petre Ţuţea is that 
the only and truly bright, "here will 
undergo transfiguration, Suffering 
with God". Here he asks, as the great 
man martyred, if you can heed what 
god whispers in your ear about his 
mission, if then you have to confirm it 
- and how, and when? [10]. 

Sandwiched between legend and 
reality - a plan to which he himself 
has made enough trouble - Petre 
Ţuţea enhances his legend still. This 
apparently happened to his great 
designs, Socrates and Plato, Thomas 
Aquinas, that our thinker would look 
after each and physically. The reality, 
however, his life Petre Ţuţea was as 
hard as hard as he is legend. 
Therefore it seems quite risky to 
attempt to describe here under the 
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Dumnezeu”. Aici, el se întreba, precum 
marele om martirizat, dacă poate da 
ascultare zeului ce-i şoptește în ureche 
despre menirea sa, dacă apoi va trebui 
să-l confirme - şi cum, şi cand? [10]. 

Aflat între legendă şi realitate - un 
plan la care el însuşi a depus destulă 
trudă - lui Petre Ţuţea îi sporește încă 
legenda. Acest lucru se pare că s-a 
întâmplat şi marilor sale modele, 
Socrate şi Platon, lui Thomas din 
Aquino, cu care gânditorul nostru ar 
semâna, după unii, şi fiziceşte. 
Realitatea, însă, în viaţa lui Petre Ţuţea, 
a fost tot atât de tare pe cât de tare-i 
este legenda. Tocmai de aceea mi se 
pare destul de riscantă încercarea de a-l 
descrie aici sub zodia sfinţeniei. 
Fiindcă în ce fel, cum să mai doreşti 
sfințenia, dacă te-ai îndeletnicit atâta cu 
cele ale omului, iar ideii din cer i-ai 
făcut câteodată, precum atenianul; cu 
degetul în figura cunoscută? Intrebarea 
e legitimă în cazul lui Petre Ţuţea, care 
s-a amestecat, des şi cu urmări pe 
termen lung, în politică şi în treburile 
puterii; cât despre pitorescul prezenţei 
sale rostitoare în lumea de tot soiul, ce 
să mai vorbim? 

În anii antebelici, iscăleşte 
Manifestul Revoluției Naționale, 
împreună cu Sorin Pavel, Petre Marcu 
Balş (Panchea), N. Tatu, Gheorghe Tite 
(ai cărui urmaşi, demni maramureşeni 
i-am cunoscut într-un neuitat pelerinaj 
la Săpânţa cu ceva timp în urmă, Tite şi 
Ţuţea fiind buni prieteni îşi întorceau 
reciproc vizitele la Boteni şi Săpânţa). 
Cu acest manifest, lucrare de tinereţe, 
începe probabil gândul unei şcoli, al 
unei pedagogii naţionale. Această 
școală ar trebui să fie, poate că a gândit 
aşa şi Petre Ţuţea, precum şcoala aceea 
concepută de Constantin Noica, o 
scoală unde să nu se predea nimic în 

sign of holiness. Because how such 
longer wish to holiness as if you were 
engaged with the human, and the idea 
of heaven did you do sometimes, like 
the Athenian; known figure finger? 
The question is legitimate if Ţuţea 
Petre, who often mixed and long-term 
consequences in politics and in the 
affairs power, but his presence on the 
scenic rostitoare the world of all 
kinds, not to mention?  

In pre-war years, sign the writing 
National Revolution Manifesto with 
Sorin Paul, Peter Mark Bals 
(Panchea), N. Tatu, George Tite. With 
this manifesto, youth ministry, 
probably start thinking of a school, a 
national teachers. This school should 
be, maybe he thought so and Petre 
Ţuţea, as conceived by Noica that 
school, a school where not to teach 
anything besides spirit, no content, no 
tips, no teaching. Exegezaa Petre 
Ţuţea is a scholarly documenare 
battle. He consulted books, 
predominantly by German brokerage 
belong to established names in 
various fields: religion, philosophy, 
science, law, economics, art, etc., 
from primary times to contemporary 
world culture. Encyclopedic nature of 
voluntary exposure contrasteză 
explicit information, without getting 
vulgar. It was therefore also called 
"genius at Boteni"! 

Petre Ţuţea, however, was not a 
genius. Not invented anything, did not 
find anything, not scored, decisive, 
any field of knowledge [11]. But it's 
prefect acceptable in colloquial 
language, to tell about something you 
like very much that's brilliant. Petre 
Ţuţea was very loved after 1990, 
when the whole of Romania could see 
and hear the talking. For a while, it 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 5. Issue 1/2016 - http://juridica.ugb.ro/ - 
Valentin-Stelian BĂDESCU 

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

26 
 

afară de spirit, nu conţinuturi, nu 
sfaturi, nu învăţături. Exegeza lui Petre 
Ţuţea este bătălia pe o erudită 
documenare. Cărţile consultate de el, 
cu predilecţie prin intermediere 
germană, aparţin unor nume consacrate 
în domenii diverse: religie, filosofie, 
ştiinţă, drept, economie, artă, etc., de la 
timpurile primare ale culturii universale 
până în contemporaneitate. Caracterul 
enciclopedic al informației contrastează 
cu expunerea voluntar explicită, fără a 
ajunge la vulgarizări. De aceea, a fost 
supranumit şi «Geniul de la Boteni» ! 

Petre Țuțea, totuși, nu a fost un 
geniu. Nu a inventat nimic, nu a 
descoperit nimic, nu a marcat, 
decisiv, niciun domeniu al cunoașterii 
[11]. Dar, e prefect acceptabil, în 
limbaj colocvial, să spui, despre ceva 
ce-ți place mult, că e genial.  Petre 
Țuțea a  fost  foarte iubit după 1990, 
când întreaga Românie l-a putut 
vedea și auzi vorbind. O vreme, părea 
că un adevărat cult se naște în jurul 
său. Era carismatic, hâtru, extrem de 
inteligent, și spunea ceea ce românii 
traumatizați ai acelor timpuri vroiau 
să audă: că sunt un popor măreț 
(„Poporul român e una din minunile 
lui Dumnezeu în marșul lui pe 
Pământ” ori „Dumnezeu este român. 
Sau, dacă nu, sunt împotriva Lui”), 
dar și că sunt un popor decăzut, de 
proști, mai ales după victoria 
zdrobitoare a lui Ion Iliescu în 
alegerile din 20 mai 1990 („Am făcut 
12 ani de pușcărie pentru un popor de 
imbecili”). Ciudat, ambele mesaje, 
doar aparent contradictorii, produceau 
mare plăcere românilor acelui timp.  

Țuțea a sedus pe toată lumea, cu 
un fel de radicalism șugubăț. Vorbele 
lui erau tăioase ca diamantul, 
mergeau direct la țintă. În același 

seemed that a cult is born around it. 
He was charismatic, witty, highly 
intelligent and say what traumatized 
Romanians of the time they wanted to 
hear: that they are a great people 
("The Romanian people is one of the 
wonders of God's march on earth" or 
"God is Romanian. Or, if not, are 
against him"), and they are a fallen 
people, stupid, especially after the 
overwhelming victory of Ion Iliescu 
in the elections of May 20, 1990 ("I 
did 12 years in prison for a nation of 
imbeciles". Strangely, both messages 
only apparently contradictory, 
producing pleasure Romanians that 
time.  

Ţuţea seduced everyone with a 
funny kind of radicalism. His words 
were sharp as diamond, went directly 
to the target. At the same time, it was 
something nice, put something soft 
words that just read today by someone 
who has no idea how Ţuţea speaking 
may seem very hard. Someone who 
knew well before 1990, when 
Romanian few knew who it 
understandable reasons, he suggested 
as a key to reading his words colossal, 
like "I walk between my nation and 
God" or "I read his criticism 
Bucharest information read Kant as" a 
little exercise of imagination. Think 
that after speaking those words to 
tower or other places, returning to the 
interlocutors and winks. Somehow, 
his words should be read as we read 
about Cioran, his great friend. It is not 
by chance that the two, although 
apparently think very differently, are 
very similar. Both speak harsh words 
as the Himalayas, as God, death, 
people, history and the like with the 
lightness of a skillful juggling. 
Therefore, you should always 
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timp, era ceva simpatic, ceva ce 
punea surdină cuvintelor care, doar 
citite astăzi de cineva care nu are 
habar cum vorbea Țuțea, pot părea 
foarte tari. Cineva care l-a cunoscut 
bine înainte de 1990, când puțini 
români știau cine e, din motive lesne 
de înțeles, mi-a sugerat drept cheie de 
lectură a vorbelor sale colosale, de 
genul  „Mă plimb între neamul meu și 
Dumnezeu” ori „citesc Criticile lui 
Kant cum citesc Informația 
Bucureștiului”, un mic exercițiu de 
imaginație. Gândiţi-vă că, după ce 
rostea vorbele astea la Turn sau în 
alte locuri, se întorcea spre 
interlocutori și făcea cu ochiul. Într-
un fel, cuvintele sale trebuie citite 
cam cum citim pe Cioran, marele lui 
prieten. Nu e deloc întâmplător că cei 
doi, deși aparent gândesc foarte 
diferit, sunt foarte asemănători. 
Amândoi rostesc cuvinte grele ca 
Himalaya, precum Dumnezeu, 
moarte, popor, istorie și altele 
asemenea, cu lejeritatea unei jonglerii 
măiestre. De aceea, trebuie mereu 
percepută o mică doză de ușurătate 
îndărătul acestor vorbe, excelent 
exprimată prin gestul făcutului cu 
ochiul. Altfel, am fi puși într-o 
tensiune supra-omenească de 
incandescența gândului unui Țuțea, 
ori de abisul gândului unui Cioran. 
Asta, mă grăbesc să spun, nu 
alterează deloc seriozitatea mesajului. 
Temperează. Fusese închis de regimul 
comunist. Mai întâi din 1949 până în 
1954, fără proces. Apoi, din 1956 
până în 1964, condamnat fiind la 18 
ani de închisoare pentru înfiorătoarea, 
în epocă „crimă de uneltire împotriva 
regimului popular”. Petre Țuțea era 
un anti-comunist radical. El, de altfel, 
nu putea fi decât radical. În tinerețe, 

perceived a small dose of levity 
behind these words, expressed great 
gesture winked. Otherwise, we would 
have put in a supra-human power of 
thought a Ţuţea incandescence, or 
thought of Cioran abyss. That, I 
hasten to say, not at all alter the 
seriousness of the message. Tempers, 
had been imprisoned by the 
communist regime. First from 1949 to 
1954, without trial. Then, from 1956 
to 1964 was sentenced to 18 years in 
prison for the vintage creepy "crime 
of conspiracy against the regime 
popular". Petre Ţuţea was a radical 
anti-communist. He, moreover, could 
only be radical. In his youth, met and 
right and left in the same manner. 

In his memorable formulation of 
the years 1990-1991, anti-
communism sounds great. At end of 
life, weakened by old age, was 
frequented by all sorts of men armed 
with recorders that came to his bed to 
hunt words of genius. He asked 
questions and Ţuţea in pajamas, with 
a fez on the head, lying in bed, 
covered with blankets, responded. 
Since 1990 I saw these pictures and 
my heart squeezed. I felt it was unfair 
or even indecent to treat a man in his 
condition so. I remember, for 
instance, the sequence seen on 
television when and if I'm not 
mistaken, available on youtube today, 
a group of young exalted of that time 
had come to his bed and he spied 
something like: "Do you think it 
would be time to revive the legionary 
movement?" And the answer Ţuţea 
breath and trembling old man, "No"; 
which easily disappoint young 
duplicating question awaiting answer 
exactly the opposite. Philosophically 
speaking there was nothing more 
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cunoscuse și dreapta și stânga în 
aceeași manieră.  

În formulările sale de neuitat din 
anii 1990-1991, anti-comunismul 
suna foarte bine.  La sfârșitul vieții, 
slăbit de bătrânețe, era frecventat de 
fel de fel de oameni înarmați cu 
aparate de înregistrat, care veneau la 
patul lui să vâneze vorbe de geniu. Îi 
puneau întrebări, și Țuțea, în pijama, 
cu un fes în cap, întins în pat și 
acoperit cu pătura, răspundea. Încă 
din 1990 vedeam aceste imagini și mi 
se strângea inima. Simțeam că e 
nedrept sau măcar indecent, să tratezi 
un om în starea lui astfel. Îmi 
amintesc, de pildă, de o secvență 
văzută la televiziune atunci și, dacă 
nu mă înșel, accesibilă pe youtube 
astăzi, în care un grup de tineri, 
exaltați ai acelui timp, veniseră la 
patul lui și îl iscodeau cam așa: „Nu 
credeți că ar fi timpul să renască 
mișcarea legionară?” Și Țuțea 
răspundea, cu respirația tăiată și 
tremur de bătrân, „Nu”; ceea ce îi 
dezamăgea ușor pe tineri care, reluau 
întrebarea, așteptând exact răspunsul 
opus. Filozofic vorbind nu a fost cu 
nimic mai original decât Nae Ionescu, 
profesorul pe care, alături de întreaga 
sa generație, îl admira.  

Ca și Nae Ionescu, însă, avea 
capacitatea unică de a face perfect 
inteligibile, oricărui mediocru, marile 
idei ale filozofiei. Ceea ce e și bine și 
periculos în același timp, dar nu voi 
insista aici asupra acestui aspect. 
Cioran, într-o scrisoare din anii 70, 
spune că, dacă Țuțea ar fi trăit la 
Paris ar fi ajuns o celebritate 
mondială. Poate că da. Într-un 
București normal, însă, scutit de 
ocupația comunistă de patru decenii, 
Țuțea ar fi fost un mare profesor. Nu 

original than Nae Ionescu, the teacher 
who, along with his entire generation 
admired. 

Like Nae Ionescu, however, have 
the unique ability to make perfectly 
intelligible to any mediocre great 
ideas of philosophy. Which is both 
good and dangerous at the same time, 
but I will not insist on this. Cioran, in 
a letter from the '70s, says that if he 
had lived in Paris Ţuţea would 
become a worldwide celebrity. Maybe 
so. In a normal Bucharest, however, 
exempt from the communist 
occupation of four decades, Ţuţea 
would have been a great teacher. I do 
not know if the university or in a 
private setting, but I know that would 
have generations of fans, known as 
cultural glory and be made a bunch of 
Romanian intellectuals. I do not know 
if the following anecdote circulated 
by him in the order history is true or 
not. They say an illiterate peasant, 
imprisoned alongside Ţuţea, was 
asked: "What do you mean she says 
Ţuţea?" "Nothing, says the man, but 
it's great!". But in order spirit is quite 
true. Well, that's what I call a great 
teacher. Let every man make literate 
to understand some of the great ideas 
of the world and make any illiterate 
feelings that listens great ideas, even 
if he can not understand. If we think 
that Romanians have known him only 
two years (he died in December 1991) 
and see what memories it carries 
today, more than two decades of 
death, we can say that the greatest 
success of Petre Ţuţea is posterity. 
Important is remembering that left her 
Romanians, here, and now I love him 
so.  

Finally, the research contribution 
that has Petre Ţuţea to clarify the 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 5. Issue 1/2016 - http://juridica.ugb.ro/ - 
Valentin-Stelian BĂDESCU 

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

29 
 

știu dacă la universitate ori într-un 
cadru privat, dar știu că ar fi avut 
generații de fani, ar fi cunoscut gloria 
culturală și ar fi format o grămadă de 
intelectuali români. Nu știu dacă 
următoarea anecdotă, pusă în 
circulație chiar de el, este adevărată 
în ordinea istoriei sau nu. Se zice că 
un țăran analfabet, întemnițat alături 
de Țuțea, ar fi fost întrebat: „Ce 
înțelegi tu din ce spune Țuțea ?”. 
”Nimic, zice omul, dar e grozav !”. 
Dar, în ordinea spiritului, este cât se 
poate de adevărată. Ei bine, asta 
numesc eu un profesor mare. Să facă 
pe orice om alfabetizat, să priceapă 
ceva din marile idei ale lumii, și să 
facă pe orice analfabet să aibă 
sentimentul că ascultă idei mari, chiar 
dacă nu le poate pricepe. Dacă ne 
gândim că românii l-au putut 
cunoaște doar doi ani (a murit în 
decembrie 1991), și vedem ce 
amintire îi poartă și azi, la mai bine 
de două decenii de la moarte, putem 
spune că, cea mai mare reușită a lui 
Petre Țuțea este posteritatea sa.  
Importantă este amintirea pe care a 
lăsat-o românilor care, iată, și acum îl 
iubesc atât, şi de aceea, ori de câte ori 
ajung la mormântul lui din cimitirul 
aflat lângă biserica întemeiată de 
străbunii lui aprind o lumânare. Şi eu 
ajung destul de des, întrucât aproape 
de el, la câteva lacre, se află şi 
mormântul străbunilor mei, oameni ai 
aceluiaşi minunat ţinut muşcelean - 
Boteni. 

 În fine, cercetarea contribuţiei pe 
care Petre Ţuţea o are, la clarificarea 
problemelor teoretice şi practice 
privind dreptul, trebuie să fie 
continuată, cu mai multă îndrăzneală. 
Cu atât mai mult, cu cât astăzi, 
bibliotecile sunt la îndemâna oricărui 

theoretical and practical issues 
regarding the right to be continued 
with more boldness. Moreover, since 
today, libraries are available to every 
researcher interested in the matter. 
Contact with documentation which is 
reviewed the report state law 
constitutes an encouraging, as it can 
be revealed the depth and 
sophistication of thought with which 
the philosopher addresses legal 
concepts. But such discovery can be 
made and publishing consulting 
others about Petre Ţuţea. Even his 
work economic soaks the lightnings 
with reference to philosophy, ethics 
and law. Especially pure right ideal 
and only provides certainty why 
people believe in the value of the 
principles and rules of law, only able 
to legitimize power. 
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cercetător interesat de chestiune. 
Contactul cu documentaţia unde este 
analizat raportul statului cu dreptul, 
constituie un argument încurajator, 
întrucât poate fi descoperită 
profunzimea şi rafinamentul gândirii cu 
care filosoful abordează conceptele 
juridice. Dar, asemenea descoperire 
poate fi făcută şi consultând 
publicistica altora despre Petre Ţuţea. 
Ba, chiar opera sa economică musteşte 
de fulguraţii cu trimitere la filozofie, 
morală şi drept. Mai ales că, dreptul pur 
nu oferă decât certitudini ideale, şi de 
aceea oamenii cred în valoarea 
principiilor şi normelor de drept, 
singurele în măsură să legitimize forţa. 
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Humanitas, Bucureşti, 2008, p. 40.  

[8] Ştefan Munteanu, Contribuţia lui 
Mihai Eminescu la filosofia dreptului, în 
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dacă ai sentimente şi dăruire pentru ţară şi 

40.  
[8] Ştefan Munteanu, Contribuţia lui 

Mihai Eminescu la filosofia dreptului, 
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the contrary, it does great harm 
internationally. Maybe that seeks 
maybe that's made to do ... Here's 
opinions former President of 
"Romanian Cultural Institute", H.R. 
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neamul românesc, citeşte acest mic text, 
meditează şi exprimă-ţi opiniile ca un om 
liber. Cel care te îndeamnă să faci acest 
lucru este român, cetăţean român, un om 
obişnuit printre milioanele de oameni,  care 
a trăit şaizeci de ani în România, dar a avut 
şi şansa de a se consulta şi de a sta de vorbă 
cu oameni din toată lumea, de a vizita şi 
cunoaşte Europa şi Nord-America, chiar şi 
Orientul Mijlociu, dar niciodată nu am 
auzit sau citit ca, undeva în lume, cineva 
să-şi defăimeze ţara de origine, ţara al cărei 
cetăţean este, precum a făcut-o H.-R. 
Patapievici. Citeşte cele ce urmează şi 
acuză-mă de rea-credinţă, cu argumente, 
sau alătură-te indignării şi protestului meu. 
Nu intru în amănuntele pentru care a facut-
o: se pot face o mulţime de supoziţii, de la 
cele de ordin educaţional sau psihic, la cele 
de inconştienţă sau impostură. Nu lansez 
ipoteze, dar îl dispreţuiesc, aşa cum 
dispreţuieşte el poporul român din care fac 
parte, şi îl acuz de nerespectarea 
Constituţiei României. Este uimitoare 
impasibilitatea majorităţii intelectualităţii 
din România, care, fără îndoială, cunoaşte 
Europa Occidentală şi Nord-America, unde 
nu sunt admişi sau promovaţi indivizi ce 
urăsc până la blasfemie un popor, indiferent 
de performanţele sale istorice sau culturale. 
Ura patapieviciană faţă de români, pe care 
îi numeşte „23 de milioane de omuleţi 
patibulari”, nu ne va schimba istoria, nu ne 
va îmbunătăţi cultura şi nici imaginea în 
lume. Din contră, ne face un mare rău 
internaţional. Poate asta urmăreşte, poate 
asta e pus să facă ... Iată opiniile fostului 
preşedinte al „Institutului Cultural Român” 
despre România şi Români, despre Cultura 
şi Limba Română. GEOGRAFIA 
ROMÂNIEI: - „Radiografia plaiului 
mioritic este ca a fecalei: o umbră fără 
schelet, o inimă ca un cur, fără şira 
spinării” (din „Politice” de H.R. 
Patapievici, ediţia 1996, p. 63). 
POPULAŢIA ROMÂNIEI: - „23 de 
milioane de omuleţi patibulari” (din 
„Politice” de H.R. Patapievici, ediţia 1996, 
p. 53) - „Un popor cu substanţă târâtă. 
Oriunde te uiţi, vezi feţe patibulare, ochi 

[17] Spiridon Cassian Maria, Petre Ţuţea 
între  filozofie şi teologie, Cogito 
Publishing House, Oradea, 2004.  
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mohorâți, maxilare încrâncenate, feţe urâte, 
guri vulgare, trăsături rudimentare” (din 
„Politice” de H.R. Patapievici, ediţia 1996, 
p. 34) - „Românii nu pot alcătui un popor 
pentru că valorează cît o turmă: după 
grămadă, la semnul fierului roşu” (din 
„Politice” de H.R. Patapievici, ediţia 1996, 
p. 64). LIMBA ROMÂNĂ: - „Româna este 
o limbă în care trebuie să încetăm să mai 
vorbim sau ... să o folosim numai pentru 
înjurături ...”  (din „Politice” de H.R. 
Patapievici, ediţia 1996, p. 64). ISTORIA 
ROMÂNILOR: - „Toată istoria, mereu, 
peste noi a urinat cine a vrut. Cînd i-au 
lăsat romanii pe daci în forma hibridă 
strămoşească, ne-au luat în urină slavii: se 
cheamă că ne-am plămădit din această 
clisă, daco-romano-slavă, mă rog. Apoi ne-
au luat la urinat la gard turcii: era să ne 
înecăm, aşa temeinic au făcut-o. 
Demnitatea noastră consta în a ridica mereu 
gura zvântată iar ei reîncepeau: ne zvântam 
gura la Călugăreni, ne-o umpleau iar la 
Războieni, şi aşa mai departe, la nesfârșit. 
Apoi ne-au luat la urină ruşii, care timp de 
un secol şi-au încrucişat jetul cu turcii, pe 
care, în cele din urmă, având o băşică a 
udului mai mare (de beţiile ...) i-au 
dovedit” (din „Politice” de H.R. 
Patapievici, ediţia 1996, p. 63). CULTURA 
ROMÂNILOR: - „Puturoşenia abisală a 
stătutului suflet românesc ... spirocheta 
românească îşi urmează cursul până la 
erupţia terţiară, subreptice, tropăind vesel 
într-un trup inconștient, până ce mintea va 
fi în sfîrşit scobită: inima devine piftie iar 
creierul un amestec apos” (din „Politice” de 
H.R. Patapievici, ediţia 1996, p. 49) - „Cu 
o educaţie pur românească nu poţi face 
NIMIC” (Din „Politice” de H.R. 
Patapievici, ediţia 1996, p. 56) „România 
are o cultură de tip second hand“ a enunţat 
într-o emisiune televizată (după Viorel 
Patrichi în Revista „Rost” nr. 24/2005). 
VIITORUL ROMÎNIEI: - „Eminescu este 
cadavrul nostru din debara, de care trebuie 
să ne debarasăm dacă vrem să intrăm în 
Uniunea Europeană” (după Viorel Patrichi 
în Revista „Rost“ nr. 24/2005). Cele de mai 
sus se pot verifica în partea întâi a 
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volumului „POLITICE” apărut în 1996 în 
Editura Humanitas; citate şi în Revista 
„ROST” nr. 24/2005. Vă rugăm să citiţi şi 
să meditaţi; să vă întrebaţi cu ce au 
contribuit la îmbunătăţirea realităţii 
româneşti, din trecut şi prezent, aceste 
defăimări ordinare şi blasfemii anti-
româneşti şi anticonstituţionale. Vă rugăm 
să cercetaţi dacă şi în alte ţări europene de 
azi au mai fost cetăţeni care au scris 
asemenea dispreţuiri şi calomnii la adresa 
ţării lor. 
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Țuțea, Scrieri filosofice, vol. I, prefață de 
Gavril Matei Albastru, București, Editura 
România Press, 2005, p. 8-34. 
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ce-ar-fi-fost.html. 
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Rezumat: Lumea de astăzi se 
confruntă cu un fenomen controversat 
care nu poate fi oprit şi, mai ales, înţeles. 
Este aşa numita „globalizare”. Opinia 
publică este zilnic agasată cu multă 
informaţie şi studii în legătură cu acest 
fenomen. Totuşi, cine poate să înţeleagă, 
nu ipotetic, consecinţele acestui proces, 
această extindere a acţiunii umane care 
este implicată, ce legi implică această 
acţiune, ce evoluţie poate fi previzionată, 
cine sunt beneficiarii şi perdanţii? 
Vorbind din punct de vedere istoric, 
oamenii puternici din punct de vedere 
financiar şi politic întotdeauna au fost 
abili să se opună propriilor cetăţeni. Ei 
au iniţiat războaie, au cauzat crize 
economice şi chiar foamete pentru 
propriul lor interes. Datorită progresului 
tehnologic din zilele noastre asemenea 
acţiuni agresive dobândesc dimensiuni 
planetare. Având în vedere beneficiarii 
acestui proces, putem considera 
globalizarea o strategie a elitei 
financiare mondiale care doreşte să 
conducă întreaga planetă şi s-o 
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„The rich man rules over the poor 
people and  

the one that borrows is the slave of the 
one who is the lender” 
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Abstract: The world today faces a 
controversial phenomenon they can 
neither stop nor understand. It is the so-
called „Globalization”. The public 
opinion is daily fed with a lot of 
information and specialized studies on 
this phenomenon. However, who could 
predict, hypothetically, the consequences 
of this process and to what extent the 
human action is involved, what laws it 
relies on, what evolutions can be 
foreseen, who are the beneficiaries and 
the losers, etc. Historically speaking, the 
people who are financially and 
politically strong have always been able 
to stage odiously against their own 
citizens. They started wars, caused 
economic crises and famine to their own 
interest. Due to today’s technical 
progress, the aggressive actions can 
easily extend to planetary dimensions. 
Shall we consider globalization a 
strategy of world financial elite who 
want to manage the whole planet and to 
use it to their interest? As we can’t give 
a clear straightforward answer to this 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 5. Issue 1/2016 - http://juridica.ugb.ro/ - 
Alexandru AMITITELOAIE 

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

36 
 

folosească pentru propriul interes. Cum 
nu putem să dăm un răspuns clar şi 
răspicat la această întrebare, demersul 
nostru este o provocare mai ales pentru 
oamenii de ştiinţă, pentru că investigaţia 
şi cercetarea de orice natură sau de orice 
tip nu poate ignora soarta omenirii. 
Aceasta este situaţia pe care vrem s-o 
expunem. 

 
Cuvinte cheie: bănci; putere 

financiară; putere politică; credit; 
dominație; globalizare financiar-
bancară. 

 
 
Introducere 
 
Conceptul, purtând numele „Noua 

ordine mondială”, intens abordat în 
spaţiul public şi în publicistică după 
al doilea război mondial cu dese 
variaţiuni de intensitate, a început 
treptat să fie înlocuit cu cel de 
„globalizare”, considerat, probabil, a 
fi mai blând şi mai lesne de acceptat 
de opinia publică, având în vedere şi 
determinările sale obiective.  

Da, într-adevăr, componentele 
tradiţionale ale umanităţii ca etniile, 
popoarele, naţiunile, societăţile, etc., 
tind să se apropie din ce în ce mai 
mult, să-şi uniformizeze caracterele, 
să-şi împrumute elemente de cultură 
şi civilizaţie, să se amestece chiar din 
punct de vedere biologic. Acest 
proces este, în timpurile noastre, unul 
obiectiv, datorită progresului tehnic 
care a permis comunităţilor umane să 
iasă din izolare şi să interfereze.  

Dar, până în epoca modernă, acest 
proces a fost exclusiv opera 
imperiilor şi altor centre de putere 
care, urmărind să-şi întărească 
dominaţia asupra unor arii geografice 
extinse, locuite de populaţii 
eterogene, au pus în aplicare politici 

question, it will be a challenge for 
scientists because investigation and 
research of any kind can’t ignore the 
future of mankind. This is what we try to 
deal with in the present material. 

 
 
 
 
 
Keywords: banking; financial power; 

political power; credit; domination; 
banking and financial globalization. 

 
 
 
Introduction 
 
The concept, named the "New 

world order", intensely approached 
in public and in journalism after 
World War II with frequent 
variations of intensity, gradually 
began to be replaced with 
"globalization", considered likely to 
be more gentle and more easily 
accepted by the public, having regard 
to its objectives and measures. 

Yes, indeed, the traditional 
components of humanity as 
ethnicities, peoples, nations, 
companies etc. tend to come more 
and more closer, mixing their 
characters, to borrow one another 
elements of culture and civilization, 
to mix even biologically. This 
process is, in our times, one goal 
imposed by technical progress which 
has enabled human communities to 
sort out of isolation and interfere. 

But until the modern era, this 
process was solely the work of 
empires and other centers of power, 
aiming to strengthen its dominance 
over some extended geographical 
areas inhabited by heterogeneous 
population, implementing policies of 
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de omogenizare demografică, 
constând în deportări, colonizări, 
impunerea unui sistem de educaţie 
dominat de valorile culturale ale 
ocupantului, administraţie unică, etc. 
Acest proces continuă şi astăzi şi, pe 
alocuri, chiar în forme violente, 
opinia publică socotindu-le, într-o 
anumită perioadă de timp, că ar fi 
doar de domeniul trecutului. 

Privit ca un proces obiectiv, 
globalizarea poate fi acceptată, nu ca 
o fatalitate, ci ca un factor de progres, 
ca o oportunitate pentru îmbunătăţirea 
condiţiei umane. Ea permite 
umanităţii, pe ansamblul ei, să 
valorifice mai eficient resursele 
naturale, să conserve şi să amelioreze 
factorii de mediu, să stăvilească 
procesele distructive care pun în 
pericol însăşi viaţa pe pământ.  

Pericolul constă însă în deturnarea 
acestui proces de către o elită, ajunsă 
deosebit de puternică, pentru a-şi 
impune dominaţia asupra întregii 
umanităţi, aservind-o doar intereselor 
ei şi transformând-o, cu alte cuvinte, 
într-o masă de sclavi. De aceea, 
procesul de globalizare, dintr-o 
manieră moderată de desfăşurare, a 
căpătat intensitate, devenind din ce în 
ce mai accelerat. Migraţia islamică, 
ca să luăm un exemplu din zilele 
noastre, nu este doar o consecinţă a 
nesiguranţei create în zonele de 
conflict de unde provine această 
populaţie. Prin diferite aspecte, ea ne 
dezvăluie interesante elemente de 
planificare, de dirijare, de provocare. 

Unul dintre factorii cei mai activi, 
din câte se constată, ai procesului de 
globalizare este, în timpurile noastre, 
sistemul bancar mondial, care şi-a 
creat o structură piramidală de 
administrare cu reguli proprii, 

demographic homogenization 
consisting of deportations, 
colonization, imposing an education 
system dominated by the cultural 
values of the occupant, single 
administration etc. This process 
continues today and sometimes even 
under violent forms, public opinion 
reckoning them in a certain period of 
time as being only of the past. 

Regarded as an objective process, 
globalization can be accepted, not as 
a fatality but as a factor of progress 
as an opportunity to improve the 
human condition. It allows humanity, 
on a whole, more effective use of 
natural resources, conserve and 
improve the environment, to stem the 
destructive processes that threaten 
the very life on earth. 

The danger lies in the hijacking of 
the process by an elite, arrived 
particularly strong to impose its 
domination over the whole of 
humanity, enslavement it only 
interests them and converting it, in 
other words, into a mass of slaves. 
Therefore, the process of 
globalization, in a moderate manner 
deployment, gained strength, 
becoming increasingly faster. Islamic 
migration, to take an example today 
is not only a consequence of the 
uncertainty created in areas of 
conflict from where this population 
comes. Through various aspects, it 
reveals interesting elements of 
planning, routing, provocative. 

One of the most active factors, as 
it is noted, of the process of 
globalization is, in our time, the 
global banking system, which has 
created a pyramid structure of 
administration with their own rules, 
independent of any state or 
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independente de orice ordine statală 
sau autoritate guvernamentală. 
Consecinţa imediată a acestei 
arhitecturi constă în separarea tot mai 
accentuată a finanţelor faţă de 
economia reală. În loc să fie un factor 
de dezvoltare economică şi un 
indicator real pentru sistemul 
economic în general, finanţele au 
dobândit autonomie, înregistrând o 
dinamică separată faţă de economia 
reală. Se pare că fenomenul a scăpat 
de sub control şi nimeni nu-l mai 
poate stăpâni. 

 
I. Creditul ca factor de 

dezvoltare 
 
Pentru ţările din centrul şi estul 

Europei, economia de piaţă s-a impus 
ca alternativă la celălalt tip, respectiv 
economia etatizată, organizată şi 
condusă de stat. Noul tip, respectiv 
economia de piaţă, nou în actuala 
conjunctură, se defineşte prin mai 
multe caracteristici cum ar fi: 
ascensiunea agresivă  a proprietăţii 
private în detrimentul celei publice şi 
dobândirea de către aceasta a unei 
poziţii dominante din punct de vedere 
economic şi juridic, organizarea şi 
dezvoltarea producţiei de bunuri 
materiale şi servicii în funcţie de 
dinamica raportului cerere-ofertă, 
existenţa unui sistem de pieţe 
interdependente (piaţa de capital, 
piaţa produselor de larg consum, piaţa 
muncii, etc.), plasarea centrului de 
greutate în adoptarea deciziilor de 
partea întreprinzătorilor şi prevalarea 
interesului personal al acestora, 
dinamizarea concurenţei ca factor de 
selecţie a agenţilor după criterii de 
performanţă economică, limitarea 
posibilităţilor de intervenţie a statului 

governmental order. The immediate 
consequence of this architecture is to 
separate the increasing finance to the 
real economy. Instead of being a 
factor in economic development and 
a real indicator for overall economic 
system, finance gained autonomy, 
with a separate dynamic to the real 
economy. It seems that the 
phenomenon is out of control and no 
one can master it any longer. 

 
I. Credit as a factor in 

development 
 
For the countries of Central and 

Eastern Europe, the market economy 
has established itself as an alternative 
to the other type, the nationalized 
economy, organized and managed by 
the state. The new type, respectively, 
the market economy, new at the 
current juncture is defined by several 
characteristics such as the rise of 
aggressive private property to the 
detriment of the public and the 
acquisition by it of a dominant 
position in terms of economic and 
legal organization and increasing 
production of goods and services 
based on the dynamic supply-
demand ratio, a system of 
interdependent markets (capital 
market, commodity market, labor 
market, etc.), placing the center of 
gravity of the decisions to 
entrepreneurs and their personal 
interest to override, to dynamic 
competition as a factor for selecting 
criteria of economic performance, 
limiting the opportunities for 
intervention of the state in directing 
economic processes.  

The development of this new type 
of economic life, again primarily to 
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în dirijarea proceselor economice. 
Afirmarea acestui nou tip de viaţă 

economică, nou în primul rând pentru 
zona geografică în care ne situăm şi 
aceasta din multe puncte de vedere, a 
creat premisele apariţiei şi extinderii 
rapide şi a conceptului de afacere. 
Doctrina economică s-a ocupat în 
mod generos de fundamentarea 
teoretică a acestei noţiuni. S-au 
formulat multe şi interesante definiţii. 
S-a spus, printre altele, că afacerea ar 
fi o tranzacţie financiară, comercială 
sau industrială bazată pe speculă sau 
speculaţii şi care are ca scop obţinerea 
de profit [1], ori o relaţie contractuală 
sau îndeletnicire având ca scop 
câştigarea de bani sau alte foloase [2]. 
De asemenea, într-o altă formulare, 
afacerea o mai putem defini ca fiind o 
operaţiune economică (industrială, 
comercială, financiară, etc.) pe care 
întreprinzătorul, pe riscul său, şi 
ţinând cont de permisibilitatea 
cadrului juridic şi elementele de 
dinamică ale pieţei pe care se 
lansează, o iniţiază în scopul obţinerii 
de profit [3]. În esenţă este vorba, 
deci, de profit, de bani, ca scop, ca 
mobil şi raţiune ce inspiră şi 
dinamizează cea mai mare parte a 
vieţii economice, potrivit regulilor 
pieţei. „Capitalismul modern - arată 
Ioan Petru Culianu - constă într-un 
interes aproape exclusiv pentru 
mijlocul de schimb, pentru bani, ceea 
ce înseamnă că unica realitate care 
subzistă în adevărata ideologie a 
capitalismului este cea a comerţului 
..., care se substituie oricărei alte 
realităţi: viaţă, om, pasiune, credinţă, 
speranţă, moarte, etc.” [4]. 

Afacerea, însă, pentru a putea fi 
pusă în mişcare are nevoie de o 
diversitate de resurse. Dintre toate 

the geographical area in which we 
stand, is paved by the emergence and 
rapid spread of the concept of 
business. Economic doctrine 
generously occupied the theoretical 
foundations of this notion. They 
were made more interesting 
definitions. It was said, among other 
things, that business would be a 
financial transaction, commercial or 
industrial based on speculation and 
profiteering [1] that is for profit or a 
contractual relationship or an 
occupation aiming at winning money 
or other benefits [2]. Also, in another 
form, we can define a business as an 
economic transaction (industrial, 
commercial, financial, etc.) that an 
entrepreneur, at the risk taking into 
accounts the legal permissibility and 
dynamic market elements that 
launches, initiating it in for profit [3]. 
Essentially it is therefore the profit, 
the money, intended, as mobile and 
reason to inspire and energize most 
economic life, according to market 
rules. "Modern capitalism - shows 
Ioan Petru Culianu - consists of an 
interest almost exclusively to the 
medium of exchange for money, 
which means that the only true 
reality prevailing in the ideology of 
capitalism is the trade ... which 
replaces any other reality: life, man, 
passion, faith, hope, death, etc." [4]. 

The business, however, sets in 
motion needs on a variety of 
resources. Of these, it emerges those 
of financial importance. For these 
reasons, capitalism has created, over 
time, different methods of business 
financing, most successful starring 
the lending system. 

The business, to be successful, 
must respond to a variety of 
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acestea, se detaşează ca importanţă 
cele financiare. Din aceste motive, 
capitalismul a creat, în decursul 
timpului, diverse modalităţi de 
finanţare a afacerilor, cel mai mare 
succes avându-l sistemul de creditare.  

Afacerea, pentru a fi una de 
succes, trebuie să răspundă la o 
diversitate de cerinţe. Printre acestea, 
urgenţa, respectiv capacitatea de a 
răspunde cât mai repede 
oportunităţilor pe care piaţa le expune 
la un moment dat, este de cea mai 
mare importanţă. Orice întârziere 
poate paraliza efectul scontat al 
proiectului. Întreprinzătorul nu are 
însă resursele necesare pentru a 
demara afacerea sau, dacă le are, nu 
este dispus, din diverse calcule, să şi 
le folosească în acest scop. Soluţia 
este creditul. Acesta a ajuns, astăzi, la 
asemenea dimensiuni încât şi-a 
depăşit de mult rolul iniţial, respectiv 
cel de a susţine producţia şi distribuţia 
bunurilor şi serviciilor trebuincioase 
societăţii, devenind el însuşi una 
dintre cele mai mari afaceri, cel mai 
lacom colector de profit, factor de 
imixtiune în politica firmei şi a 
statului, exponent al dirijismului 
economic naţional şi internaţional. 

 
II. Metamorfozarea creditului în 

factor de imixtiune și control politic 
 
Totul este normal şi firesc, şi 

economia poate prospera, asigurând 
resursele de care societatea are 
nevoie, atâta timp cât creditul se 
limitează la funcţiile sale tradiţionale. 
Din păcate el şi-a depăşit de mult 
condiţia, devenind o pârghie de putere 
şi control, de dominare, de imixtiune, 
etc. O asemenea tendinţă s-a 
amplificat mereu, fără ca, cel puţin 

requirements. Among them, the 
urgency or the ability to respond as 
quickly as possible to market 
opportunities that expose them at a 
time as of the greatest importance. 
Any delay could cripple the expected 
effect of the project. But the 
entrepreneur does not have the 
resources to start business. Or, if 
he/she has, he/she is not willing, for 
various calculations, to use them for 
this purpose. The solution is credit. It 
has arrived today at this size that it 
has long passed its original role, 
which is to support the production 
and distribution of goods and 
services needful to society. This 
system became in fact one of the 
biggest businesses, the most 
voracious collector of profit, a factor 
of interference in policy and state, an 
exponent of national and 
international economic dirigisme. 

 
II. Credit factor metamorphosis 

of interference and political 
control 

 
Everything is normal and natural 

and economy can thrive, providing 
resources the society needs as long 
as credit is limited to its traditional 
functions. Unfortunately it has long 
passed its condition, becoming a 
lever of power and control, 
domination, interference etc. Such a 
trend was always amplified without, 
at least, so far in the present-day 
something or someone could oppose 
it. International political and 
economic climate has always 
encouraged this trend, reaching as 
today, that the credit system became, 
itself, a vector of realization of state 
policies in different areas of offshore 
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până în prezent, să i se poată opune 
ceva sau cineva. Climatul economic şi 
politic internaţional i-a stimulat 
mereu această tendinţă, ajungându-se, 
ca astăzi, sistemul de creditare să 
devină, el însuşi, un vector de 
realizare a politicilor de stat în diferite 
zone de interes extrateritoriale. 
Creditul internaţional se situează şi la 
originea globalizării, fiind chiar forţa 
motrice a acesteia. Pentru a înţelege 
acest lucru este necesar să recurgem 
la câteva date de ordin istoric. 

Războiul american de 
independenţă, început în anul 1775, 
îşi are mai multe cauze, însă cea mai 
importantă dintre ele constă în faptul 
că regele Angliei, George al III-lea, 
le-a interzis coloniilor să-şi producă 
bani pentru uz propriu, obligându-le 
să se împrumute de la Banca Centrală 
Engleză, ceea ce însemna plata unor 
dobânzi înrobitoare, precum şi 
posibilitatea de a fi menţinute sub 
dominaţie. În 1783 America şi-a 
câştigat independenţa. Minţi luminate 
şi personalităţi remarcabile ale 
ştiinţei, culturii şi vieţii politice 
americane, ca George Washington, 
Benjamin Franklin, John Blair, 
Alexander Hamilton, ş.a., şi-au unit 
eforturile în scopul fundamentării 
unui sistem politico-juridic de 
guvernare care să asigure întărirea 
statului şi exercitarea funcţiilor sale în 
interesul întregii comunităţi, precum 
şi înlăturarea riscurilor ca puterea să 
fie acaparată şi folosită în alte 
scopuri, străine societăţii. Astfel, 
încep să fie puse bazele statului de 
drept, concept prefaţat de Aristotel, 
patentat de Locke şi dezvoltat ca 
teorie de Montesquieu şi Rousseau.  

Din păcate, regulile pe care le-au 
gândit fondatorii SUA pentru a 

interest. International credit lies at 
the origin of globalization, being 
even its driving force. To understand 
this it is necessary to resort to some 
historical data. 

        The American war of 
independence began in 1775 having 
several causes, but the most 
important of them is that the King of 
England, George III, forbade the 
colonies to produce money for their 
own use, forcing them to borrow 
from the Central Bank of England, 
which meant enslaving interest 
payments and the possibility of being 
kept under domination. America in 
1783 gained independence. 
Illuminated minds and outstanding 
personalities of science, culture and 
of the American political life, as 
George Washington, Benjamin 
Franklin, John Blair, Alexander 
Hamilton and others, joined efforts 
in order to develop a legal political 
system of governance to ensure the 
strengthening of the State and the 
exercise of its functions in the 
interest of the entire community, 
removing the risk that the power to 
be seized and used for other 
purposes, unknown by the society. 
Thus, there begins the setting of the 
bases for the rule of law, a concept 
prefaced by Aristotle, patented by 
Locke and developed in theory by 
Montesquieu and Rousseau. 

Unfortunately the rules thought by 
the founders of the USA in order to 
assure a democratic governance, 
exclusively to the interest of the 
citizens, did not prove the efficiency 
in front of the financial capital, as it 
started to consolidate and be owned 
by groups of individuals more and 
more restrained. The need to identify 
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asigura o guvernare democratică, 
exclusiv în interesul cetăţenilor, nu şi-
au mai dovedit eficienţa şi în faţa 
capitalul financiar, pe măsură ce 
acesta s-a întărit şi a început să fie 
acaparat de grupuri de indivizi din ce 
în ce mai restrânse. Nevoia 
identificării şi acaparării unor noi 
surse de alimentare a acestuia, i-a 
făcut pe titulari să penetreze sferele 
puterii şi, prin acte perverse şi 
diabolice de corupere, au reuşit să 
impună reguli care să le servească 
astfel de  interese. 

Un prim şi de mare importanţă 
succes, pe care avea să-l obţină elita 
bancară americană în realizarea 
proiectelor ei de a pune stăpânire pe 
finanţele mondiale, a constat în 
dobândirea dreptului de a controla 
rezervele federale, respectiv dreptul 
de a avea controlul asupra dobânzii şi 
a cantităţii de bani. Acest drept l-au 
obţinut în 1913, când preşedintele 
Woodrow Wilson, impus de ei prin 
sponsorizări politice masive, a semnat 
Legea Rezervelor Federale, lege 
făcută de bancheri şi nu de legiuitori, 
cum ar fi fost normal, după un 
scenariu de tip mafiot. Despre ceea ce 
a însemnat această lege pentru elita 
bancară şi puterea pe care ea avea s-o 
dobândească, sunt definitorii şi chiar 
geniale, prin inspiraţia de a-i prevedea 
efectele, cuvintele congresmanului 
Louis McFadden, care, la timpul 
respectiv, avea să afirme: „S-a pus la 
cale un sistem bancar mondial, un 
superstat controlat de bancheri 
internaţionali ..., acţionând împreună 
pentru a înrobi lumea pentru 
plăcerea lor personală”. 

Rezervele Federale sunt astăzi o 
corporaţie privată, care îşi creează 
propriile politici, şi nu se află sub 

and acquire of new sources to feed it 
made the holders to penetrate the 
spheres of power and through 
perverted deeds of corruption, 
succeeding to impose rules serving 
their interests. 

A first and great success gained 
by the American banking elite in 
realizing its projects to possess the 
worldwide finances was the right to 
control the federal reserves, 
respectively the right to have control 
over the interest and over the large 
amounts of money. This right was 
gained in 1913 when President 
Woodrow Wilson imposed through 
massive political sponsorships to 
sign the Law of the federal Reserves, 
a law designed by bankers and not by 
the persons responsible of making 
laws as it had been normal, following 
a scenario of „mafia” type. About 
what this law meant to humanity, the 
words of the congressman Louis 
McFadden are famous: “It has been 
designed a worldwide banking 
system, a super state, controlled by 
international bankers ... acting 
together in order to enslave the 
world for their personal pleasure.” 

The Federal Reserves are today a 
private corporation that creates its 
own policies and it does not stand 
under government supervision. It 
lends all its money, charging interest, 
to the government. Thus it has 
control over the laws. Actions, 
through which it imposed its 
supremacy over the economy of the 
societies, had been possible just 
because of the laws they created. For 
example, in 1933 pretending to help 
escape recession there was adopted a 
law according to which the 
Americans were obliged, under 10 
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supravegherea guvernului. Ea îşi 
împrumută toţi banii, cu dobândă, 
guvernului. Prin urmare are controlul 
şi asupra legilor. Acţiuni prin care şi-
a impus dominaţia asupra economiilor 
şi societăţilor, au fost posibile tocmai 
datorită legilor elaborate sub controlul 
ei. De exemplu, în 1933, sub pretextul 
ajutorului de a ieşi din recesiune, s-a 
adoptat o lege prin care americanii 
erau obligaţi, sub sancţiunea 
închisorii de până la 10 ani, să predea 
tot aurul Trezoreriei. S-a urmărit 
îndepărtarea aurului ca standard 
valoric al dolarului, şi acest lucru nu-l 
puteau face atâta timp cât cantităţi 
necunoscute de aur se aflau la 
populaţie. Nemaiavând acoperire în 
aur, dolarul a devenit o hârtie fără 
valoare. Valoarea lui de cumpărare a 
ajuns să depindă, exclusiv, de 
cantitatea de monedă aflată în 
circulaţie. Prin urmare, atributul de a 
emite masă monetară a devenit o 
pârghie de putere în mâinile aceleiaşi 
elite bancare care a pus stăpânire pe 
Rezervele Federale.  

Războaiele şi, în general, 
conflictele armate oferă, după cum se 
ştie, condiţii mult mai  favorabile 
decât în timp de pace pentru 
dezvoltarea afacerilor, cu mari 
posibilităţi de sporire a profiturilor. 
Asemenea oportunităţi nu puteau fi 
ignorate de marile grupuri bancare. 
Tocmai de aceea ele sunt prezente în 
mai toate acţiunile provocatoare care 
au determinat implicarea SUA în cele 
două războaie mondiale, precum şi în 
alte conflicte armate. Astfel, nici în 
primul şi nici în al doilea război 
mondial, opinia publică şi o bună 
parte din clasa politică, nu agrea ideea 
implicării SUA în teatrele de 
operaţiuni ca forţă beligerantă. Dar în 

years imprisonment punishment, to 
give all their gold to the Treasury. 
They intended to give away gold 
value as a standard value of the 
dollar and this could not be done as 
long unknown amounts of gold were 
in the possession of population. Not 
being covered in gold value, the 
dollar would become a paper without 
value. The buying value arrived to 
depend, exclusively, by the amount 
of currency in circulation. As a 
result, the attribute of issuing 
monetary mass became a power 
instrument in the hands of the 
banking elite which was mastering 
the Federal Reserves.  

Wars and armed conflicts 
generally offer, as it is known, more 
favorable conditions than in 
peacetime for business development 
with great possibilities to increase 
profits. Such opportunities could not 
be ignored by the major banking 
groups. Therefore they are present in 
almost all provocative actions that 
led USA involvement in the two 
world wars and other armed 
conflicts. The public opinion and 
much of the political class did not 
like the idea of USA involvement in 
the theaters of operations as a 
belligerent force. But in these 
conditions there were not too great 
business opportunities for American 
bankers. They therefore resorted to 
challenges likely to change the mood 
among the population and to oblige 
the government to decide entry into 
the war. 

For entering into the World War I  
a passenger ship Lusitania, with 
1,200 people on board, was directed 
to waters controlled by the Germans, 
was torpedoed by them, and the 
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aceste condiţii nu existau nici prea 
mari oportunităţi de afaceri pentru 
bancherii americani. Prin urmare ei au 
recurs la provocări, de natură să 
schimbe starea de spirit în rândul 
populaţiei şi să oblige guvernul să 
decidă intrarea în război.  

Pentru intrarea în primul război, o 
navă de pasageri, Lusitania, cu 1200 
de persoane la bord, a fost dirijată 
către apele controlate de nemţi, fiind 
torpilată de aceştia, iar pentru intrarea 
în al doilea război s-a pus la cale 
zdrobitorul atac asupra bazei militare 
americane de la Pearl Harbor, în care 
au murit peste 2400 de ostaşi. Primul 
Război Mondial a costat America 
323.000 de morţi. J.D. Rockefeller a 
făcut 200 de milioane de dolari din el. 
Cam 1,9 miliarde după standardele 
actuale. Ca să nu mai spunem că 
războiul a costat America 30 de 
miliarde de dolari. Mare parte 
împrumutaţi de la BRF cu dobândă, 
crescând profitul bancherilor 
internaţionali. Importante profituri s-
au obţinut şi de pe urma celui de-al 
doilea război mondial, unul dintre 
beneficiari fiind şi P. Bush, bunicul 
fostului Preşedinte. Asemănător s-au 
petrecut lucrurile şi în privinţa 
declanşării războiului împotriva 
Vietnamului, acesta fiind proiectat să 
dureze, condiţie ca afacerile să 
prospere.  

 
III. Băncile naționale sub 

controlul unui centru bancar 
mondial 

 
Dar această elită bancară şi-a 

creat, în timp, şi importante pârghii 
pentru a-şi extinde dominaţia asupra 
tuturor economiilor mondiale, scopul 
fiind acelaşi, să le dirijeze după cum 

second stage was a masher attack on 
US military base at Pearl Harbor, 
which killed more than 2,400 
soldiers. WWI cost 323,000 
American deaths. J.D. Rockefeller 
made 200 million dollars from it, 
about 1.9 billion, by current 
standards. Not adding that the war 
has cost America 30 billion dollars 
mostly borrowed from BRF bearing 
interest, increasing the profit of 
international bankers. Important 
profits were obtained from the 
aftermath of World War II, one of 
the beneficiaries, P. Bush, 
grandfather of one of the USA 
presidents. Similar things have 
happened in triggering the war 
against Vietnam, which is designed 
to last, a condition for business 
growth. 

 
III. National banks under 

control of a world banking center 
 
But the banking elite created 

significant action to expand its 
domination over all world 
economies, the goal being the same, 
driving them as their interests 
dictate. 

In 1930, in a troubled period of 
history, the chief exponents of the 
elite banking set up the Bank of 
International Settlements (BIS) (The 
Bank for International Settlements), 
calling itself the "central bank of 
central bankers", based in Basel, 
Switzerland [5]. 

Designed to operate in a regime of 
full autonomy, self-sufficiency and 
discretion, this leaves too little 
banking body to be known outside it. 
This regime very strict and limited to 
maximum transparency did to resist 
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le dictează lor interesele. 
În 1930, într-o perioadă tulbure a 

istoriei, exponenţi de seamă ai elitei 
bancare, înfiinţează Banca de 
Reglementări Internaţionale (BIS) 
(The Bank for International 
Settllements), autointitulată „banca 
centrală a bancherilor centrali” cu 
sediul în Basel, Elveţia [5]. 

Proiectat să funcţioneze într-un 
regim de completă autonomie, 
autosuficienţă şi discreţie, acest 
organism bancar lasă prea puţine 
lucruri să fie cunoscute în exteriorul 
său. Acest regim, foarte strict, i-au 
limitat la maxim transparenţa şi a 
făcut-o să reziste, cu succes, 
presiunilor mediatice. Prin urmare, 
deşi este cea mai veche structură 
bancară internaţională, în prezent, ea 
este o organizaţie foarte puţin 
cunoscută.  Ceea ce au mai reuşit 
cercetătorii să afle, s-a datorat 
investigării efectelor produse de 
politica sa în diferite state şi 
interpretarea, prin prisma acestora, a 
documentelor oficiale de funcţionare. 

În monumentala sa operă, 
„Tragedie şi Speranţă”, publicată în 
1966, şi care ar putea fi considerată o 
istorie a lumii din timpurile noastre, 
Carroll Quigley, profesor la 
Universitatea Georgetown, referindu-
e la capitalismul financiar mondial, în 
centrul căruia el situează The Bank 
for International Settllements, arată că 
acesta ar avea un plan cu bătaie lungă, 
şi care constă în „crearea unui sistem 
global de control financiar aflat în 
proprietate privată, capabil să 
domine sistemul politic al oricărei 
ţări şi economia mondială pe de-a-
ntregul ..., el ar urma să fie controlat 
într-o manieră feudalistă de către 
băncile centrale ale lumii, acţionând 

successfully the media pressures. 
Therefore, although it is the oldest 
structure of international banking at 
present, it is an organization little 
known. What have succeeded 
researchers to find out was due to 
investigating the effects of its policy 
in various states and interpretation in 
the light of the official documents of 
operation. 

In his monumental work, 
"Tragedy and Hope", published in 
1966, and this being seen as a history 
of the world of our time, Carroll 
Quigley, a professor at Georgetown 
University, refers to capitalism 
global financial heart, The Bank for 
International Settlements, showing 
that it would have a plan-reaching 
and that is "to create a world system 
of financial control in private hands 
able to dominate the political system 
of any country and the world 
economy on the whole. … it would be 
controlled in a feudalistic fashion by 
the central banks of the world acting 
in concert, by secret agreements 
achieved in frequent meetings and 
conferences" [6]. This is possible 
because central banks have certain 
autonomy from governments. In fact, 
as it reveals the same author, any 
central bank may dominate the 
government through "ability to 
control lending treasury by 
manipulating exchange, the influence 
of the level of economic activity of 
the country and influence over 
politicians cooperating" [7]. They 
may be motivated by rewards in the 
business world. In these 
circumstances it is understandable 
that the government, whatever it may 
be, would be able to change the 
leadership of the bank without the 
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în concert, prin înţelegeri secrete 
obţinute la întâlniri frecvente şi 
conferinţe” [6]. Acest lucru este 
posibil pentru că băncile centrale 
beneficiază de o anumită autonomie 
faţă de guverne. De fapt, după cum ne 
dezvăluie acelaşi autor, orice bancă 
centrală poate să-şi domine guvernul 
prin „capacitatea sa de a controla 
împrumuturile trezoreriei, prin 
manipularea schimburilor valutare, 
prin influenţa exercitată pentru 
nivelarea activităţii economice a ţării 
şi prin influenţa asupra politicienilor 
cooperanţi” [7], ce pot fi motivaţi de 
recompense în lumea afacerilor. În 
aceste condiţii, este uşor de înţeles că 
guvernul, oricare ar fi acesta, n-ar 
putea să schimbe conducerea unei 
bănci fără acceptul The Bank 
International Settllements. 

În susţinerea ideii că lumea este 
dominată de un sistem bancar 
mondial, aflat sub o conducere 
centralizată, cităm şi constatările 
publicistului Daniel Estulin, în urma 
unor investigaţii şi studii efectuate pe 
parcursul a peste 30 de ani, asupra 
grupului Bilderberg. Astfel, el afirmă 
că membrii acestuia „…conduc 
băncile centrale şi, de aceea, se află 
într-o poziţie din care pot să 
stabilească ratele de actualizare, 
nivelurile masei monetare, ratele 
dobânzilor şi preţul aurului, dar şi 
ţările care vor primi împrumuturi. 
Prin manipularea banilor în sus şi în 
jos, prin lanţul afacerilor, bilderbergii 
creează miliarde de dolari pentru ei 
înşişi. Ei sunt impulsionaţi de 
ideologia banilor şi de setea de 
putere” [8]. 

În primii ani de la înfiinţare, 
guvernele se mai puteau amesteca în 
afacerile financiare mondiale. Pe 

consent of The International Bank 
Settlements. 

In support of the idea that the 
world is dominated by a global 
banking system, under a centralized 
leadership, quoting the findings of 
the journalist Daniel Estulin, 
following investigations and studies 
conducted over 30 years on the 
Bilderberg Group. Thus, he asserts 
that its members "... leading central 
banks it is in a position that can 
determine discount rates, money 
supply levels, interest rates and gold 
prices, but also the countries that 
receive loans. By manipulating the 
money up and down through the 
chain business, Bilderbergers create 
billions of dollars for themselves. 
They are driven by ideology thirst 
for money and power" [8]. 

In the first years of their 
foundation governments could still 
mix in the world financial affairs. In 
time though bankers were able to 
obtain immunity almost absolute that 
relate to: immunity for staff and 
material wearing it on his tax 
exemptions for any transaction, 
specific immunity embassy buildings 
and offices BIS ban government 
oversight over BIS operations, 
freedom of emigration unrestricted 
right to encrypt all communications, 
regardless of their nature, immunity 
from any legal jurisdiction. Certain 
rights such as the Immigration and 
inviolability extend to family 
members. 

As it can be seen directors and 
employees of BIS can do virtually 
anything they want, in complete 
secrecy and immunity, without any 
authority may exercise any control or 
surveillance act. Thus were laid the 
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parcurs însă, bancherii au reuşit să 
obţină o imunitate aproape absolută, 
care se referă la: imunitate pentru 
personalul angajat şi materialul ce-l 
poartă asupra lui, scutiri de taxe 
pentru orice tranzacţie, imunitate 
specifică ambasadelor pentru clădirile 
şi birourile BIS, interdicţia 
supravegherii guvernamentale asupra 
operaţiunilor BIS, libertate de 
emigrare fără restricţii, dreptul de a 
cripta toate comunicaţiile, indiferent 
de natura lor, imunitate faţă de orice 
jurisdicţie legală. Anumite drepturi, 
cum sunt cele de emigrare şi 
inviolabilitate, se extind şi asupra 
membrilor de familie. 

După cum se poate observa, 
directorii şi angajaţii BIS pot face 
efectiv orice îşi doresc, în complet 
secret şi imunitate, fără ca nici o 
autoritate să poată exercita vreun act 
de control sau de supraveghere. 
Astfel, s-au pus bazele globalismului 
financiar, ajuns astăzi în plină glorie, 
cu puteri nelimitate de a influenţa 
procesele economice şi financiare la 
nivel planetar. 

Se pune în mod firesc întrebarea: 
ce raţiune justifică atâta imunitate şi 
discreţie în privinţa activităţii acestui 
organism financiar, regim pentru a 
cărui recunoaştere din partea 
autorităţilor, în mod sigur, s-au făcut 
eforturi considerabile şi multe 
generaţii de bancheri s-au luptat 
pentru el. În primul rând, sistemul 
oferă cele mai bune şi mai sigure 
posibilităţi de spălare a banilor. De 
exemplu, după cum se ştie, regimul 
nazist din Germania a fost finanţat şi 
de către unele bănci americane [9]. 
Acest lucru nu puteau însă să-l facă 
direct, mai ales din momentul în care 
SUA a intrat în război de partea 

foundations of financial 
globalization. It arrived today in full 
glory, with unlimited powers to 
influence economic and financial 
processes of the planet. 

It arises naturally the question: 
what reason justified as immunity 
and discretion in respect of this body 
financial regime for whose 
recognition from the authorities, 
certainly, have made considerable 
efforts and several generations of 
bankers fought for he. First the 
system offers the best and safest 
ways of money laundering. For 
example, as you know, the Nazi 
regime in Germany as it was funded 
by some US banks [9]. This could 
not but make it directly, especially 
when the US entered the war on the 
Allied side, US law prohibiting 
companies to do business with the 
enemy. But the BIS operations being 
protected from surveillance and 
benefiting from immunity could 
quite simply that they be used as 
vectors, without any risk to any 
financing, no matter how legal or 
illegal would have been it. 

Secondly, absolute secrecy regime 
allows carrying out any other 
operations, no matter how accurate 
are they legal or moral. It is 
important to obtain as large gains. 

For credit operations, BIS 
develops inter-operation relations 
with the IMF and the World Bank, 
relations which, due to the same 
restrictive regime of transparency are 
hard to understand. The fact is that 
their operations are combined in an 
occult way to obtain bigger gains to 
the member who turns to their credit. 
IMF and World Bank that currently 
numbers 184 members states, each 
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aliaţilor, legislaţia americană 
interzicând firmelor să facă afaceri cu 
inamicul. Dar, operaţiunile BIS fiind 
protejate de orice supraveghere şi 
beneficiind şi de imunitate, se putea 
destul de simplu ca acestea să fie 
folosite ca vectori, fără nici un fel de 
riscuri, pentru orice finanţare, 
indiferent cât de legală sau ilegală ar 
fi fost ea.  

În al doilea rând, regimul de 
secretizare absolută, permite 
desfăşurarea oricăror alte operaţiuni, 
indiferent cât sunt ele de corecte 
juridic sau morale. Important este să 
se obţină câştiguri cât mai mari. 

Pentru operaţiunile de creditare, 
BIS dezvoltă relaţii de inter-operare 
cu FMI şi Banca Mondială, relaţii 
care, datorită aceluiaşi regim 
restrictiv de transparenţă, sunt greu de 
înţeles. Cert este că operaţiunile lor se 
combină într-un mod ocult, în scopul 
obţinerii de câştiguri cât mai mari, pe 
seama statelor care apelează la 
creditelor lor. FMI şi Banca Mondială 
au în prezent ca membri un număr de 
184 de state, fiecare dintre ele având 
stabilită o anumită cotă de contribuţie 
financiară. Ele au relaţii cu guvernele 
acestor state, cu care negociază şi 
împrumuturile. BIS, după cum am 
arătat, are relaţii, pe care le putem 
socoti chiar de tutelă, cu băncile 
centrale, bănci care, au la rândul lor, 
puterea de a influenţa politica 
economică şi financiară a  guvernelor 
lor. Puterea, în multe state, nu o deţin 
organele reprezentative desemnate de 
către cetăţeni, ci băncile, care au 
copiat regimul „juridic” de organizare 
şi funcţionare de la stăpâna lor, 
respectiv BIS.  

Se înţelege că, un asemenea sistem 
permite finanţei mondiale să domine 

with a quota established for financial 
assistance. They have relationships 
with governments of countries with 
negotiating and loans. BIS, as we 
have shown, has relationships, we 
can even consider guardianship 
central banks, banks which in turn 
have the power to influence the 
economic and financial policies of 
their governments. Power, in many 
states, they are not representative 
bodies designated by the citizens, but 
banks, who copied the regime "legal" 
organization and functioning of their 
owner or BIS. 

It is understood that such a system 
allows the world finances to 
dominate the economies of debtor 
driving them at will, to impose 
political misfits or even against their 
own interests. Are quite enlightening 
in this respect the opinions 
congressmen Bernard Sanders 
(independent from Vermont), 
member of the subcommittee on 
international monetary policy and 
exchange, which repeatedly drew 
attention in Congress on the 
operations of money laundering and 
managing large sums of money 
derived from "the taxpayers of the 
United States" by banks in the 
system, nominating Citigroup, 
accused of and financed the election 
campaign of both political parties. 

Sanders also noted that neoliberal 
policies of the IMF, developed in the 
‘80s that pushed different countries 
toward a loose free trade, 
privatization and the reduction of 
social safety nets being a disaster for 
Latin America and contributed to 
increased overall poverty. Brazil and 
Argentina, for example, where these 
dictatorships implemented neoliberal 
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economiile statelor debitoare, să le 
dirijeze după bunul lor plac, să le 
impună politici inadaptabile sau chiar 
împotriva propriilor interese. Sunt 
destul de edificatoare în acest sens 
opiniile congresmenului american 
Bernard Sanders (independent de 
Vermont), membru al Subcomitetului 
pentru Politică Monetară 
Internaţională şi Schimb, care, de 
nenumărate ori, a atras atenţia în 
Congres asupra operaţiunilor de 
spălare a banilor şi dirijarea unor mari 
sume de bani proveniţi de la 
„plătitorii de taxe ai Statelor Unite”, 
către anumite bănci din acest sistem, 
nominalizând Citigroup, acuzată că a 
şi finanţat campania electorală a 
ambelor partide politice.  

Sanders a observat, de asemenea, 
că politicile neoliberale ale FMI, 
dezvoltate în anii 80, ce au împins 
diferite ţări spre un dezlănţuit liber 
schimb, privatizare şi reducerea 
ratelor de asigurare socială, au fost un 
dezastru pentru America Latină, şi au 
contribuit la creşterea sărăciei 
globale. Brazilia şi Argentina, de 
exemplu, unde au fost implementate 
aceste dictaturi neoliberale, au 
înregistrat dezechilibre economice 
alarmante, trecând prin situaţii de 
criză deosebit de grave.  

 
IV. Ofensiva FMI în centrul și 

estul Europei. Cazul României 
 
Asemenea politici sunt în prezent 

implementate şi în ţările din centrul şi 
estul Europei, ţări care au intrat foarte 
repede sub dominaţia finanţei 
mondiale. Şi aici, de mai bine de 25 
de ani, politicile FMI, ce promovează 
un dezlănţuit liber schimb, 
privatizarea cu efecte distructive a 

economic imbalances, alarmed going 
through extremely serious crisis. 

 
IV. IMF offensive in central and 

eastern Europe. Romania’s 
situation 

 
Such policies are currently 

implemented in the countries of 
Central and Eastern European 
countries that joined very quickly 
under the domination of world 
finances. And here more than 25 
years, IMF policies that promote a 
loose free trade, privatization 
destructive effects of industry, 
destruction of productive base of 
agriculture by promoting legislation 
aggressive reassertion of land 
holdings, non-levelling and reduced 
government investment in health, 
education and pensions, etc. produce 
disastrous effects, felt almost the 
entire population. 

But the case with Romania is 
worthy of the Guinness Record 
Books, as, I think quite inspired, it 
was described in several news 
articles. 

In the early '80s Romania had an 
external debt of over 13 billion dollar 
loans obtained without too many 
conditionalities and pressures from 
the IMF. These facilities we could 
interpret as a reward for the attitude 
of independence, a state that 
management tries to Soviet power, 
which the West was considered a 
gesture convenient. At one point 
though, the Romania's policy was not 
to the liking of the West and then the 
world finances began pressures. In 
these circumstances came into play 
the vanity of the president of the 
state, who did not accept interference 
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industriei, distrugerea bazei de 
producţie a agriculturii, prin 
promovarea unei legislaţii agresive 
pentru redobândirea proprietăţilor 
funciare,  neuniformizarea şi 
reducerea investiţiilor 
guvernamentale în sănătate, educaţie 
şi pensii, etc., produc efecte 
dezastruoase, resimţite aproape de 
întreaga populaţie. 

Dar, cazul României este demn de 
cartea recordurilor, de Guiness Book, 
după cum, cred că destul de inspirat, a 
fost calificat în mai multe articole de 
presă.  

Pe la începutul anilor ’80, 
România avea o datorie externă de 
peste 13 mld. de dolari, credite 
obţinute fără prea multe condiţionări 
şi presiuni din partea FMI. Aceste 
facilităţi le-am putea interpreta ca 
fiind o recompensă pentru atitudinea 
de independenţă, pe care conducerea 
statului o încerca faţă de puterea 
sovietică, ceea ce pentru occident era 
socotit un gest convenabil. La un 
moment dat, însă, politica României 
n-a mai fost pe placul occidentului şi 
atunci, din partea finanţei mondiale, 
au început presiunile. În aceste 
condiţii a intrat în joc orgoliul şefului 
statului, care nu accepta amestecul în 
treburile interne, sau mai bine zis nu-i 
convenea ca cineva să-l condiţioneze 
în privinţa actelor sale decizionale.  

Dispunând de o putere absolută 
asupra întregului sistem instituţional 
de conducere a statului, acesta a 
hotărât, fără să consulte specialiştii în 
domeniu, să se facă plata integrală a 
datoriei externe, angajând economia 
şi aproape întreaga populaţie a ţării la 
un efort uriaş şi la nenumărate 
sacrificii, care aveau însă să rămână, 
din păcate, fără nici un fel de 

in internal affairs, or rather someone 
to condition its decision on his 
decisional deeds. 

With absolute power of the entire 
institutional system of ruling the 
state he ruled without consulting 
experts in the field, to make full 
payment of the foreign debt, hiring 
economy and almost the entire 
population of the country in a huge 
effort and countless sacrifices, who 
had, however, remain, unfortunately 
without any reward, but on the 
contrary also "daring" we drew harsh 
sanctions that continue to endure 
today. 

In order to meet their foreign 
exchange resources to this effort 
were stopped almost entirely, 
imports and sales on foreign markets 
were sometimes at ridiculously low 
prices. To fulfil the export plans 
pressures were so great that matters 
for economic profitability were 
placed in the background. No matter 
if selling prices even cover 
production costs. Order was sold on 
the external market to obtain 
currency, however, but to obtain. 
Surely it was more profitable to sell 
domestically, but here does not get 
foreign currency much needed to pay 
debt.  

However, payment of external 
debt was sabotaged even by global 
finance which, in fact, was the 
beneficiary of this effort and, 
naturally, should encourage us and 
even to support us in achieving this 
goal. But it is not guided by this 
logic. Full payment of external credit 
means regaining independence and 
the cessation of interference in 
domestic economic policy. Either 
this is unacceptable by global 
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recompense, ci, din contra, o 
asemenea „îndrăzneală” ne-a atras 
aspre sancţiuni pe care continuăm să 
le suportăm şi astăzi.   

În scopul îndestulării resurselor 
necesare acestui efort valutar au fost 
sistate, aproape în totalitate, 
importurile, iar vânzările pe piaţa 
externă se făceau, uneori, la preţuri 
derizorii. Presiunile pentru 
îndeplinirea planurilor de export erau 
atât de mari, încât, aspectele de 
rentabilitate economică trecuseră pe 
un plan secundar. Nu mai conta dacă 
preţurile de vânzare acopereau măcar 
cheltuielile de producţie. Ordinul era 
să se vândă pe piaţa externă, să se 
obţină valută, indiferent cât, dar să se 
obţină. În mod sigur era mai rentabil 
să se vândă la intern, dar aici nu se 
obţinea valută, atât de necesară pentru 
achitarea datoriei.  

Plata datoriei externe a fost însă 
sabotată chiar de către finanţa 
mondială care, de fapt, era beneficiara 
acestui efort şi, în mod firesc, ar fi 
trebuit să ne încurajeze şi chiar să ne 
sprijine în realizarea acestui obiectiv. 
Dar ea nu se conduce după această 
logică. Achitarea integrală a 
creditului extern înseamnă 
redobândirea independenţei şi 
încetarea imixtiunilor în politica 
economică internă. Ori acest lucru 
este de neacceptat de către elita 
bancară mondială. Ei insistă să li se 
plătească doar dobânzile la credite. 
Creditele însă nu, pentru că ele 
reprezintă factorii de dominaţie şi 
pârghiile prin care câştiguri uriaşe 
sunt canalizate spre propriile conturi.  

Pe de altă parte, efortul valutar al 
ţării, angajat pentru realizarea acestui 
obiectiv, a fost supradimensionat şi ca 
urmare a acţiunilor infracţionale ale 

banking elite. They insist to be paid 
only the interest on loans. But not 
loans, because they are the drivers of 
domination and levers that huge 
gains are channelled to their 
accounts. 

On the other hand, the country's 
currency effort employed to achieve 
this objective was oversized and as a 
result of criminal acts of officials of 
foreign trade companies. They, 
having contact with the outside 
world knew what political changes 
were to occur in these conditions 
without care has to be held 
accountable, have hijacked own 
accounts, significant quantities of 
currency. 

After a long and excruciating 
effort, in March 1989, it was 
announced, "triumphant" last dollar 
payment to foreign creditors and by 
December the same year the 
country's foreign exchange reserve 
reached 3 billion USD. 

But global finance was disturbed 
not only by this gesture "bold", 
which did become the first country in 
the world to pay their full external 
debt and that it was no longer 
possible mixture. Apparently, more 
than that, it was felt offending by a 
hypothetical project to set up by 
Romania, Iran, Libya and other Arab 
countries of an International 
Monetary Fund's Third World. Thus, 
it could have liquid financial 
monopoly of the West [10]. While 
this information, given the novelty 
and its content exceptionally, ought 
to cause an explosion media, 
however this has not happened. 
Formed in a Bulgarian daily "Trud", 
it was taken as an anonymous notes 
only Romanian newspaper "Day" 
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unor funcţionari din firmele de 
comerţ exterior. Aceştia, având 
contact cu lumea exterioară, ştiau ce 
schimbări politice urmau să se 
producă şi, în aceste condiţii, fără 
grija de a mai putea fi traşi la 
răspundere,  au deturnat în conturi 
proprii, importante cantităţi de valută.  

După un lung şi chinuitor efort, în 
martie 1989, s-a anunţat, 
„triumfător”, plata ultimului dolar 
către creditorii externi, iar până în 
decembrie acelaşi an rezerva valutară 
a ţării a ajuns la 3 mld. dolari.    

Finanţa mondială a fost însă 
deranjată, nu numai de acest gest 
„îndrăzneţ”, care a făcut să devenim 
prima ţară din lume ce-şi achita 
integral datoria externă şi în care 
amestecul ei nu mai era posibil. Se 
pare că, mai mult decât atât, ea s-a 
simţit ofensată de un ipotetic proiect 
de înfiinţare de către România, Iran, 
Libia şi alte state arabe, a unui Fond 
Monetar Internaţional al Lumii a 
Treia. În felul acesta, s-ar fi putut 
lichida monopolul financiar al 
Occidentului [10]. Deşi această 
informaţie, dat fiind ineditul şi 
conţinutul ei cu totul excepţional, ar fi 
trebuit să provoace o explozie 
mediatică, totuşi acest lucru nu s-a 
întâmplat. Apărută într-un cotidian 
bulgar, „Trud”, ea a fost preluată sub 
forma unei notiţe anonime doar de 
ziarul românesc „Ziua” [11]. Nici un 
alt ziar sau mijloc de presă nu s-a 
învrednicit să facă vreo investigaţie în 
acest sens. Chiar dacă ştirea nu s-ar fi 
confirmat, totuşi merita efortul de a fi 
verificată. Să nu se fi permis oare 
vreun asemenea demers?  

După schimbarea de regim politic 
din decembrie 1989, schimbare într-o 
notă aparte, în primul rând cu multă şi 

[11]. No other newspaper or media 
was not deigned to make an 
investigation in this regard. Even if 
the news could not be confirmed, 
however, it was worth the effort to 
be verified. Let it not be allowed any 
such action? 

After the change of political 
regime in 1989, changing into a 
unique, first with a long and 
unwarranted violence, to what 
happened in other countries in 
Central and Eastern Europe would 
have been expected Romania to join 
a bottom-line development, given the 
favourable conditions they have. 

But the same world finances 
became faster on the new authorities, 
forcing them to contract new loans, 
conditional, however, so-called 
economic reforms, which the 
exponents of the new power, 
accusing them in a revanchist, they 
have created negotiators facilities 
increased imposing measures 
designed to serve their interests. 
From one stage to another it was all 
failed and today the result is awful. 
While debt grew to the economy was 
dilapidated and in turn major 
production units have ceased trading, 
reaching even physically disappear. 

Naturally there arises the 
question: what need credits Romania 
right after the events of 1989? 
Foreign exchange reserve that was 
available and that, if the economy 
would still function, would increase 
plus foreign loans that were to be 
cashed think that ensured foreign 
exchange resources of the moment 
and those predicted. I mean we could 
develop independently of external 
loans. 

Yet if today's external debt 
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nejustificată violenţă, faţă de ceea ce 
s-a întâmplat în celelalte state din 
centrul şi estul Europei, ar fi fost de 
aşteptat ca România să se înscrie pe o 
linie de dezvoltare ascendentă, dat 
fiind condiţiile favorabile pe care le 
avea.  

Dar, aceeaşi finanţă mondială, s-a 
impus repede asupra noilor autorităţi, 
obligându-le să contracteze noi 
credite, condiţionate însă de aşa zisele 
reforme economice, pe care 
exponenţii noii puteri, reclamându-le 
într-un mod revanşard, le-au creat 
negociatorilor facilităţi sporite de a 
impune măsuri care să le servească 
lor interesele. De la o etapă la alta s-a 
tot cedat, şi astăzi rezultatul este 
îngrozitor. În timp ce datoria a crescut 
mereu, economia a fost dezafectată şi, 
rând pe rând, unităţi importante de 
producţie şi-au încetat activitatea, 
ajungând să dispară chiar fizic.  

Se pune în mod firesc întrebarea: 
pentru ce avea nevoie România de 
credite chiar imediat după 
evenimentele din 1989? Rezerva 
valutară de care se dispunea şi care, 
dacă economia ar fi funcţionat în 
continuare, ar fi sporit, plus creditele 
externe ce urmau a fi încasate, cred că 
asigurau resursele valutare ale 
momentului precum şi cele care se 
preconizau. Adică ne puteam dezvolta 
independent de creditele externe.  

Şi, totuşi, dacă astăzi datoria 
externă a depăşit 100 mld. dolari, nu 
era firesc ca acest lucru să vitalizeze 
economia şi s-o facă mai rentabilă şi 
mai productivă? Ce raţiune au 
creditele, dacă nu să stimuleze 
dezvoltarea prin infuzie de capital? 
Au avut vreun alt scop creditele 
contractate de România după 1990? 
Atâta timp cât astăzi economia ţării se 

exceeded 100 billion Dollars, it was 
natural for this to vitalize the 
economy and make it more cost 
effective and productive? What 
reason have loans unless stimulate 
growth through capital infusion? Had 
any other purpose loans to Romania 
after 1990? As long as the economy 
is today well below 1990 parameters, 
it would be absurd to think that by 
contracting external loans has 
pursued its profitability and 
efficiency. In fact, the lender that 
was supposed to follow, namely a 
competitive economy able to earn 
revenue both for the country's needs 
and to pay the debt for which he is 
directly concerned. But this objective 
was passed only in formal loan 
documents, because in reality it was 
merely followed by the demolition of 
productive capacity that Romania 
had in 1990 and the enslavement of 
its resources by the international 
banking elite. Another reason I do 
not think it is possible, especially 
since not get answered on the 
destination that they had all foreign 
loans and privatization proceeds.  

In all countries where global 
finance could intervene without any 
resistance and, especially, where he 
also received support from local 
authorities, as happened in Romania, 
the results were disastrous. Yet this 
power cannot be anyone opposes. It 
establishes rules for treatment. Just 
one example: Romania, for having 
dared to pay the debt, was 
"punished" as is well known, while 
Poland, even in 1990 and cancelled a 
debt of over 40 billion USD. Is it 
worth? 

In 1990 the American farmer, 
David Garst, visited the country and 
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află mult sub parametrii din 1990, ar 
fi absurd să credem că prin 
contractarea de credite externe s-a 
urmărit rentabilizarea şi eficientizarea 
ei. De fapt, creditorul asta ar fi trebuit 
să urmărească, respectiv o economie 
competitivă, capabilă să realizeze 
venituri, atât pentru nevoile ţării cât şi 
pentru plata datoriei, de care el este 
direct interesat. Însă acest obiectiv a 
fost trecut doar formal în 
documentele de creditare, pentru că în 
realitate nu s-a urmărit altceva decât 
demolarea capacităţii productive de 
care România dispunea în 1990 şi 
aservirea resurselor ei de către elita 
bancară internaţională. O altă 
explicaţie nu cred că este posibilă, 
mai ales că nici nu se dă un răspuns în 
privinţa destinaţiei pe care au avut-o 
toate împrumuturile externe, precum 
şi  sumele obţinute din privatizare.  

În toate ţările în care finanţa 
mondială a putut interveni fără nici un 
fel de rezistenţă şi, mai ales, unde a 
mai primit şi sprijin de la autorităţile 
locale, aşa cum s-a întâmplat în 
România, rezultatele au fost 
dezastruoase. Şi totuşi, acestei puteri 
nu i se poate nimeni opune. Regulile 
de tratament ea le stabileşte. Doar un 
singur exemplu: România, pentru 
faptul că a cutezat să-şi plătească 
datoria, a fost „pedepsită” aşa cum 
bine se ştie, în timp ce Poloniei, chiar 
în 1990, i se anulează o datorie de 
peste 40 mld. dolari. Oare pentru ce 
merite? 

În 1990 ne vizitează ţara fermierul 
american David Garst şi reuşeşte să-şi 
facă o oarecare impresie despre 
situaţia din agricultură, remarcând 
faptul că aveam şi unităţi de elită, 
cum nu se găseau în multe ţări din 
lume. Astăzi, în marea lor majoritate 

managed to make some impression 
about the situation in agriculture, 
noting that such elite units were not 
available in many countries 
worldwide. Today, the vast majority 
were demolished. But the most 
important thing that he appreciated 
was that there was no debt. 
"Countries that have no debts, he 
said then, have a great future because 
it can use best loans in the next 
decade" [12]. But they had no time 
then to hear. Romania's ruling elite 
combined its efforts with the 
international financial elite quickly 
in order to demolish what was built 
before 1990, because his units were 
obsolete. The only solution, 
according to them, was the 
privatization, almost without any 
condition. The goal was none other 
than getting as quickly, some big 
gains that increase their accounts 
spared any control.  

A priority that it pursues at 
present in Romania is to finalize 
formalities necessary permit 
exploitation of gold and silver 
reserves in Rosia Montana. Fast 
operation is intended, because one is 
lasting and expensive and may pose 
long-term risks. A quick operation 
involves the use of polluting 
technologies but with disastrous 
effects on the environment. For these 
reasons, the project meets resistance 
from environmental organizations 
domestic and the political forces 
nationalistic and different scientific 
personalities who were involved and 
have taken action, managing to raise 
awareness about the danger it poses 
to environment and the local 
population this way of holding that a 
foreign investor expected. 
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sunt demolate. Dar lucrul cel mai 
important pe care el îl aprecia, era 
faptul că nu aveam datorii. „Ţările 
care nu au datorii, spunea el atunci, 
au un mare viitor, pentru că vor putea 
folosi creditele cel mai bine în 
următorii zece ani” [12]. N-a avut 
însă nimeni timp atunci să-l asculte. 
Elita conducătoare a României îşi 
conjuga eforturile cu elita financiară 
internaţională, să demoleze repede ce 
se construise înainte de 1990, sub 
motivul că erau unităţi depăşite 
tehnologic. Singura soluţie, după ei, 
era privatizarea, aproape fără nici un 
fel de condiţie. Scopul nu era altul 
decât obţinerea, cât mai repede, a 
unor câştiguri mari care să le 
sporească conturile ferite de orice 
control.  

Un obiectiv prioritar pe care-l 
urmăreşte, în prezent, în România, 
constă în definitivarea formalităţilor 
de autorizare, necesare exploatării 
rezervelor de aur şi argint de la Roşia 
Montana. Se intenţionează o 
exploatare rapidă, pentru că una de 
durată este şi mai costisitoare şi poate 
prezenta riscuri pe termen lung. O 
exploatare rapidă presupune însă 
utilizarea de tehnologii poluante, cu 
efecte dezastruoase asupra mediului. 
Din aceste motive, proiectul 
întâmpină rezistenţă din partea 
organizaţiilor ecologiste interne şi 
internaţionale, a forţele politice 
naţionaliste, precum şi a diferitelor 
personalităţi ştiinţifice care s-au 
implicat şi au luat atitudine, reuşind 
să sensibilizeze opinia publică cu 
privire la pericolul ce-l prezintă  
pentru mediu şi populaţia din zonă 
această modalitate de exploataţie pe 
care o preconizează investitorul 
străin.  

We are seeing practically a media 
war in which, on the one hand, the 
foreign investor is trying to convince 
public opinion of the "good" that he 
makes by exploiting reserves of gold 
(the rulers persuaded more easily), 
and on Furthermore, there is the 
national resistance. It is interesting to 
note that in action to fight this 
project involves personalities with 
different political orientations; this is 
not an obstacle in the fight for a 
cause indeed national interest. 

 
Conclusions 
 
As noted, all projects, initiatives, 

actions, desires and aspirations of 
people are under the money 
authority. Nothing can be achieved 
without funding, no matter how 
necessary are these projects and how 
easy to be put into practice. People 
cannot communicate and cannot 
relate but only through means of 
money. It is a reality that shows us 
what level has reached finances and 
also those who master them. We do 
not put the actors in the first place, 
because finances have intrinsic 
power, substance, domineering that 
makes even captives those managing 
them, let them live only with the 
impression that the power would be 
to them. It is a diabolical mechanism, 
we would say, and which developed 
over time and has spread its tentacles 
over the whole planetary civilization. 

Today everything depends on 
money, and money is always asking 
to be multiplied. One would think 
that the investments conducted in the 
banking system, and we have seen 
even in the recent crisis that huge 
budget funds were placed in this 
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Asistăm, practic, la un război 
mediatic, în care, pe de o parte, 
investitorul străin încearcă să 
convingă opinia publică de „binele” 
pe care el i-l face prin exploatarea 
rezervelor aurifere (pe guvernanţi i-a 
convins mult mai uşor), iar, pe de altă 
parte, se manifestă rezistenţa 
naţională. Interesant, este de observat 
că, în acţiunea de contracarare a 
acestui proiect sunt implicate 
personalităţi cu diverse orientări 
politice, acest fapt nefiind un obstacol 
în lupta pentru o cauză într-adevăr de 
interes naţional. 

 
Concluzii 
 
După cum se constată, toate 

proiectele, iniţiativele, acţiunile, 
dorinţele şi aspiraţiile oamenilor se 
află sub autoritatea banilor. Nimic nu 
se poate realiza fără finanţare, 
indiferent cât de necesare ar fi aceste 
proiecte şi cât de lesnicios de dus la 
îndeplinire. Oamenii nu mai pot 
comunica şi nu mai pot relaţiona, 
decât prin intermediul banilor. Este o 
realitate care ne arată la ce nivel de 
putere au ajuns finanţele şi, totodată, 
cei care le stăpânesc. N-am pus pe 
primul loc actorii, pentru că finanţele 
au o putere intrinsecă, de substanţă, 
dominatoare, care îi face captivi chiar 
şi pe cei care le gestionează, ei trăind 
doar cu impresia că puterea ar fi la ei. 
Este un mecanism diabolic, aş spune, 
care s-a dezvoltat în timp şi şi-a întins 
tentaculele asupra întregii civilizaţii 
planetare.  

Totul astăzi depinde de bani, iar 
banii se cer mereu înmulţiţi. S-ar 
crede că investiţiile care se fac în 
sistemul bancar, şi s-a văzut chiar în 
recenta criză că uriaşe fonduri 

area, would aim to make the 
economy function. Error! Statistics 
show with great accuracy, that while 
financial resources gathered in 
banks, the real economy has 
substantially reduced its productive 
potential. So finances have come, not 
to stimulate economic development, 
but on the contrary, become a brake, 
and one extremely strong, in the 
improvement of environmental 
conservation and producing goods 
and services that people need to 
enjoy life. It seems that this blockage 
became independent of human will 
and this fact is extremely dangerous 
for humanity. 
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bugetare au fost plasate în această 
zonă, ar avea ca scop să facă 
economia funcţională. Eroare! 
Statisticile arată, prin exactitatea lor, 
că în timp ce resursele financiare s-au 
adunat în bănci, economia reală şi-a 
redus substanţial potenţialul 
productiv. Deci, finanţele au ajuns, nu 
să stimuleze dezvoltarea economică, 
ci, din contra, să devină o frână, şi 
una extrem de puternică, în calea 
progresului, a conservării mediului şi 
producerii bunurilor şi serviciilor, de 
care oamenii au nevoie pentru a se 
bucura de viaţă. Se pare că acest 
blocaj a devenit independent de 
voinţa umană, şi acest fapt este 
extrem de periculos pentru umanitate. 
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Rezumat: În cadrul lucrării am 
procedat la examinarea instrumentului 
juridic european, prin care se instituie o 
procedură specială de schimb 
transfrontalier de informații, între statele 
membre ale Uniunii Europene, în legătură 
cu încălcările normelor de circulație care 
afectează siguranța rutieră. Elementele de 
noutate pe care le aduce lucrarea constau 
în examinarea realizată, precum și în 
opiniile critice formulate, opinii care pot 
contribui la perfecționarea sistemului 
legislativ european în acest domeniu. 
Lucrarea continuă alte studii publicate, 
prin care s-a urmărit examinarea unor 
forme de asistență judiciară în materie 
penală între statele membre, scopul fiind 
acela de prevenire și combatere a unor 
încălcări ale reglementărilor legale în 
vigoare. De asemenea, precizăm că 
lucrarea poate fi utilă mediului universitar, 
precum și practicienilor în acest domeniu. 
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Abstract: Within the thesis we 
proceeded to the examination of the 
European legal instrument which 
establishes a special procedure for the 
cross-border exchange of information 
between the Member States of the 
European Union in connection with 
traffic offences affecting road safety. The 
novelty elements it brings to the work 
consist in the achieved examination as 
well as in the critical opinions 
formulated, opinions that may contribute 
to improving the legislative system in this 
area. The paper continues other 
published studies which aimed at 
examining some forms of legal assistance 
in criminal matters between the Member 
States, the aim being to prevent and 
combat infringement of rules of law in 
force. This paper can be useful to the 
academic environment, as well as 
practitioners in this field. 
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Introducere 
 
Un obiectiv central, asumat de 

Uniunea Europeană, în ceea ce privește 
domeniul transporturilor, este acela de 
a îmbunătăți siguranța rutieră, care să 
conducă la reducerea deceselor, a 
vătămărilor corporale și a daunelor 
materiale. Un element important al 
acestei politici îl constituie aplicarea 
consecventă a sancțiunilor, pentru 
încălcarea normelor de circulație 
comise pe teritoriul Uniunii Europene 
ce pun în mod semnificativ în pericol 
siguranța rutieră. 

Pe fondul lipsei unor proceduri 
adecvate, și fără a aduce atingere 
Deciziei 2008/615/JAI a Consiliului 
[1], și în temeiul Deciziei 2008/616/JAI 
a Consiliului [2], sancțiunile de natură 
financiară pentru anumite încălcări ale 
normelor de circulație, foarte des, nu 
sunt executate, în situațiile în care 
abaterile au fost comise de către un 
vehicul înmatriculat în alt stat membru 
decât pe cel în care s-a comis 
încălcarea. 

Pe acest fond, a fost a fost adoptată 
Directiva (UE) 2015/413 a 
Parlamentului European și a 
Consiliului din 11 martie 2015, de 
facilitare a schimbului transfrontalier 
de informații privind încălcările 
normelor de circulație care afectează 
siguranța rutieră [3]. 

În comunicarea efectuată la 20 iulie 
2010, denumită „Pentru un spațiu 
european de siguranță rutieră: 
orientări pentru politica de siguranță 
rutieră 2011-2020”, Comisia a 
subliniat că aplicarea normelor de trafic 
rutier reprezintă în continuare un factor 
cheie, în ceea ce privește crearea 

officer. 
 

Introduction 
 
A central goal of the European 

Union with regard to the transport 
sector, is to improve road safety, 
leading to a reduction in fatalities, 
injuries and material damage. An 
important element of this policy is the 
consistent application of sanctions for 
violation of traffic rules that were 
committed in the territory of the 
European Union that significantly 
jeopardize road safety. 

Amid the lack of adequate 
procedures and without bringing 
prejudice to decision 2008/615/JAI of 
the Council [1] and under decision 
2008/616/JHA of the Council [2], 
very often financial penalties for 
certain violations of traffic rules are 
not enforced in cases in which 
irregularities have been committed by 
a vehicle registered in a Member State 
other than that in which the 
infringement has been committed.  

On this background was adopted 
the Directive (EU) 2015/413 of the 
European Parliament and of the 
Council of 11 March 2015 to facilitate 
the cross-border exchange of 
information on violations of traffic 
rules affecting road safety [3]. 

The communication made on July 
20, 2010, called "Towards an 
European space of road safety: 
guidelines for road safety policy 
2011-2020", the Commission pointed 
out that the application of the rules of 
road traffic is still a key factor with 
regard to creating the necessary 
conditions for significant reductions 
in the number of deaths and injuries. 
In its conclusions of 2 December 
2010 on road safety, the Council 
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condițiilor necesare pentru reduceri 
semnificative a numărului deceselor și 
vătămărilor corporale. În concluziile 
din 2 decembrie 2010 privind siguranța 
rutieră, Consiliul a solicitat să se țină 
seama de faptul că, este necesar să se 
consolideze și mai mult aplicarea 
normelor de circulație rutieră la nivelul 
statelor membre. 

În acest context, Consiliul a invitat 
Comisia să examineze posibilitatea de 
armonizare a normelor de circulație 
rutieră la nivelul Uniunii. Ulterior, a 
fost adoptată, în temeiul art. 87 alin. (2) 
din TFUE, Directiva 2011/82/UE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului [4]. Prin Hotărârea Curții 
de Justiție din 6 mai 2014, în cauza C-
43/12, acest act normativ a fost anulat, 
pe motiv că nu ar fi putut fi adoptată în 
mod valabil în temeiul art. 87 alin. (2) 
din TFUE, cu menținerea efectelor 
acesteia până la intrarea în vigoare, 
într-un termen rezonabil, care nu poate 
depăși douăsprezece luni de la data 
pronunțării hotărârii, a unei noi 
directive, bazate pe dispozițiile art. 91 
alin. (10 lit. c) din TFUE. 

Schimbul transfrontalier de 
informații între statele membre, va 
trebui să conducă la posibilitatea 
contactării proprietarului, a 
deținătorului de vehicul implicat sau a 
persoanei identificată în alt mod, 
suspectată de comiterea unei încălcări a 
normelor de circulație care afectează 
siguranța rutieră, pentru a transmite 
informații persoanei respective cu 
privire la procedurile aplicabile și la 
consecințele juridice ale încălcării în 
temeiul dreptului statului membru. 

În acest sens, statele membre ar 
trebui să aibă în vedere, transmiterea 
informațiilor referitoare la încălcarea 
normelor de circulație care afectează 

requested, account should be taken of 
the fact that it is necessary to 
strengthen further the implementation 
of the road traffic rules at Member 
State level. 

In this context, the Council invited 
the Commission to consider the 
possibility of harmonizing road traffic 
rules at the Union’s level; 
subsequently it was adopted under 
article 87 para. (2) of TFEU Directive 
2011/ 82/EU of the European 
Parliament and Council [4]; by the 
decision of the Court of Justice of 6 
may 2014 in the case C-43/12, this 
regulatory action was cancelled on the 
grounds that it could not be validly 
adopted pursuant to article 87 para. 
(2) of the TFEU, but maintaining its 
effects until the entry into force, 
within a reasonable time not 
exceeding twelve months after the 
commencement of the judgment, of a 
new directive based on article 91 
paragraphs 10 letter (c) of the TFEU. 

Cross-border exchange of 
information between Member States 
will have to result in contacting the 
owner, holder of the vehicle involved 
or the person identified in another 
way, suspected of committing a 
violation of the traffic rules which 
affect road safety, to transmit 
information to the concerned person 
on the applicable procedures and the 
legal consequences of infringement 
under the law of the Member State. 

In this regard, Member States 
should take into account the 
transmission of information relating 
to the violation of traffic rules 
affecting road safety in the language 
of the registration documents or in the 
language which, most likely, the 
person concerned understands. 
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siguranță rutieră, în limba 
documentelor de înmatriculare sau în 
limba pe care, în modul cel mai 
probabil, persoana vizată o înțelege. 

De asemenea, este necesar să se 
furnizeze traduceri echivalente, în ceea 
ce privește scrisoarea de informare 
trimisă de statul membru în care s-a 
comis încălcarea, potrivit dispozițiilor 
Directivei 2010/64/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului [5]. 

Prelucrarea datelor cu caracter 
personal este necesară și adecvată, 
pentru atingerea obiectivelor legitime 
urmărite de instrumentul juridic 
european, respectiv, de a asigura un 
nivel ridicat de protecție pentru toți 
utilizatorii drumurilor din Uniune. 

Datele referitoare la identificarea 
unui contravenient reprezintă date cu 
caracter personal, fiind aplicabile 
dispozițiile Directivei 95/46/CE  a 
Parlamentului European și a 
Consiliului [6]. 

Deoarece obiectivul instrumentului 
juridic european examinat, și anume, 
asigurarea unui nivel ridicat de 
protecție pentru toți utilizatorii 
drumurilor din Uniune, prin facilitarea 
schimbului transfrontalier de informații 
privind încălcările normelor de 
circulație care afectează siguranță 
rutieră, atunci când aceste încălcări 
sunt săvârșite cu un vehicul 
înmatriculat în alt stat membru decât în 
cel în care s-a comis încălcarea, nu 
poate fi realizat în mod satisfăcător de 
statele membre, ci, având în vedere 
amploarea și efectele acțiunii, poate fi 
realizat mai bine la nivelul Uniunii, 
deoarece aceasta poate adopta măsuri, 
în conformitate cu principiul 
subsidiarității, astfel cum este prevăzut 
în art. 5 din Tratatul privind Uniunea 
Europeană [Directiva  (UE) 2015/413, 

It is also necessary to provide the 
equivalent translations in terms of the 
letter of information sent by the 
Member State where the infringement 
was committed, in accordance with 
the provisions of Directive 
2010/64/EU of the European 
Parliament and of the Council [5]. 

The processing of data with 
personal character is necessary and 
adequate to attain the legitimate 
objectives pursued by the European 
legal instrument, namely, to ensure a 
high level of safety for all road users 
in the Union.  

The data relating to the 
identification of an offender shall 
mean personal data, being applicable 
to the provisions of Directive 
95/46/EC of the European Parliament 
and of the Council [6]. 

Since the objective of a examined 
European legal instrument, namely 
ensuring a high level of safety for all 
road users in the Union, by facilitating 
the cross-border exchange of 
information on violations of traffic 
rules affecting road safety, when such 
violations are committed with a 
vehicle registered in a Member State 
other than that in which the 
infringement is committed, cannot be 
sufficiently achieved by the Member 
States but given the scale and effects 
of the action, may better be achieved 
at Union level, it may adopt measures, 
in accordance with the principle of 
subsidiarity, as set out in art. 5 of the 
Treaty on European Union [Directive 
(EU) 2015/413, preamble, para. (1) to 
(4), (15), (21), (22) and (28)]. 
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preambul, alin. (1) – (4), (15), (21), 
(22) și (28)]. 

 
1. Obiectiv, domeniul de aplicare, 

definiții 
 
Prin adoptarea actului normativ 

examinat, legiuitorul european a 
urmărit să asigure un nivel ridicat de 
protecție pentru toți utilizatorii 
drumurilor din Uniune, facilitând 
schimbul transfrontalier de informații 
privind încălcările normelor de 
circulație care afectează siguranța 
rutieră și facilitând, prin acesta, 
executarea sancțiunilor, atunci când 
încălcările respective sunt săvârșite cu 
un vehicul înmatriculat în alt stat 
membru decât statul membru în care s-
a comis încălcarea (art. 1 din actul 
normativ european examinat). 

Potrivit dispozițiilor art. 2 din 
instrumentul juridic european, 
schimbul de informații între statele 
membre se realizează pentru încălcarea 
următoarelor norme care afectează 
siguranța rutieră: 

a) excesul de viteză; 
b) nefolosirea centurii de siguranță; 
c) nerespectarea culorii roșii a 

semaforului; 
d) conducerea sub influența 

alcoolului; 
e) conducerea sub influența 

drogurilor; 
f) nefolosirea căștii de protecție; 
g) utilizarea unei benzi interzise; 
h) folosirea ilegală a unui telefon 

mobil sau a altor dispozitive de 
comunicare, în timpul conducerii 
vehiculelor [7]. 

Pentru a se evita alte interpretări, 
altele decât cele acceptate, legiuitorul 
european a definit o serie de termeni și 
expresii, după cum urmează: 

 
1. Objective, scope, definitions 
 
Through the adoption of the 

examined regulatory act, the 
European legislator sought to ensure a 
high level of safety for all road users 
in the Union, thus facilitating the 
cross-border exchange of information 
on violations of traffic rules affecting 
road safety and facilitating, through it, 
the enforcement of penalties when 
violations are committed with a 
vehicle registered in a Member State 
other than the Member State in which 
the infringement has been committed 
(art. 1 of the examined European 
normative act). 

According to the provisions of art. 
2 of European legal instrument, the 
exchange of information between 
Member States shall be carried out for 
the violation of the following rules 
affecting road safety: 

a) speeding; 
b) not wearing a seatbelt; 
c) non-compliance with the red 

traffic light; 
d) driving under the influence of 

alcohol; 
e) driving under the influence of 

drugs; 
f) failing to wear a safety helmet; 
g) the use of a prohibited lane; 
h) illegal use of mobile phones and 

other communication devices while 
driving [7]. 

In order to avoid other 
interpretations than those accepted, 
the European legislator has defined a 
series of terms and expressions as 
follows: 

a) vehicle means any power-driven 
vehicle, including motorcycles, which 
is normally used for the transport of 
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a) vehicul, înseamnă orice vehicul 
acționat de motor, inclusiv motociclete, 
care este utilizat în mod normal pentru 
transportul rutier de persoane sau 
bunuri; 

b) statul membru în care s-a 
săvârșit încălcarea, înseamnă statul 
membru în care a avut loc săvârșirea 
încălcării; 

c) statul membru de înmatriculare, 
înseamnă statul membru în care este 
înmatriculat vehiculul cu care s-a 
săvârșit încălcarea; 

d) exces de viteză, înseamnă 
depășirea limitelor de viteză în vigoare, 
în statul în care s-a săvârșit încălcarea, 
pentru sectorul de drum respectiv sau 
pentru tipul de vehicul în cauză; 

e) nefolosirea centurii de siguranță, 
înseamnă nerespectarea obligației de a 
purta centura de siguranță sau de a 
folosi dispozitive de siguranță pentru 
copii, în conformitate cu Directiva 
91/671/CEE a Consiliului [8] și cu 
dreptul statului membru în care s-a 
săvârșit încălcarea;  

f) nerespectarea semnificației 
culorii roșii a semaforului, înseamnă 
conducerea fără oprire la culoarea roșie 
a semaforului sau la orice alt semnal de 
oprire echivalent, astfel cum este 
definit în dreptul statului membru în 
care s-a săvârșit încălcarea; 

g) conducerea sub influența 
alcoolului, înseamnă conducerea sub 
influența alcoolului, astfel cum este 
definită în dreptul statului membru în 
care s-a săvârșit încălcarea; 

h) conducerea sub influența 
drogurilor, înseamnă conducerea sub 
influența drogurilor sau a altor 
substanțe cu efecte similare, astfel cum 
este definită în dreptul statului membru 
în care s-a săvârșit încălcarea; 

i) nefolosirea căștii de protecție, 

persons or goods; 
b) Member State where the 

infringement was committed means 
the Member State where the 
infringement has already been 
occurred; 

c) the Member State of registration 
means the Member State in which the 
vehicle, with which the violation was 
committed, is registered; 

d) speeding means exceeding the 
speed limits in force in the State in 
which the infringement was 
committed for the road sector in 
question or for the type of vehicle 
concerned; 

e) not wearing a seatbelt safety 
means failure to comply with the 
requirement to wear safety seatbelt or 
to use safety devices for children in 
accordance with Directive 
91/671/EEC of the Council [8] and 
the law of the Member State where 
the infringement was committed; 

f) failure to comply with the red 
traffic light means driving without 
stopping at the red traffic light color 
or any other stop signal equivalent, as 
defined in the law of the Member 
State where the infringement was 
committed; 

g) driving under the influence of 
alcohol means driving under the 
influence of alcohol, as defined in the 
law of the Member State where the 
infringement was committed; 

h) driving under the influence of 
drugs means driving under the 
influence of drugs or other substances 
with similar effects, as defined in the 
law of the Member State where the 
infringement was committed; 

i) failing to wear a safety helmet 
means non-compliance with the 
requirement to wear a helmet for 
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înseamnă nerespectarea obligației de a 
purta o cască de protecție, astfel cum 
este definită în dreptul statului membru 
în care s-a săvârșit încălcarea; 

j) utilizarea unei benzi interzise, 
înseamnă utilizarea ilegală a unui 
sector de drum (precum o bandă de 
urgență, o bandă rezervată transportului 
public sau o bandă închisă temporar din 
motive de congestionare sau ca urmare 
a desfășurării unor lucrări), astfel cum 
este definită în dreptul statului membru 
în care s-a săvârșit încălcarea; 

k) folosirea ilegală a unui telefon 
mobil sau a altor dispozitive de 
comunicare în timpul conducerii, 
înseamnă utilizarea ilegală a unui 
telefon mobil sau a altor dispozitive de 
comunicare în timpul conducerii unui 
vehicul, astfel cum este definită în 
dreptul statului membru în care s-a 
săvârșit încălcarea; 

l) punct național de contact, 
înseamnă o autoritate competentă 
desemnată pentru schimbul de date 
privind înmatricularea vehiculului; 

m) căutare automatizată, înseamnă 
o procedură de acces online pentru 
consultarea bazei de date a unuia/uneia, 
a mai multor sau tuturor statelor 
membre sau țărilor participante; 

n) deținătorul vehiculului, înseamnă 
persoana pe numele căreia este 
înmatriculat vehiculul, astfel cum este 
definită în dreptul statului membru de 
înmatriculare (art. 3 din actul normativ 
european supus examinării); 

Examinarea definițiilor unor termeni 
sau sintagme specifice siguranței 
circulației și transporturilor rutiere, 
conduce la concluzia că legiuitorul 
european a dorit realizarea unei 
interpretări legale unanime a acestora la 
nivelul tuturor statelor membre, cu 
precizarea că, de fiecare dată se 

protection, as defined in the law of the 
Member State where the infringement 
was committed; 

j) use of a forbidden lane means 
illegal use of a road sector (such as an 
emergency lane, a lane which is 
reserved for public transportation or a 
lane temporarily closed for reasons of 
congestion or as a result of carrying 
out of works), as defined in the 
Member State where the infringement 
was committed;  

k) illegal use of a mobile phones 
and other communication devices 
while driving means illegal use of 
mobile phones and other 
communication devices while driving, 
as defined in the law of the Member 
State where the infringement was 
committed; 

l) national contact point means a 
competent authority designated for 
the exchange of data on vehicle 
registration; 

m) automated search means a 
procedure for online access in order to 
consult the database of one, several or 
all Member States or participating 
countries; 

n) the holder of the vehicle means 
the person in whose name the vehicle 
is registered, as defined in the law of 
the Member State of registration (art. 
3 of the examined European 
Normative Act). 

Examination of definitions of 
certain terms or phrases specific to 
traffic safety and road transport, lead 
to the conclusion that the European 
legislator wished to achieve an 
unanimous legal interpretation for all 
Member States, noting that, each time 
it starts from the definition of the term 
in the state in whose territory the 
violation of the road safety rules 
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pornește de la modul de definire din 
dreptul statului pe teritoriul căruia s-a 
produs încălcarea normelor de 
siguranță rutieră. 

Pe de altă parte, se poate aprecia că 
legiuitorul european a dorit să evite alte 
interpretări unilaterale, care ar putea fi 
date acestor termeni sau sintagme de 
către statele membre, interpretare care 
să conducă la apariția unor 
disfuncționalități în aplicarea unitară a 
acestor norme pe teritoriul Uniunii 
Europene.   

  
2. Procedura aplicabilă între 

statele membre 
 
În scopul cercetării încălcării 

normelor de circulație care aduc 
atingere siguranței rutiere și implicit a 
aplicării legii, statele membre vor 
permite accesul punctelor naționale de 
contact ale altor state membre, la 
următoarele date care privesc 
înmatricularea vehiculului, 
autorizându-le să efectueze căutări 
automatizate cu privire la: 

- date privind vehiculele; și  
- date privind proprietarii sau 

deținătorii vehiculelor; 
Aceste accesări se vor realiza cu 

respectarea datelor menționate expres 
în Anexa I din actul normativ european. 

Orice căutări, sub formă de cerere 
scrisă, se efectuează de către punctul 
național de contact al statului membru 
în care s-a comis încălcarea, prin 
utilizarea unui număr de înmatriculare 
complet. 

Căutările se efectuează potrivit 
procedurilor descrise în capitolul 3 din 
anexa la Decizia 2008/616/JAI [9], cu 
excepția punctului 1 din capitolul 3 al 
anexei la actul normativ menționat, în 
cazul în care se aplică anexa I din actul 

occurred. 
On the other hand, one can 

appreciate that the European legislator 
wished to avoid other unilateral 
interpretations which can be given to 
these terms or phrases from the 
Member States, interpretation leading 
to the appearance of malfunctions in 
the application of the uniform rules 
within the European Union territory. 
 

2. The procedure applicable 
between Member States 

 
For the research purposes of the 

violation of traffic rules affecting road 
safety and implicitly the application 
of the law, the Member States shall 
provide access to the national contact 
points of other Member States, to the 
following data relating to the vehicle 
registration, authorizing them to 
conduct automated searches on: 

- data relating to vehicles; and 
- data relating the owners or 

keepers of vehicles. 
Such referrals shall be made in 

compliance with the data referred to 
in annex I to the European Normative 
Act. 

Any searches in the form of written 
request shall be carried out by the 
national contact point of the Member 
State in which the infringement is 
committed by using a complete 
registration number. 

Searches shall be conducted 
according to the procedures described 
in Chapter 3 of the annex to decision 
2008/616/JHA [9], with the exception 
of section 1 of Chapter 3 of the annex 
of the mentioned normative act, in the 
case in which annex I of the examined 
normative act (to which I have made 
earlier reference) applies. 
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normativ examinat (la care am făcut 
anterior referire). 

În toate împrejurările, statul 
membru în care s-a comis încălcarea va 
utiliza datele obținute în vederea 
stabilirii persoanei răspunzătoare 
pentru încălcările normelor de 
circulație care afectează siguranța 
rutieră (norme prevăzute în art. 2 din 
actul normativ examinat). 

Statele membre vor garanta 
securitatea și protecția datelor 
transmise, prin utilizarea, într-o măsură 
cât mai mare, a aplicațiilor informatice 
existente, precum și cea menționată la 
art. 15 din Decizia 2008/616/JAI, 
precum și a versiunilor modificate  ale 
aplicațiilor informatice respective, în 
concordanță cu anexa I la actul 
normativ examinat și cu punctele 2 și 3 
din capitolul 3 al anexei la Decizia 
2008/616/JAI. 

În ceea ce privește cheltuielile care 
decurg din administrarea, utilizarea și 
întreținerea aplicațiilor informatice, 
acestea vor fi suportate de către fiecare 
stat membru [7]. 

 
3. Scrisoarea de informare 

privind încălcarea normelor de 
circulație care afectează siguranța 
rutieră 

 
În toate împrejurările, decizia de 

inițiere a procedurilor ulterioare 
referitoare la încălcările normelor de 
circulație care afectează siguranța 
rutieră menționate mai sus, aparține 
statului membru pe teritoriul căruia s-a 
produs încălcarea. 

În ipoteza în care, acest stat decide 
să inițieze aceste proceduri, acest stat 
va informa, în conformitate cu dreptul 
său intern, proprietarul, deținătorul 
vehiculului sau persoana identificată în 

In all circumstances the Member 
State in which the infringement has 
been committed will use the data 
obtained for the determination of the 
person liable for the violation of 
traffic rules affecting road safety 
(rules provided for in article 2 of the 
examined normative act). 

Member States shall ensure the 
security and protection of transmitted 
data, by using, to such an extent as 
possible, the existing computer 
applications, as well as that referred to 
in article 15 of decision 
2008/616/JHA, and amended versions 
of computer applications in 
accordance with Annex I to the 
examined normative act and sections 
2 and 3 of Chapter 3 of the annex to 
decision 2008/616/JHA. 

As regards the costs arising from 
the administration, use and 
maintenance of computer 
applications, they will be incurred by 
each Member State [7]. 

 
3. Informing letter concerning 

the violation of traffic rules 
affecting road safety 

 
In all circumstances the decision to 

initiate proceedings subsequent 
violations of traffic rules affecting 
road safety referred to above, belongs 
to the Member State in whose 
territory the infringement occurred. 

Assuming that the State decides to 
initiate these proceedings, that State 
shall notify, in accordance with its 
national law, the owner, keeper of the 
vehicle or person identified in another 
way, suspected of having committed 
violations of traffic rules affecting 
road safety. 

In consonance with the provisions 
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alt mod, suspectată că a comis 
încălcarea normelor de circulație care 
afectează siguranța rutieră. 

În consonanță cu dispozițiile 
normelor de drept intern, informarea va 
prezenta consecințele juridice ale 
încălcării normelor respective pe 
teritoriul statului membru în care s-a 
comis încălcarea, în temeiul dreptului 
statului membru respectiv. 

Când transmite scrisoarea de 
informare proprietarului, deținătorului 
vehiculului sau persoanei identificate în 
alt mod, suspectate că a comis 
încălcarea normelor de circulație care 
afectează siguranța rutieră, statul 
membru în care s-a comis încălcarea 
include, potrivit dispozițiilor dreptului 
său intern, orice informații relevante, în 
special natura respectivei încălcări, 
locul, data și ora la care a fost săvârșită, 
o trimitere la dispozițiile aplicabile 
(inclusiv titlul acestora din dreptul 
intern care au fost respectate și 
sancțiunea aferentă, precum și, după 
caz, date privind dispozitivul utilizat 
pentru constatarea încălcării). În acest 
scop, statul membru în care s-a comis 
încălcarea poate utiliza modelul 
prevăzut în anexa II din actul normativ 
european. 

În vederea garantării drepturilor 
fundamentale, statul membru pe 
teritoriul căruia a fost comisă 
încălcarea va trimite scrisoarea de 
informare în limba documentului de 
înmatriculare a vehiculului, dacă 
aceasta este disponibil, sau într-una din 
limbile oficiale ale statului membru de 
înmatriculare.  
 
 
 
 
 

of the rules of national law, the 
information shall present the legal 
consequences of the infringement in 
question in the territory of the 
Member State in which the 
infringement has been committed 
under the law of that Member State. 

When they transmit the informing 
letter to the owner, keeper of the 
vehicle or person identified in any 
other way, suspected of having 
committed violations of traffic rules 
affecting road safety, the Member 
State in which the infringement was 
committed includes, according to the 
provisions of its domestic law, any 
relevant information, in particular the 
nature of such violations, the place, 
date and time at which it was 
committed, a reference to the relevant 
provisions (including their title in 
national law that have been violated 
and the related penalty as well as, 
where appropriate, data concerning 
the device used for recording the 
infringement. To this end, the 
Member State in which the 
infringement has been committed may 
use the model set out in annex II of 
the European normative act. 

In order to guarantee fundamental 
rights, the Member State in whose 
territory the infringement was 
committed will send the information 
letter in the language of the vehicle 
registration document, if it is 
available, or one of the official 
languages of the Member State of 
registration. 
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4. Rapoartele statelor membre 

către Comisie. Protecția datelor și 
informațiile destinate utilizatorilor 
drumurilor din Uniunea Europeană 

 
Până la 6 mai 2016 și, ulterior, la 

fiecare doi ani, fiecare stat membru va 
transmite Comisiei un raport care va 
cuprinde, numărul de cereri de căutare 
automatizată efectuate de statul 
membru în care s-a săvârșit încălcarea 
și adresate punctului național de 
contact al statului membru de 
înmatriculare în urma încălcărilor 
săvârșite pe teritoriul celui dintâi, 
precum și natura încălcărilor pentru 
care au fost depuse cereri și numărul 
cererilor respinse. 

De asemenea, acest raport va 
cuprinde și o descriere a situației la 
nivel național, în legătură cu măsurile 
ulterioare luate cu privire la încălcările 
normelor de circulație care afectează 
siguranța rutieră, pe baza proporției 
încălcărilor care au făcut obiectul unor 
scrisori de informare. 

În aplicarea dispozițiilor cuprinse în 
instrumentul juridic european 
examinat, se vor respecta dispozițiile 
Directivei 95/46/CE privind protecția 
datelor cu caracter personal. 

Toate datele cu caracter personal 
prelucrate, vor fi utilizate numai pentru 
atingerea obiectivului menționat mai 
sus, iar persoanele vizate au aceleași 
drepturi la informare, la acces, la 
rectificare, la ștergere, la blocare, la 
despăgubiri și la căile judiciare de atac, 
ca și persoanele care fac trimitere și 
solicită aplicarea și respectarea 
normelor de drept intern. 

Persoanele vizate au dreptul să 
obțină informații, cu privire la ce date 
cu caracter personal, înregistrate în 

 
4. Member States' reports to the 

Commission. Data protection and 
information for road users in the 
European Union 

 
Until May 6, 2016 and thereafter, 

every two years, each Member State 
shall send the Commission a report 
which will contain the number of 
applications for automated search 
carried out by the Member State 
where the infringement was 
committed and addressed to the 
national contact point of the Member 
State of registration due to the 
violations committed in the territory 
of the first, as well as the nature of 
violations for which applications have 
been submitted and the number of 
applications rejected. 

In addition, this report will also 
include a description of the situation 
at national level in relation to follow-
up actions taken with regard to 
violations of traffic rules affecting 
road safety, based on the proportion 
of infringements which were the 
subject of information letters. 

In the application of provisions 
contained in the examined European 
legal instrument, the provisions of 
Directive 95/46/EC on the protection 
of personal data will be applied. 

All processed personal data will 
only be used to achieve the objective 
mentioned above, and the relevant 
persons have the same rights to 
information, to access, rectification, 
deletion, to compensation and judicial 
ways of attack, as the people who are 
sending and requesting the application 
and observance of rules of national 
law. 

The concerned subjects have the 
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statul membru de înmatriculare, au fost 
transmise statului membru în care s-a 
comis încălcarea, inclusiv data 
solicitării și autoritatea competentă din 
statul membru în care s-a comis 
încălcarea (art. 6, 7 și 8 din actul 
normativ european). 

În aplicarea dispozițiilor actului 
normativ european, Comisia va publica 
pe pagina sa de internet, în toate 
limbile oficiale ale instituțiilor Uniunii 
Europene, o sinteză a normelor în 
vigoare în statele membre, referitoare 
la domeniul reglementat în actul 
normativ european examinat, în baza 
informațiilor furnizate de fiecare stat 
membru. 

Totodată, statele membre vor 
furniza, utilizatorilor drumurilor, 
informațiile necesare privind normele 
aplicabile pe teritoriul lor și măsurile 
de punere în aplicare a dispozițiilor 
actului normativ examinat, în 
colaborare cu (printre alte organizații), 
organismele responsabile de siguranța 
rutieră, organizațiile neguvernamentale 
care își desfășoară activitatea în 
domeniul siguranței rutiere și cluburile 
automobilistice (art. 6, 7 și 8 din actul 
normativ european). 

 
5. Unele opinii critice 
 
Pe lângă unele dispoziții care pot 

contribui la creșterea siguranței în 
traficul rutier pe teritoriul Uniunii 
Europene, examinarea instrumentului 
juridic european ne permite și 
formularea unor opinii critice. 

O primă observație, vizează 
excluderea dintre încălcările care 
afectează siguranța rutieră, a faptei 
conducătorului unui vehicul care nu 
oprește la semnalul agentului autorizat 
al statului membru în cauză. 

right to obtain information regarding 
to which personal data registered in 
the Member State of registration have 
been submitted by the Member State 
in which the infringement was 
committed, including the date of 
application and the competent 
authority of the Member State in 
which the infringement has been 
committed (articles 6, 7 and 8 of the 
European normative act). 

When applying the provisions of 
the European normative act, the 
Commission will publish on its 
website in all the official languages of 
the institutions of the European 
Union, a summary of the rules in 
force in the Member States relating to 
the area covered by the examined 
European normative act, on the basis 
of the information supplied by each 
Member State. 

At the same time, Member States 
will provide road users the necessary 
information on the rules applicable in 
their territory and measures for 
implementing the regulatory 
provisions of the examined regulatory 
act, in cooperation with (among other 
organizations), the bodies responsible 
for road safety, non-governmental 
organizations that operate in the field 
of road safety and automobile clubs 
(articles 6, 7 and 8 of the European 
normative act). 

 
5. Some critical opinions 
 
In addition to some provisions that 

may contribute to the increase in road 
traffic safety within the European 
Union, the examination of the 
European legal instrument allow the 
formulation of critical opinions. 

A first observation aims at the 
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A doua observație, se referă la 
nemenționarea cazierului auto ca 
reprezentând un cumul de date extrem 
de important, ce poate fi transmis 
statului membru pe teritoriul căruia s-a 
comis încălcarea normei rutiere. 

Ultima opinie critică, se referă la 
neprevederea unor norme juridice, în 
baza cărora persoana sancționată, 
potrivit dispozițiilor instrumentului 
juridic european, să se poată adresa 
unei instanțe de judecată competente, 
în cazul în care este nemulțumită de 
sancțiunea aplicată. 

De asemenea, apreciem că ar trebui 
să fie menționată și posibilitatea 
folosirii unei căi de atac, pe teritoriul 
statului în care s-a produs încălcarea 
normei prin care este afectată siguranța 
circulației rutiere. 

 
Concluzii 
 
Creșterea, de la o perioadă la alta, a 

încălcărilor actelor normative care 
reglementează siguranța circulației pe 
drumurile publice pe teritoriile statelor 
membre ale Uniunii Europene, 
încălcări comise de cetățenii altor state 
membre și, mai ales, necesitatea de a se 
asigura sancționarea unor astfel de 
încălcări, a determinat legiuitorul 
european să adopte acest act normativ. 

Așa cum rezultă din examinarea 
instrumentului juridic european, acesta 
asigură transmiterea informațiilor 
necesare pentru asigurarea sancționării 
persoanelor care, în calitate de 
conducători ai unor vehicule, încalcă 
normele de siguranță a circulației pe 
drumurile publice în timp ce conduc 
vehicule pe teritoriul unui alt stat 
membru. 

Într-o concluzie generală, se poate 
aprecia că, adoptarea acestui instrument 

exclusion from the violations 
affecting road safety of the driver’s 
deed that to not stop at the signal of 
the authorized agent of a concerned 
Member State. 

Another observation relates to the 
fact that the driving record is no 
longer maintained. It can be seen as a 
sum of extremely important data that 
can be sent to the Member State in 
whose territory the violation has been 
committed. 

A final critical opinion refers to the 
fact that there are no legal rules under 
which the person sanctioned 
according to the provisions of the 
European legal instrument can 
address a court or a competent 
national court if he is not satisfied 
with the penalty applied. 

We also appreciate that it should 
be mentioned the possibility of using 
a way of attack on the territory of the 
State where the violation of the norm 
has occurred through which road 
safety is impaired. 

 
Conclusions 
 
The increase from one period to 

the other of infringements of 
normative acts regulating safety on 
public roads in the territories of the 
Member States of the European 
Union, infringements committed by 
citizens of other Member States, and 
in particular the need to ensure 
punishment of such violations, 
prompting the European legislator to 
adopt this legislation. 

As it appears from the examination 
of the European legal instrument, it 
ensures the transmission of the 
information required to ensure the 
sanctioning of individuals who, as 
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juridic a fost necesară, prin aplicarea 
dispozițiilor acestuia, de către toate 
statele membre, având menirea de a se 
realiza o protecție mai accentuată a 
participanților la traficul rutier pe 
teritoriul Uniunii Europene. 
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Rezumat: În cadrul lucrării a fost 
examinată Directiva 2012/29/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor 
norme minime privind drepturile, 
sprijinirea și protecția victimelor 
criminalității și de înlocuire a Deciziei-
cadru 2001/220/JAI a Consiliului, în ceea 
ce privește unele drepturi specifice victimei 
criminalității. Cu ocazia examinării au fost 
evidențiate principalele drepturi ce trebuie 
acordate victimelor criminalității, în 
condițiile în care aceasta, victima, este 
cetățean al altui stat membru. De 
asemenea, examinarea a avut în vedere și 
dispozițiile legii române, prin care sunt 
reglementate aceste drepturi, dispoziții 
care sunt apreciate ca fiind 
corespunzătoare normelor europene. 
Elementele de noutate se referă la 
examinarea efectuată, cât și la opiniile 
critice și propunerile de lege ferenda 
formulate, propuneri menite să contribuie 
la perfecționarea sistemului legislativ 
european. Lucrarea poate fi utilă atât 
practicienilor, cât și teoreticienilor în acest 
domeniu. 
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Abstract: In the paper it was examined 
the Directive 2012/29/EU of the European 
Parliament and of the Council of 25 
October 2012 on establishing the 
minimum standards for the protection of 
the rights, support and protection of crime 
victims and on replacing the framework 
decision 2001/220/JAI, in respect of 
certain specific rights of the crime 
victims. During the examination, the main 
rights, which must be granted to crime 
victims, in case the victim, is a national of 
another Member State, were highlighted. 
Also, the examination took into 
consideration the provisions of the 
Romanian which regulates those rights, 
provisions that are rated as suitable 
European standards. The innovations 
refer to the examination performed, as 
well as the critical opinions and proposals 
formulated de lege ferenda, which are 
meant to contribute to the improvement of 
the European legislative system. The work 
can be helpful to both practitioners and 
theorists in this area. 
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Introducere 
 

Așa cum se susține și în doctrină, 
progresul tehnico-științific înregistrat, 
precum și lărgirea procesului de 
democratizare la nivelul mai multor 
state, a creat posibilitatea mișcării cu 
ușurință a persoanelor și mărfurilor, 
conducând implicit la dezvoltarea 
societății umane în ansamblul său. 
Efectul indiscutabil benefic, pentru 
întreaga umanitate, a creat și unele 
avantaje în planul posibilităților largi 
de proliferare a fenomenului 
criminalității, la nivel mondial [1]. În 
acest context, o analiză generală a 
formelor de manifestare a criminalității 
internaționale scoate în evidență, în 
primul rând, diversificarea metodelor 
de acțiune, organizarea și logistica, de 
multe ori perfectă, a celor implicați în 
asemenea evenimente. 

În ultimii ani, pe lângă terorism s-
au dezvoltat și alte forme ale 
criminalității, și anume: traficul și 
consumul de droguri, traficul de 
armament, traficul de carne vie, 
traficul de persoane în scop 
imigraționist etc., activități 
infracționale care, chiar dacă nu se 
ridică la pericolul reprezentat de 
terorism, pot constitui subiecte de 
analiză și îngrijorare la nivelul 
oricărui stat [2]. 

În aceste condiții, cooperarea 
judiciară internațională în materie 
penală s-a impus cu necesitate, 
constituind, și în opinia noastră, 
singura modalitate de prevenire și 
combatere cu mai multă eficiență a 
criminalității transnaționale și, 
totodată, a prinderii și a tragerii la 
răspundere penală a persoanelor care 
au săvârșit diferite infracțiuni și se 

another Member State. 
 

Introduction 
 
As it is supported in the doctrine, 

the registered scientific and technical 
progress, as well as widening the 
process of democratization in several 
States, created the possibility of easily 
moving persons and goods, leading to 
the development of human society as a 
whole. The unquestionably beneficial 
effect for the entire humanity, created 
some advantages in the broad 
possibilities of proliferation of the 
phenomenon of crime, worldwide [1]. 
In this context, a general analysis of 
the forms of manifestation of 
international crime points out at first 
the diversification of methods of 
action, organization and logistics, 
which is often perfect, of those 
involved in such events. 

In recent years, in addition to 
terrorism have been developed and 
other forms of crime: trafficking in 
human beings and drug trafficking of 
weapons, trafficking in raw, 
trafficking in human beings for the 
purpose of immigration, etc., criminal 
activities which, although not up to 
the danger posed by terrorism, can 
constitute topics of analysis and 
concern at the level of any State [2]. 

In these conditions, international 
judicial cooperation in criminal 
matters was necessary, in our opinion, 
because it was the only way to prevent 
and combat more effectively 
transnational crime and also to grip 
and prosecute the persons who 
committed various crimes and are 
hiding in the territory of other States 
[3]. 

Amid the emergence of the need 
for improved forms and methods of 
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ascund pe teritoriul altor state [3]. 
Pe fondul apariției necesității 

perfecționării formelor și metodelor de 
cooperare judiciară internațională în 
materie penală, au apărut noi forme 
concrete de cooperare, care s-au 
adăugat celor deja existente. Pe măsura 
trecerii timpului, unele forme care si-au 
dovedit eficiența în timp au fost 
perfecționate, astfel încât să asigure 
prevenirea și combaterea cu mai multă 
eficiență a criminalității de toate 
genurile [4]. 

Potrivit dispozițiilor legii speciale 
române, principalele forme de 
cooperare judiciară internațională în 
materie penală sunt: extrădarea, 
predarea în baza unui mandat 
european de arestare, transferul de 
proceduri în materie penală, 
recunoașterea și executarea 
hotărârilor, transferarea persoanelor 
condamnate, asistența judiciară în 
materie penală și alte forme de 
cooperare judiciară internațională în 
materie penală [5]. 

Unul din obiectivele fundamentale 
stabilite la nivelul Uniunii Europene, 
este acela de a se asigura un spațiu de 
libertate, securitate și justiție, pe 
teritoriile tuturor statelor membre. 
Asumarea acestui obiectiv, extrem de 
important, a însemnat adoptarea unui 
sistem legislativ coerent, aplicat pe 
teritoriul statelor membre, precum și 
înființarea unor organisme menite să 
asigure aplicarea instrumentelor 
juridice europene. 

Evoluția criminalității, și în special 
a celei organizate transfrontaliere, a 
determinat modificarea și completarea 
instrumentelor juridice existente, 
concomitent cu adoptarea altora, 
menite să contribuie la perfecționarea 
formelor de cooperare cunoscute sau la 
implementarea altor asemenea forme 

international judicial cooperation in 
criminal matters, new forms of 
cooperation have emerged that have 
been added to those already existing. 
As time passes, some forms that have 
proven their effectiveness in time 
have been improved so as to ensure 
prevention and more effectively 
combat crime of all types [4]. 

According to the provisions of the 
Romanian special law, the main forms 
of international judicial cooperation 
in criminal matters are: extradition, 
handing over under a European arrest 
warrant, the transfer of proceedings 
in criminal matters, recognition and 
enforcement of judgments, the transfer 
of sentenced persons, legal assistance 
in criminal matters and other forms of 
international judicial cooperation in 
criminal matters [5]. 

One of the fundamental objectives 
laid down at EU level is to ensure that 
an area of freedom, security and 
justice, in the territories of all Member 
States. The application of this 
extremely important objective meant 
the adoption of a coherent legal 
system applied in the Member States, 
as well as the establishment of bodies 
designed to ensure implementation of 
the legal instruments of the European 
Community. 

The evolution of crime and 
particularly that organized cross-
border crime has resulted in the 
modification and supplement of the 
existing legal instruments, together 
with the adoption of others meant to 
contribute to improving the known 
forms of cooperation or to implement 
other such forms of cooperation. 

We mention here, apart from 
terrorism, which manifests itself 
increasingly active within the 
European Union, the phenomenon of 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 5. Issue 1/2016 - http://juridica.ugb.ro/ - 
Bogdan Gheorghe BÎRZU 

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

78 

de cooperare. 
Amintim aici, pe lângă terorismul 

care se manifestă din ce în ce mai activ 
în Uniunea Europeană, și fenomenul 
imigrației, care în opinia noastră va 
produce efecte din cele mai nocive în 
ceea ce privește evoluția economică și 
politică a Uniunii Europene [2].  

 
1. Instrumente juridice europene 

în apărarea drepturilor victimelor 
infracțiunilor 

 
Odată cu perfecționarea sistemului 

legislativ, menit să contribuie la 
profesionalizarea structurilor cu 
atribuții specifice de identificare și 
tragere la răspundere penală a 
persoanelor care au comis infracțiuni 
pe teritoriul Uniunii Europene, treptat 
au fost adoptate și instrumente juridice 
menite să contribuie la apărarea 
drepturilor victimelor infracțiunilor. 

Printre primele acte normative 
europene, adoptate cu scopul declarat 
de a se asigura protecția victimelor 
criminalității, prin respectarea unora 
dintre drepturile acestora, se numără și 
Decizia-cadru 2001/220/JAI a 
Consiliului din 15 martie 2001 privind 
statutul victimelor în procedurile penale 
este [6]. 

Ulterior, pe fondul constatării 
încălcării unor drepturi ale victimelor 
infracțiunilor în procedurile penale, au 
fost adoptate și alte instrumente 
juridice, dintre care amintim:  

- Programul de la Stockholm - o 
Europă deschisă și sigură în serviciul 
cetățenilor și pentru protecția acestora 
[7];  

- Directiva 2011/99/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 13 decembrie 20011 privind ordinul 
european de protecție [8];   

- Directiva 2011/36/UE a 

immigration, which in our view will 
have more and more harmful effects 
on the economic and political 
developments of the European Union 
[2]. 

 
1. European juridical 

instruments to defend the rights of 
crime victims 

 
Thus, along with improving the 

legislative system meant to contribute 
to the professionalization of structures 
with specific attributes for identifying 
and prosecuting the persons who have 
committed offences in the territory of 
the European Union, gradually legal 
instruments designed to help defend 
the rights of crime victims were 
adopted. 

Among the first European 
normative acts adopted with the aim 
of ensuring the protection of crime 
victims, by respecting some of their 
rights include the framework decision 
2001/220/JAI of the Council of 15 
March 2001 on the status of victims in 
criminal proceedings [6]. 

Subsequently after discovering that 
some rights of crime victims in the 
criminal proceedings were violated, 
other legal instruments were adopted, 
such as: 

- The Stockholm Programme - an 
open and secure Europe serving the 
citizens and for their protection [7];  

- Council directive 2011/99/EU of 
the European Parliament and of the 
Council of 13 December 20011 
regarding European protection order 
[8]; 

- Directive 2011/36/EU of the 
European Parliament and of the 
Council of 5 April 2011 on preventing 
and combating trafficking in human 
beings and protecting its victims [9]; 
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Parlamentului European și a Consiliului 
din 5 aprilie 2011 privind prevenirea și 
combaterea traficului de persoane și 
protejarea victimelor acestuia [9]; 

- Directiva 2011/93/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 13 decembrie 2011 privind 
combaterea abuzului sexual asupra 
copiilor, a exploatării sexuale a copiilor 
și a pornografiei infantile [10];  

- Rezoluția Parlamentului European 
din 26 noiembrie 2009 referitoare la 
eliminarea violenței împotriva femeilor 
[11];  

- Rezoluția Parlamentului European 
din 5 aprilie 2011 referitoare la 
prioritățile și structura unui nou cadru 
al politicii UE de combatere a violenței 
împotriva femeilor [12]. 
 

2. Viziunea legiuitorului european 
asupra drepturilor victimelor în 
cadrul procedurilor penale 

 
În contextul menționat mai sus, a 

fost adoptată și Directiva 2012/29/UE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 25 octombrie 2012 de stabilire a 
unor norme minime privind drepturile, 
sprijinirea și protecția victimelor 
criminalității și de înlocuire a Deciziei-
cadru 2001/220/JAI a Consiliului [13]. 

Având în vedere importanța sa, vom 
proceda la o examinare succintă a 
acestui instrument juridic european, cu 
accent pe principalele drepturi ale 
victimelor infracțiunilor, ce trebuie 
respectate de organele judiciare în 
cadrul procedurilor penale. 

De asemenea, vom face trimitere și 
la dispozițiile legii române, prin care 
sunt reglementate drepturile victimelor 
infracțiunilor în cadrul procedurilor 
penale. 

În același timp, luând în considerare 
unele dispoziții care pot provoca 

- Directive 2011/93/EU of the 
European Parliament and of the 
Council of 13 December 2011 on 
combating sexual abuse of children, 
sexual exploitation of children and 
child pornography [10]; 

- European Parliament resolution of 
26 November 2009 relating the 
elimination of violence against 
women [11]; 

- European Parliament resolution of 
5 April 2011 relating to the priorities 
and structure of a new framework of 
EU policy to combat violence against 
women [12]. 

 
2. Vision European legislator 

with on victims' rights in criminal 
proceedings 

 
In the same context was adopted 

the Directive 2012/29/EU of the 
European Parliament and of the 
Council of 25 October 2012 by laying 
down minimum standards for the 
rights, support and protection of crime 
victims and replacing the framework 
decision 2001/220/JAI [13]. 

Given its importance, we will 
proceed to a brief examination of this 
European legal instrument focusing on 
the main rights of crime victims that 
must be met by judicial bodies in 
criminal proceedings. 

We will also make reference to the 
provisions of the Romanian law which 
regulate the rights of crime victims in 
criminal proceedings. 

Taking into account some 
provisions which can cause some 
dysfunctions in the cooperation 
activity between the Member States, 
we will also formulate some critical 
opinions aimed at contributing to the 
improvement of the legislative system 
at European Union level. 
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diferite disfuncțiuni în activitatea de 
cooperare dintre statele membre, vom 
formula și unele opinii critice, menite 
să contribuie la perfecționarea 
sistemului legislativ la nivelul Uniunii 
Europene. 

În ceea ce privește drepturile 
identificate de legiuitorul european, 
care se impun a fi respectate în cadrul 
procedurilor penale, acestea sunt 
următoarele: 

- dreptul de a fi audiat; 
- drepturi în cazul unei hotărâri de 

neîncepere a urmăririi penale; 
- dreptul la garanții, în contextul 

serviciilor de justiție reparatorie; 
- dreptul la asistență juridică; 
- dreptul la rambursarea cheltu-

ielilor; 
- dreptul la restituirea bunurilor; 
- dreptul de a obține, în cadrul 

procedurilor penale, o decizie privind 
despăgubirile din partea autorului 
infracțiunii; și 

- drepturile victimelor care au 
reședința în alt stat membru; 

Vom proceda la examinarea 
acestora, prin prisma reglementărilor 
prevăzute în actul normativ european la 
care am făcut mai sus referire. 

 
a. Dreptul de a fi audiat. Fiecare 

stat membru va lua măsuri prin care să 
asigure audierea victimelor în cursul 
procedurilor penale, și posibilitatea 
acestora de a prezenta probe.  

În cazul victimelor copii, acestora li 
se va asigura o procedură specială, care 
să aibă în vedere vârsta și maturitatea 
lor.  

Atât în cadrul audierii victimelor 
majore, cât și a minorilor, normele 
procedurale aplicabile sunt cele din 
dreptul intern al statului membru 
respectiv. 

 

The rights identified by the 
European legislator, which should be 
respected in criminal proceedings, are 
as follows: 

- the right to be heard; 
- rights in the case of a decision not 

to prosecute; 
- the right to guarantees in the 

context of reparative justice services; 
- the right to legal assistance; 
- the right to the reimbursement of 

expenses; 
- the right to restitution of property; 
- the right to obtain in criminal 

proceedings a decision on 
compensation from the author of the 
offence; and 

- rights of victims who are residing 
in another Member State. 

 
We will carry out their 

examination, in the light of the rules 
laid down in the European regulatory 
act mentioned above. 

 
a. The right to be heard. Each 

Member State shall take measures to 
ensure the hearing of victims during 
criminal proceedings and their 
opportunity to present evidence. 

In case the victims are children, 
they will be provided with a special 
procedure which will take into 
account their age and maturity. 

In the hearing of both cases, adults 
and minor victims, the rules of 
procedure applicable are those of the 
national law of the concerned Member 
State. 

 
b. Rights in the case of a decision 

not to prosecute. According to the 
European regulatory provisions, 
Member States shall take measures to 
ensure that victims of criminal 
offences, in accordance with national 
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b. Drepturi în cazul unei hotărâri 
de neîncepere a urmăririi penale. 
Potrivit dispozițiilor actului normativ 
european, statele membre vor lua 
măsuri pentru a se asigura că victimele 
infracțiunilor, în conformitate cu 
dreptul intern, au dreptul de a solicita 
revizuirea unei hotărâri de neîncepere a 
urmăririi penale. 

Dacă, în conformitate cu dreptul 
intern, rolul victimei se stabilește 
numai după adoptarea unei hotărâri de 
urmărire penală, statele membre se 
asigură că cel puțin victimele unor 
încălcări grave au dreptul de a solicita 
revizuirea unei hotărâri de neîncepere a 
urmăririi penale. 

În acest sens, victimele vor fi 
informate, fără întârziere, cu privire la 
dreptul lor de a primi, și că primesc, la 
cerere, informații suficiente pentru a 
decide dacă doresc sau nu să solicite 
revizuirea oricărei hotărâri de 
neîncepere a urmăririi penale. 

În ipoteza în care, hotărârea de 
neîncepere a urmăririi penale este 
adoptată de cea mai înaltă autoritate de 
urmărire penală, a cărei hotărâre nu 
face obiectul unei căi de atac, în 
temeiul dreptului intern, calea de atac 
poate fi soluționată de aceeași 
autoritate. 

Actul normativ european prevede 
că, dispozițiile menționate mai sus nu 
se aplică deciziei procurorului de 
neîncepere a urmăririi penale, în cazul 
în care o astfel de decizie conduce la o 
soluționare extrajudiciară, dacă dreptul 
intern conține asemenea prevederi (art. 
11 din actul normativ european 
examinat). 

Dacă ne referim la dreptul intern 
român, care va fi aplicabil în toate 
împrejurările în care victima unei 
infracțiuni este un cetățean al altui stat 
membru, iar infracțiunea a fost comisă 

law, have the right to seek review of a 
decision not to prosecute. 

If, in accordance with national law, 
the victim’s role is determined only 
after adopting a decision of criminal 
prosecution, the Member States 
ensure that at least the victims of 
serious infringements are entitled to 
seek the review of the decision not to 
prosecute. 

In this sense, the victims will be 
informed without delay of their right 
to receive, and that, on request, they 
receive sufficient information to 
decide whether or not to request the 
review of a decision not to prosecute. 

Assuming that the decision not to 
prosecute is taken by the highest 
prosecuting authority whose decision 
is not subject to appeal under national 
law, the appeal can be resolved by the 
same authority. 

The European legal act stipulates 
that the provisions referred to above 
do not apply to the decision of the 
Prosecutor not to prosecute, where 
such a decision leads to an out-of-
court solution, if national law contains 
such provisions (article 11 of the 
examined European regulatory). 

If we refer to the Romanian 
national law which will be applicable 
in all circumstances in which the 
victim of an offence is a citizen of 
another Member State, and the 
offence was committed on the 
territory of Romania or against a 
Romanian citizen or a foreign citizen 
lawfully residing in Romania, we note 
that against the solutions of ranking or 
wavering of prosecution adopted by 
the Prosecutor, the victim may 
introduce, in accordance with the 
provisions of art. 339, a complaint to 
the hierarchically superior prosecutor 
or the competent court, in accordance 
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pe teritoriul României ori împotriva 
unui cetățean român sau a unui cetățean 
străin cu domiciliul legal în România, 
constatăm că, împotriva soluțiilor de 
clasare sau renunțare la urmărirea 
penală, adoptate de către procuror, 
victima poate introduce, în temeiul 
dispozițiilor art. 339, plângere la 
procurorul ierarhic superior sau la 
instanța de judecată competentă, și în 
temeiul dispozițiilor art. 340, atunci 
când plângerea inițială a fost respinsă 
de către procurorul ierarhic superior, 
procurorului de caz (cel care a dispus 
soluția criticată de victimă).  

Din examinarea dispozițiilor legii 
române, raportate la dispozițiile actului 
normativ european, se poate aprecia că 
legea română acordă mai multe drepturi 
victimei, în asemenea situații putând fi 
sesizată chiar instanța de judecată 
competentă a judeca acea cauză în 
primă instanță.  

 
c. Dreptul la garanții în contextul 

serviciilor de justiție reparatorie. 
Statele membre vor lua măsuri care 
garantează protecția victimei împotriva 
victimizării secundare și repetate, 
precum și a intimidării și răzbunării, 
care să se aplice atunci când se recurge 
la orice serviciu de justiție reparatorie. 

Se va urmări ca astfel de măsuri să 
garanteze victimelor, care optează să 
participe în procesul de justiție 
reparatorie, că beneficiază, la cerere, de 
acces la servicii de justiție reparatorie 
sigure și competente,  cu respectarea 
cel puțin a următoarelor condiții: 

- se recurge la servicii de justiție 
reparatorie, dacă acestea sunt în 
interesul victimei, în funcție de 
considerațiile privind siguranța și cu 
acordul liber și în cunoștință de cauză 
al acesteia, care poate fi retras în orice 
moment; 

with the provisions of art. 340 when 
the original complaint was rejected by 
the prosecutor hierarchically superior 
to the Prosecutor's case (the one who 
disposed the solution criticized by the 
victim). 

From the examination of the 
provisions of the Romanian law 
compared to the provisions of the 
European normative act, we can 
appreciate that Romanian law grants 
more rights to the victim. In such 
cases the court competent to judge the 
cause may be referred to in the first 
instance.  

 
c. The right to guarantees in the 

context of reparative justice services. 
Member States shall take measures to 
guarantee the protection of the victim 
against the secondary and repeated 
victimization, as well as intimidation 
and revenge that should be applied 
when resorting to any service of 
reparative justice. 

It is intended that such measures 
are taken to ensure that the victims 
who opt to participate in the process 
of reparative justice benefit, upon 
request, from access to services of 
safe and competent reparatory justice 
in compliance with at least the 
following conditions: 

- recourse to reparative justice 
services if it is in the interests of the 
victim, according to considerations on 
safety and with his free and informed 
agreement, which may be withdrawn 
at any time; 

- before accepting to participate in 
the process of reparative justice, the 
victim shall receive full and objective 
information about the procedures and 
their results, as well as information on 
the procedures for supervision of the 
implementation of any agreement; 
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- înainte de a accepta să participe în 
procesul de justiție reparatorie, victima 
primește informații complete și 
obiective, cu privire la proceduri și la 
eventualele rezultate ale acestora, 
precum și informații cu privire la 
procedurile de supraveghere a punerii 
în aplicare a oricărui acord; 

- autorul infracțiunii a recunoscut 
faptele de bază ale cauzei; 

- orice acord este încheiat în mod 
voluntar, și poate fi luat în considerare 
în cadrul oricăror proceduri penale 
ulterioare; 

- discuțiile din cadrul procedurilor 
de justiție reparatorie, care nu au loc în 
public, sunt confidențiale și nu sunt 
divulgate ulterior, cu excepția cazului 
în care părțile își dau acordul în acest 
sens sau dacă acest lucru se prevede în 
dreptul intern, având în vedere interesul 
public prevalent; 

În toate împrejurările statele 
membre vor facilita trimiterea cauzelor, 
dacă este cazul către serviciile de 
justiție reparatorie, inclusiv prin 
stabilirea de proceduri și orientări cu 
privire la condițiile unei astfel de 
trimiteri (art. 12 din actul normativ 
european). 

După cum observăm, dispozițiile 
menționate mai sus reglementează 
condițiile în care se garantează 
protecția victimei împotriva 
victimizării secundare și repetate, 
precum și a intimidării și răzbunării, 
atunci când victima încearcă să recurgă 
la orice serviciu de justiție reparatorie. 
 

d. Dreptul la asistență juridică. 
Potrivit dispozițiilor actului normativ 
european, statele membre se vor 
asigura că victimele au acces la 
asistență juridică, atunci când au 
calitatea de  parte în procedurile penale, 
potrivit dreptului lor intern (art. 13 din 

- the offender has acknowledged 
the basic facts of the case; 

- any agreement is concluded on a 
voluntary basis and may be taken into 
account in any subsequent criminal 
proceedings; 

- discussions within the procedures 
of reparative justice that do not take 
place in public are confidential and 
shall not be disclosed subsequently, 
except the case when the parties give 
their consent in this respect or if this is 
provided for in the national law 
having in mind the prevalent public 
interest. 

In all circumstances the Member 
States shall facilitate the sending of 
such cases, where it is the case to the 
services of reparatory justice, 
including through the establishment of 
procedures and guidelines with regard 
to the conditions of such references 
(art. 12 of the European Normative 
Act). 

As we observe the above 
provisions govern the terms under 
which it is guaranteed the victim 
protection against secondary and 
repeated victimization, as well as 
intimidation and revenge when the 
victim tries to use any service of 
reparative justice. 

 
d. The right to legal assistance. 

According to the European regulatory 
provisions, Member States shall 
ensure that victims have access to 
legal assistance, when they have the 
quality of party to criminal 
proceedings, in accordance with their 
internal law (art. 13 of the Act). 

In accordance with Romanian law, 
this right is ensured by the victim of 
the offence in accordance with the 
provisions of article 93-96 CPC. 
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actul normativ european). 
În conformitate cu dispozițiile legii 

române, acest drept este asigurat 
victimei infracțiunii în conformitate cu 
prevederile art. 93-96 C. proc. pen. 

 
e. Dreptul la rambursarea 

cheltuielilor. Statele membre vor oferi 
victimelor care participă la procedurile 
penale, posibilitatea de a li se rambursa 
cheltuielile suportate ca urmare a 
participării lor active la aceste 
proceduri, în funcție de rolul care le 
revine în sistemul judiciar penal 
relevant, în condițiile stabilite de 
dreptul intern (art. 14 din actul juridic 
european). 

În dreptul român, dreptul victimei la 
rambursarea cheltuielilor ocazionate de 
participarea sa la procedurile penale, 
care poate fi exercitat în cadrul acțiunii 
civile în procesul penal, sunt prevăzute 
în dispozițiile art. 19 și următoarele C. 
proc. pen.  

 
f. Dreptul la restituirea bunurilor. 

Potrivit dispozițiilor aceluiași act 
normativ european, statele membre se 
vor asigura că în urma unei decizii 
judiciare, bunurile recuperabile, 
sechestrate pe durata procedurilor 
penale, se restituie victimelor fără 
întârziere, cu excepția cazului în care 
acestea sunt necesare în cadrul 
procedurilor penale, în conformitate cu 
dispozițiile dreptului intern în materie 
(art. 15 din actul normativ european). 

Asemenea dispoziții se regăsesc și 
în dreptul român, organele judiciare 
acordând o atenție deosebită în ultimul 
timp pentru recuperarea prejudiciului 
cauzat prin infracțiune. 

 
g. Dreptul de a obține în cadrul 

procedurilor penale o decizie privind 
despăgubirile din partea autorului 

e. The right to the reimbursement 
of expenses. Member States shall 
provide victims who participate in the 
criminal proceedings with the 
possibility to reimburse expenses 
incurred as a result of their active 
participation in these procedures, 
depending on the role in the relevant 
criminal justice system, in the 
conditions laid down by national law 
(article 14 of the European legal Act). 

In the Romanian law, the victim's 
right to be reimbursed for the 
expenses incurred as a result of his 
participation in the criminal 
proceedings, which may be exercised 
within the framework of civil action in 
the criminal process, can be found in 
the provisions of article 19 of the CPC 
and the next ones 
 

f. The right to restitution of 
property. According to the provisions 
of the same European legislation, the 
Member States shall ensure that, 
following a judicial decision, the 
recoverable assets seized during 
criminal proceedings shall be returned 
to the victims without delay, unless 
they are needed during the criminal 
proceedings, in accordance with the 
provisions of national law (article 15 
of the European Normative Act). 

Such provisions are also found in 
Romanian law and the judiciary 
authorities are paying lately particular 
attention at recovering the prejudice 
caused by the crime committed. 

 
g. The right to obtain in criminal 

proceedings a decision on 
compensation from the author of the 
offence. In the course of criminal 
proceedings, victims have the right to 
obtain a decision on compensation 
from the author of the offence, within 
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infracțiunii. În cursul procedurilor 
penale, victimele au dreptul de a obține 
o decizie privind despăgubirile din 
partea autorului infracțiunii, într-un 
termen rezonabil, cu excepția cazului în 
care dreptul intern prevede că o astfel 
de decizie se adoptă în cadrul altor 
proceduri judiciare. 

Statele membre vor promova 
măsurile necesare, pentru a-i încuraja 
pe autorii infracțiunilor să 
despăgubească în mod corespunzător 
victimele (art. 16 din actul normativ 
european). 

În dreptul intern, dispoziții privind 
posibilitatea obținerii despăgubirilor 
din partea autorului infracțiunii se 
regăsesc în prevederile art. 19 și urm. 
C. proc. pen. 

În ceea ce privește dispozițiile prin 
care se încurajează autorii infracțiunilor 
să despăgubească victimele, se regăsesc 
în art. 75 alin. (1) lit. d) C. pen., 
acțiunea în sine fiind interpretată ca o 
circumstanță atenuantă, care conduce la 
reducerea cu o treime a limitelor 
minime și maxime ale pedepsei 
prevăzute de lege pentru infracțiunea 
comisă.  

 
h. Drepturile victimelor care au 

reședința în alt stat membru. Potrivit 
dispozițiilor actului normativ european, 
statele membre se vor asigura că 
autoritățile lor competente sunt în 
măsură să adopte măsuri adecvate 
pentru reducerea la minimum a 
dificultăților care apar atunci când 
victima își are reședința într-un alt stat 
membru decât cel în care a fost comisă 
infracțiunea, în special în ceea ce 
privește desfășurarea procedurilor. În 
acest scop, autorităților judiciare ale 
statului membru în care a fost comisă 
infracțiunea le revine, în special, 
sarcina: 

a reasonable period, except for the 
case when it is provided under 
national law, that such a decision shall 
be adopted in the context of other 
legal proceedings. 

Member States shall promote the 
necessary measures to encourage 
offenders to adequately compensate 
their victims (art. 16 of the European 
Normative Act). 

In the national law, the provisions 
concerning the possibility of obtaining 
compensation from the author of the 
offence can be found in the provisions 
of art. 19 and the next ones CPC. 

With regard to the provisions 
through which offenders are 
encouraged to compensate the 
victims, can be found in art. 75 para. 
(1), letter d) CP, the action itself being 
interpreted as a mitigating 
circumstance leading to reduce by a 
third the minimum and maximum 
limits of the punishment provided for 
the offence committed. 

 
h. Rights of victims who are 

residing in another Member State. 
According to the European regulatory 
provisions, Member States shall 
ensure that their competent authorities 
are in a position to adopt appropriate 
measures to minimize the difficulties 
that arise when the victim is resident 
in a Member State other than that in 
which the offence was committed, 
particularly as regards the conduct of 
the proceedings. For this purpose, the 
judicial authorities of the Member 
State in which the offence was 
committed have, in particular, the 
task: 

- to take the victim’ statement 
immediately after the formulation of 
the complaint relating to the offence 
by the competent authorities; 
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- de a lua o declarație victimei, 
imediat după formularea plângerii cu 
privire la comiterea infracțiunii, în fața 
autorităților competente; 

- de a recurge, cât mai mult posibil, 
la dispozițiile privind videoconferințele 
și teleconferințele prevăzute în 
Convenția privind asistența reciprocă în 
materie penală între statele membre ale 
Uniunii Europene din 29 mai 2000 
(14), în scopul audierii victimelor care 
au reședința în străinătate. 

De asemenea, statele membre se 
asigură că în ipoteza în care victimele 
infracțiunilor nu au posibilitatea 
formulării unei plângeri, în statul 
membru în care s-a comis infracțiunea 
împotriva lor, pot face acest lucru în 
statul lor de reședință; aceeași variantă 
se va aplica și în cazul unei infracțiuni 
grave. 

Totodată, se vor lua măsuri ca 
autoritatea competentă, care a 
înregistrat plângerea victimei, să o 
transmită fără întârziere autorității 
competente din statul membru în care a 
fost comisă infracțiunea, în cazul în 
care competența de a iniția procedurile 
nu a fost încă exercitată în statul 
membru în care a fost înregistrată 
plângerea (art. 17 din actul normativ 
european).  

Asemenea dispoziții se regăsesc și 
în dreptul român, fiind aplicate în 
condițiile în care pe teritoriul României 
a fost comisă o infracțiune împotriva 
unei cetățean membru al unui stat 
membru al Uniunii Europene. 

 
3. Legea română și modul de 

reflectare a drepturilor examinate 
mai sus 

 
O analiză succintă, a dispozițiilor 

actului normativ european examinat, în 
care sunt prevăzute o serie de drepturi 

- to resort as far as possible to 
provisions concerning video-
conferences and conference calls laid 
down in the Convention on mutual 
assistance in criminal matters between 
the Member States of the European 
Union of 29 May 2000 (14), for the 
purpose of hearing victims resident 
abroad. 

In addition, Member States shall 
ensure that in cases where the victims 
of crime have no possibility of 
formulating a complaint in the 
Member State where the offence has 
been committed against them, they 
can do so in their State of residence; 
the same will apply in the case of 
serious offences. 

At the same time, action will be 
taken so that the competent authority 
which has registered the complaint of 
the victim to transmit it without delay 
to the competent authority of the 
Member State in which the offence 
was committed, in the case when the 
power to initiate proceedings was not 
yet exercised in the Member State in 
which the complaint has been 
registered (art. 17 of the European 
Normative Act). 

Such provisions are also found in 
the Romanian law and are applied 
when on the territory of Romania it 
was committed a criminal offence 
against a citizen of an EU Member 
State. 

 
3. The Romanian Law and the 

reflection of the rights examined 
above 

 
A brief analysis of the provisions 

of the examined European regulatory 
act in which are laid down a series of 
rights of crimes victims committed on 
the territories of the Member States of 
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ale victimelor unor infracțiuni comise 
pe teritoriile statelor membre ale 
Uniunii Europene, prin raportare la 
dispozițiile legii române pe acest 
segment, ne permite formularea opiniei 
generale potrivit căreia, în România, 
aceste drepturi ale victimelor sunt 
apărate la un nivel calitativ acceptabil, 
și uneori chiar superior în raport cu 
legea europeană. 

Evidențiem, în acest sens, și 
adoptarea unui act normativ cadru, care 
reglementează aceste drepturi, 
respectiv, Legea nr. 211/2004 privind 
unele măsuri pentru protecția victimelor 
infracțiunilor, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Un alt act normativ, care prevede 
unele dispoziții exprese, referitoare la 
apărarea unor drepturi ale victimelor 
criminalității, este Codul de procedură 
penală intrat în vigoare la 01.02.2014. 

Așadar, se poate aprecia că la 
momentul actual, în România, 
principalele acte normative prin care 
sunt apărate o serie de drepturi ale 
victimelor criminalității, sunt cele două 
menționate mai sus, la care se adaugă 
altele, prin care au fost ratificate o serie 
de instrumente juridice internaționale la 
care România este parte. 

Reținem totuși că dreptul român, nu 
instituie drepturi suplimentare pentru 
cetățenii victimă ce aparțin unui alt stat 
membru al Uniunii Europene, dar nici 
nu limitează aceste drepturi, sub limita 
acceptabilă pentru un cetățean român 
victimă a unei infracțiuni. 

În aceste condiții, se poate aprecia 
că drepturile victimei unei infracțiuni 
comise pe teritoriul României, în 
condițiile în care victima este cetățean 
al unui stat membru al Uniunii 
Europene, sunt aceleași ca și în cazul în 
care victima ar fi cetățean român. 

 

the European Union, by reference to 
the provisions of the Romanian law in 
this area, we can formulate a general 
opinion according to which, in 
Romania, these victims' rights are 
defended at an acceptable quality 
level, and sometimes even superior in 
relation to European law. 

We highlight in this respect the 
adoption of a regulatory framework 
governing these rights, respectively, 
law no. 211/2004 on measures for the 
protection of crime victims, with 
subsequent amendments and 
additions. 

Another normative act that 
provides for certain provisions 
expressly relating to the defense of the 
rights of crime victims is the Criminal 
procedure code entered into force on 
01.02.2014. 

Therefore, one can appreciate that 
at the present time in Romania, the 
main normative acts which defend a 
series of rights of crime victims are 
the two mentioned above, plus others, 
through which have been ratified a 
number of international legal 
instruments to which Romania is a 
party of. 

However the Romanian law does 
not establish additional rights for the 
victim citizens belonging to another 
Member State of the European Union, 
but neither limits these rights under 
the acceptable limit for a Romanian 
citizen victim of an offence. 

In these circumstances, one can 
appreciate that the rights of the victim 
of an offence committed in the 
territory of Romania, in circumstances 
where the victim is a national of a 
Member State of the European Union 
are the same as in the case in which 
the victim would be a citizen. 
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Concluzii, opinii critice și 

propuneri de lege ferenda 
 
Adoptarea actului normativ 

european, s-a impus pe fondul 
necesității respectării unor drepturi ale 
victimelor unor infracțiuni, comise pe 
teritoriul unui alt stat membru al 
Uniunii Europene. 

În esența sa, instrumentul juridic 
european asigură respectarea unor 
drepturi ale victimei cetățean străin, la 
același nivel ca în dreptul intern. 

Cu toate efectele sale pozitive, 
considerăm că actul normativ european 
prezintă și unele dispoziții cel puțin 
discutabile. 

Astfel, având în vedere situația 
specială în care se află victima, 
respectiv pe teritoriul unui alt stat 
membru, cu toate dezavantajele ce 
decurg de aici, considerăm că s-ar 
putea institui unele norme speciale care 
să conducă la soluționarea cu 
operativitate a unor asemenea cauze. 

Asemenea dispoziții ar putea 
cuprinde unele obligații pentru 
organele judiciare ale statului membru 
pe teritoriul căruia a fost comisă 
infracțiunea care să se refere la 
necesitatea acordării unei atenții sporite 
unor astfel de cauze.  

Fără îndoială, că asemenea 
dispoziții pot fi aplicate numai în 
anumite situații, care privesc în special 
complexitatea cauzei. 

O altă observație, se referă la 
necesitatea prevederii unor dispoziții 
care să oblige organele judiciare ale 
statului membru pe teritoriul căruia s-a 
comis infracțiunea, să restituie victimei 
bunurile care au făcut obiectul 
infracțiunii, pe timpul cât aceasta nu a 
părăsit teritoriul statului respectiv, în 
condițiile în care acest lucru este 

 
Conclusions, critical opinions 

and proposals de lege ferenda 
 
The adoption of European 

regulatory act was imposed amid the 
need for observance of the rights of 
victims of offences committed in the 
territory of another Member State of 
the European Union. 

In essence, the European legal 
instrument ensures the fulfilment of 
the rights of foreign citizen victim at 
the same level as in domestic law. 

With all its positive effects, we 
believe that the European regulatory 
act and some provisions are at least 
questionable. 

Thus, we believe that given the 
particular situation in which the 
victim, found on the territory of 
another Member State, with all the 
disadvantages arising from here, we 
consider that it would be able to 
establish some special rules that lead 
to the settlement of such readiness. 

Such provisions may include 
certain obligations for the judicial 
bodies of the Member State in which 
the offense was committed which 
refer to the need to pay greater 
attention to such cases. 

There is no doubt that such 
provisions can be applied only in 
certain circumstances, regarding the 
complexity of the case. 

Another observation relates to the 
need to establish provisions which 
oblige the judicial bodies of the 
Member State in whose territory the 
offence has been committed to repay 
the victim the goods which were the 
subject of the offence, while he has 
not left the territory of the State 
concerned, subject to the conditions in 
which this is possible. 
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posibil. 
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Rezumat: Lucrarea de față prezintă o 
examinare succintă a dispozițiilor 
Directivei 2012/29/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 25 octombrie 
2012 de stabilire a unor norme minime 
privind drepturile, sprijinirea și protecția 
victimelor criminalității, și de înlocuire a 
Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului, 
în mod deosebit în legătură cu furnizarea 
de informații și sprijin victimelor unor 
infracțiuni comise pe teritoriul unui alt stat 
membru decât cel de reședință al victimei. 
În cadrul lucrării, pe lângă examinarea 
dispozițiilor actului normativ european, 
am procedat și la examinarea succintă a 
unor dispoziții ale legii române, prin care 
sunt reglementate aceste drepturi ale 
victimei în dreptul intern. Valoarea 
lucrării constă în examinarea realizată, 
precum și în opiniile critice și propunerile 
de lege ferenda formulate, propuneri 
menite să contribuie la perfecționarea 
sistemului legislativ european în domeniu. 
Studiul poate fi util mediului universitar, 
precum și practicienilor cu atribuții 
concrete în activitatea de prevenire și 
combatere a criminalității de toate 
genurile. Prin această lucrare se continuă 
cercetarea complexă realizată în domeniul 
cooperării judiciare internaționale în 
materie penale, materializată în publicarea 
mai multor cărți (tratate, monografii), 
precum și a unor studii și articole 
publicate în reviste de specialitate sau în 
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Abstract: The present work presents a 
brief examination of the provisions of the 
Directive 29/2012/EU of the European 
Parliament and of the Council of 25 
October 2012 by laying down minimum 
standards on the rights, support and 
protection of the crime victims and 
replacing the framework decision 
2001/220/JHA of the Council, 
particularly in relation to providing 
information and support to the victims of 
offences committed in the territory of 
another Member State other than the 
State of residence of the victim. In 
addition to an examination of the 
provisions of the European regulatory 
action, we proceeded to the review and 
summary of certain provisions of the 
Romanian law through which these rights 
of the victim, are regulated under 
national law. The value of this work 
consists in the examination conducted, 
and in the critical opinions and proposals 
de lege ferenda, proposals designed to 
contribute to improving the European 
legislative system in the domain. The 
study can be useful to academic, as well 
as practitioners with concrete attributes 
in the activity of preventing and 
combating crime of all types. Through 
this work is continued the complex 
research carried out in the area of 
international judicial cooperation in 
criminal matters, materialized in the 
publication of several books (treatises, 
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volumele unor conferințe interne sau 
internaționale. 

 
 
 
Cuvinte cheie: infracțiune; drepturile 

victimei unei infracțiuni; dreptul de a primi 
informații. 

 
 
Introducere 
 
Pe fondul creșterii criminalității la 

nivel internațional, în ultimii ani, 
statele lumii înregistrează o reacție de 
solidaritate, care s-a materializat în 
intensificarea activității de cooperare 
judiciară în materie penală [1]. Pe acest 
fond, odată cu trecerea timpului, în 
Europa s-au cristalizat mai multe forme 
de cooperare judiciară internațională în 
materie penală, respectiv: extrădarea, 
mandatul european de arestare, 
transferul de proceduri în materie 
penală, recunoașterea și executarea 
hotărârilor judecătorești străine, 
asistența judiciară și altele [2]. 

În doctrina recentă se susține, 
argumentat, că fără a diminua 
importanța celorlalte forme de 
cooperare judiciară internațională în 
materie penală, recunoașterea și 
executarea hotărârilor judecătorești 
străine reprezintă baza, temelia, de la 
care se pleacă de fiecare dată în 
activitatea complexă de cooperare 
judiciară între statele lumii și, implicit, 
încrederea reciprocă în aceste decizii 
judiciare pronunțate de organele 
judiciare abilitate ale unui stat sau altul 
[3]. 

Într-o altă opinie (recentă), se 
susține că cea mai complexă formă de 
cooperare judiciară internațională în 
materie penală, care practic constituie 
fundamentul activității de cooperare în 
materie penală în ansamblul său, este 

monographs), as well as studies and 
articles published in specialty magazines 
or in the volumes of domestic or 
international conferences. 

 
Keywords: offence; rights of the 

Crime victims; the right to receive 
information. 

 
 
Introduction 
 
Against the background of an 

increase in crime at the international 
level, in recent years the world’ states 
show a reaction of solidarity, which 
resulted in the intensification of the 
judicial cooperation’ activities in 
criminal matters [1]. Against this 
backdrop, with the passage of time in 
Europe have crystallized more forms 
of international judicial cooperation 
in criminal matters: extradition, 
European arrest warrant, the transfer 
of proceedings in criminal matters, 
recognition and enforcement of 
foreign judgments, legal aid and 
others [2]. 

In recent doctrine it is argued that 
without diminishing the importance 
of other forms of international 
judicial cooperation in criminal 
matters, recognition and enforcement 
of foreign judgments is the basis, 
foundation, from which it departs 
every time in the complex activity of 
judicial cooperation between States 
and, implicitly, the mutual trust in 
these judicial decisions handed down 
by the judicial bodies empowered by 
a State or another [3]. 

In another opinion (recent), it is 
argued that the most complex form of 
international judicial cooperation in 
criminal matters, which basically 
constitutes the basis of the 
cooperation activity in criminal 
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recunoașterea și executarea hotărârilor 
penale și a actelor judiciare care emană 
de la o autoritate competentă a altui 
stat [4]. 

Ca formă distinctă de cooperare 
judiciară internațională în materie 
penală, apreciată ca fiind cea mai 
importantă, în raport cu celelalte forme 
recunoscute de statele lumii cu 
regimuri politice democratice 
recunoscute ale lumii [5], 
recunoașterea și executarea hotărârilor 
judecătorești străine a fost 
perfecționată legislativ permanent, 
fiind, la momentul actual, 
indispensabilă activității complexe de 
prevenire și combatere a criminalității 
de toate genurile.  

Asigurarea unui spațiu de libertate, 
securitate și justiție reprezintă unul 
dintre cele mai importante obiective 
asumate de Uniunea Europeană, 
obiectiv care se fundamentează pe 
principiul recunoașterii și încrederii 
reciproce a hotărârilor judecătorești în 
materie penală, adoptate de către 
autorități competente ale altui stat 
membru. 

Pe de altă parte, Uniunea s-a 
angajat să asigure un nivel înalt de 
protecție victimelor criminalității pe 
teritoriul său, mai ales atunci când 
acestea sunt cetățeni ai altui stat, în 
acest sens fiind adoptată Decizia-cadru 
2001/220/JAI a Consiliului din 15 
martie 2001 privind statutul victimelor 
în procedurile penale [6]. 

În baza Programului de la 
Stockholm - o Europă deschisă și 
sigură în serviciul cetățenilor și pentru 
protecția acestora [7], adoptat de 
Consiliul European în cadrul reuniunii 
din 10-11 decembrie 2009, Comisia și 
statele membre au fost invitate să 
examineze modalitățile de îmbunătățire 
a legislației și a măsurilor practice de 

matters as a whole, is the recognition 
and enforcement of criminal 
judgments and judicial documents 
emanating from a competent 
authority of another State [4]. 

As distinct form of international 
judicial cooperation in criminal 
matters, valued as the most important 
in relation to other forms recognized 
by world States with democratic 
political regimes of the world [5], 
recognition and enforcement of 
foreign judgments was perfected on a 
permanent legislative, and at present 
it is indispensable to the complex 
activity of preventing and combating 
all types of crime. 

Securing an area of freedom, 
security and justice is one of the most 
important objectives of the European 
Union, which is based on the 
principle of mutual recognition and 
confidence of judgments in criminal 
matters, adopted by the competent 
authorities of another Member State. 

On the other hand, the Union has 
undertaken to ensure a high level of 
protection of victims of crime in its 
territory, especially when they are 
citizens of another country, in this 
sense the framework decision 
2001/220/JHA of 15 March 2001 on 
the status of victims in criminal 
proceedings [6] is adopted. 

On the basis of the Stockholm 
Program - an open and secure Europe 
serving the citizens and for their 
protection [7], adopted by the 
European Council at the meeting of 
10-11 December 2009, the 
Commission and the Member States 
have been invited to examine the 
modalities for improving the 
legislation and practical measures of 
assistance for the protection of 
victims. 
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sprijin pentru protecția victimelor. 
De altfel, art. 82 alin. (2) din 

Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE) prevede instituirea 
unor norme minime, aplicabile în 
statele membre, în vederea facilitării 
recunoașterii reciproce a hotărârilor 
judecătorești și a deciziilor judiciare, 
precum și a cooperării polițienești și 
judiciare în materie penală cu 
dimensiune transfrontalieră, în special 
cu privire la drepturile victimelor 
criminalității. 

În același timp, în rezoluția din 10 
iunie 2011 privind foaia de parcurs 
pentru consolidarea drepturilor și 
protecției victimelor, în special în 
cadrul procedurilor penale (cunoscută 
ca și foaia de parcurs de la Budapesta), 
Consiliul a apreciat că, la nivelul 
Uniunii, ar trebuie desfășurate o serie 
de acțiuni care să aibă în vedere 
consolidarea drepturilor, sprijinirea și 
protecția victimelor criminalității. 

Pe acest fond, la nivelul Uniunii 
Europene au fost adoptate mai multe 
acte normative și rezoluții, respectiv:  

- Directiva 2011/99/UE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului din 13 decembrie 20011 
privind ordinul european de protecție 
[8], care stabilește mecanismul juridic 
aplicat pentru recunoașterea reciprocă 
de către statele membre a măsurilor de 
protecție în domeniul criminalității; 

- Directiva 2011/36/UE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului din 5 aprilie 2011 privind 
prevenirea și combaterea traficului de 
persoane și protejarea victimelor 
acestuia [9]; 

- Directiva 2011/93/UE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului din 13 decembrie 2011 
privind combaterea abuzului sexual 
asupra copiilor, a exploatării sexuale a 

Moreover, art. 82 para. 2 of the 
Treaty on the functioning of the 
European Union (TFEU) provides the 
establishment of minimum applicable 
rules in the Member States in order to 
facilitate mutual recognition of 
judgments and judicial decisions, as 
well as police and judicial 
cooperation in criminal matters with a 
cross-border dimension, in particular 
with regard to the rights of victims of 
crime.  

At the same time, in the resolution 
of 10 June 2011 on the roadmap for 
strengthening human rights and the 
protection of victims, especially in 
criminal proceedings (known as the 
roadmap of Budapest), the Council 
considered that, at the level of the 
Union, a series of actions to consider 
strengthening the rights of victims of 
crime support and protection should 
be carried out. 

Against this backdrop, at European 
Union level several enactments and 
resolutions were adopted, such as: 

- Council directive 2011/99/EU of 
the European Parliament and Council 
of 13 December 20011 regarding the 
European protection order [8], which 
lays down the legal mechanism 
applicable for the mutual recognition 
by Member States of the measures of 
protection in the field of crime; 

- Council directive 2011/36/EU of 
the European Parliament and Council 
of 5 April 2011 on preventing and 
combating trafficking in human 
beings and protecting its victims [9]; 

- Directive 2011/93/EU of the 
European Parliament and Council of 
13 December 2011 on combating 
sexual abuse of children, sexual 
exploitation of children and child 
pornography [10], which deals with, 
inter alia, the specific needs of special 
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copiilor și a pornografiei infantile [10], 
care tratează, printre altele, nevoile 
specifice ale categoriilor speciale de 
victime ale traficului de persoane, ale 
abuzului sexual asupra copiilor, 
precum și ale exploatării sexuale și 
pornografiei infantile;  

- Rezoluția Parlamentului European 
din 26 noiembrie 2009 referitoare la 
eliminarea violenței împotriva femeilor 
[11]; 

- Rezoluția Parlamentului European 
din 5 aprilie 2011 referitoare la 
prioritățile și structura unui nou cadru 
al politicii UE de combatere a violenței 
împotriva femeilor [12]; prin adoptarea 
acestui instrument juridic, Parlamentul 
European a propus o strategie de 
combatere a violenței împotriva 
femeilor, a violenței domestice și a 
mutilării genitale a femeilor, care să 
stea la baza viitoarelor instrumente 
legislative în materie de drept penal, 
pentru combaterea violenței bazate pe 
gen, inclusiv un cadru de combatere a 
violenței împotriva femeilor (politică, 
prevenire, protecție, urmărire în 
justiție, măsuri concrete și parteneriat), 
urmat de un plan de acțiune al Uniunii. 
În ceea ce privește reglementările 
internaționale în acest domeniu, 
acestea cuprind Convenția Organizației 
Națiunilor Unite privind eliminarea 
tuturor formelor de discriminare față de 
femei (CEDAW), adoptată la 18 
decembrie 1979, recomandările și 
deciziile Comitetului CEDAW și 
Convenția Consiliului Europei privind 
prevenirea și combaterea violenței 
împotriva femeilor și a violenței 
domestice adoptate la 7 aprilie 2011. 
 

Pe fondul menționat, a fost adoptată 
și Directiva 2012/29/UE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului din 25 octombrie 2012 de 

categories of human trafficking 
victims, of sexual abuse of children 
as well as sexual exploitation and 
child pornography; 

- European Parliament resolution 
of 26 November 2009 relating to the 
elimination of violence against 
women [11]; 

- European Parliament resolution 
of 5 April 2011 relating to the 
priorities and structure of a new 
framework of EU policy to combat 
violence against women [12]; by 
adopting this legal instrument, the 
European Parliament has proposed a 
strategy to combat violence against 
women, domestic violence and 
female genital mutilation which 
would provide the basis for future 
legislative instruments in the field of 
criminal law in combating gender-
based violence, including a 
framework for combating violence 
against women (policy, prevention, 
protection, prosecution, concrete 
steps and partnership), followed by an 
action plan of the Union. As regard of 
the international regulations in this 
area, these include the United Nations 
Convention on the elimination of all 
forms of discrimination against 
women (CEDAW) adopted on 18 
December 1979, the 
recommendations and decisions of 
the CEDAW Committee and the 
Convention of Europe Council on the 
prevention and combating violence 
against women and domestic violence 
adopted on 7 April 2011. 

 
Against this backdrop, it was 

adopted the directive 2012/29/EU, of 
the European Parliament and Council 
of 25 October 2012 which laid down 
the minimum standards concerning 
rights, support and protection of 
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stabilire a unor norme minime privind 
drepturile, sprijinirea și protecția 
victimelor criminalității și de înlocuire 
a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a 
Consiliului [13]. 

Considerând acest subiect este de 
mare actualitate, vom proceda la 
examinarea acestui instrument juridic 
european, cu evidențierea principalelor 
drepturi ce este necesar a se asigura 
victimelor criminalității, precum și a 
sprijinului acordat de către serviciile de 
sprijinire a victimelor din cadrul 
statelor membre ale Uniunii Europene.   

  
1. Drepturile victimelor în ceea ce 

privește categoriile de informații ce 
le pot fi furnizate 

 
În cadrul procedurilor penale, 

victimele criminalității beneficiază de 
dreptul la furnizarea unor categorii 
speciale de informații care, la rândul 
lor, privesc respectarea următoarelor 
drepturi: dreptul de a înțelege și de a 
se face înțeles, dreptul de a primi 
informații încă de la primul contact cu 
o autoritate competentă, drepturile în 
momentul formulării unei plângeri, 
dreptul de a primi informații cu privire 
la propria cauză și dreptul la servicii 
de interpretariat și traducere. 

 
Având în vedere importanța 

cunoașterii, dar mai ales a respectării 
acestor drepturi, vom proceda la o 
examinare succintă a acestora, așa cum 
sunt menționate în instrumentul juridic 
european. 

 
1.1. Dreptul victimei de a înțelege 

și de a se face înțeleasă. Respectarea 
acestui drept instituie obligația pentru 
statele membre de a asigura asistarea 
victimelor, în așa fel încât acestea să 
înțeleagă și să se poată face înțelese, 

crime victims and which replaced the 
framework decision 2001/220/JHA of 
the Council [14]. 

Considering this subject to be 
highly topical, we will proceed to an 
examination of this European legal 
instrument, by highlighting the main 
rights that must be ensured to the 
crime victims, as well as the support 
given by the victim support services 
within the Member States of the 
European Union. 

 
1. Victims' rights with regard to 

the categories of information that 
may be provided 

 
In criminal proceedings, the 

victims of crime benefit from the 
provision of special categories of 
information relating to the 
compliance with the following rights: 
the right to understand and to make 
themselves understood, the right to 
receive information from the first 
contact with the competent authority, 
the rights when formulating a 
complaint, the right to receive 
information concerning his own 
cause and the right of interpreting 
and translation services. 

 
Taking into account the 

importance of knowledge and above 
all the respect for these rights, we will 
proceed to a brief examination 
thereof, as they set out in the 
European legal instrument. 

 
1.1. The right to understand and 

to make themselves understood. The 
compliance with this law establishes 
the obligation for Member States to 
provide assistance to victims so that 
they can understand and be 
understood since the first contact with 
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încă de la primul contact cu autoritățile 
judiciare și, de asemenea, în cursul 
oricărei interacțiuni ulterioare, în 
cursul procedurilor penale. 

Pentru respectarea acestui drept este 
necesar, de asemenea, ca tot ceea ce se 
comunică victimei să se  realizeze într-
un limbaj simplu și accesibil, atât 
verbal cât și scris; în acest sens, se vor 
avea în vedere inclusiv eventualele 
dizabilități ale victimei, ce pot afecta 
abilitatea de a înțelege sau de a se 
exprima. 

Victimele au posibilitatea de a 
solicita să fie însoțite de o persoană 
aleasă de acestea, cu ocazia primului 
contact cu o autoritate competentă, în 
ipoteza în care, datorită impactului 
infracțiunii, aceasta solicită asistență 
pentru a înțelege sau a se face 
înțeleasă; fără îndoială că această 
situație nu va fi incidentă în cazurile în 
care este contrar intereselor victimei, 
ori ar afecta desfășurarea normală a 
procedurii penale (art. 3 din actul 
juridic european examinat). 

Dacă ne raportăm la dispozițiile 
legii române, observăm că, la 
momentul actual acest drept este 
menționat expres în dispozițiile art. 4 
alin. (3) din Legea nr. 211/2014 
privind unele măsuri pentru protecția 
victimelor criminalității, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 
1.2. Dreptul victimei de a primi 

informații încă de la primul contact 
cu o autoritate competentă. Încă de la 
primul contact cu o autoritate 
competentă, victimele vor primi 
următoarele informații, fără întârzieri 
inutile, informații necesare pentru a le 
permite să-și cunoască și să înțeleagă 
drepturile prevăzute în actul normativ 
european examinat: 

a) tipul de sprijin pe care victimele 

the judicial authorities and also 
during any subsequent interactions, 
during the criminal proceedings.  

For the implementation of this 
right it is also necessary that all 
communications to the victim should 
be performed in a simple and 
accessible language, both verbal and 
written; in this regard, they will take 
into consideration any disabilities that 
may affect the victim's ability to 
understand or express themselves.   

Victims have the option of 
requesting to be accompanied by a 
person chosen by them in the first 
contact with the competent authority, 
assuming that, due to the impact of 
the offence, he shall request 
assistance in order to understand or 
make themselves understood; There 
is no doubt that this situation will not 
be incident in the cases in which it is 
contrary to the interests of the victim 
or would affect the normal course of 
the criminal proceedings (art. 3 of the 
examined European legal act). 

If we relate to the provisions of the 
Romanian law we note that at the 
present time this right is expressly 
mentioned in the provisions of article 
4, par. 3 of law no. 211/20014 
concerning measures for the 
protection of victims of crime, with 
subsequent amendments and 
additions. 

 
1.2. The right to receive 

information from the first contact 
with a competent authority. Since the 
first contact with the competent 
authorities, the victims will receive 
the following information, without 
unnecessary delays, the necessary 
information to enable them to 
exercise the rights provided for in the 
examined European regulatory act: 
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îl pot primi, din partea oricărei 
autorități sau persoane, inclusiv (dacă 
este cazul), informații de bază privind 
accesul la asistență medicală, orice tip 
de asistență specializată, inclusiv 
asistență psihologică și cazare 
alternativă; 

b) procedurile privind formularea 
unei plângeri, cu privire la o 
infracțiune și rolul victimelor în aceste 
proceduri; apreciem că în acest caz, se 
va proceda la explicarea condițiilor de 
fond și formă ce trebuie îndeplinite de 
plângerea în cauză pentru a fi avute în 
vedere; 

c) modul și condițiile în care 
victimele pot obține protecție, inclusiv 
măsurile de protecție ce pot fi asigurate 
de autoritățile competente ale statului 
membru respectiv; 

d) modul și condițiile de acces la 
consiliere juridică, asistență juridică și 
orice altă formă de consiliere; 

e) modul și condițiile în care 
victimele pot avea acces la 
despăgubiri; 

f) modul și condițiile în care 
victimele au dreptul la interpretare și 
traducere; 

g) în cazul în care victimele își au 
reședința în alt stat membru decât cel 
în care a fost comisă infracțiunea, orice 
măsură, procedură sau instrument 
specific care este disponibil pentru a-și 
apăra interesele în statul membru unde 
se stabilește primul contact cu 
autoritatea competentă; 

h) procedurile disponibile de 
formulare a plângerilor, în cazul în 
care drepturile acestora nu sunt 
respectate de autoritatea competentă; 

i) datele de contact pentru 
comunicări, cu privire la cauza lor; 

j) serviciile de justiție reparatorie 
disponibile; 

k) modul și condițiile în care 

a) type of support that victims can 
receive, from which authorities or 
persons, including (if applicable) 
basic information on access to health 
care, any type of specialized 
assistance, including psychological 
assistance and alternative 
accommodation; 

b) procedures relating to the 
formulation of a complaint about a 
crime and the role of the victims in 
such proceedings; We consider that in 
this case, it will proceed to explain 
the conditions of substance and form 
which must be fulfilled in order for 
the complaint to be taken into 
consideration; 

c) manner and conditions under 
which victims can obtain protection, 
including measures of protection that 
may be provided by the competent 
authorities of the concerned Member 
State; 

d) manner and conditions of 
access to legal advice, legal 
assistance and any other form of 
advice; 

e) manner and conditions under 
which victims can have access to 
compensations; 

f) manner and conditions under 
which victims have the right to 
interpretation and translation; 

g) if victims are resident in another 
Member State than the one where the 
offence has been committed, any 
action, proceeding, or specific tool 
that is available to defend their 
interests in the Member State where 
first contact with the competent 
authority is established; 

h) procedures available for the 
formulation of complaints, if their 
rights are not respected by the 
competent authority; 

I) contact details for 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 5. Issue 1/2016 - http://juridica.ugb.ro/ - 
Minodora-Ioana RUSU 

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

99 

victimelor li se pot rambursa 
cheltuielile suportate, ca urmare a 
participării la procedurile penale; 

În ceea ce privește amploarea și 
gradul de detaliu al informațiilor 
menționate mai sus, precizăm că 
acestea pot varia în funcție de nevoile 
specifice și de situația personală a 
victimei, precum și de tipul sau natura 
infracțiunii (art. 4 din actul juridic 
european supus examinării). 

Acest drept este prevăzut în 
dispozițiile art. 4 și 5 din Legea nr. 
211/2014 privind unele măsuri pentru 
protecția victimelor criminalității, cu 
modificările și completările ulterioare.  

 
1.3. Drepturile victimei în 

momentul formulării unei plângeri. 
Toate statele membre vor lua măsuri 
prin care să se asigure că victimele 
primesc o confirmare scrisă, de 
înregistrare a plângerii formulate și 
depuse la autoritatea competentă a unui 
stat membru. 

Victimele care doresc să formuleze 
o plângere, referitoare la o infracțiune, 
și care nu înțeleg sau nu vorbesc limba 
autorității competente, vor avea 
posibilitatea de a formula plângerea 
într-o limbă pe care o înțeleg, sau vor 
primi asistența lingvistică necesară, 
atunci când se află pe teritoriul unui alt 
stat membru, decât în cel în care își au 
reședința. 

În ipoteza în care solicită, victimele 
care nu înțeleg sau nu vorbesc limba 
autorității competente, vor primi, în 
mod gratuit, o traducere a confirmării 
scrise de înregistrare a plângerii lor, 
într-o limbă pe care o înțeleg (art. 5 din 
actul normativ european examinat).  

Acest drept este prevăzut în art. 4 
din Legea nr. 211/2014 privind unele 
măsuri pentru protecția victimelor 
criminalității, cu modificările și 

communications regarding their 
cause;  

j) available reparative justice 
services; 

k) manner and conditions under 
which victims may reimburse 
expenses incurred as a result of 
participation in criminal proceedings.  

As regards the scope and degree of 
detail of the information mentioned 
above, we point out that these may 
vary depending on specific needs and 
personal situation of the victim, as 
well as on the type or nature of the 
offence (art. 4 of the exanimated 
European legal act). 

This right is provided for in the 
provisions of article 4 and 5 of Law 
no. 211/20014 concerning measures 
for the protection of victims of crime, 
with subsequent amendments and 
additions. 

 
1.3. The rights at the time of the 

formulation of a complaint. All 
Member States shall take measures to 
ensure that victims receive a written 
confirmation of registration of the 
complaint formulated and submitted 
to the competent authority of a 
Member State. 

The victims wishing to make a 
complaint relating to an offence and 
that do not understand or do not 
speak the language of the competent 
authority will be able to submit the 
complaint in a language which they 
understand or will receive the 
necessary language assistance, when 
they are on the territory of another 
Member State, other than that in 
which they reside. 

If they request it, the victims who 
do not understand or do not speak the 
language of the competent authority 
will receive, free of charge, a 
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completările ulterioare.  
 
1.4. Dreptul victimei de a primi 

informații cu privire la propria cauză. 
Pe teritoriile statelor membre, 
victimele infracțiunilor vor fi 
informate, fără întârzieri inutile, cu 
privire la dreptul lor de a primi 
următoarele informații, privind 
procedurile penale inițiate ca urmare a 
plângerii privind infracțiunea care 
afectează victima: 

- orice decizie de a nu continua sau 
de a înceta ancheta sau de a nu începe 
urmărirea penală împotriva autorului 
infracțiunii; 

- data și locul procesului și natura 
acuzațiilor împotriva autorului 
infracțiunii; 

De asemenea, în raport cu rolul lor 
în sistemul judiciar, victimele sunt 
informate, fără întârzieri inutile, cu 
privire la dreptul lor de a primi 
următoarele informații: 

- orice hotărâre finală pronunțată 
într-un proces; 

- informații care să îi permită 
victimei să ia la cunoștință de stadiul 
procedurilor penale, cu excepția 
situației excepționale în care 
desfășurarea corespunzătoare a cauzei 
ar putea fi afectată printr-o astfel de 
informare. 

Informațiile care privesc deciziile 
organelor judiciare menționate mai sus 
(avem în vedere deciziile de a nu 
continua, de a înceta, de a nu începe 
urmărirea penală sau decizia finală 
pronunțată în urma desfășurării unui 
proces), vor cuprinde motivarea sau un 
rezumat succint al motivării respective 
hotărâri, cu excepția cazului unei 
hotărâri aparținând unui juriu sau al 
unei hotărâri în care motivarea este 
confidențială, caz în care motivarea nu 
este furnizată în temeiul dreptului 

translation of the written confirmation 
of registration to their complaint, in a 
language that they understand (article 
5 of the examined European legal 
act). 

This right is provided for in art. 4 
of law No. 211/20014 concerning 
measures for the protection of victims 
of crime, with subsequent 
amendments and additions. 

 
1.4. The right to receive 

information relating to their own 
cause. On the territories of Member 
States, victims of crime will be 
informed, without undue delay, in 
respect of their right to receive the 
following information concerning the 
criminal proceedings instituted as a 
result of the complaint concerning the 
infringement affecting the victim: 

- any decision to not proceed or 
terminate the investigation or 
prosecutions against the offender; 

- date and place of the trial and the 
nature of the allegations against the 
offender.  

Also in relation to their role in the 
justice system, victims shall be 
informed accordingly without undue 
delay with regard to their right to 
receive the following information: 

- any final judgment rendered in a 
criminal case; 

- information allowing the victim 
to know the stage of the criminal 
proceedings, except in exceptional 
cases where the proper conduct of the 
case could be affected by such 
information. 

The information concerning the 
decisions of the judicial bodies 
mentioned above (we have in mind 
the decision not to continue, to stop, 
not to prosecute or the final decision 
rendered as a result of a trial), will 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 5. Issue 1/2016 - http://juridica.ugb.ro/ - 
Minodora-Ioana RUSU 

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

101 

intern. 
În toate împrejurările, dorința 

victimei de a primi sau nu informațiile 
menționate mai sus va avea forță 
obligatorie pentru autoritățile 
competente, cu excepția situației în 
care informațiile respective trebuie 
transmise în virtutea dreptului victimei 
de a avea o participare activă la 
procedurile penale. Orice modificare a 
opțiunii victimei, vor fi avute în vedere 
de organele abilitate ale statului 
membru în cauză. 

De asemenea, în ipoteza în care 
persoana aflată în arest preventiv, 
urmărită penal sau condamnată, a fost 
eliberată sau a evadat din detenție, 
victima va fi informată. În același timp, 
victimele vor fi informate și cu privire 
la orice măsuri relevante adoptate 
pentru protecția lor în caz de eliberare 
sau evadare a autorului infracțiunii. 

Victimele vor primi, la cerere, 
informațiile menționate mai sus, cel 
puțin în cazurile în care există un 
pericol sau în cazul unui risc identificat 
de prejudiciu la adresa acestora, cu 
excepția cazului în care există un risc 
identificat de prejudiciu la adresa 
autorului infracțiunii, care ar rezulta 
din notificare (art. 6 din actul normativ 
european examinat).  

Acest drept este prevăzut în art. 4 
din Legea nr. 211/2014 privind unele 
măsuri pentru protecția victimelor 
criminalității, cu modificările și 
completările ulterioare.  

 
1.5. Dreptul victimei la servicii de 

interpretariat și traducere. În ceea ce 
privește dreptul la interpretariat și 
traducere, victimele care nu înțeleg sau 
nu vorbesc limba utilizată în 
procedurile penale la care participă, pot 
beneficia, la cerere și în mod gratuit, de 
servicii de interpretariat, în funcție de 

involve the motivation or a succinct 
summary of the decisions’ 
motivation, except in the case of a 
judgment of a jury or a judgment in 
which the motivation is confidential 
in which case the motivation is not 
provided in accordance with the law. 

In all the circumstances the 
victim's desire to receive or not to 
receive the information referred to 
above will have binding force for the 
competent authorities, except where 
such information must be submitted 
by virtue of the right of the victim to 
have an active participation in 
criminal proceedings. Any change in 
the choice of the victim, will be taken 
into consideration by the competent 
bodies of the concerned Member 
States. 

Also, assuming that the person in 
preventive detention, prosecuted or 
sentenced, had been released or 
escaped from prison, the victim will 
be informed. At the same time, 
victims will be informed of any 
relevant measures adopted for their 
protection in the event of release or 
escape of the offender. 

Victims will receive, on request, 
the information referred to above, at 
least in cases where there is a danger 
or where a risk of injury is identified 
at their address, except where there is 
an identified risk of injury at the 
address of the offender which would 
result in notification (article 6 of the 
examined European legal act). 

This right is provided for in art. 4 
of Law no. 211/20014 concerning 
measures for the protection of victims 
of crime, with subsequent 
amendments and additions. 

 
 
 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 5. Issue 1/2016 - http://juridica.ugb.ro/ - 
Minodora-Ioana RUSU 

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

102 

rolul care le revine în cadrul 
procedurilor penale din sistemul 
judiciar penal relevant, cel puțin la 
audierile și interogatoriile victimei în 
cadrul procedurilor penale, în fața 
organelor de cercetare și a autorităților 
judiciare, inclusiv în cursul 
interogatoriilor de către organele de 
poliție, precum și servicii de 
interpretariat în momentul participării 
active la audierile în fața instanței și a 
oricăror audieri intermediare care sunt 
necesare. 

În cadrul procesului penal, fără a se 
aduce atingere dreptului la apărare, pot 
fi utilizate mijloace tehnice de 
comunicare, cum ar fi videoconferința, 
telefonul sau internetul, cu excepția 
cazului în care este necesară prezența 
fizică a interpretului, pentru ca 
victimele să-și poată exercita în mod 
corespunzător drepturile sau să poată 
înțelege procedura.   

Victimele care nu înțeleg sau nu 
vorbesc limba utilizată în procedurile 
penale în care participă, beneficiază, la 
cerere și în mod gratuit, în raport cu 
rolul care le revine în cadrul 
procedurilor penale din sistemul 
judiciar penal respectiv, de traducerea 
informațiilor esențiale exercitării 
drepturilor lor în cadrul procedurilor 
penale, într-o limbă pe care o înțeleg, 
în măsura în care aceste informații sunt 
puse la dispoziția victimelor. 
Traducerile unor astfel de informații 
includ, cel puțin, orice hotărâre privind 
încetarea procedurilor penale 
referitoare la infracțiunea suferită de 
victimă, iar la cererea victimei, 
motivarea sau un rezumat succint al 
motivării respectivei hotărâri, cu 
excepția cazului unei hotărâri 
aparținând unui juriu sau unei hotărâri 
în care motivarea este confidențială, 
caz în care motivarea nu este furnizată 

 
1.5. The right to an interpreter 

and translation services. As regards 
the right to interpretation and 
translation, victims who do not 
understand or do not speak the 
language used in the criminal 
proceedings may benefit, upon 
request and free of charge, from 
interpreting services, depending on 
the role in the criminal proceedings 
from the relevant criminal justice 
system, at least at the hearings and 
interviews of the victim during 
criminal proceedings in front of the 
research bodies and judicial 
authorities, including during 
interrogations by the police, as well 
as interpreting services at the time of 
active participation at hearings in the 
Court and any interim hearings that 
are necessary. 

In criminal proceedings, without 
bringing prejudice to the rights of the 
defense can be used technical means 
of communication, such as 
videoconferences, phone or Internet, 
except the cases when it is required 
the physical presence of the 
interpreter in order for the victims to 
be able to properly exercise their 
rights or to be able to understand the 
procedure. 

Victims who do not understand or 
do not speak the language used in the 
criminal proceedings can benefit, 
upon request and free of charge, in 
relation to the role in the criminal 
proceedings of the relevant criminal 
justice system, from the translation of 
the essential information necessary to 
the exercise of their rights during 
criminal proceedings in a language 
that they understand, insofar as this 
information is made available to 
victims. Translations of such 
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în temeiul dreptului intern. 
Potrivit dispozițiilor actului 

normativ european, statele membre se 
vor asigura că victimele care au dreptul 
să primească informații care privesc 
data și locul procesului, care nu înțeleg 
limba autorității competente vor primi, 
la cerere, o traducere a informațiilor la 
care au dreptul. 

Față de modul în care sunt 
formulate aceste dispoziții, avem unele 
rezerve care în final conduc la 
încălcarea dreptului la interpretare și 
traducere, deoarece, în opinia noastră, 
în cadrul unui proces penal, toate 
victimele au dreptul să primească 
informații cu privire la data și locul 
procesului care are ca obiect judecarea 
cauzei în care acestea au avut calitatea 
de victimă.  

Apreciem că prezența victimelor la 
proces nu poate fi obligatorie, 
obligatoriu fiind dreptul la informare 
cu privire la data și locul unde are loc 
respectivul proces. 

În același timp, victima poate 
prezenta o cerere motivată, prin care 
solicită ca un document de la dosar să 
fie considerat esențial. Nu se poate 
impune obligația organelor judiciare 
abilitate, de a traduce acele părți din 
documentele esențiale, care nu sunt 
relevante pentru obiectivul de a 
permite victimei să participe în mod 
activ la procedurile penale. 

Din interpretarea dispozițiilor 
menționate mai sus rezultă că, organele 
judiciare ale statului membru respectiv 
sunt cele care stabilesc ce părți din 
documente sunt esențiale pentru cauză, 
iar victima are doar posibilitatea de a 
solicita ca un document să fie 
considerat a fi esențial. 

În anumite împrejurări, o traducere 
orală sau un rezumat oral al 
documentelor esențiale, poate fi 

information shall include, at least, 
any decision on the termination of 
criminal proceedings concerning the 
offence suffered by the victim, and at 
the request of the victim, the 
motivation or a brief summary of the 
motivation of that judgment, except 
in the case of a judgment of a jury or 
a judgment in which the motivation is 
confidential, in which case the 
motivation is not provided in 
accordance with the law. 

According to the European 
regulatory provisions, Member States 
shall ensure that victims who are 
entitled to receive information 
concerning the date and place of the 
trial, who do not understand the 
language of the competent authority 
will receive, on request, a translation 
of the information to which they are 
entitled. 

In relation to the way in which 
these provisions are formulated, we 
have some reservations that 
ultimately lead to the violation of the 
right to interpretation and translation, 
since, in our opinion, in the context of 
a criminal trial, all victims are 
entitled to receive information about 
the date and place of the trial that has 
as object the prosecution of the case 
in which they had the status of victim. 

We appreciate that the presence of 
the victims at the trial cannot be 
mandatory, but not the right to 
information about the date and place 
where this process takes place. 

At the same time, the victim may 
submit a reasoned request through 
which he requests that a document 
from the file to be considered 
essential. You can't impose an 
obligation on the judicial bodies 
empowered to translate those parts of 
the essential documents that are not 
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furnizat în locul unei traduceri scrise, 
cu condiția ca o astfel de traducere 
orală sau rezumat oral să nu 
prejudicieze caracterul echitabil al 
procedurilor. 

În cazurile în care solicitarea 
victimei este refuzată, aceasta poate 
contesta măsura refuzului, potrivit 
dreptului intern. 

Atât interpretarea și traducerea, cât 
și examinarea unei contestații, la o 
hotărâre de a nu asigura interpretarea 
sau traducerea, nu trebuie să 
prelungească procedurile penale într-un 
mod nerezonabil (art. 7 din actul 
normativ european examinat).  

Acest drept este prevăzut în art. 4 
din Legea nr. 211/2014 privind unele 
măsuri pentru protecția victimelor 
criminalității, cu modificările și 
completările ulterioare.  

 
2. Sprijinul acordat victimelor de 

către serviciile de sprijinire a 
victimelor criminalității 

 
Toate statele membre vor lua 

măsuri pentru a asigura victimelor 
accesul la serviciile confidențiale de 
sprijinire a victimelor, în mod gratuit, 
care acționează în interesul victimelor, 
înainte, în timpul și pentru o durată 
adecvată după încetarea procedurilor 
penale. De asemenea, membrii familiei 
vor avea acces la serviciile de sprijinire 
a victimelor, în conformitate cu 
necesitățile lor și cu gravitatea 
prejudiciului suferit ca urmare a 
infracțiunii comise împotriva victimei. 

De asemenea, se vor adopta măsuri 
specifice pentru instituirea unor 
servicii specializate, gratuite și 
confidențiale de sprijinire a victimelor, 
în plus sau ca parte integrantă a 
serviciilor generale de sprijinire a 
victimelor sau pentru a permite 

relevant with the objective of 
enabling the victim to participate 
actively in the criminal proceedings. 

From the interpretation of the 
provisions referred to above it shows 
that the judicial bodies of the Member 
State in question are those that 
determine what parts of the 
documents are essential for the cause 
and the victim only has the 
opportunity to request that a 
document should be considered 
essential. 

Under certain circumstances, an 
oral translation or an oral summary of 
the essential documents may be 
provided in the place of a written 
translation, provided that such an oral 
translation or oral summary does not 
impair the fair character of the 
procedures. 

In cases where the victim's request 
is denied, he may challenge the 
measure's refusal, according to 
national law. 

Both interpretation and translation 
as well as examination of a 
contestation to a decision to not 
provide translation or interpretation, 
should not extend the criminal 
proceedings in an unreasonable 
manner (art. 7 of the Act the 
examined European legal act). 

This right is provided for in art. 4 
of law No. 211/20014 concerning 
measures for the protection of victims 
of crime, with subsequent 
amendments and additions. 

 
2. Support rendered to the 

victims by the support services of 
the crime victims  

 
All Member States shall take 

measures to ensure the victims access 
to the confidential services of victim 
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organizațiilor de sprijinire a victimelor 
să facă apel la entități specializate 
existente care oferă astfel de sprijin 
specializat. Atât victimele, cât și 
membrii lor de familie, au acces la 
aceste servicii în conformitate cu 
nevoile lor specifice, și eventual cu 
gradul de vătămare suferit ca urmare a 
infracțiunii comise împotriva victimei. 

În ceea ce privește organizarea 
acestor servicii, acestea pot fi instituite 
ca organizații publice sau 
neguvernamentale și pot fi organizate 
pe bază profesională sau voluntară. 

În toate împrejurările, accesul la 
serviciile de sprijinire a victimelor nu 
va depinde de formularea de către 
victimă a unei plângeri formale în fața 
unei autorități competente, cu privire la 
comiterea unei infracțiuni (art. 8 din 
actul juridic european examinat). 

În ceea ce privește competențele 
acestor servicii, actul normativ 
european prevede că acestea vor 
furniza cel puțin: 

- informațiile, consilierea și 
sprijinul relevante, pentru exercitarea 
drepturilor care revin victimelor, 
inclusiv în ceea ce privește accesul la 
sistemele publice naționale de 
despăgubire, în cazul daunelor penale, 
precum și cu privire la rolul victimelor 
în cadrul procedurilor penale, inclusiv 
pregătirea pentru participarea la 
proces; 

- informații privind trimiterea 
directă la orice servicii specializate de 
sprijinire relevante existente; 

- sprijinul emoțional și, dacă este 
disponibil, cel psihologic; 

- consiliere privind aspectele 
financiare și practice, subsecvente 
infracțiunii; 

- consiliere cu privire la riscurile de 
victimizare secundară și repetată, sau 
de intimidare și răzbunare, precum și la 

support, free of charge, acting in the 
interests of the victims, before, during 
and for a period following the 
cessation of proper criminal 
proceedings. Also, family members 
will have access to victim support 
services in accordance with their 
needs and the seriousness of the 
injury suffered as a result of the 
offence committed against the victim.  

Specific measures shall be taken 
for the establishment of specialized 
services, free and confidential to 
support the victims in addition or as 
an integral part of the General 
services of victim support, or to 
enable victim support organizations 
to call on existing specialized entities 
offering such specialized support. 
Both the victims and their family 
members have access to these 
services in accordance with their 
specific needs, and eventually with 
the degree of injury suffered as a 
result of the offence committed 
against the victim. 

As regards the organization of 
these services, they can be set up as 
public or non-governmental 
organizations and can be organized 
on professional or voluntary basis. 

In all circumstances where access 
to victim support services will not 
depend on the formulation by the 
victim of a formal complaint before 
the competent authorities in respect 
of an offence (article 8 of the 
examined European legal act). 

As regards the powers of these 
services, the European Act stipulates 
that they will provide at least:  

- information, advice and support 
relevant to the exercise of the rights 
accruing to victims, including the 
access to national public systems for 
compensation in the case of criminal 
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prevenirea acestora, cu excepția 
cazului în care este furnizată de alte 
servicii publice sau private; 

Se vor lua măsuri pentru încurajarea 
serviciilor de sprijinire a victimelor, 
pentru acordarea unei atenții deosebite 
nevoilor specifice ale victimelor care 
au suferit un prejudiciu considerabil, ca 
urmare a gravității infracțiunii. 

De asemenea, serviciile specializate 
de sprijinire a victimelor vor institui și 
pune la dispoziție cel puțin: 

- adăposturi sau orice altă cazare 
provizorie, adecvată pentru victimele 
care au nevoie de un loc sigur din 
cauza unui risc iminent de victimizare 
secundară și repetată sau de intimidare 
și răzbunare; 

- sprijin orientat și integrat, pentru 
victimele cu nevoi specifice, precum și 
pentru victimele violenței sexuale, 
victimele violenței bazate pe gen și 
victimele violențelor în cadrul unor 
relații apropiate, inclusiv sprijin în 
cazul traumelor și consiliere (art. 9 din 
actul normativ european examinat). 

 
3. Protecția victimelor crimina-

lității în dreptul român, în ceea ce 
privește furnizarea de informații și 
sprijinul acordat 

 
În dreptul român protecția 

victimelor criminalității este 
reglementată prin dispozițiile Legii nr. 
211/2004 privind unele măsuri pentru 
asigurarea protecției victimelor 
infracțiunilor [14], cu modificările și 
completările ulterioare. 

De la adoptarea sa și până la 
momentul actual, actul normativ în 
cauză a suferit numeroase modificări și 
completări, odată cu adoptarea 
următoarelor acte normative: 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
113 din 17 octombrie 2007 [15], Legea 

damage, as well as on the role of 
victims in criminal proceedings, 
including preparation for 
participation in the process; 

- information relating to any 
relevant support services;  

- emotional support and, if 
available, psychological; 

- advice on financial and practical 
aspects of subsequent offences; 

- except if it is provided by other 
public or private services, counseling 
on the risks of secondary and 
repeated victimization or intimidation 
and retaliation, as well as preventing 
them. 

Measures will be taken to 
encourage the victim support services 
for giving special attention to the 
specific needs of victims who have 
suffered considerable damage as a 
result of the seriousness of the 
offence. 

Also specialist services for victim 
support will establish and make 
available at least: 

- shelters or any other provisional 
accommodation for victims who need 
a safe place due to an imminent risk 
of secondary and repeated 
victimization or intimidation and 
revenge; 

- targeted and integrated support 
for victims with specific needs as 
well as victims of sexual violence, the 
victims of gender-based violence and 
the victims of violence in close 
relationships, including support in 
case of trauma and counselling (art. 9 
of the examined European normative 
act).  
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nr. 76/2012 [16] și Legea nr. 255/2013 
[17].  

În vederea asigurării protecției 
victimelor infracțiunilor, actul 
normativ reglementează unele măsuri 
de informare a victimelor 
infracțiunilor, cu privire la drepturile 
acestora, precum și de consiliere 
psihologică, asistență juridică gratuită 
și compensație financiară, Ministerul 
Justiției, prin Consiliul Superior al 
Magistraturii, și Ministerul 
Administrației și Internelor, având 
obligația de a asigura specializarea 
personalului, care stabilește legături 
directe cu victima. 

Fără a proceda la examinarea 
actului normativ la care am făcut 
referire, reținem că potrivit 
dispozițiilor acestuia, organele 
judiciare abilitate au obligația de a 
înștiința victimele infracțiunilor cu 
privire la: 

- serviciile și organizațiile care 
asigură consiliere psihologică sau orice 
alte forme de asistența a victimei, în 
funcție de necesitățile acesteia; 

- organul de urmărire penală la care 
pot face plângere; 

- dreptul de asistență juridică și 
instituția unde se pot adresa pentru 
exercitarea acestui drept; 

- condițiile și procedura pentru 
acordarea asistenței juridice gratuite; 

- drepturile procesuale ale persoanei 
vătămate și ale părții civile; 

- condițiile și procedura pentru a 
beneficia de dispozițiile art. 113 din 
Codul de procedură penală, precum și 
de dispozițiile Legii nr. 682/2002 
privind protecția martorilor, cu 
modificările ulterioare; precizăm că 
potrivit dispozițiilor art. 113 C. proc. 
pen., atunci când sunt îndeplinite 
condițiile prevăzute de lege referitoare 
la statutul de martor amenințat sau 

 
3. Protection of victims of crime 

in Romanian law with regard to 
providing information and support 

 
In the Romanian law the 

protection of victims of crime is 
governed by the provisions of Law 
no. 211/2004 on measures for the 
protection of victims of crime [14], 
with the subsequent amendments and 
additions. 

From its adoption until the present 
time, the act has undergone numerous 
changes and additions once the 
adoption of the following laws: the 
Emergency Ordinance of 
Government No. 113 of 17 October 
2007 [15], law No. 76/2012 [16] and 
law no. 255/2013 [17]. 

In order to ensure the protection of 
victims of crime, the act regulates the 
measures for informing the victims of 
crime regarding their rights, as well 
as psychological counseling, free 
legal aid and financial compensation, 
the Ministry of Justice through the 
Superior Council of Magistracy and 
Ministry of administration and 
Interior having the obligation to 
ensure staff specialization, which 
establishes direct links with the 
victim. 

Without proceeding to the 
examination of the normative act to 
which I have referred to, we should 
keep in mind that according to its 
provisions, the authorized judicial 
bodies have the obligation to notify 
victims of offences relating to: 

- services and organizations which 
provide psychological counseling or 
any other forms of assistance to the 
victim, according to his needs; 

- the prosecuting authority at 
which they can make a complaint; 
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vulnerabil, ori pentru protecția vieții 
private sau a demnității, organul de 
urmărire penală poate dispune față de 
persoana vătămată ori față de partea 
civilă, măsurile de protecție prevăzute 
la art. 125-130, care se aplică în mod 
corespunzător; în cuprinsul art. 125-
130 sunt prevăzute dispoziții 
referitoare la protecția martorilor 
amenințați și a martorului vulnerabil; 

- condițiile și procedura pentru 
acordarea compensațiilor financiare de 
către stat; 

- dreptul de a fi informate, în cazul 
în care inculpatul va fi privat de 
libertate, respectiv condamnat la o 
pedeapsă privativă de libertate, cu 
privire la punerea acestuia în libertate 
în orice mod, conform Codului de 
procedură penală; 

Toate informațiile menționate mai 
sus vor fi aduse la cunoștința victimei 
de către organul judiciar la care aceasta 
se prezintă. 

Informațiile prevăzute mai sus se 
aduc la cunoștința victimei într-o limbă 
pe care o înțelege, și, i se înmânează, 
sub semnătură, un formular cu 
informațiile menționate mai sus; dacă 
victima nu poate sau refuză să 
semneze, se va întocmi un proces-
verbal. 

În ipoteza în care victima este 
cetățean român, ce aparține unei 
minorități naționale, i se pot aduce la 
cunoștință informațiile menționate mai 
sus în limba sa maternă. 

Îndeplinirea obligațiilor menționate 
mai sus se consemnează într-un proces-
verbal, care se înregistrează la instituția 
din care face parte organul judiciar 
respectiv (art. 4 din actul normativ în 
cauză așa cum a fost modificat prin art. 
68 din Legea nr. 255/2013). 

De asemenea, pentru a veni în 
sprijinul victimelor, Ministerul Justiției 

- the right to legal assistance and 
the institution where they can go for 
the exercise of this right; 

- the conditions and procedure for 
granting free legal assistance;  

- procedural rights of the injured 
person and of the civil party; 

- the conditions and procedure in 
order to benefit from the provisions 
of article 113 of the Code of criminal 
procedure, as well as the provisions 
of law no. 682/2002 on witness 
protection, with subsequent 
amendments; we note that according 
to the provisions of art. 113 Criminal 
procedure code, when the conditions 
laid down in the law relating to the 
status of a threatened or vulnerable 
witness or for the protection of 
private life or dignity are satisfied, 
the prosecution may order vis-à-vis 
the injured party or civil party the 
protective measures provided under 
article 125-130, which properly 
applies; in the art. 125-130 are laid 
down provisions relating to the 
protection of threatened witnesses 
and vulnerable witnesses; 

- the conditions and the procedure 
for the granting of financial 
compensation by the State; 

- the right to be informed, if the 
defendant will be deprived of liberty, 
respectively, sentenced to a penalty 
involving deprivation of liberty, with 
regard to their release in any way, 
according to the Code of criminal 
procedure. 

All the information given above 
will be brought to the attention of the 
victim by the judicial body to which 
he is presented. 

The information referred to above 
shall be notified to the victim in a 
language that he understands, and is 
handed out under signature a form 
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și Ministerul Administrației și 
Internelor, cu sprijinul Ministerului 
Comunicațiilor și Tehnologiei 
Informației, vor asigura funcționarea 
unei linii telefonice disponibile 
permanent pentru informarea 
victimelor infracțiunilor, cu acces 
gratuit, la un număr național unic. 

Tot pentru a veni în sprijinul 
victimelor, informațiile menționate mai 
sus se vor publica și pe pagina de 
Internet a Ministerului Justiției, 
Ministerului Administrației și 
Internelor, unităților de poliție și 
parchet, precum și la nivelul 
instanțelor. 

În ceea ce privește consilierea 
psihologică, aceasta se acordă gratuit, 
la cerere, pentru victimele următoarelor 
infracțiuni sau categorii de infracțiuni: 
tentativa la infracțiunea de omor și 
omor calificat (art. 188 și art. 189, 
raportat la art. 32 alin. (1) C. pen.), 
violență în familie (art. 199 C. pen.), 
infracțiunile intenționate care au avut 
ca urmare vătămarea corporală a 
victimei, viol, agresiune sexuală, act 
sexual cu un minor și coruperea 
sexuală a minorilor (prevăzute în art. 
218-221 C. pen.), rele tratamente 
aplicate minorului (art. 197 C. pen.), 
precum și pentru infracțiunile de trafic 
și exploatare a persoanelor vulnerabile 
și tentativa la acestea. 

Consilierea psihologică gratuită 
menționată mai sus se acordă pe o 
perioadă de cel mult 3 luni, iar în cazul 
victimelor care nu au împlinit vârsta de 
18 ani, pentru o perioadă de cel mult 6 
luni, cu condiția ca infracțiunea să fie 
comisă pe teritoriul României, sau dacă 
este comisă în afara teritoriului 
României, victima să fie cetățean 
român sau străin care locuiește legal în 
România. 

Actul normativ la care facem 

with the information mentioned 
above; if the victim is unable or 
refuses to sign, a report will be drawn 
up. 

Assuming that the victim is a 
Romanian citizen that belongs to a 
national minority the information can 
be brought to his attention in his 
native language. 

The fulfillment of obligations 
referred to above shall be recorded in 
an official report which shall be 
registered with the institution of 
which it is a part of the concerned 
judicial body (art. 4 of the legal act in 
question as amended by art. 68 of 
Law No. 255/2013). 

Also, in order to assist the victims, 
the Ministry of Justice and the 
Ministry of Administration and 
Interior, with the support of the 
Ministry of Communications and 
Information technology, will ensure 
the operation of a telephone line 
available permanently for informing 
victims of crime, with free access to a 
single national number. 

In order to help the victims, the 
information referred to above shall 
also be published on the website of 
the Ministry of Justice, Ministry of 
administration and Interior, police 
units and prosecution, as well as at 
the level of courts. 

With regard to the psychological 
counselling, it shall be granted free of 
charge, on request, for victims of the 
following offences or category of 
offences: attempted murder and 
aggravated murder (articles 188 and 
art. 189, reported to art. 32 para. (1) 
CPC), violence in the family (art. 199 
CPC), intentional offences which 
have had as a result the victim's 
injury, rape, sexual assault, sexual act 
with a minor and sexual corruption of 
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referire, prevede și o serie de dispoziții 
care reglementează asistența juridică 
gratuită a victimelor infracțiunilor. 

Într-o concluzie generală, se poate 
aprecia că prin adoptarea actului 
normativ la care am făcut referire, 
statul român a asigurat protecția 
victimelor infracțiunilor la un nivel 
ridicat, comparabil cu legislația 
europeană în domeniu. 

 
Concluzii și opinii critice 
 
Examinarea modului în care 

Uniunea Europeană asigură, din punct 
de vedere legislativ, protecția 
victimelor infracțiunilor în ceea ce 
privește furnizarea de informații și 
sprijin, ne permite formularea unor 
concluzii de apreciere, dar și a unor 
opinii critice, menite să conducă la 
perfecționarea sistemului legislativ 
european în domeniu.  

Astfel, se poate aprecia că 
adoptarea actului normativ european s-
a impus cu necesitate, pe fondul 
existenței unor disfuncțiuni în 
sistemele legislative ale unor state 
membre, disfuncțiuni care conduceau 
de multe ori la încălcarea drepturilor 
victimelor unor infracțiuni comise pe 
teritoriul unor state membre. 

În acest context, se poate aprecia 
utilitatea actului normativ examinat, în 
condițiile în care mișcarea persoanelor 
și bunurilor pe teritoriul Uniunii 
Europene devine din ce în ce mai 
evidentă, iar posibilitatea victimizării 
poate să apară, în orice moment în care 
o persoană se află pe teritoriul unui alt 
stat membru decât statul său de 
reședință. 

Cu toate că, în esența sa, actul 
normativ vine să reglementeze o 
problemă destul de controversată și de 
multe ori abandonată de către unele 

minors (provided in article 218-221 
CPC), ill-treatment applied to the 
minor (art. 197 CPC), as well as for 
the offences of trafficking and the 
exploitation of vulnerable people and 
their attempt. 

Free psychological counseling 
mentioned above shall be granted for 
a period not exceeding 3 months, and 
in the case of victims who have not 
reached the age of 18 years, for a 
period not exceeding 6 months, 
provided that the offence to be 
committed on the territory of 
Romania, or if it is committed outside 
the territory of Romania, the victim 
must be Romanian or foreign citizen 
residing lawfully in Romania. 

The normative act to which we 
refer, provides a series of provisions 
governing free legal assistance to 
victims of crime. 

In an overall conclusion we can 
appreciate that by adopting the 
normative act to which I have 
referred to, the Romanian State had 
secured the protection of victims of 
crime at a high level, comparable to 
the European legislation in this field. 

 
Conclusions and some critical 

opinions  
 
Examination of the manner how 

the European Union ensures from a 
legislative point of view the 
protection of victims of offences in 
relation to the provision of 
information and support, enables us 
to formulate some conclusions of 
assessment, but also some critical 
opinions aimed at improving the 
legislative system in the domain. 

Thus, one can appreciate that the 
adoption of the European regulatory 
act was necessary amid the existence 
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state, respectiv, problema sprijinirii 
victimelor infracțiunilor, totuși, această 
reglementare pare a fi insuficientă și 
perfectibilă. 

O primă observație critică pe care o 
formulăm, vizează dispozițiile art. 7 
alin. (4) unde se arată că statele 
membre se asigură că victimele care 
au dreptul să primească informații 
privind data și locul procesului, în 
conformitate cu articolul 6 alineatul 
(1) lit. b), și care nu înțeleg limba 
autorității competente primesc, la 
cerere, o traducere a informațiilor la 
care au dreptul. 

Credem că formularea acestui text 
este cel puțin perfectibilă, deoarece 
dreptul de a primi informații, cu privire 
la data și locul procesului, trebuie 
asigurate fiecărei victime. Credem că, 
indiferent de natura  infracțiunii, 
gravitatea acesteia, calitatea victimei 
sau a autorului, locul sau timpul 
comiterii, toate victimele trebuie să 
beneficieze de acest drept, care nu 
poate fi îngrădit din nici un motiv. 

O altă dispoziție cel puțin 
discutabilă, este prevăzută în art. 7 alin. 
(5), unde se prevede că victimele pot 
prezenta o cerere motivată pentru ca 
un document să fie considerat esențial. 
Nu se impune obligația de a traduce 
acele părți din documentele esențiale 
care nu sunt relevante pentru 
obiectivul de a permite victimelor să 
participe în mod activ la procedurile 
penale. 

Din interpretarea textului criticat 
rezultă că, documentele esențiale, 
necesar a fi traduse victimei sau unele 
părți din acestea, sunt stabilite de 
organul judiciar, iar victima are doar 
posibilitatea de a solicita printr-o 
cerere motivată ca un document sau 
altul să fie considerat esențial.  

Credem că, pentru a se asigura 

of dysfunctions in the legislative 
systems of some Member States, 
dysfunctions which often lead to the 
infringement of the victims of 
offences rights committed in the 
territory of certain Member States. 

In this context one can appreciate 
the usefulness of the normative act 
examination at a time when the 
movement of persons and goods 
within the European Union is 
becoming more and more evident, 
and the possibility of victimization 
can occur at any time when a person 
is in the territory of a Member State 
other than his State of residence. 

Although in its essence, the Act 
comes to regulate an issue quite 
controversial and often abandoned by 
some States, namely, the problem of 
supporting victims of crime. 
However, this rule seems to be 
insufficient and perfectible. 

A first critical observation that we 
formulate aims the provisions of 
article 7, para. 4 which shows that the 
Member States shall ensure that 
victims who are entitled to receive 
information concerning the date and 
place of the trial, in accordance with 
article 6, paragraph 1, letter b), and 
who do not understand the language 
of the competent authority, upon 
request, receive a translation of the 
information to which they are 
entitled. 

We believe that the wording of this 
text is at least perfectible, because the 
right to receive information regarding 
the date and place of the trial must be 
ensured to all victims. We believe 
that regardless of the nature of the 
offence, its severity, quality of victim 
or author, or all the time they were 
committed, the victims should be 
granted this right, which may not be 
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victimei posibilitatea de a participa la 
proces în cunoștință de cauză, nu este 
necesară stabilirea documentelor 
esențiale de către organele judiciare, 
deoarece victima este cea care trebuie 
să ceară ce documente să îi fie traduse, 
și pe care le solicită să-i fie înmânate. 

Considerăm că textul în sine este 
inutil, acesta urmând a fi reformulat 
astfel încât, organele judiciare să nu 
mai aibă posibilitatea de a refuza 
traducerea unor documente solicitate 
de către victimă, și nici refuzarea 
acesteia pe motiv că documentele 
respective nu sunt esențiale. 

O altă opinie critică, se referă la 
posibilitatea organelor judiciare de a 
furniza victimei o traducere orală sau 
un rezumat oral al documentelor 
esențiale, în locul unei traduceri scrise. 

Pentru a se evita unele abuzuri, 
considerăm că se impune a se 
menționa, în textul art. 7 alin. (7), ca 
această procedură să constituie o 
excepție, urmând a fi completată 
ulterior de o traducere scrisă. 

O ultimă observație pe care o 
formulăm, vizează necesitatea 
prevederii unor dispoziții, care să 
oblige organele judiciare ale statului 
membru, să acorde o atenție sporită 
unor asemenea cauze, acestea urmând 
a fi soluționate în temeiul dreptului său 
intern, într-o perioadă mai scurtă de 
timp, având în vedere condițiile 
speciale în care se află victima 
infracțiunii. 
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Rezumat: Scopul acestei expuneri este 
acela de a prezenta unele aspecte 
relevante, din practica politică 
românească, privind cooperarea șefului de 
stat cu organul legiuitor. Colaborarea 
dintre Preşedinte şi Parlament  este o 
exigenţă fundamentală a principiului 
separaţiei puterilor în stat, exprimându-se 
în diferite proceduri, precum: adresarea de 
mesaje Parlamentului, prelungirea 
mandatului Preşedintelui, convocarea şi 
dizolvarea legislativului, promulgarea 
legii, colaborarea în ceea ce priveşte 
formarea Guvernului, punerea sub 
urmărire penală a membrilor Guvernului, 
iniţierea referendumului, revizuirea 
Constituţiei, instituirea unor măsuri 
excepţionale, suspendarea din funcţie a 
Preşedintelui, punerea sub acuzare a 
şefului de stat pentru înaltă trădare etc. 
Disensiunile dintre parlament și șeful de 
stat cu privire la unele aspecte din practică 
referitoare la colaborarea lor au creat 
blocaje asupra exercitării unei guvernări 
democratice. Aceste poziții contrare au 
determinat apariția unor conflicte juridice, 
de natură constituţională, între cele două 
autorităţi, conflicte care au fost soluţionate 
de către Curtea Constituţională. Aceasta 
din urmă s-a manifestat, adesea, în mod 
arbitrar, în ceea ce privește excesele de 
putere ale Președintelui, care s-a situat la 
limita prerogativelor sale constituționale.  
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Abstract: The aim of this study is to 
present some relevant aspects of Romanian 
state practice regarding the cooperation 
between the head of state and the 
legislature. The collaboration between the 
President and the Parliament is a 
fundamental requirement of the principle of 
separation of powers, expressed by means 
of different procedures: addressing 
messages to Parliament, extending the 
President’s mandate, convening and 
dissolving Parliament, promulgation of 
laws, collaboration on forming 
Government, placing members of 
Government under criminal prosecution, 
initiating referendum, constitutional 
revision, establishing exceptional 
measures, suspension of the President, 
impeachment of the head of state for high 
treason. The disagreements between the 
Parliament and the Head of state on 
certain practical aspects of their 
collaboration created blockages in the 
exercise of democratic governance. These 
opposed positions determined the 
occurrence of legal conflicts of 
constitutional nature between the two 
authorities, conflicts that were settled by 
the Constitutional Court. The latter often 
acted in an arbitrary manner regarding the 
excesses of power of the President, who 
was at the limit of his constitutional 
prerogatives. 
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Introducere 
 
Aria de interes a acestei expuneri se 

referă la colaborarea dintre Preşedinte 
şi Parlament, care intervine în diferite 
proceduri constituționale sau în 
exercitarea unor atribuții ale șefului de 
stat și ale legislativului.   

În abordarea noastră vom evidenția 
unele aspecte relevante din practica 
statală din România privind raporturile 
dintre șeful statului și legislativ, 
aspecte în care cele două autorități 
publice au exprimat poziții divergente, 
care au determinat un climat de 
tensiune politică în exercițiul 
guvernării. 

Atitudinile adesea contrare dintre 
Președinte și organul legiuitor 
referitoare la unele împrejurări ivite pe 
scena politică au fost criticate de 
specialiștii în domeniu. Acestea au 
făcut, de asemenea, obiectul unor 
conflicte juridice de natură 
constituțională dintre cele două 
autorități examinate, care au fost 
soluționate de către Curtea 
Constituțională.  

Deciziile organului de jurisdicție 
constituțională au fost comentate pe 
larg în lucrare și au exprimat o poziție 
rezervată, chiar subiectivă, a acestuia, 
care nu și-a respectat, astfel, misiunea 
sa de « garant al supremației 
Constituției ». 

 
1. Raporturile dintre Președinte și 

Parlament în procesul adoptării 
legilor 

 
În procesul de adoptare a legilor de 

către Parlament, solicitarea 
reexaminării legii este o atribuţie 
specifică Preşedintelui, prevăzută în 
art. 77 alin. 2 din Constituţia României. 

 
Introduction 
 
The area of interest of this study 

refers to the collaboration between the 
President and the Parliament, which 
intervenes in various constitutional 
procedures or in the exercise of some 
attributions of the Head of state and of 
the legislature. 

We shall address some relevant 
aspects of state practice in Romania 
regarding the relations between the 
President and the legislature, aspects on 
which the two public authorities had 
divergent positions, resulting in a 
climate of political tension in the 
exercise of governance. 

The conflicting attitudes of the 
President and the legislature regarding 
certain circumstances emerged on the 
political stage were criticised by 
professionals in the field. These were 
the object of some legal conflicts of 
constitutional nature between the two 
authorities, conflicts which were settled 
by the Constitutional Court. 

The decisions of the Constitutional 
Court have been extensively 
commented upon in this paper and they 
reveal a reserved, even subjective, 
position of the Court, which failed in 
its mission of "guarantor of the 
supremacy of the Constitution". 

 
1. The relations between the 

President and the Legislature in the 
process of passing legislation by the 
Parliament 

 
In the process of passing legislation 

by the Parliament, the request for law 
reconsideration is a specific attribution 
of the President, set out in Article 77 
paragraph 2 of the Constitution. 

Regarding the limits within which 
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Cu privire la limitele în care se 
realizează reexaminarea legii de către 
Parlament, Curtea Constituţională a 
stabilit că, din analiza art. 77 alin. 2 
„rezultă că trebuie reexaminate textele 
cuprinse în cererea Preşedintelui 
României, precum şi cele care au 
legătură cu acestea, fiind necesară 
corelarea tehnico-legislativă a tuturor 
dispoziţiilor din lege. În acest context, 
pot fi modificate chiar şi unele 
dispoziţii ale legii care nu au fost, în 
mod expres, cuprinse în cererea de 
reexaminare. Parlamentul deliberează 
numai în limitele cererii de 
reexaminare, dar are obligaţia să se 
exprime cu privire la toate textele din 
lege, care se referă la o problemă 
ridicată de Preşedintele României, chiar 
în absenţa unei menţiuni exprese în 
solicitarea acestuia. Parlamentul, fiind 
unica autoritate legiuitoare a ţării, 
conform prevederilor art. 61 alin. 1 din 
Constituţie, în raport cu solicitările 
cuprinse în cererea de reexaminare a 
Preşedintelui României, poate adopta 
orice fel de soluţie pe care o va 
considera necesară. Astfel, poate 
admite solicitarea, în întregime sau 
parţial, poate să o respingă ori poate să 
modifice, în totalitate sau parţial, 
anumite texte care au legătură cu 
cererea de reexaminare, inclusiv prin 
recorelarea dispoziţiilor legii” [1]. 
Considerăm justă opinia exprimată de 
Curte în acest sens. 

Referitor la reexaminarea legii 
înainte de promulgarea acesteia de 
către Preşedinte (art. 77 alin. 2 din 
Constituţie), la data de 12 ianuarie 
2007, Preşedintele României, domnul 
Traian Băsescu, a solicitat 
reexaminarea Legii pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 3/2000 privind 
organizarea şi desfăşurarea 
referendumului, în cererea adresată 

the Parliament reconsiders the law, the 
Constitutional Court stated that the 
analysis of Article 77 paragraph 2 
"indicates that the texts referred to in 
the Romanian President’s request as 
well as those related to these texts must 
be reconsidered, being necessary the 
technical and legislative correlation of 
all the provisions of the law. In this 
context, even some provisions of law, 
which were not expressly included in 
the reconsideration request, may be 
changed. The Parliament deliberates 
only within the limits of the 
reconsideration request, but it is 
obliged to consider all the texts of the 
law which relate to an issue raised by 
the President, even if not expressly 
indicated in the latter’s request. The 
Parliament, as the sole legislative 
authority of the country, according to 
Article 61 paragraph 1 of the 
Constitution, may adopt any solution 
that it deems necessary in relation to 
the demands in the reconsideration 
request of the President of Romania. 
Thus, the Parliament may admit the 
request in whole or in part, may reject 
it, or may amend in whole or in part 
certain texts related to the 
reconsideration request, including by 
re-correlation of the provisions of the 
law" [1]. We believe this view 
expressed by the Court to be fair in this 
regard. 

Regarding the reconsideration of 
the law before its promulgation by the 
President (Art. 77 para. 2 of the 
Constitution), on 12 January 2007, the 
Romanian President, Mr. Traian 
Băsescu, requested the reconsideration 
of the Law amending and 
supplementing Law no. 3/2000 on the 
organization and holding of 
referendum, referring only to Articles 5 
and 12 of the law in his request 
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Senatului, referindu-se doar la art. 5 şi 
la art. 12 din legea menţionată. În urma 
sesizării Curţii Constituţionale, aceasta 
din urmă a constatat că, din analiza art. 
77 alin. 2, „rezultă că Parlamentul ar 
urma să reexamineze doar textele 
indicate de Preşedintele României”. S-a 
precizat, însă, că, prin legea de 
modificare supusă controlului de 
constituţionalitate, Parlamentul 
României şi-a depăşit limitele învestirii 
şi „a modificat şi completat şi alte 
dispoziţii din această lege” [2], fiind, 
astfel în prezenţa unei alte legi.  

 
2. Raporturile dintre Președinte și 

Parlament în procedura 
referendumului 

 
Colaborarea dintre Parlament şi 

Preşedinte intervine şi în procedura 
referendumului. 

În România, potrivit legislaţiei în 
vigoare, s-au organizat atât un 
referendum facultativ, sub forma 
referendumului consultativ, consacrat 
de art.90 din Constituţie, cât şi 
referendumuri obligatorii, acestea din 
urmă având loc în două situaţii 
reglementate de actul fundamental - 
pentru demiterea din funcţie a 
Preşedintelui României, pe de o parte, 
(art.95 alin.3 din Constituţie) şi, pe de 
altă parte, pentru aprobarea legii de 
revizuire a Constituţiei de către popor 
(art.151 alin.3 din Constituţie). Analiza 
detaliată într-un alt studiu a 
reglementărilor legale referitoare la 
referendum, în concordanţă cu practica 
elaborată de Curtea Constituţională în 
această materie relevă mai multe 
aspecte. În primul rând, constatăm 
modificarea, în repetate rânduri, a 
legislaţiei electorale, ceea ce nu poate 
asigura o stabilitate juridică în acest 
domeniu. În al doilea rând, intervenţia 

addressed to the Senate. Following 
referral to the Constitutional Court, the 
latter found that the analysis of Article 
77, paragraph 2, "showed that the 
Parliament was to review only the texts 
indicated by the President of Romania". 
However, the Court also stated that 
through the amending law subjected to 
constitutional review, the Romanian 
Parliament had exceeded its investiture 
limits and "had also amended and 
supplemented other provisions of this 
law" [2].  thus creating a new law.  

 
2. The Relations between the 

President and the Parliament in the 
referendum procedure 

 
The collaboration between 

Parliament and President is also 
visible in the referendum procedure. 

In Romania, according to the 
legislation in force, both a facultative 
referendum, in the shape of a 
consultative referendum, consecrated 
by Article 90 of the Constitution, and 
mandatory referendums were 
organized. The latter took place in two 
situations covered by the fundamental 
law - for dismissal from office of the 
President of Romania, on the one hand, 
(Article 95 paragraph 3) and, on the 
other hand, for approval of the law on 
the revision of the Constitution by the 
people (Article 151, paragraph 3). A 
detailed analysis, in another study, of 
legal regulations regarding referendum 
in accordance with the practice 
developed by the Constitutional Court 
in this matter reveals several aspects. 
Firstly, one notices repeated changes of 
electoral law which cannot ensure legal 
stability in this field. Secondly, the 
recurrent intervention of the 
Government in this area, by means of 
emergency ordinances, is 
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repetată a Guvernului în acest domeniu, 
prin ordonanţe de urgenţă, este 
neconstituţională. În al treilea rând, 
Curtea Constituţională nu a apărat litera 
şi spiritul legii fundamentale, nefiind 
un veritabil „garant al supremaţiei 
Constituţiei”, misiune care-i este 
conferită de actul fundamental. În acest 
sens, ea a pronunțat adesea decizii 
arbitrare, conform intereselor politice 
[3].  

Cu privire la punerea în practică a 
dispoziţiilor art.90 din Constituţie 
privind organizarea unui referendum 
consultativ, pe 25 noiembrie 2007, 
Preşedintele, după consultarea 
Parlamentului, a organizat un 
referendum naţional privind 
introducerea votului uninominal pentru 
alegerea membrilor Parlamentului 
României [4]. Decretul nr.909/2007 a 
fost supus examinării Curţii 
Constituţionale, printr-o contestaţie 
referitoare la organizarea şi 
desfăşurarea referendumului naţional, 
considerându-se că obiectul 
referendumului diferă de cel cu privire 
la care Parlamentul a fost consultat şi, 
de asemenea, decretul nu stabileşte o 
dată, ci un termen la care referendumul 
va avea loc. Prin examinarea 
argumentelor invocate, Curtea a 
constatat că acestea sunt neîntemeiate. 
Instanţa de contencios constituţional a 
sesizat că în Constituţie nu se prevede 
obligaţia stabilirii de către Preşedinte a 
datei referendumului, ce urmează a fi 
reglementată prin lege. Astfel, s-a ajuns 
la concluzia că „formularea din 
decretul analizat permite stabilirea cu 
certitudine a datei referendumului, care 
va fi aceeaşi cu data desfăşurării 
alegerilor pentru Parlamentul European 
- stabilită anterior pentru 25 noiembrie 
2007” [5]. De asemenea, Curtea 
Constituţională a invalidat acest 

unconstitutional. Thirdly, the 
Constitutional Court has not defended 
the letter and spirit of the fundamental 
law, thus not being a genuine 
"guarantor of the supremacy of the 
Constitution" which is its mission 
attributed by the Constitution itself. In 
this respect, it often issued arbitrary 
decisions according to political 
interests [3].    

Regarding the implementation of 
the provisions of Article 90 of the 
Constitution on holding a consultative 
referendum, on 25 November 2007, the 
President, after consulting the 
Parliament, held a national referendum 
on the uninominal vote for the election 
of the members of the Romanian 
Parliament [4]. Decree 909/2007 was 
under review by the Constitutional 
Court, following an appeal concerning 
the organization and holding of the 
national referendum, as it was 
considered that the subject of the 
referendum differed from the one on 
which the Parliament had been 
consulted and also as the decree did not 
set the date, but a term for the 
referendum to take place. Examining 
these claims, the Court found that they 
are unfounded. The Constitutional 
Court stated that the Constitution did 
not require the President to establish 
the date of the referendum, but it is to 
be regulated by law. Thus, it was 
concluded that "the wording of the 
analyzed decree allowed determining 
with certainty the date of the 
referendum, namely the same date as 
that for European Parliament elections - 
previously set for 25 November 2007" 
[5]. Furthermore, the Constitutional 
Court invalidated this referendum since 
the quorum of participation had not 
meet, this being a requirement imposed 
by Art. 5 paragraph 2 of the ammended 
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referendum, întrucât nu s-a întrunit 
cvorumul de participare impus de art. 5 
alin. 2 din Legea privind organizarea şi 
desfăşurarea referendumului modi-
ficată [6].  

Pe data de 24 septembrie 2009, 
printr-o declaraţie de presă [7], 
Preşedintele Băsescu, după consultarea 
Parlamentului, a iniţiat procedura 
pentru organizarea şi desfăşurarea 
referendumului naţional pentru 
organizarea, în Romania, a unui 
parlament unicameral şi pentru 
reducerea numărului de parlamentari la 
maximum 300 de demnitari [8]. Astfel, 
pe 22 noiembrie 2009 s-au desfăşurat 
atât alegerile pentru Preşedintele 
României, cât şi referendumul naţional, 
prin intermediul căruia s-au supus, spre 
consultare, poporului, două probleme: 
existenţa unui parlament unicameral şi 
reducerea numărului de parlamentari 
până la maximum 300 de persoane.  

 Desfăşurarea concomitentă a 
alegerilor prezidenţiale şi a 
referendumului naţional a fost posibilă 
în virtutea jurisprudenţei Curţii 
Constituţionale [9], potrivit căreia 
referendumul se poate organiza oricând 
în timpul anului şi nu este condiţionat 
de alegerile parlamentare, 
prezidenţiale, locale sau pentru 
Parlamentul European, care pot avea 
loc în acelaşi timp. 

Referendumul obligatoriu, care are 
ca obiect demiterea din funcţie a 
Preşedintelui, a fost organizat de două 
ori, ca urmare a suspendării din funcţie 
a şefului statului de către Parlament. În 
acest sens, o primă consultare populară 
a intervenit pe data de 19 mai 2007. În 
ceea ce priveşte desfăşurarea 
referendumului din 29 iulie 2012, s-au 
aplicat dispoziţiile Legii nr.153/2012 
privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.41/2012 [10], 

Law on the organization and holding of 
referendum [6]. 

On September 24th, 2009, through a 
press statement [7], President Băsescu, 
after consulting the Parliament, 
initiated the procedure for organizing 
and holding the national referendum for 
the organization in Romania of a 
unicameral parliament and for the 
reduction of the number of MPs to a 
maximum of 300 officials [8]. 
Accordingly, on 22 November 2009, 
both the elections for President of 
Romania and the national referendum 
took place. Through the referendum, 
the people were consulted on two 
issues: the existence of a unicameral 
parliament and the reduction of the 
number of MPs to a maximum of 300 
persons. 

Having the presidential elections 
and the national referendum 
simultaneously was possible under the 
case law of the Constitutional Court 
[9], according to which the referendum 
may be held at any time during the year 
and is not conditioned by 
parliamentary, presidential, local 
elections or by those for the European 
Parliament, which may occur at the 
same time. 

Mandatory referendum, which 
concerns the dismissal from office of 
the President, was organized twice, 
following the suspension from office of 
the President by the Parliament. In this 
respect, a first popular consultation 
took place on 19 May 2007. The 
carrying out of the referendum of 29 
July 2012 was done under the 
provisions of Law no. 153/2012 on the 
approval of the Government 
Emergency Ordinance no. 41/2012 
[10], although the implementation of 
this law has been criticized on grounds 
that it was not in force when the 
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deşi punerea în practică a acestei legi a 
fost criticată, pe motiv că nu era în 
vigoare în momentul iniţierii 
referendumului. Curtea a invocat, 
astfel, faptul că nu poate reţine 
aplicabilitatea pro parte a legii în 
vigoare la data declanşării procedurii 
referendumului (Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.41/2012 pentru 
modificarea şi completarea Legii 
nr.3/2000 privind organizarea şi 
desfăşurarea referendumului) şi pro 
parte a legii care a intervenit ulterior 
[11] (Legea nr.153/2012). În acelaşi 
sens, s-a mai precizat că prevederile 
Legii nr.3/2000, aşa cum au fost 
modificate prin O.U.G. nr.41/2012, „nu 
mai puteau fi aplicate de nicio 
autoritate publică implicată în 
procedura referendumului aflată în curs 
de desfăşurare [...] ; intervenţia 
imediată a legiuitorului a fost menită să 
preîntâmpine apariţia unor grave 
probleme legate de stabilirea cadrului 
legal aplicabil procedurii pendinte a 
referendumului”. Problema esenţială, 
în acest caz, a fost aceea că 
modificarea Legii nr.3/2000 prin 
O.U.G. nr.41/2012 a intervenit după ce 
procedura suspendării se declanşase. 

După ce Curtea s-a pronunţat – prin 
Hotărârea nr. 3/2012 – asupra 
contestaţiilor referitoare la respectarea 
procedurii pentru organizarea şi 
desfăşurarea referendumului din data 
de 29 iulie 2012, aceasta a statuat şi cu 
privire la respectarea procedurii 
referitoare la consultarea populară 
menţionată mai sus. Anterior hotărârii 
din 21 august 2012 - prin care 
referendumul din iulie 2012 a fost 
invalidat -, în vederea cunoaşterii 
obiective a modului de desfăşurare a 
referendumului, Curtea a solicitat 
Guvernului listele electorale 
permanente, actualizate conform art.17 

referendum had been initiated. The 
Court invoked that it cannot hold the 
partial applicability of the law in force 
at the time of initiation of the 
referendum procedure (Government 
Emergency Ordinance no. 41/2012 
amending and supplementing Law no. 
3/2000 on the organization and holding 
of referendum) and the partial 
applicability of the law which was 
subsequently adopted [11] (Law no. 
153/2012). Likewise, the Court also 
stated that the provisions of Law no. 
3/2000, as amended by G.E.O. no. 
41/2012 "could no longer be applied by 
any public authority involved in the 
ongoing procedure of referendum [...]; 
the immediate intervention of the 
legislature was intended to prevent the 
development of serious problems 
related to the establishment of the legal 
framework applicable to the pending 
proceedings of the referendum". The 
essential problem in this case was that 
the amendment of Law no. 3/2000 
through G.E.O. no. 41/2012 happened 
after the suspension procedure had 
been initiated. 

After the Court ruled - by Decision 
no. 3/2012 - on the contestations 
regarding compliance with the 
procedure for the organization and 
holding of the national referendum of 
29 July 2012, it also stated on 
compliance with the procedure for the 
popular consultation mentioned above. 
Prior to the judgment of 21 August 
2012 - by which the referendum in July 
2012 was declared invalid -, in order to 
objectively know the manner of 
holding the referendum, the Court 
asked the Government for the 
permanent electoral lists, updated 
according to Article 17 para. 2 of Law 
no. 3/2000, lists based on which the 
referendum in July 2012 for the 
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alin. 2 din Legea nr.3/2000, liste în 
baza cărora s-a desfăşurat referendumul 
din iulie 2012 pentru demiterea din 
funcţie a Preşedintelui Traian Băsescu. 
De asemenea, printr-o altă adresă, 
instanţa constituţională a solicitat 
Institutului Naţional de Statistică să-i 
precizeze dacă pot fi comunicate acte 
oficiale ale recensământului populaţiei 
din anul 2011 şi numărul cetăţenilor 
români cu drept de vot la data de 29 
iulie 2012. Curtea s-a mai adresat şi 
Autorităţii Electorale Permanente, 
pentru a-i preciza dacă listele electorale 
permanente au fost actualizate potrivit 
legii, data actualizării acestora şi 
numărul persoanelor înscrise în listele 
electorale permanente.  

Analizând datele comunicate de 
instituţiile menţionate mai sus, Curtea a 
constatat că răspunsurile acestora 
conţin date contradictorii [12]. Din 
informaţiile transmise instanţei 
constituţionale rezultă „o diferenţă în 
minus de 34654 persoane faţă de 
numărul persoanelor înscrise pe listele 
electorale permanente transmis de 
Biroul Electoral Central”, persoane 
care trebuie radiate de pe aceste liste. 
În acest caz, Curtea a precizat că nu 
este competentă „în procedura 
actualizării listelor electorale 
permanente şi, prin urmare, nu poate 
opera modificări în listele electorale”. 
Ca atare, instanţa de jurisdicţie 
constituţională a constatat că diferenţa 
de date transmisă nu poate determina 
îndeplinirea sau neîndeplinirea 
cvorumului de prezenţă la vot şi, prin 
urmare, nu poate să conducă la 
modificarea rezultatului referen-
dumului. În acest fel, Curtea 
Constituţională a invalidat referen-
dumul cu caracter obligatoriu organizat 
pe 29 iulie 2012 privind demiterea din 
funcţie a lui Traian Băsescu cu votul a 

dismissal of President Traian Băsescu 
had been carried out. Also, by means of 
another address, the Constitutional 
Court asked the National Institute of 
Statistics whether it could provide 
official documents on the census in 
2011 and the number of Romanian 
citizens having the right to vote on 29 
July 2012. The Court also addressed 
the Permanent Electoral Authority to 
have it specify whether the permanent 
electoral lists had been updated 
according to the law, the date of the 
update and the number of people 
registered on the permanent electoral 
lists. 

Analyzing the information provided 
by the above mentioned institutions, 
the Court found that their answers 
contained conflicting data [12]. The 
information submitted to the 
Constitutional Court showed "a 
difference of minus 34,654 persons 
compared to the persons registered on 
the permanent electoral lists submitted 
by the Central Electoral Bureau", 
people who had to be eliminated from 
these lists. In this case, the Court stated 
that it had no jurisdiction "in the 
procedure of updating the permanent 
voter lists and therefore cannot make 
changes in the electoral lists". As such, 
the Court found that the difference in 
the transmitted data could not 
determine whether or not a quorum was 
present and therefore could not lead to 
the modification of the result of the 
referendum. Thus, the Constitutional 
Court invalidated the mandatory 
referendum held on 29 July 2012 on the 
dismissal of President Traian Băsescu 
from office by a vote of six of the nine 
judges of the Court [13]; it was thus 
found that at least half plus one of the 
persons included in the permanent 
electoral lists did not attend the 
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şase din cei nouă judecători ai Curţii 
[13]; s-a constatat, astfel, că la 
referendum nu au participat cel puţin 
jumătate plus unul din persoanele 
înscrise în listele electorale 
permanente, condiţie necesară pentru 
ca organul de jurisdicţie constituţională 
să pronunţe o soluţie pozitivă.  

Modul în care s-a organizat şi 
desfăşurat referendumul din iulie 2012 
a avut consecinţe negative atât pe plan 
intern, cât şi pe plan extern. Situaţiile 
conflictuale din domeniul politic, care 
au determinat suspendarea 
Preşedintelui şi organizarea consultării 
populare, au dus la scăderi importante 
în ceea ce priveşte economia naţională, 
la crearea unei confuzii accentuate în 
rândul cetăţenilor cu privire la 
respectarea drepturilor şi libertăţilor lor 
fundamentale şi, de asemenea, cu 
privire la caracterul democratic al 
acţiunilor întreprinse. O asemenea 
iniţiativă s-a concretizat şi în emiterea 
unei ordonanţe de urgenţă de către 
Guvern, prin care s-a urmărit 
înlăturarea atribuţiei Curţii de a se 
pronunţa asupra constituţionalităţii 
hotărârilor plenului Camerei 
Deputaţilor, plenului Senatului şi 
plenului celor două Camere reunite ale 
Parlamentului [14].  

 
3. Raporturile dintre Președinte și 

Parlament în cazul adoptării unor 
poziții divergente 

 
Poziţiile divergente dintre şeful 

statului şi Parlament, determinate şi de 
o serie de evenimente petrecute pe 
scena politică românească, au condus la 
apariţia unor conflicte juridice de 
natură constituţională între cele două 
autorităţi, conflicte care au fost 
soluţionate de către instanţa de 
contencios constituţional. 

referendum, which was a prerequisite 
for the body of constitutional 
jurisdiction to give a positive solution. 

The manner of organization and 
conduct of the referendum in July 2012 
had negative consequences both 
internally and externally. The conflict 
situations at political level, that caused 
the suspension of the President and the 
organization of the referendum, led to 
significant reductions in the national 
economy, to the creation of pronounced 
confusion among citizens about their 
fumdamental rights and freedoms and 
also about the democratic nature of the 
undertook actions. Such an initiative 
was materialized in the issuing of an 
emergency ordinance by the 
Government, which was intended for 
the removal of the Constitutional 
Court’s attribution to rule on the 
constitutionality of decisions of the 
Chamber of Deputies plenum, the 
Senate plenum and the reunited plenum 
of the two Chambers of the Parliament 
[14]. 

  
3. The relations between the 

President and the Parliament when 
adopting divergent positions  

 
The divergent positions of the 

President and the Parliament, also 
determined by a number of events that 
occurred on the Romanian political 
stage, led to the emergence of legal 
conflicts of constitutional nature 
between the two authorities, conflicts 
that were settled by the Constitutional 
Court. 

In this regard, the Constitutional 
Court was first noticed by means of 
two applications for the settlement of 
the legal conflict of constitutional 
nature between the President and the 
Parliament of Romania, submitted by 
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În acest sens, Curtea Constituţională 
a fost sesizată, mai întâi, cu două cereri 
de soluţionare a conflictului juridic de 
natură constituţională dintre 
Preşedintele României şi Parlament, 
formulate de preşedinţii celor două 
Camere. Astfel, preşedintele Camerei 
Deputaţilor a susţinut că afirmaţiile 
referitoare la Parlament şi la partidele 
parlamentare făcute de şeful statului 
într-un interviu acordat ziarului 
„Adevărul” publicat în nr. 4513 din 6 
ianuarie 2005 - depăşesc atribuţiile 
constituţionale ale Preşedintelui 
României. Şeful de stat a solicitat, în 
acel interviu, o anchetă parlamentară 
asupra modului în care s-au desfăşurat 
alegerile generale din noiembrie 2004, 
declanşarea procedurii parlamentare 
pentru schimbarea celor doi preşedinţi 
ai Camerelor şi necesitatea alegerilor 
parlamentare anticipate. De asemenea, 
preşedintele Senatului, care a sesizat 
Curtea cu o cerere având acelaşi obiect, 
a solicitat Curţii Constituţionale să 
pronunţe o „decizie prin care să se 
reţină atenţia Preşedintelui României 
asupra comportamentului său 
neconstituţional, obligându-l să-şi ceară 
scuze publice preşedinţilor celor două 
Camere şi tuturor structurilor 
parlamentare, care au fost vizate prin 
comportamentul său neconstituţional”. 
Şeful de stat a susţinut că afirmaţiile 
imputate sunt simple declaraţii cu 
caracter exclusiv politic. Preşedintelui 
României îi este garantată, în mod 
expres, libertatea de exprimare politică, 
el neputând fi tras la răspundere 
juridică „pentru opiniile politice 
exprimate în exercitarea mandatului”. 
De asemenea, s-a invocat şi Decizia 
Curţii nr.339 din 17 septembrie 2004, 
prin care s-a statuat că obligaţia 
constituţională de nepartizanat politic 
a Preşedintelui României nu este 

the presidents of the two Chambers. 
Hence, the president of the Chamber of 
Deputies argued that the statements 
concerning the Parliament and the 
parliamentary parties, made by the 
President in an interview with the 
newspaper "Adevărul" published in 
issue no. 4513 of 6 January 2005, go 
beyond the constitutional attributions 
of the President of Romania. The Head 
of State demanded in that interview, a 
parliamentary inquiry on the manner 
the general elections of November 
2004 were held, the triggering of the 
parliamentary procedure to change the 
two Presidents of the Chambers and 
emphasized the need for snap 
parliamentary elections. Likewise, the 
president of the Senate, who had 
notified the Court with an application 
on the same subject, asked the 
Constitutional Court to issue a 
"decision to caution the President of 
Romania on his unconstitutional 
conduct and oblige him to publicly 
apologize to the presidents of two 
Chambers and to all parliamentary 
structures, which were targeted by his 
unconstitutional conduct". The Head of 
state claimed that his incriminated 
assertions were just simple statements 
with purely political character. The 
President of Romania is expressly 
guaranteed the freedom of political 
expression and he cannot be held 
legally responsible "for the political 
opinions expressed in the exercise of 
his mandate". The Court's Decision no. 
339 of 17 September 2004 which stated 
that the constitutional obligation of 
politic non-partisanship of the 
President of Romania is not absolute 
was also invoked. The Constitutional 
Court found that the statements of the 
President of Romania had the character 
of political opinions, which did not 
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absolută. Curtea Constituţională a 
constatat că declaraţiile Preşedintelui 
României au caracterul unor opinii 
politice, care nu au dat naştere unui 
conflict juridic de natură 
constituţională între autorităţile 
publice. Totuşi, Curtea a atras atenţia 
că „declaraţiile publice ale 
reprezentanţilor diferitelor autorităţi 
publice, în raport cu contextul în care 
sunt făcute şi cu conţinutul lor concret, 
pot crea stări de confuzie, de 
incertitudine ori tensiuni, care ulterior 
ar putea degenera în conflicte între 
autorităţi publice, chiar de natură 
juridică” [15].  

 
4. Raporturile dintre Președinte și 

Parlament în procedura privind 
solicitarea urmăririi penale a 
membrilor Guvernului 

 
În procedura privind solicitarea 

urmăririi penale a membrilor 
Guvernului pentru faptele săvârşite în 
exercitarea funcţiei lor (art. 109 alin. 2 
din Constituţie), procedură demarată de 
Preşedintele României, Camera 
Deputaţilor sau Senat, există o 
conlucrare între şeful statului şi 
legislativ. După cum remarcăm din cele 
expuse mai jos, şi în acest domeniu au 
existat disensiuni între cele două 
autorităţi publice. Astfel, instanţa de 
contencios constituţional a fost sesizată 
pentru a se pronunţa cu privire la 
cererile formulate de preşedintele 
Camerei Deputaţilor şi de preşedintele 
Senatului privind existenţa unui 
conflict juridic de natură 
constituţională între Preşedintele 
României, Ministerul Justiţiei şi 
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, pe de o parte, şi 
Parlamentul României, pe de altă 
parte. Autorii solicitării consideră că 

raise a legal conflict of constitutional 
nature among public authorities. 
However, the Court emphasized that 
"the public statements of the 
representatives of various public 
authorities, in relation to the context in 
which they are made and with their 
specific content, may create confusion, 
uncertainty or tensions, which then 
could degenerate into, even legal, 
conflicts between public authorities" 
[15].  

 
4. The relations between the 

President and the Parliament in the 
procedure concerning the request of 
criminal investigation of members of 
the Government 

 
Cooperation between the president 

and the legislature also takes place in 
the procedure concerning the request 
for criminal investigation of the 
members of the Government for acts 
committed in the exercise of their office 
(Art. 109 para. 2 of the Constitution), 
procedure initiated by the President of 
Romania, the Chamber of Deputies or 
the Senate. As we shall present below, 
in this area also there were 
disagreements between the two public 
authorities. Thus, the Constitutional 
Court was asked to rule on the 
applications submitted by the president 
of the Chamber of Deputies and the 
president of the Senate on the existence 
of a legal conflict of constitutional 
nature between the President of 
Romania, the Ministry of Justice and 
the Prosecutor's Office by the High 
Court of Cassation and Justice, on the 
one hand, and the Romanian 
Parliament, on the other hand. The 
authors of the request considered that 
this conflict was triggered by the 
President of Romania, who asked, at 
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acest conflict a fost declanşat de 
Preşedintele României, care a cerut, la 
solicitarea Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
urmărirea penală a unor actuali şi foşti 
miniştri, care în prezent au şi calitatea 
de parlamentari, precum şi de refuzul 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie de a înainta celor 
două Camere ale Parlamentului 
dosarele cauzelor ce fundamentează 
cererile Preşedintelui României de 
începere a urmăririi penale pentru 
persoanele nominalizate (Adrian 
Năstase, Miron Mitrea, Paul Păcuraru 
şi Codruţ Sereş).  

În urma examinării cauzei, Curtea 
Constituţională a statuat că „nu există 
un conflict juridic de natură 
constituţională între Preşedintele 
României, pe de o parte, şi cele două 
Camere ale Parlamentului, pe de altă 
parte, întrucât prin cererile privind 
declanşarea urmăririi penale faţă de 
foşti şi actuali membri ai Guvernului, la 
sesizarea Ministerului Public, 
Preşedintele României şi-a exercitat 
atribuţia prevăzută de art. 109 alin. (2) 
din Constituţie” [16]. 

Curtea a apreciat, însă, că există un 
conflict juridic de natură 
constituţională între Ministerul Public - 
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, pe de o parte, şi cele 
două Camere ale Parlamentului, pe de 
altă parte, conflict ce rezultă din modul 
diferit în care aceste autorităţi publice 
interpretează şi aplică dispoziţiile art. 
109 alin. (2) teza întâi din Constituţie 
în legătură cu cererile privind urmărirea 
penală a membrilor şi foştilor membri 
ai Guvernului pentru faptele săvârşite 
în exerciţiul funcţiei lor şi care, la data 
cererilor, au şi calitatea de deputat sau 
de senator. În acest sens, Curtea a 
statuat că „Ministerul Public - 

the request of the Prosecutor's Office 
by the High Court of Cassation and 
Justice, for the criminal investigation of 
current and former ministers, who 
currently have the quality of MPs, and 
also by the refusal of the Prosecutor's 
Office by the High Court of Cassation 
and Justice to submit to both Chambers 
of Parliament the case files that 
substantiate the requests of the 
President of Romania for the initiation 
of criminal investigation of the 
nominated persons (Adrian Năstase, 
Miron Mitrea, Paul Păcuraru and 
Codruţ Sereş). 

Following the examination of the 
case, the Constitutional Court stated 
that "there was no legal conflict of 
constitutional nature between the 
President of Romania, on the one hand, 
and the two Chambers of Parliament, 
on the other hand, since through the 
request for the initiation of criminal 
investigation against former and 
current members of the Government, 
upon notification by the Public 
Ministry, the Romanian President has 
exercised his attribution stipulated in 
Art. 109 para. (2) of the Constitution" 
[16]. 

The Court held, however, that there 
was a legal conflict of constitutional 
nature between the Public Ministry - 
the Prosecutor's Office by the High 
Court of Cassation and Justice, on the 
one hand, and the two Chambers of 
Parliament, on the other hand, conflict 
arising from the different ways in 
which these public authorities 
interpreted and applied the provisions 
of Art. 109 para. (2) first thesis of the 
Constitution regarding the requests for 
criminal investigation of members and 
former members of the Government for 
acts committed in the exercise of their 
office and who, at the time of the 
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Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie - va sesiza 
Preşedintele României pentru a cere 
urmărirea penală a membrilor 
Guvernului şi a foştilor membri ai 
Guvernului care, la data sesizării, nu au 
şi calitatea de deputat sau de senator”. 
Pronunţarea deciziei comentate anterior 
a fost precedată de faptul că la data de 
16 ianuarie 2008, Preşedintele 
României a transmis ministrului 
interimar al justiţiei, Teodor Viorel 
Meleşcanu, cererile de începere a 
urmăririi penale a patru membri sau 
foşti membri ai Guvernului, care au şi 
calitatea de parlamentari.  

Într-o altă cauză, în Decizia 
nr.665/2007, Curtea a constatat că 
prevederile art. 23 alin. 2 şi 3 din 
Legea 115/1999 [17] sunt 
neconstituţionale şi că prin aceste 
reglementări sunt încălcate prevederile 
art.15 alin.2 (retroactivitatea legii 
penale mai favorabile), art.16 alin.1 
(egalitatea în faţa legii), art.21 alin.3 
din Constituţie (dreptul părţilor la un 
proces echitabil). În argumentarea 
acestei soluţii, Curtea a statuat că 
„pretinsele infracţiuni reţinute în 
sarcina autorului excepţiei au fost 
săvârşite sub imperiul reglementării 
anterioare, care instituia o procedură 
derogatorie de la dreptul comun în 
materie, aceeaşi pentru membrii 
Guvernului în exerciţiu, cât şi pentru 
cei care nu mai sunt în această funcţie. 
Dată fiind finalitatea unei asemenea 
proceduri, de protecţie a mandatului 
exercitat de membrii Guvernului şi, 
prin aceasta, de ocrotire a interesului 
public, ea poate şi trebuie calificată ca 
o reglementare mai favorabilă, în 
accepţiunea art.15 alin.2 din 
Constituţie, în raport cu reglementarea 
de drept comun”. Această măsură de 
ocrotire a interesului public subzistă şi 

requests, are also deputies or senators. 
In this regard, the Court held that "the 
Public Ministry – the Prosecutor's 
Office by the High Court of Cassation 
and Justice – would notify the 
President of Romania to request the 
criminal investigation of members and 
former members of Government who, 
at the time of the referral, were not 
deputies or senators". The delivery of 
this decision was preceded by the fact 
that on 16 January 2008 the President 
of Romania sent to the Acting Minister 
of Justice, Teodor Viorel Meleşcanu, 
the requests for the initiation of 
criminal investigation of four members 
or former members of the Government, 
who were also MPs. 

In another case, by Decision no. 
665/2007, the Court found that the 
provisions of Art. 23 paragraphs 2 and 
3 of Law 115/1999 [17] are 
unconstitutional and that through these 
provisions, the provisions of Art. 15 
para. 2 (the retroactivity of more 
favorable criminal law), of Art. 16 
para. 1 (equality before law), Art. 21 
para. 3 of the Constitution (the right to 
a fair trial) were violated. In support of 
this decision, the Court held that "the 
alleged offenses, whose burden of 
proof rested with the author of the 
constitutional challenge, had been 
committed under the rule of the 
previous regulation, which established 
a derogating procedure from the 
common law on the matter, the same 
for members of Government in office, 
and for those who no longer are in 
office. Given the purpose of such 
proceedings, of protection of the 
mandate exercised by Government 
members and thereby of protection of 
the public interest, it could and should 
be classified as a more favorable 
regulation in the sense of Article 15 
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după încetarea mandatului membrilor 
Guvernului, potrivit unei  decizii 
anterioare a Curţii, astfel încât aceasta a 
conchis că „exceptarea foştilor membri 
ai Guvernului [...] de la procedura 
specială, derogatorie, prevăzută pentru 
membrii Guvernului, potrivit unui 
criteriu aleatoriu, stabilit în funcţie de 
momentul declanşării procedurii în 
timpul mandatului sau după încetarea 
acestuia, constituie o încălcare a 
principiului egalităţii de tratament 
consacrat de art. 16 alin. (1) din 
Constituţie”. S-a mai apreciat că, prin 
prevederile art.23 din Legea 
nr.115/1999, a fost încălcat şi art.21 
privind dreptul la un proces echitabil, 
deoarece aplicarea normelor de drept 
comun în cazul foştilor membri ai 
Guvernului „antrenează, în ceea ce-i 
priveşte, lipsirea de garanţiile legale ale 
protecţiei mandatului exercitat într-o 
atare calitate, protecţie care subzistă şi 
după încetarea respectivului mandat” 
[18]. 

 
5. Raporturile dintre Președinte și 

Parlament în procedura de numire a 
membrilor Guvernului 

 
Curtea Constituţională a mai fost 

sesizată cu o cerere formulată de 
Preşedintele Senatului, în care se 
solicita Curţii să oblige Guvernul „la 
remedierea situaţiei create de 
încălcarea art. 85 alin. 3 din 
Constituţie, prin anularea de către 
acesta a actelor nelegal emise” şi, de 
asemenea, să oblige primul-ministru al 
României ca, în aplicarea dispoziţiilor 
art. 85 alin. 3 din Constituţie, să solicite 
Parlamentului României „aprobarea 
numirii unor membri ai Guvernului”. În 
speţă, şeful de stat, prin Decretul 
nr.1360/2009, a luat act de demisia 
unor miniştri - membri ai Partidului 

paragraph 2 of the Constitution in 
relation the regulation of common 
law". According to a previous decision 
of the Court, this measure of protection 
of public interest persisted even after 
members of the Government had left 
office, hence the Court concluded that 
"the exemption of former members of 
Government [...] from the special 
derogating procedure provided for 
members of Government, according to 
a random criterion, established 
according to the time of the initiation of 
the procedure during or after the end of 
the mandate, was a violation of the 
principle of equal treatment enshrined 
in Art. 16 para. (1) of the Constitution". 
It was also held that through the 
provisions of Article 23 of Law 
no.115/1999, Article 21 on the right to 
a fair trial was also breached because 
the enforcement of common law for 
former government members "entailed, 
for them, the deprivation of legal 
guarantees of protection of the mandate 
exercised in such a quality, protection 
which persisted after the termination of 
that mandate" [18]. 

 
5. The relations between the 

President and the Parliament in the 
procedure of appointing members of 
the Government 

 
The Constitutional Court also 

received an application from the 
President of the Senate, asking the 
Court to order the Government "to 
remedy the situation created by the 
violation of Art. 85 para. 3 of the 
Constitution, by annulling the unlawful 
issued acts" and also to oblige the 
Prime Minister of Romania, in his 
application of Art. 85 para. 3 of the 
Constitution, to ask the Romanian 
Parliament for "approval on the 
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Social Democrat – şi a emis decrete 
pentru desemnarea unor membri ai 
Guvernului ca miniştri interimari – 
membri ai Partidului Democrat Liberal 
- pentru preluarea portofoliilor de 
ministru devenite vacante. Curtea 
constată că prin decretele emise de 
Preşedintele României în acest caz nu 
au fost numiţi miniştri titulari pe 
funcţiile rămase vacante, ci au fost 
desemnaţi miniştri din cadrul aceluiaşi 
cabinet, pentru a se asigura interimatul 
funcţiei până la numirea noilor miniştri, 
în cadrul termenului de 45 de zile, 
prevăzut de art.107 alin.4 din 
Constituţie. În această situaţie se aplică 
art.107 alin.4, care vizează interimatul 
şi nu art.85 alin.3 din Constituţie, care 
se aplică în situaţia „remanierii 
guvernamentale”. În decizia sa, Curtea 
Constituţională constată că nu există un 
conflict juridic de natură 
constituţională între Parlament şi 
Preşedintele României [19]. 

Într-o altă cerere adresată de 
preşedintele Senatului Curţii 
Constituţionale, pentru a soluţiona 
conflictul juridic de natură 
constituţională dintre Parlament şi 
Preşedintele României, s-a motivat 
încălcarea dreptului constituţional al 
Parlamentului României de a aproba 
numirea unor membri ai Guvernului, 
drept ce îi revine în exercitarea 
atribuţiei reglementată de art.85 alin. 1 
coroborat cu art.85 alin.3 din 
Constituţie. Situaţia de fapt determinată 
de adresarea unei asemenea cereri a 
fost următoarea. Prin Decretul 
nr.1357/2009, Preşedintele României a 
dispus, la propunerea primului-
ministru, revocarea din funcţie a 
domnului Dan Nica, viceprim-ministru, 
ministru al administraţiei şi internelor, 
din partea Partidului Social Democrat. 
La aceeaşi dată, Preşedintele României 

appointment of certain members of the 
Government". In this case, the Head of 
State, by Decree no. 1360/2009, took 
note of the resignation of several 
ministers - members of the Social 
Democratic Party - and issued decrees 
for the appointment of members of the 
Government as interim ministers - 
members of the Liberal Democratic 
Party - for taking over the vacant 
Minister portfolios. The Court found 
that by the decrees issued by the 
President in this case, there were not 
appointed new ministers as holders of 
the vacant positions, but ministers from 
within the same cabinet to ensure the 
interim until the appointment of new 
ministers, within the period of 45 days 
provided by Art. 107, paragraph 4 of 
the Constitution. In this situation 
Article 107, paragraph 4 on interim 
applies and not Article 85 paragraph 3 
of the Constitution, which applies in 
case of "government reshuffle". In its 
decision, the Constitutional Court 
found that there was no constitutional 
conflict between the Parliament and the 
President of Romania [19]. 

Another application of the 
President of the Senate to the 
Constitutional Court for settlement of a 
legal conflict of constitutional nature 
between the Parliament and the 
President of Romania, was motivated 
by the violation of the constitutional 
right of the Romanian Parliament to 
approve the appointment of certain 
members of the Government, its right 
in its exercise of the attribution 
regulated by Article 85 para. 1 in 
conjunction with Article 85 paragraph 
3 of the Constitution. The facts which 
determined this application ware as 
follows: by Decree no. 1357/2009, the 
Romanian President ordered, at the 
Prime Minister's proposal, the 
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a emis Decretul nr.1358/2009, prin care 
a dispus desemnarea domnului Vasile 
Blaga, ministrul dezvoltării regionale şi 
locuinţei, să îndeplinească interimar 
funcţia de viceprim-ministru, ministru 
al administraţiei şi internelor. 
Preşedintele Senatului consideră că 
desemnarea de către Preşedintele 
României, la propunerea primului-
ministru, al unui membru al Partidului 
democrat Liberal pentru preluarea 
portofoliilor de viceprim-ministru şi de 
ministru al administraţiei şi internelor 
(deţinute anterior de un membru al 
Partidului Social Democrat) a condus la 
schimbarea structurii sau compoziţiei 
politice a Guvernului, astfel cum a fost 
aceasta validată de Parlament, în data 
de 22 decembrie 2008. S-a susţinut, 
astfel, că „Preşedintele îşi arogă 
puterea de a schimba compoziţia 
politică a Guvernului, deşi această 
putere aparţine, conform art.85 alin.3 
din Constituţie, exclusiv Parlamentului 
României”. De asemenea, s-a mai 
precizat că, prin decretul de numire a 
domnului Blaga, s-au încălcat şi 
prevederile art.107 alin.4 din 
Constituţie, care este interpretat în 
sensul că Preşedintele României nu are 
posibilitatea de a desemna un ministru 
interimar, în ipoteza încetării, prin 
revocare, a funcţiei ministrului anterior.  

În decizia sa [20], Curtea a reţinut 
că dispoziţiile art.85 alin.3 din 
Constituţie nu sunt aplicabile în cazul 
desemnării miniştrilor interimari, ci 
numai în cazul numirii de noi membri 
ai Guvernului. Prin desemnarea unuia 
sau unor miniştri interimari nu are loc o 
remaniere guvernamentală, de esenţa 
acesteia fiind înlocuirea unor membri ai 
Guvernului cu persoane care nu se află 
pe lista aprobată de Parlament la 
numirea Guvernului.  

De asemenea, Curtea a constatat că 

dismissal of Mr. Dan Nica, Deputy 
Prime Minister, Minister of 
Administration and Interior, 
representative of the Social Democratic 
Party; on the same day, the President 
issued Decree no. 1358/2009, which 
ordered the appointment of Mr. Vasile 
Blaga, Minister of Regional 
Development and Housing, as Interim 
Deputy Prime Minister, Minister of 
Administration and Interior; the 
President of the Senate considered that 
the President’s appointment, at the 
proposal of the Prime Minister, of a 
member of the Liberal Democratic 
Party to take over the portfolios of 
Deputy Prime Minister and Minister of 
Administration and Interior (previously 
held by a member of the Social 
Democratic Party) led to the change of 
the political structure or composition of 
the Government, as it was validated by 
Parliament on 22 December 2008. It 
was argued, therefore, that "the 
President arrogated to himself the 
power to change the political 
composition of the Government, 
although this attribution belongs, 
according to Article 85 paragraph 3 of 
the Constitution, exclusively to the 
Parliament of Romania". It was also 
added that, therough the decree for 
appointing Mr. Blaga, the provisions of 
Article 107, paragraph 4 of the 
Constitution were also violated, this 
article being interpreted in the meaning 
that the president does not have the 
possibility to appoint an interim 
minister, in case of termination, by 
revocation, of the office of the previous 
minister. 

In its decision [20], the Court held 
that the provisions of Article 85 
paragraph 3 of the Constitution do not 
apply to appointment of interim 
ministers, but only to appointment of 
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art.107 alin.3 din Constituţie 
reglementează interimatul funcţiei de 
prim-ministru, iar art.107 alin.4 
prevede că regulile instituite de alin.3 
cu privire la primul-ministru se aplică 
„în mod corespunzător” şi miniştrilor. 
Prin urmare, dispoziţiile art.107 alin.3 
din Constituţie trebuie adaptate, având 
în vedere situaţia miniştrilor care pot fi 
revocaţi de Preşedintele României, spre 
deosebire de primul-ministru, în 
privinţa căruia art.107 alin.2 din 
Constituţie prevede, în mod expres, că 
nu poate fi revocat. În concluzie, 
Curtea constată că nu există un conflict 
juridic de natură constituţională între 
Parlamentul României şi Preşedintele 
României în legătură cu emiterea de 
către Preşedintele României a 
decretului de desemnare a unui 
ministru interimar menţionat în 
sesizare. 

O altă situaţie conflictuală a fost 
creată în 2008, când  Preşedintele 
României a adresat o scrisoare 
preşedinţilor celor două Camere ale 
Parlamentului [21], solicitând o sesiune 
extraordinară a Parlamentului în prima 
decadă a lunii iulie 2008, pentru 
dezbaterea cererilor de urmărire penală 
a foştilor miniştri, actualmente membri 
ai Parlamentului, cereri solicitate de 
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie şi de DIICOT, 
precum şi pentru a dezbate şi a adopta 
legea cu privire la organizarea şi 
funcţionarea Curţii de Conturi, ţinând 
cont de faptul că, începând cu 1 iunie 
2008, funcţionarea sa nu a mai avut un 
temei legal. Cu privire la această 
solicitare, birourile permanente ale 
celor două Camere, în şedinţa din 2 
iulie 2008, au respins cererea 
Preşedintelui, fără nicio motivaţie, 
hotărând să nu convoace o sesiune 
extraordinară. 

new members of the Government. 
Designating one or several interim 
ministers does not mean a government 
reshuffle, the essence of which is the 
replacement of government members 
with persons who are not on the list 
approved by the Parliament at the 
appointment of the Government. 

The Court also found that Article 
107, paragraph 3 of the Constitution 
governed the interim of the office of 
prime minister, while Article 107, 
paragraph 4 provided that the rules set 
forth in paragraph 3 on the prime 
minister are "accordingly" applicable to 
ministers, too. Therefore, the 
provisions of Article 107, paragraph 3 
of the Constitution must be adapted, 
given that ministers may be dismissed 
by the President of Romania, unlike the 
Prime Minister, for whom Article 107 
paragraph 2 of the Constitution 
specifically provides that cannot be 
revoked. In conclusion, the Court found 
that there was no legal conflict of 
constitutional nature between the 
Romanian Parliament and the President 
of Romania in connection with the 
issuance by the Romanian President of 
the decree for the appointment of an 
interim minister, mentioned in the 
application. 

Another conflict situation was 
created in 2008, when the Romanian 
President sent a letter to the Presidents 
of both Chambers of Parliament [21], 
requesting an extraordinary session of 
Parliament in the first decade of July 
2008, to debate the requests for 
criminal investigation of former 
ministers, who were at the time 
members of Parliament, requests sent 
by the Prosecutor's Office by the High 
Court of Cassation and Justice and the 
Directorate for Investigating Organized 
Crime and Terrorism as well as to 
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6. Raporturile dintre Președinte și 

Parlament reflectate în mesajele 
transmise 

 
Colaborarea dintre şeful statului şi 

puterea legiuitoare s-a reflectat şi în 
mesajele trimise de Preşedinte 
Parlamentului „cu privire la 
principalele probleme politice ale 
naţiunii”.  

Dispoziţiile referitoare la primirea şi 
dezbaterea mesajului şefului statului de 
către organul legislativ au făcut 
obiectul unor controverse, soluţionate 
de către Curtea Constituţională [22]. În 
acelaşi sens, în conformitate cu Decizia 
Curţii Constituţionale nr. 87/1994  
[23], s-a apreciat că „mesajul este un 
act exclusiv şi unilateral al 
Preşedintelui, acesta neproducând 
efectele juridice ale unui decret”. S-a 
ajuns la această interpretare, pornindu-
se de la dispoziţia art.100 din 
Constituţie, potrivit căreia unele 
decrete ale Preşedintelui României se 
contrasemnează de către primul-
ministru. S-a determinat, astfel, regimul 
juridic al mesajului. 

În decizia enunţată anterior s-a 
afirmat că există obligaţia Camerelor 
reunite în şedinţă comună de a primi 
mesajul, dar „nicio dispoziţie 
constituţională nu prevede obligaţia 
supunerii acestui mesaj spre dezbatere 
Parlamentului”. În continuarea 
justificării acestui punct de vedere, 
Curtea Constituţională a constatat, în 
mod obiectiv, că „Preşedintele, ca 
principiu, nu poate fi participant la o 
dezbatere parlamentară, deoarece ar 
însemna să-şi angajeze răspunderea 
politică, ceea ce ste contrar poziţiei sale 
constituţionale”. Această regulă se 
aplică numai în cazul mesajelor 
prevăzute de art. 88 din actul 

debate and adopt the law on the 
organization and functioning of the 
Court of Accounts, given the fact that 
since 1 June 2008  it operated without a 
legal basis. With respect to this request, 
the Permanent Bureaus of the two 
Chambers, in their meeting on 2 July 
2008, rejected the request of the 
President, without providing reasons, 
deciding not to convene an 
extraordinary session. 

 
6. The relations between the 

President and the Parliament 
reflected in the transmitted messages  

 
The collaboration between the 

president and the legislative power was 
also reflected in the messages 
"concerning the main political issues of 
the nation" sent by the President to the 
Parliament.  

The provisions relating to the 
receipt and debate of the President's 
messages by the legislature were the 
subject of some controversy, resolved 
by the Constitutional Court [22]. In this 
regard, in accordance with 
Constitutional Court’s Decision no. 
87/1994 [23], it was affirmed that "the 
message was an exclusive and 
unilateral act of the President, which 
did not produce legal effects as did a 
decree". This interpretation was 
determined, starting from Article 100 
of the Constitution, according to which 
some decrees of the President of 
Romania are to be countersigned by the 
Prime Minister. It was determined, 
therefore, the legal regime of the 
message. 

The previously mentioned decision 
stated that there was an obligation of 
the Chambers reunited in a joint 
meeting to receive the message, but "no 
constitutional provision required the 
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fundamental, deoarece, în situaţia 
reglementată de art. 92 alin. 3 din 
Constituţie, şeful statului este prezent 
la dezbaterea parlamentară. Aşa cum s-
a remarcat în doctrină, nimic nu poate 
împiedica Parlamentul ca să dezbată o 
problemă prevăzută în mesajul primit şi 
chiar să adopte o măsură pe baza 
acestei dezbateri [24].  

În urma pronunţării deciziei 
comentate mai sus, Parlamentul s-a 
conformat poziţiei exprimate de Curtea 
Constituţională şi a modificat 
Hotărârea privind Regulamentul 
şedintelor comune ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului  [25]. Astfel, 
potrivit jurisprudenţei Curţii, „la 
solicitarea Preşedintelui României, 
primirea mesajului adresat 
Parlamentului se înscrie cu prioritate pe 
ordinea de zi sau, după caz, la data 
solicitată. După primirea mesajului, 
Parlamentul poate hotărî dezbaterea 
acestuia” [26]. 

 
7. Raporturile dintre Președinte și 

Parlament în procesul suspendării 
din funcție 

 
În România, în cadrul controlului 

reciproc dintre autorităţile publice, 
Parlamentul poate dispune suspendarea 
din funcţie a Preşedintelui, prerogativă 
care a fost aplicată de două ori de la 
adoptarea Constituţiei din 1991, cu 
modificările survenite în 2003. 

În urma sesizării de către Parlament 
a organului de jurisdicţie 
constituţională, aceasta din urmă a 
pronunţat avize consultative privind 
propunerea de suspendare din funcţie a 
Preşedintelui [27]. De fiecare dată, 
Curtea Constituţională s-a exprimat 
negativ cu privire la oportunitatea unei 
astfel de măsuri întreprinse de 
Parlament, precizând că Preşedintele 

submission of this message to 
Parliament for debate". As further 
justification for this view, the 
Constitutional Court objectively found 
that "as a principle, the President might 
not participate in parliamentary debate, 
because this would mean to commit his 
political responsibility, which would be 
contrary to his constitutional position". 
This rule only applies to the messages 
provided by Art. 88 of the fundamental 
law, as, in the situation covered by Art. 
92 para. 3 of the Constitution, the 
president is present at the parliamentary 
debate. As noted in the doctrine, 
nothing prevents the Parliament to 
debate an issue raised by the message 
received and even adopt a measure on 
the basis of that debate [24].  

Following the above discussed 
Court decision, the Parliament 
complied with the position expressed 
by the Constitutional Court and 
amended the Decision on the 
Regulation of joint meetings of the 
Chamber of Deputies and the Senate 
[25]. Thus, according to the case law of 
the Court "at the request of the 
President of Romania, the received 
message addressed to the Parliament 
shall be given precedence on the 
agenda of that day or, where 
appropriate, of the requested date. After 
receiving the message, Parliament may 
decide whether to debate it" [26].   

 
7. The relations between the 

President and the Parliament in the 
procedure of suspension from office 
of the President 

 
In Romania, under the mutual 

control of public authorities, the 
Parliament can suspend the President 
from office, a prerogative which was 
applied twice since the adoption of the 
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României nu a săvârşit fapte grave, prin 
care să încalce prevederile Constituţiei. 
Suspendarea din funcţie a determinat 
organizarea unui referendum pentru 
demiterea din funcţie a Preşedintelui, 
despre care am discutat, în detaliu, 
anterior. 

 
Concluzii 
 
În România, începând cu primul 

mandat al Preşedintelui Băsescu, 
raporturile dintre şeful statului şi 
Parlament au devenit treptat tensionate 
şi s-au deteriorat, în urma unor poziţii 
contrare, manifestate de cele două 
autorităţi publice în procesul 
guvernării.  

Lucrarea pune în evidență unele 
proceduri constituționale de cooperare 
între Președinte și organul legiuitor, 
proceduri în care au existat vădite 
disensiuni. În acest sens, anumite 
evenimente petrecute pe scena politică 
românească au condus la apariţia unor 
conflicte juridice de natură 
constituţională între cele două organe 
de stat, conflicte care au fost 
soluţionate de către Curtea 
Constituţională.  

Pozițiile divergente ale 
parlamentului și șefului de stat cu 
privire la unele aspecte din practică 
referitoare la colaborarea lor au creat 
un climat de tensiune politică, ce a avut 
consecințe negative asupra exercitării 
unei guvernări democratice. 

Mai mult decât atât, prin deciziile 
sale, instanța de contencios 
constituțional a manifestat, adesea, o 
atitudine rezervată, chiar arbitrară, cu 
privire la modul de acțiune al șefului de 
stat în raporturile sale cu legislativul. 
Acest fapt a determinat apariția unor 
derapaje ale președintelui în exercitarea 
prerogativelor sale.  

1991 Constitution, with the changes 
that occurred in 2003.  

Following referral by the 
Parliament to the body of constitutional 
jurisdiction, the latter issued advisory 
opinions on the proposal to suspend the 
President from office [27].  Each time, 
the Constitutional Court disapproved 
the appropriateness of such a measure 
undertaken by the Parliament, stating 
that the President of Romania had not 
committed serious acts that violate the 
Constitution. The suspension from 
office prompted a referendum for 
dismissal of the President, which we 
have discussed in detail above. 

 
Conclusions 
 
In Romania, since the first term of 

President Băsescu, the relations 
between the President and the 
Parliament have gradually become 
tense and deteriorated following some 
opposite positions assumed by the two 
public authorities in the governance 
process. 

This study highlights some 
constitutional procedures of 
cooperation between the President and 
the legislature, procedures in which 
there were obvious differences. In this 
regard, some events that took place on 
the Romanian political stage led to the 
emergence of legal conflicts of 
constitutional nature between the two 
state bodies, conflicts which were 
settled by the Constitutional Court.  

The divergent positions of the 
Parliament and the Head of state 
regarding certain practical aspects of 
their collaboration have created a 
climate of political tension, which had 
negative consequences on the exercise 
of democratic governance. 

Furthermore, by its decisions, the 
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Rezumat: În acest studiu dorim să 
punem în discuție și să găsim o soluție, 
pentru multiplele aspecte specifice 
răspunderii juridice civile pentru daune 
ecologice. În dreptul mediului există 
tendința de instituire a răspunderii civile 
obiective, fundamentată pe ideea de risc, 
independentă de culpă. Din punct de 
vedere al particularităților acestei ramuri 
de drept, vom analiza în detaliu condițiile 
generale ale răspunderii civile delictuale 
pentru daune ecologice. Vom defini 
noțiunea de prejudiciu ecologic și, de 
asemenea, vom supune cercetării 
modalitățile de evaluare și reparare a 
prejudiciilor ecologice. Pentru elaborarea 
acestui studiu vom lua în considerare 
dreptul intern în materie, dispozițiile 
conventiilor internaționale pentru protecția 
factorilor de mediu, precum și legislația și 
jurisprudența din diferite state.  

 
Cuvinte cheie: răspundere civilă; 

protecția mediului; daună ecologică; 
sancțiuni. 

 
 
Introducere 
 
Multiplele aspecte legate de 

răspunderea juridică pentru daunele 
ecologice, prezintă o importanță 
deosebită din punct de vedere practic și 
teoretic, drept pentru care am 
considerat oportună și interesantă 
abordarea acestei teme, care face 
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Abstract: In this study, we wish to 
discuss and find an answer to the multiple 
aspects specific to civil liability for 
ecological damage. In environmental law, 
there is a tendency to institute objective 
civil liability supported by the idea of 
risk, as separate from guilt. From the 
viewpoint of the specificities of this 
branch of law, we will analyse in detail 
the general conditions of criminal civil 
liability for ecological damage. We will 
define the notion of ecological damage 
and we will study methods of evaluating 
and repairing ecological damage. In 
order to conduct this research, we will 
take into consideration internal law on 
this subject, the dispositions of 
international conventions for the 
protection of environmental factors, as 
well as the legislation and jurisprudence 
in various states. 
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environmental protection; ecological 
damage; sanctions. 

 
 
Introduction 
 
The multiple aspects related to 

social liability for ecological damage 
are very important from a practical 
and theoretical perspective, which is 
why we have considered it opportune 
and interesting to approach this topic, 
which is the subject of the present 
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obiectul studiului de față. În domeniul 
mediului, problema răspunderii și 
responsabilității civile - juridice și 
sociale - are, deocamdată, o arie de 
răspândire și acțiune destul de 
restrânsă, deși salvgardarea naturii ar 
trebui să fie o preocupare majoră și 
permanentă a tuturor, fiindcă, 
distrugând mediul, omul se degradează 
pe sine însuși. 

 
1. Considerații generale privind 

răspunderea juridică în dreptul 
mediului 

 
Răspunderea juridică - în general - 

este complexul de drepturi şi obligaţii 
conexe, care se naşte ca urmare a 
săvârşirii unei fapte ilicite, şi care 
constituie cadrul de realizare a 
constrângerii statale [1]. Instituţia 
răspunderii juridice are drept scop 
asigurarea stabilităţii raporturilor 
sociale şi stimularea membrilor 
societăţii pentru respectarea normelor 
de drept. Tratată în cadrul diverselor 
ramuri de drept, răspunderea juridică se 
particularizează în funcţie de faptele 
care o antrenează, regimul lor juridic, 
sancţiunile şi finalităţile urmărite de 
legiuitor. 

Problema răspunderii juridice pentru 
pagubele produse prin deteriorarea 
factorilor de mediu, a fost timid 
abordată în doctrină şi practica 
judiciară, aceasta şi pentru faptul că în 
dreptul mediului nu există încă o 
instituţie a răspunderii ecologice cu rol, 
în principal, de prevenire şi de reparare 
a prejudiciilor cauzate mediului. 

In dreptul mediului, normele 
juridice trebuie să contribuie la 
realizarea unui scop concret, constând 
în prevenirea poluării de orice fel, 
menţinerea şi îmbunătăţirea condiţiilor 
de viaţă pe Terra. In cadrul măsurilor 

study. In the field of environment, the 
issue of civil responsibility and 
liability - both legal and social - has, 
for now, a rather limited scope and 
span, although saving nature should 
be a major concern for everybody, 
considering that by destroying the 
environment, man degrades himself. 

 
1. General considerations on the 

legal liability in environmental law 
 
Legal liability - in general - is the 

set of rights and related obligations 
that appears as a result of an illegal 
action and is the framework for state 
constraint [1]. The institution of legal 
liability aims to insure the stability of 
social relations and to stimulate 
society members to comply with the 
applicable norms. Treated in the 
various law branches, legal liability is 
differentiated according to the actions 
that trigger it, their legal regime, the 
sanctions and purposes aimed by the 
law-maker. 

The issue of legal liability for the 
damages caused because of the 
deterioration of the environmental 
factors was timidly approached in the 
legal doctrine and practice, also 
because in the field of environment, 
there is no institution of ecological 
liability yet, with the main role of 
preventing and repairing the damages 
caused to the environment. 

In the field of environment, the 
legal norms should contribute to 
achieving a concrete purpose, 
consisting in preventing pollution of 
any kind, preserving and improving 
life conditions on Earth. Within the 
measures (legal ones including) that 
concern the protection of nature, 
special emphasis should be placed on 
preventive and ecological 
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(inclusiv juridice) care vizează 
protecţia naturii, un accent deosebit 
trebuie pus pe măsurile preventive şi de 
reconstrucţie ecologică, fiindcă mediul, 
de cele mai multe ori, fiind distrus nu 
mai poate fi readus în stare normală. 

De multe ori, aplicarea unor 
sancţiuni (aspre chiar), nu este 
suficientă pentru a împiedica 
deteriorarea factorilor de mediu. De 
aceea, prin legislaţia de mediu trebuie 
stabilite o serie de condiţii exigente, în 
care să se desfăşoare orice activitate 
care prezintă factori de risc pentru 
mediu. Avem în vedere, în primul rând, 
procedura de autorizare a activităţilor 
economice şi sociale cu impact asupra 
mediului şi răspunderea privind studiul 
de impact. De asemenea, avem în 
vedere şi alte pârghii - economice şi 
fiscale - de protecţie a mediului, cum ar 
fi: politica preţurilor în favoarea 
conservării mediului, subvenţiile şi 
detaxările, bursele de poluare, etc. 

Pornind de la ceea ce există în 
legislaţia de domeniu din România şi 
din alte ţări europene, se poate 
întrevedea un spaţiu de discuţie în 
materia răspunderii, unde dreptul 
mediului înregistrează abateri faţă de 
dreptul civil sau penal, de exemplu, ca 
drept comun. Aceste abateri, precum şi 
existenţa unor numeroase lacune, 
impun jurisprudenţei interpretări 
novatoare, pentru a putea asigura 
eficienţa actului legislativ. In acest sens 
ne propunem identificarea 
particularităţilor responsabilităţii 
juridice în dreptul mediului, faţă de 
accepţiunea ei clasică, şi a 
mecanismelor ce au determinat trecerea 
de la răspunderea subiectivă, bazată pe 
vinovăţie, la răspunderea obiectivă, în 
funcţie de periculozitatea rezultatului 
produs. 

Ca o caracteristică a dreptului 

reconstruction measures, since often a 
destroyed environment cannot be 
brought back to its normal state. 

Often, applying sanction (even 
severe ones) is not enough to prevent 
the deterioration of environmental 
factors. This is why environmental 
legislation must establish a series of 
strict requirements for performing any 
activity that implies risk factors for 
the environment. We refer, first of all, 
to the procedure of authorising the 
economic and social activities that 
have an impact on the environment, 
and responsibility for the impact 
study. We also take into consideration 
other levers - economic and fiscal - 
for environmental protection, such as: 
the price policy in favour of 
preserving the environment, 
subventions and tax exemptions, 
pollution grants, etc. 

Starting from what already exists 
in the legislation in the field in 
Romania as well as in other European 
countries, we can foresee room for 
discussions in the matter of liability, 
where environmental law presents 
deviations from civil law or criminal 
law, for example, as common law. 
These deviations, as well as the 
existence of numerous lacks, require 
jurisprudence to come with novel 
interpretations in order to insure the 
efficiency of the legal act. In this 
sense, we aim to identify the 
specificities of legal liability in 
environmental law in relation to its 
classical meaning, and of the 
mechanisms that have determined the 
switch from a subjective liability 
based on guilt to an objective liability, 
according to the dangers produced by 
the end result. 

A feature of environmental law 
that we can mention is the fact that in 
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mediului menţionăm faptul că, în 
această materie, răspunderea juridică 
intervine atât în cazul în care s-a produs 
un prejudiciu prin deteriorarea 
factorilor de mediu, cât şi în situaţia în 
care, deşi nu s-a poluat mediul, au fost 
totuşi săvârşite fapte ilicite care 
contravin normelor de dreptul 
mediului, fapte care pot crea condiţii 
propice producerii poluării [2]. Deci, 
răspunderea juridică va cădea atât în 
sarcina poluatorului, vinovat de 
deteriorarea factorilor de mediu, cât şi 
în sarcina funcţionarului public sau a 
oricărei alte persoane fizice sau juridice 
care, deşi nu produce poluarea 
mediului, prin faptele săvârşite încalcă 
legislaţia mediului. 

Putem spune astfel că, în dreptul 
mediului noţiunea de răspundere 
juridică are un sens mult mai larg, mai 
cuprinzător. Răspunderea juridică în 
această materie vizează nu numai 
sancţionarea celor care se fac vinovaţi 
de poluarea factorilor de mediu sau a 
celor care, deşi nu deteriorează prin 
acţiunea lor mediul, încalcă legislaţia 
de mediu, dar şi luarea şi respectarea de 
către persoanele sau organele de stat, 
instituţiile publice sau private, a tuturor 
măsurilor care contribuie la asigurarea 
condiţiilor optime în care se desfăşoară 
toate activităţile economice şi sociale, 
astfel încât riscul de poluare să fie 
minim. 

Considerăm că rolul pe care trebuie 
să-l joace legislaţia, în vederea 
protecţiei factorilor de mediu, este în 
primul rând unul preventiv. Oamenii, 
agenţii economici, organismele 
guvernamentale şi neguvernamentale, 
trebuie să adopte o conduită care să 
asigure, să garanteze un mediu sănătos 
şi să evite pe cât posibil acţiunile cu 
risc de poluare. Aşa cum  se cunoaşte, 
este mult mai uşor şi mai puţin 

this respect, legal liability comes into 
play in case a prejudice was caused 
through the deterioration of the 
environmental factors, as well as in 
case that, although the environment 
has not been polluted, illegal actions 
have been performed nevertheless, 
which infringe environmental law 
norms, actions that can create 
favourable conditions for pollution 
[2]. Therefore, legal liability falls in 
the charge of the polluter who is 
guilty of deteriorating environmental 
factors, as well as in that of the public 
worker or of any other natural or legal 
person who, although they do not 
cause environmental pollution 
through their actions, still infringe 
environmental legislation. 

We can thus say that in 
environmental law, the notion of legal 
liability as a much broader meaning. 
Legal liability in this matter aims not 
only to punish the persons who are 
guilty of polluting environmental 
factors or those, who, although they 
do not damage the environment 
through their actions, still infringe 
environmental legislation, but also 
taking and complying with all the 
measures that contribute to insuring 
the optimal conditions for the 
performance of all the economic and 
social activities by all state persons or 
bodies, public or private institutions, 
so as to minimise the risk of pollution. 

We consider that the role that 
legislation has to play in order to 
protect environmental factors is first 
of all preventive. The people, the 
economic agents, the governmental 
and non-governmental organisations, 
must adopt a behaviour that would 
ensure and guarantee a healthy life 
environment and avoid as much as 
possible all actions with a pollution 
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costisitor să se prevină producerea unui 
prejudiciu decât repararea lui, ca să nu 
mai vorbim că de multe ori este 
imposibilă readucerea factorilor de 
mediu în starea iniţială, la parametrii 
normali. 

Totodată, normele de dreptul 
mediului trebuie să aibă şi caracter 
reparator. Ele trebuie să cuprindă şi 
dispoziţii care să facă posibilă 
repararea prejudiciilor cauzate prin 
poluare mediului şi oamenilor. In acest 
sens, de mare utilitate, ca o garanţie a 
reparării prejudiciilor aduse mediului, o 
reprezintă diversele fonduri ce se 
constituie - anticipat - pentru 
ameliorarea diverşilor factori de mediu 
[3] şi, de asemenea, diversele sisteme 
de asigurare care funcţionează în 
această materie. Menţionăm în acest 
sens: fondul naţional de mediu, fondul 
de ameliorare a fondului funciar, 
fondul apelor, fondul de protecţie a 
vânatului, fondul special pentru 
dezvoltarea sistemului energetic, 
primele de împădurire. 

De asemenea, în mod firesc, 
legislaţia de mediu trebuie să aibă şi 
caracter sancţionator, impunându-se, 
după părerea noastră, pedepse mai 
aspre decât cele care sunt prevăzute în 
prezent, mai ales în cazul unor fapte 
prin care sunt afectaţi grav, uneori 
ireversibil, diverşi factori de mediu. 

În vederea conservării şi protecţiei 
mediului, în cazul săvârşirii unor fapte 
ilicite, prin care s-au adus prejudicii 
mediului sau oamenilor, considerăm 
oportună lărgirea sferei de persoane şi 
organe cărora legea le conferă 
legitimitate procesuală activă, fiind 
incluse aici şi organismele 
neguvernamentale care, după cum se 
ştie, joacă un rol deosebit în a 
sensibiliza opinia publică şi factorii de 
decizie, în legătură cu pericolul pe care 

risk. As we know, it is much easier 
and less costly to prevent the 
environmental factors to their initial 
state and to normal parameters. 

At the same time, environmental 
law norms should also provide repair. 
They should also include dispositions 
that could make it possible to repair 
the prejudices caused by pollution to 
the environment  and to the people. In 
this respect, as a guarantee for 
repairing the damages to the 
environment, the various funds that 
are constituted - in anticipation - to 
improve the various environmental 
factors are useful [3], as well as the 
various insurance systems that apply 
in this respect. In this sense, we 
mention: the national environmental 
fund, the land heritage improvement 
fund, the water fund, the hunting 
protection fund, the special fund for 
the development of the energy 
system, and re-forestation bonuses. 

Also, naturally, environmental 
legislation should also sanction, 
needing to impose, in our opinion, 
harsher punishments than those 
stipulated at present, especially for 
deeds that seriously affect various 
environmental factors, sometimes 
irreversibly. 

In order to preserve and protect the 
environment, in case illegal actions 
have been performed that brought 
prejudices to the environment or to 
people, we consider it opportune to 
broaden the sphere of persons and 
bodies to which the law grants active 
process legitimacy, and here we 
include non-governmental organisms, 
which as we know play an important 
role in sensitising public opinion and 
decision factors with regards to the 
danger of various human activities 
with a risk for the environment. 
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îl prezintă pentru mediu diverse 
activităţi umane cu factor de risc. 
 

2. Fundamentarea răspunderii 
civile şi domeniile de aplicare în 
dreptul mediului 

 
Răspunderea civilă delictuală pentru 

prejudiciile cauzate factorilor de mediu, 
poate fi antrenată prin recurgerea la 
mijloacele de drept civil, şi anume: 
instituţia răspunderii civile delictuale şi 
aplicarea principiilor de bună 
vecinătate în caz de poluare. Cadrul 
juridic general pentru ocrotirea, şi prin 
mijloace de drept civil, a drepturilor 
ecologice subiective, este generat de 
reglementările constituţionale.  

Acest cadru general, de principiu, se 
întregeşte însă cu noile reglementări 
din domeniul mediului şi al reparării 
daunelor aduse acestuia. In acest sens, 
legislaţia Uniunii Europene şi 
convenţiile internaţionale în materie, 
recurg la instituţia răspunderii 
fundamentale pe ideea de risc şi 
garanţie, iar în vederea garantării 
recuperării efective a pagubelor, se 
practică sistemul constituirii fondurilor 
de asigurare şi indemnizări ale 
victimelor care au fost prejudiciate în 
urma unor accidente ecologice cauzate 
de activităţile omului. In aceeaşi ordine 
de idei, considerăm că principiul 
„poluatorul plăteşte” trebuie să devină 
un principiu fundamental al dreptului, 
care să fie consfinţit în legi menite să îi 
asigure aplicarea obligatorie şi 
necondiţionată. Totodată, fiecare 
individ are un drept subiectiv la mediu 
[4], a cărui respectare nu poate fi 
asigurată decât prin protecţia eficace a 
tuturor factorilor de mediu. Orice 
încălcare a acestui drept cu caracter 
absolut şi inviolabil, îndreptăţeşte pe 
titulari să acţioneze în justiţie orice 

 
2. Supporting civil liability and 

application fields in environmental 
law  

 
Criminal civil liability for the 

prejudices brought to environmental 
factors can be triggered by resorting 
to civil law means, such as: the 
institution of criminal civil liability 
and applying the principles of good 
neighbourhood in case of pollution. 
The general legal framework for the 
protection, through civil law means as 
well, of the subjective ecological 
rights is generated by constitutional 
regulations.  

This general framework is also 
normally completed by the new 
regulations in the field of environment 
and of repairing the damages brought 
to it. In this respect, the legislation of 
the European Union and international 
conventions on this subject resort to 
the institution of fundamental liability 
based on the idea of risk and 
guarantee, and in order to warrant the 
effective recovery after the damages, 
the system applied is that of 
constituting insurance and repair 
funds dedicated to the victims that 
suffered damages as a result of 
ecological accidents caused by human 
activities. In the same order of ideas, 
we consider that the principle „the 
polluter pays” has to become a 
fundamental law principle, which 
should be sacralised in laws meant to 
insure its compulsory and 
unconditional application. At the 
same time, each individual has a 
subjective right to the environment 
[4], whose respect can only be insured 
by the efficient protection of all the 
environmental factors. Any 
infringement of this absolute and 
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autoritate publică sau, pe poluator, 
după caz, pentru repararea daunelor 
aduse mediului şi pe cale de consecinţă 
persoanei lor. De asemenea, în vederea 
conservării mediului, oricine ar fi 
victima unui prejudiciu ecologic, se 
conferă dreptul la acţiune în justiţie 
organizaţiilor neguvernamentale [5]. 

In fine, considerăm că normele 
dreptului civil se vor aplica în materia 
răspunderii pentru daune ecologice, 
prin adaptarea la particularităţile 
raporturilor juridice de drept al 
mediului. 

In domeniul răspunderii pentru 
prejudicii cauzate mediului nu există 
reglementări speciale. De aceea, pentru 
stabilirea răspunderii în cazul în care se 
produc daune ecologice se face apel la 
instituţia răspunderii civile delictuale, 
reglementată de Noul Cod civil român 
în art. 1349 şi următoarele. Aceste texte 
de lege consacră, pe lângă răspunderea 
pentru fapta proprie (directă) şi 
răspunderea pentru fapta altuia 
(indirectă), extinzându-se astfel 
răspunderea civilă delictuală dincolo de 
limitele faptei proprii. 

Dintre formele răspunderii 
delictuale pentru fapta altuia, 
considerăm că pot avea aplicabilitate în 
domeniul dreptului mediului: 
răspunderea pentru prejudiciile cauzate 
de lucruri (art. 1376 Noul Cod civil), 
răspunderea comitentului pentru fapta 
presupusului (art. 1373 Noul Cod 
civil), răspunderea pentru ruina 
edificiului (art. 1378 Noul  Cod civil) şi 
răspunderea pentru prejudiciului cauzat 
de animale (art. 1375 Noul Cod civil). 

Pentru justificarea extinderii 
răspunderii civile delictuale peste 
limitele faptei proprii, în literatura de 
specialitate, se face apel la 
fundamentări diferite, atât de natură 
subiectivă, cât şi obiectivă. 

inviolable right entitles the owners to 
sue any public authority or the 
polluter, as the case may be, for 
repairing the damages caused to the 
environment and, as a consequence, to 
their own selves. Also, in order to 
preserve the environment, irrespective 
of who is victim of ecological 
prejudice, non-governmental 
organisations have equally the right to 
sue [5]. 

Finally, we consider that civil law 
norms will apply in the subject of 
liability for ecological damage, 
adapting to the specificities of the 
legal environmental law relations. 

In the field of liability for 
prejudices caused to the environment, 
there are no special regulations. 
Therefore, in order to establish 
liability in case ecological damages 
occur, it is called upon the institution 
of criminal civil liability regulated by 
the New Romanian Civil Code, art. 
1349 and the following. These law 
texts consecrate, besides liability for 
someone's own (direct) action, 
liability for someone else's actions 
(indirect), thus taking criminal civil 
liability beyond the limitations of 
one's own deeds. 

Of the forms of criminal liability 
for someone else's actions, we believe 
that the following may apply in the 
field of environmental law: liability 
for damage caused by things (art. 
1376 of the New Civil Code), liability 
of the doer for the supposed doer (art. 
1373 of the New Civil Code), liability 
for ruining an edifice (art. 1378 of the 
New Civil Code), and liability for 
damage caused by animals (art. 1375 
of the New Civil Code). 

In order to justify the extension of 
criminal civil liability beyond the 
limitations of one's own deeds, 
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Specific dreptului mediului, se pot 
produce daune ecologice în urma 
săvârşirii unor fapte ilicite - ceea ce 
atrage o răspundere subiectivă, 
întemeiată pe culpă - dar şi ca urmare a 
comiterii, a desfăşurării de activităţi 
permise, licite - acestea generând o 
răspundere obiectivă, bazată pe ideea 
de risc [5]   

In practică se aplică destul de rar 
răspunderea subiectivă pentru daune 
ecologice. Victima unui astfel de 
prejudiciu ar trebui să facă proba că, 
prin săvârşirea unei fapte ilicite, i s-a 
cauzat un prejudiciu, că există un raport 
de cauzalitate între faptă şi prejudiciu, 
şi că autorul faptei ilicite este în culpă. 
Cel prejudiciat prin poluare, de 
exemplu, ar fi într-o situaţie foarte 
dificilă, având sarcina să probeze culpa 
autorului şi cine este autorul, 
dificultatea fiind sporită şi de faptul că 
există o diversitate de poluanţi care se 
răspândesc în mod diferit şi produc 
contaminare de natură multiplă. 

Considerăm că în cazul răspunderii 
civile pentru pagubele cauzate de 
vânat, este reglementată o răspundere 
subiectivă întemeiată pe culpă. Din 
interpretarea art. 14, alin. 1 din Legea 
nr. 407/2006, a fondului cinegetic şi a 
protecţiei vânatului, se desprinde ideea 
că vor răspunde, după caz, gestionarul 
fondului de vânătoare sau autoritatea 
publică centrală cu atribuţii în 
silvicultură. Potrivit alineatului al 
doilea al aceluiaşi articol, pentru 
pagubele produse de vânatul din 
speciile strict protejate, despăgubirile 
se suporta in primul rând din fondul de 
protecţie a vânatului, această prevedere 
ducându-ne la concluzia că în această 
situaţie poate fi antrenată o răspundere 
civilă obiectivă. 

În vechea reglementare, pe lângă 
dovedirea culpei celui chemat să 

specialised literature resorts to 
different supports, which are 
subjective as well as objective. 

Specific to environmental law, it is 
possible to have ecological damage as 
a result of illegal actions – which 
triggers subjective liability, based on 
guilt - as well as a result of 
committing, of performing an 
allowed, legal, action - which 
generates objective liability, based on 
the idea of risk [5]. 

In practice, it is rare that subjective 
liability is applied for ecological 
damage. The victim of such prejudice 
should prove that damage has been 
caused to them through an illegal 
action, that there is a causal 
relationship between the action and 
the prejudice, and that the author of 
the illegal action is in fault. Someone 
prejudiced by pollution, for instance, 
would find themselves in a very 
difficult situation, having to prove the 
author's guilt as well as the author's 
identity, and the difficulty is increased 
by the fact that a diversity of 
pollutants exist that spread in different 
manners and cause multiple types of 
contaminations. 

We consider that in the case of 
civil liability for damage caused by 
hunting is regulated by subjective 
liability based on guilt. By 
interpreting art. 14, paragraph 1 of 
Law no. 407/2006 of the hunting fund 
and game protection, we get the idea 
that the responsible persons are, as the 
case may be, the game fund manager 
or the central public authority with 
attributions in forestry. According to 
the second paragraph of the same 
article, for damages caused by 
hunting strictly protected species, the 
compensations are supported first of 
all from the game protection fund, and 
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răspundă, cel prejudiciat mai trebuia să 
probeze şi că şi-a îndeplinit obligaţiile 
ce-i revin pentru asigurarea pazei 
bunurilor ce i-au fost astfel distruse, dar 
prin modificarea şi apoi abrogarea 
Legii nr. 103/1996, această prevedere a 
fost exclusă, în felul acesta fiind 
eliminată o condiţie suplimentară, ce 
trebuia dovedită pentru a fi antrenată 
răspunderea civilă delictuală. 

Semnalăm că în cazul răspunderii 
internaţionale pentru daune ecologice, 
baza juridică a responsabilităţii constă, 
de regulă, în culpa imputabilă statului 
autor al poluării transfrontaliere [3]. Pe 
plan internaţional, se evită de cele mai 
multe ori a se recunoaşte şi aplica 
răspunderea fără culpă a statelor în 
cauză, recurgându-se de preferinţă la o 
serie de subterfugii juridice (de pildă, 
se apelează la regula echităţii). 

Cu titlu de excepţie, se acceptă 
răspunderea internaţională obiectivă 
pentru risc în câteva situaţii: pentru 
pagubele produse de către obiectele 
spaţiale, în cazul prejudiciilor rezultate 
din utilizarea paşnică a energiei 
nucleare, în domeniul daunelor 
provocate de poluarea mărilor prin 
hidrocarburi, în ipoteza poluării 
transfrontaliere cauzate de deşeuri. 
Convenţia privind răspunderea civilă 
pentru daunele rezultate din exercitarea 
de activităţi periculoase pentru mediu, 
adoptată de Comitetul Miniştrilor 
Consiliului Europei şi deschisă spre 
semnare în martie 1993, optează pentru 
răspunderea obiectivă, dirijând 
responsabilitatea spre exploatantul unei 
activităţi periculoase. 

In dreptul intern se manifestă 
tendinţa instituirii răspunderii civile 
obiective, fundamentată pe ideea de 
risc. Aceasta se impune ţinând cont de 
specificul pe care îl reprezintă daunele 
ecologice: nevoia reparării urgente a 

this provision leads us to the 
conclusion that an objective civil 
liability can be triggered in this case. 

In the old regulation, besides 
proving the guilt of the person called 
to answer, the injured had to also 
prove that they have fulfilled their 
own respective obligations in order to 
insure the security of the goods that 
have thus been destroyed, but 
following the modification and later 
the abrogation of Law no. 103/1996, 
this provision has been excluded, thus 
eliminating an additional condition 
that had to be proven in order to 
trigger criminal civil liability. 

We signal that in the case of 
international liability for ecological 
damage, the legal basis of liability 
usually consists of guilt imputable to 
the state who is the author of cross-
border pollution [3]. At an 
international level, it is often avoided 
to acknowledge and apply the guilt-
free liability of the respective states, 
preferably resorting to a series of 
legal subterfuge (for example, the 
equity rule is called upon). 

As an exception, objective 
international liability for risk is 
accepted in certain situations: for 
damage caused by space objects, in 
the case of prejudice resulted from the 
peaceful usage of nuclear energy, in 
the field of damage caused by sea 
pollution with hydrocarbon, in the 
hypothesis of cross-border pollution 
caused by waste. The convention 
concerning civil liability for damage 
resulted from exerting dangerous 
activities for the environment, 
adopted by the Committee of 
Ministers of the Council of Europe 
and open to be signed in March 1993, 
opt for objective liability, directing 
liability towards the performer of 
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pagubei, greutatea (uneori chiar 
imposibilitatea) reparării în natură a 
prejudiciului, dificultăţi în stabilirea 
cuantumului daunei, producerea de 
efecte în lanţ timp îndelungat, etc. 

De asemenea, răspunderea civilă 
pentru risc şi, implicit, instituirea şi 
perfecţionarea unui sistem adecvat de 
asigurări, vor determina stimularea 
atitudinii diligente şi prudente faţă de 
mediu, folosirea raţională a tuturor 
factorilor de mediu [3]. 

Considerăm a fi corectă instituirea 
răspunderii civile obiective, 
fundamentată pe ideea de risc, dacă 
avem în vedere principiul de echitate şi 
justiţie, potrivit căruia orice activitate 
care poate produce un profit trebuie să 
includă şi garanţia reparării 
prejudiciului cauzat mediului de către 
cel care obţine profit în urma 
desfăşurării activităţii respective. In 
plus, nu este necesar a se face de către 
cei lezaţi dovada atitudinii culpabile a 
autorului. 

Particularităţile răspunderii civile 
pentru riscul ecologic, se evidenţiază şi 
prin avantajele pe care le prezintă, 
asigurându-se o protecţie mai eficientă 
factorilor de mediu. Astfel, sunt 
excluse ipotezele în care răspunderea 
nu poate fi antrenată, victima fiind 
întotdeauna indemnizată. Totodată, 
dintre cazurile de exonerare de 
răspundere, numai forţa majoră poate fi 
reţinută şi nici aceasta cu un caracter 
absolut. 

Riscul ecologic prezintă, de 
asemenea, o serie de particularităţi. 
Astfel, poluarea, sub toate formele ei, 
prezintă un pericol permanent şi poate 
fi foarte grav, mai ales dacă avem în 
vedere că efectele sale negative se 
manifestă lent, timp îndelungat, rupând 
deseori limitele echilibrului natural. Nu 
întotdeauna efectele negative ale 

dangerous activities. 
In internal law, there is a tendency 

towards instituting objective civil 
liability based on the idea of risk. This 
is required taking into account the 
specificity of ecological damage: the 
need to urgently repair the damage, 
the difficulty (sometimes even the 
impossibility) to repair the prejudice, 
difficulties in establishing the 
quantum of the damage, the 
occurrence of chain effects for a long 
time, etc. 

Also, civil liability for risk and 
implicitly the institution and 
perfecting of an appropriate insurance 
system will determine a stimulation of 
a diligent and prudent attitude towards 
the environment, and the rational 
usage of all the environmental factors 
[3]. 

We consider that it is correct to 
institute an objective civil liability 
based on the idea of risk if we take 
into account the principle of equity 
and justice, according to which any 
activity that can engender profit 
should also include the guarantee of 
repairing the prejudice caused to the 
environment by the person obtaining 
profit from performing the respective 
action. Moreover, it is not necessary 
for the damaged to prove the guilty 
attitude of the author. 

The specificities of civil liability 
for ecological risk are also stressed by 
the advantages of insuring a more 
effective protection of environmental 
factors. Thus, hypotheses in which 
liability cannot be triggered are 
excluded, and the victim is always 
compensated. At the same time, of the 
cases of exemption from liability, 
only acts of God can be accepted, and 
not even those in absolute. 

Ecological risk also presents a 
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poluării sunt controlate şi remediate la 
momentul oportun, uneori ajungând să 
scape de sub control, consecinţele fiind 
catastrofale şi ireversibile. Poluarea 
afectează întregul sistemul natural, 
efectele sale se propagă în lanţ, 
deteriorând factorii de mediu unul după 
altul. 

Având în vedere caracterul de 
siguranţă sporită, sistemul răspunderii 
civile pentru risc a fost adoptat şi de 
legiuitorul român prin Ordonanţa de 
urgenţă nr. 195/2005, privind protecţia 
mediului. Acest act normativ-cadru 
reglementează (în art. 95 alin. 1) forma 
răspunderii obiective (independentă de 
culpă) pentru daunele ecologice, iar în 
cazul în care prejudiciul a fost produs 
de o pluralitate de autori, se instituie 
răspunderea solidară a acestora. 
Aceasta asigură aplicarea principiului 
„poluatorul plăteşte” şi urmăreşte 
posibilitatea de reparare a prejudiciului 
asigurând o protecţie sporită victimei 
daunelor ecologice.                       

O reglementare specială, există în 
cazul răspunderii civile pentru 
pagubele nucleare. Răspunderea civilă 
în acest domeniu este supusă unui 
regim juridic instituit prin Convenţia de 
la Geneva privind răspunderea civilă 
pentru daune nucleare, din 1963, la 
care România a aderat prin Legea nr. 
106 din 1992, ale cărei prevederi vor fi 
coroborate cu dispoziţiile Legii nr. 
111/1996 privind desfăşurarea în 
siguranţă a activităţilor nucleare. 

Prevederile acestor acte normative 
au instituit o serie de principii care 
acţionează în domeniul răspunderii 
civile pentru daune nucleare, cum ar fi: 
răspunderea obiectivă şi exclusivă, 
dirijarea răspunderii către exploatant, 
obligativitatea constituirii unor garanţii 
financiare, obligaţia de asigurare şi 
altele. 

series of specificities. In this sense, 
pollution in all its forms is a 
permanent danger and it can be very 
serious, if we remember that its 
negative effects occur slowly and for 
a long time, often breaking the limits 
of natural balance. The negative 
effects of pollution are not always 
controlled and corrected at the 
opportune moment, as sometimes 
they get out of control, with 
catastrophic and irreversible 
consequences. Pollution affects the 
entire natural system, its effects 
propagate in a chain, deteriorating 
environmental factors one after 
another. 

Considering the increased safety, 
the system of civil liability for risk 
has also been adopted by Romanian 
law-makers through the emergency 
Order no. 195/2005 concerning 
environmental protection. This 
normative framework regulates (in 
art. 95 paragraph 1) the form of 
objective liability (independent from 
guilt) for all ecological damage, and 
in case that the prejudice has been 
caused by a plurality of authors, their 
common liability is instituted. This 
insures the application of the principle 
that the “polluting pays” and the 
possibility to repair the prejudice, 
insuring enhanced protection to the 
victim of ecological damage.                     

A special regulation exists in the 
case of civil liability for nuclear 
damage. Civil liability in this field is 
subject to a legal regime instituted by 
the Geneva Convention regarding 
civil liability for nuclear damage, in 
1963, to which Romania joined 
through Law no. 106 of 1992, whose 
provisions will be corroborated with 
the dispositions of Law no. 111/1996 
regarding the safe performance of 
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Gravitatea eventualelor daune 
nucleare şi dificultatea evaluării şi 
reparării unor astfel de pagube au 
impus instituirea unor norme severe de 
securitate în industria nucleară şi, în 
acelaşi timp, o uniformizare de nivel 
internaţional a sistemului special de 
răspundere civilă în acest domeniu. 

Tot ca o particularitate, menţionăm 
că în domeniul nuclear sunt reţinute 
drept cauze exoneratoare de răspundere 
numai cataclismele nucleare cu caracter 
excepţional, conflictul armat, 
ostilităţile, războiul civil ori insurecţia. 

Câteva elemente particulare există şi 
în ceea ce priveşte răspunderea civilă 
pentru pagubele cauzate de aeronave, a 
cărei reglementare specială o găsim în 
Codul aerian român (Legea nr. 130 din 
21 iulie 2000). Și în acest domeniu este 
instituită o răspundere obiectivă, 
independentă de culpă. 

Considerăm că în sfera prejudiciilor 
aduse mediului se înscriu şi cele 
provocate de către aeronave, şi, în acest 
sens, este suficient să menţionăm 
poluarea fonică, determinată de 
zgomotul produs de aeronave la sol, în 
momentul decolării sau al aterizării. 

 
3. Noţiunea de daună ecologică 
 
Pentru a fi reţinută răspunderea 

civilă delictuală în domeniul protecţiei 
mediului, este necesară întrunirea 
cumulativă a următoarelor elemente: 

- să fi fost săvârşită o faptă ilicită 
cauzatoare de prejudicii ecologice; 

- să existe o daună ecologică; 
- între fapta ilicită şi prejudiciu să 

existe un raport de cauzalitate; 
- culpa autorului faptei ilicite; 
Chiar dacă prin Ordonanţa de 

urgenţă nr. 195/2005 privind  protecţia 
mediului, în materie de răspundere 
civilă pentru prejudiciu ecologic, s-a 

nuclear activities. 
The provisions of these normative 

acts have instituted a series of 
principles that refer to the field of 
civil liability for nuclear damage, 
such as: objective and exclusive 
liability, directing liability towards the 
operator, the obligation to constitute 
financial guarantees, the obligation to 
insure, and others. 

The seriousness of the potential 
nuclear damage and the difficulty of 
evaluating the repair of such damage 
has imposed instituting severe safety 
norms in the nuclear industry and at 
the same time an international 
uniformity of the special system of 
civil liability in this field. 

Another specificity that we can 
mention is that in the nuclear field, 
the preserved causes that are exempt 
of liability are only exceptional 
nuclear catastrophes, armed conflicts, 
hostilities, civil war or revolts. 

Several specific elements also exist 
in what concerns civil liability for 
damage caused by aircrafts, whose 
special regulation can be found in the 
Romanian Air Code (Law no.130 of 
July 21, 2000). In this field, the 
instituted liability is also objective 
and independent from guilt. 

We consider that the sphere of 
prejudices brought to the environment 
also includes those caused by 
aircrafts, and in this sense it is enough 
to mention the sound pollution caused 
by aircrafts on the ground, upon 
taking off or upon landing. 

 
3. The notion of ecological 

damage 
 
In order for criminal civil liability 

in the field of environmental 
protection to be accepted, it is 
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instituit un nou regim special, în 
principiu, victima va trebui să facă 
dovada îndeplinirii celor patru condiţii 
generale enunţate mai sus. 

În continuare vom analiza, sub 
aspectul particularităţilor specifice 
dreptului mediului, una dintre aceste 
condiţii şi anume prejudiciul, dauna 
ecologică. 

În încercarea de a defini noţiunea de 
daună ecologică, se naşte următoarea 
întrebare: cine poate fi considerată 
victima a unui prejudiciu ecologic, 
omul sau mediul său? 

Fireşte, dacă vom considera omul ca 
fiind un element (foarte important) al 
mediului, afectat oricum (direct sau 
indirect) de prejudiciile aduse factorilor 
naturali ai mediului, victima unei daune 
ecologice este mediul. Când spunem 
aceasta avem în vedere legislaţia de 
mediu, potrivit căreia mediul este 
constituit din „ansamblul de condiţii şi 
elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, 
solul şi subsolul, toate straturile 
atmosferice, toate materiile organice şi 
anorganice, precum şi fiinţele vii, 
sistemele naturale în interacţiune 
cuprinzând elementele enumerate 
anterior, inclusiv valorile materiale şi 
spirituale”. 

Dar putem spune că omul este nu 
numai victimă a daunelor ecologice, el 
însuşi fiind în acelaşi timp autorul 
degradării factorilor naturali ai 
mediului; este victima propriei sale 
acţiuni. 

Potrivit unei opinii „dauna 
ecologică este cea cauzată persoanelor 
şi bunurilor de către mediul în care 
trăiesc, ori prejudiciul cauzat prin 
intermediul mediului natural” [3]. Deci, 
într-o astfel de concepţie, omul este 
victima daunelor, mediul fiind 
considerat ca fiind cauza. 

Intr-o altă opinie, dauna ecologică 

necessary to cumulatively meet the 
following elements: 

- an illegal action has been 
performed, which caused ecological 
damage; 

- there was some ecological 
damage; 

- between the illegal action and the 
damage, there is a causality relation; 

- the author of the illegal action is 
guilty; 

Although Emergency Order no. 
195/2005 concerning environmental 
protection with regards to civil 
liability for an ecological prejudice 
instituted a new special regime, in 
principle the victim will have to prove 
the fulfilment of the four general 
conditions listed above. 

In what follows, we will analyse, 
under the aspect of the specificities of 
environmental law, one of these 
conditions - ecological prejudice or 
damage. 

In the attempt to define the notion 
of ecological damage, the following 
question arises: who can be 
considered to be the victim of 
ecological damage - man or his 
environment? 

Of course, if we consider man as 
an element (a very important one) of 
environment, affected anyway 
(directly or indirectly) by the 
prejudices caused to the natural 
environmental factors, the victim of 
ecological damage is the environment. 
When we say this, we take into 
consideration the environmental 
legislation according to which the 
environment is made up of the “set of 
natural conditions and elements of the 
Earth: the air, the water, the soil and 
underground, all the strata of the 
atmosphere, all the organic and 
inorganic matter, as well as living 
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este considerată a fi vătămarea adusă 
de către om, mediului. Prejudiciul 
ecologic ar fi, în opinia aceasta, 
rezultatul vătămărilor aduse factorilor 
naturali prin poluare [6]. 

Un alt autor defineşte dauna 
ecologică drept „orice pagubă cauzată 
direct mediului, considerată ca 
independentă de repercusiunile sale 
asupra persoanelor şi bunurilor” [7]. 

In susţinerea unei alte concepţii, se 
propune recunoaşterea pentru fiecare 
individ a unui drept subiectiv la mediu, 
care să permită o protecţie eficientă a 
tuturor factorilor de mediu în calitatea 
lor de „res communis” [4]. 

In fine, într-o formulare generală, 
dauna ecologică este considerată a fi 
„acea vătămare care aduce atingere 
ansamblului elementelor unui sistem şi 
care, datorită caracterului său indirect 
şi difuz, nu permite constituirea unui 
drept la reparaţie” [8]. 

Sintetizând multiplele definiţii date 
acestei noţiuni, putem trage concluzia 
că daunele ecologice, prin prisma 
caracteristicilor naturale ale mediului, 
prezintă o serie de trăsături specifice 
dintre care amintim: 

- reversibilitatea consecinţelor 
negative aduse mediului; 

- efectele cumulative ale poluării, 
care afectează în lanţ toţi factorii 
naturali ai mediului; 

- caracterul difuz al prejudiciilor 
ecologice, atât în ce priveşte 
manifestarea lor cât şi în stabilirea 
raportului de cauzalitate; 

- se răsfrâng, după ce au afectat 
factorii naturali, asupra individului. 

 
 
 
 
 
 

creatures, natural interacting systems 
comprising the previously mentioned 
elements, including material and 
spiritual values”. 

But we can also say that man is not 
only a victim of ecological damage, 
since he is himself the author of the 
degradation of the natural factors of 
the environment; he is the victim of 
his own action. 

According to one opinion, 
“ecological damage is the damage 
caused to persons and goods by the 
environment where they live, or the 
prejudice caused through the natural 
environment” [3]. Thus, in such a 
theory, man is the victim of the 
damage and the environment is 
considered to be the cause. 

In a different opinion, ecological 
damage is considered to be the 
prejudice caused by man to the 
environment. Ecological prejudice 
would be, in this perspective, the 
result of damages brought to natural 
factors by pollution [6]. 

Another author defines ecological 
damage as “any damage that is 
directly caused to the environment, 
considered as independent from its 
repercussions on persons and goods” 
[7]. 

In supporting another idea, it is 
suggested to acknowledge, for each 
individual, a subjective right to the 
environment, which would allow 
enough protection for all the 
environment factors considered as 
“res communis” [4]. 

Finally, in a general formulation, 
ecological damage is considered to be 
“the prejudice that harms the entirety 
of the elements of a system and 
which, because of its indirect and 
fuzzy nature, does not allow 
constituting a right to repairs” [8]. 
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4. Evaluarea şi repararea 

prejudiciilor ecologice 
 
4.1. Evaluarea prejudiciilor 

ecologice. In ceea ce priveşte evaluarea 
daunelor ecologice, apar o serie de 
dificultăţi, determinate de 
imposibilitatea de a cunoaşte toate 
elementele şi condiţiile care au dus la 
producerea lor şi, totodată, de faptul că 
numeroase elemente naturale ale 
mediului deteriorate, distruse, de multe 
ori în mod ireversibil, au o valoare 
incomensurabilă. 

Nu s-a găsit, până în prezent, o 
metodă de maximă eficienţă pentru 
evaluarea daunelor ecologice. In orice 
caz, este de dorit, ca la negocierile 
pentru evaluarea pagubelor ecologice 
să participe statul - prin organele sale - 
poluatorul, victimele, reprezentanţii 
organelor cu sarcini în domeniul 
protecţiei mediului, organismele 
neguvernamentale de mediu, etc. 

Din analiza jurisprudenţei 
americane, au fost reţinute patru 
metode de evaluare a daunelor aduse 
mediului marin: 

- calcularea valorii de înlocuire a 
organismelor marine distruse; 

- evaluarea costului readucerii la 
starea anterioară; 

- recurgerea la o evaluare forfetară; 
- evaluarea costului compensaţiei, 

prin restaurarea unei suprafeţe de 
mărime echivalentă în vecinătatea 
zonei poluate [3]; 

Pentru stabilirea întinderii 
prejudiciului ecologic s-au conturat mai 
multe căi [5]. In primul rând, s-a 
remarcat că doar o categorie de pagube 
ecologice poate fi, relativ cu uşurinţă, 
evaluată pecuniar, şi anume cele 
cauzate integrităţii persoanelor, 
bunurilor sau activităţilor comerciale. 

Synthesising the multiple 
definitions given to the same notion, 
we can draw the conclusion that 
ecological damage, through the 
natural features of the environment, 
have a series of specific 
characteristics, of which we mention: 

- the reversibility of the negative 
consequences brought to the 
environment; 

- the cumulative effects of 
pollution, which affects in a chain 
reaction all the natural factors of the 
environment; 

- the fuzzy nature of ecological 
damage, both in what concerns their 
manifestation and establishing the 
causality relation; 

- all these are reflected upon the 
individual, following their effects on 
the natural factors. 

 
4. Evaluation and environmental 

compensation for damage 
 
4.1. Evaluation of environmental 

damage. In regards to the evaluation 
of ecological damage, a series of 
difficulties arise, due to the 
impossibility to know all the elements 
and conditions that lead to them and 
at the same time, the fact that 
numerous natural elements of the 
environment, once deteriorated, often 
irreversibly, have an 
incommensurable value. 

Until now, no method of maximum 
efficiency has been found to evaluate 
ecological damage. In any case, it is 
advisable that negotiations for the 
evaluation of ecological damage to 
involve the state – through its bodies - 
the polluting, the victims, the 
representatives of bodies with tasks in 
environmental protection, non-
governmental environmental 
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In unele situaţii trebuie luate în 
calcul şi daunele produse bunurilor 
situate în afara circuitului civil. De 
pildă, degradările aduse mediului marin 
să fie considerate pierderi pentru 
activităţile de pescuit sau de turism. 
Cele mai multe avantaje le prezintă 
însă evaluarea forfetară a pagubelor, 
metodă care presupune stabilirea de 
baremuri în cazul distrugerii unor 
bunuri naturale sau specii. 

 
4.2. Recuperarea prejudiciilor 

ecologice. In ceea ce priveşte repararea 
daunelor ecologice, există deseori 
dificultăţi determinate de faptul că 
uneori prejudiciul nu este reparabil în 
natură, sau repararea este imprevizibilă, 
ori există probleme în determinarea 
celui ce trebuie să răspundă sau în 
identificarea victimei. 

Pentru repararea prejudiciului 
ecologic sunt două posibilităţi: 
socializarea indemnizării daunei, ceea 
ce permite indemnizarea automată a 
victimelor sau identificarea autorului - 
pentru a-l obliga la reparare - prin 
stabilirea unei legături de cauzalitate, 
ceea ce deseori este dificil de realizat, 
mai ales în cazul pluralităţii surselor 
potenţiale ale pagubei sau când 
vătămarea se produce după un timp mai 
îndelungat. 

Dificultăţi există şi în încercarea de 
a desemna victima, de regulă ea fiind 
cea obligată să acţioneze pentru 
repararea daunei. Din analiza legislaţiei 
şi jurisprudenţei din diferite ţări, se 
desprinde ideea că pot avea 
legitimitatea apărării intereselor în 
materie ecologică, cei care invocă 
vătămarea integrităţii lor fizice sau 
vătămarea unui interes de natură 
patrimonială, cei care sunt abilitaţi cu 
gestionarea sau apărarea diverselor 
elemente de mediu, organizaţiile 

organisations, etc. 
From the analysis of American 

jurisprudence, four methods have 
been retained for the evaluation of 
damage caused to the marine 
environment: 

- computing the replacement value 
of the damaged marine organisms; 

- evaluating the cost of restoring to 
the previous state; 

- resorting to a flat-rate evaluation; 
- evaluating the cost of 

compensation by restoring a surface 
equal in size, in the neighbourhood of 
the polluted area [3]. 

In order to establish the extent of 
the ecological damage, several paths 
have been drawn [5]. First of all, it 
was noticed that only one category of 
ecological damage can be relatively 
easily evaluated from a financial 
perspective, and that is the damage 
caused to the integrity of the persons, 
goods, or commercial activities. 

In some situations, damage caused 
to goods outside the civil circuit 
should also be taken into account. For 
instance, prejudice caused to the 
marine environment should be 
considered losses for fishing or 
tourism activities. Most advantages 
refer, though, to the financial 
evaluation of the damage, a method 
that implies setting benchmarks in 
case natural goods or species are 
destroyed. 

 
4.2. Ecological recovery of 

damages. In what concerns repairing 
ecological damage, difficulties often 
arise, determined by the fact that 
sometimes the prejudice cannot be 
repaired in nature, or the repair is 
unpredictable, or there are issues in 
determining the person who should 
answer, or in identifying the victim. 
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neguvernamentale. 
In toate situaţiile situaţiile, este de 

preferat a se realiza repararea în natură 
a prejudiciului, însă din păcate 
readucerea în starea anterioară nu este 
întodeauna posibilă. De aceea se 
recurge la repararea prin echivalent 
constând, de exemplu, în plata unei 
sume cu care să se realizeze 
reconstrucţia ecologică a mediului 
afectat. 

In domeniul dreptului mediului se 
poate vorbi de mai multe forme 
particulare de prejudiciu, şi anume: 
prejudiciul nefinanciar, măsurile de 
salvare, pagubele aleatorii şi prejudiciul 
de dezvoltare [3]. Prejudiciul 
nefinanciar reprezintă fie pierderea 
beneficiului, fie privarea de folosinţă. 

Noţiunea de „măsură de salvare”, 
are în vedere ajutorul acordat de terţii 
neafectaţi cu ocazia unei catastrofe 
ecologice. Conceptul de daune 
aleatorii, vizează ipoteza reparării unei 
pagube care nu a survenit încă, dar care 
este previzibilă, deci certă (de pildă, 
dispariţia în viitor a unei resurse 
naturale). 

Prejudiciul de dezvoltare, este şi el o 
pagubă încă nedectabilă, şi este 
fundamentat pe teoria riscului. Orice 
persoană care a obţinut un profit, 
determinând un asemenea risc, trebuie 
să-şi asume şi consecinţele. 

 
Concluzii 
 
În final, considerăm că dreptul la 

despăgubire îşi găseşte temeiul juridic 
nu în conduita autorului daunei 
ecologice, ci în dreptul fiecăruia de a 
nu fi privat de valoarea unui bun sau a 
unei situaţii avantajoase, de starea 
normală a mediului în care trăieşte. 

Sarcina probei, referitoare la 
existenţa elementelor răspunderii civile 

In order to repair an ecological 
prejudice, two possibilities exist: 
socialising the reimbursement for the 
damage, which allows an automatic 
reimbursement of the victims or 
identifying the author – in order to 
force them to pay repairs – by 
establishing a causality link, which is 
often difficult to achieve, especially in 
the case of a plurality of potential 
damage sources or when the prejudice 
is caused for a longer time. 

Difficulties also exist in the 
attempt to designate the victim, and 
often the latter is forced to act in order 
to repair the damage. Analysing the 
legislation and jurisprudence in 
various countries, we draw the idea 
that that the legitimacy for defending 
interests in ecological matters can be 
held by persons who invoke their own 
physical harm or the harm of a 
patrimony item, those authorised to 
manage the various environmental 
elements, and non-governmental 
organisations. 

In all situations, it is preferable to 
repair the prejudice in nature, but 
unfortunately re-establishing the 
previous situation is not always 
possible. For this reason, repair 
through an equivalent is normally 
called upon, through the payment of 
an amount to be used for the 
ecological reconstruction of the 
affected environment. 

In the field of environmental law, 
we can speak of several specific 
forms of prejudice, more specifically: 
non-financial prejudice, salvation 
measures, random damage, and 
development prejudice [3]. Non-
financial prejudice is either a loss of 
benefit or deprivation of usage. 

The notion of “salvation measure” 
concerns the aid given by non-
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delictuale, revine celui care acţionează 
în justiţie, de regulă victimei 
prejudiciului ecologic. 

Fiind vorba de dovedirea unei fapte 
juridice (stricto senso), orice mijloc de 
probă este admisibil, inclusiv proba cu 
martori. 

Dificultăţi deosebite se întrevăd în 
dovedirea vinovăţiei, pentru că aceasta 
constituie un element de ordin psihic, 
intern. Datorită caracterului subiectiv al 
acestui element, dovada sa directă este 
practic imposibilă. Ceea ce se poate 
dovedi sunt numai elementele 
exterioare de comportament, fapta 
autorului şi caracterul ilicit al faptei, 
eventualele circumstanţe de loc şi de 
timp, cele de ordin personal al 
autorului. Totodată, autorul 
prejudiciului este în drept să facă proba 
contrară, privind faptele şi 
împrejurările ce îi pot înlătura 
vinovăţia. 

In ceea ce priveşte probaţiunea, se 
poate recurge la expertiză, pentru 
stabilirea daunei ecologice şi a 
raportului de cauzalitate între faptă şi 
prejudiciu, şi pentru stabilirea 
cuantumului despăgubirilor. 

De asemenea, apreciem că pe lângă 
instituirea unui regim juridic special şi 
eficient al răspunderii civile delictuale 
în domeniul dreptului mediului, este 
necesară şi o politică a statelor, care să 
încurajeze armonia dintre om şi natură, 
şi care să promoveze eforturi de 
prevenire şi eliminare a pagubelor 
provocate mediului. 
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affected third parties in the case of an 
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Conclusions 
 
In a different order of ideas, we 

consider that the right to repair is 
legally supported not by the behaviour 
of the author of the ecological damage 
but in the right of each person not to 
be deprived of the value of a good or 
of a profitable situation by the normal 
state of the environment where he or 
she lives. 

The task of the proof referring to 
the existence of criminal civil liability 
elements falls upon the suer, who 
normally is the victim of the 
ecological damage. 

Speaking of proving a legal action 
(stricto senso), any proving means is 
allowed, including bringing 
witnesses. 

Special difficulties can be foreseen 
in proving guilt, since it is an internal, 
psychological element. Due to the 
subjective nature of this element, 
proving it directly is nearly 
impossible. What can be proven is 
only external behavioural elements, 
the author's action and the illegality of 
the deed, any location and time 
circumstances, as well as the personal 
circumstances of the author. At the 
same time, the author of the prejudice 
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has the right to prove the contrary 
with regards to the facts and 
circumstances that can clear his or her 
guilt. 

In what concerns probation, 
expertise can be used to establish the 
ecological damage and the causality 
relation between the deed and the 
prejudice, in order to define the 
quantum of the repairs. 

Finally, we consider that besides 
instituting a special legal regime, 
efficient for criminal civil liability in 
the field of environmental law, it is 
also necessary to have a policy of the 
states, which should encourage 
harmony between man and nature and 
promote efforts to prevent and 
eliminate the damages caused to the 
environment. 
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Rezumat: În prezent drogurile 
reprezintă un pericol pentru ordinea 
juridică mondială, întrucât traficul cu 
stupefiante este organizat şi foarte 
sofisticat, existând organizaţii 
transnaţionale care sunt bine puse la 
punct. Organizaţiile implicate obţin mari 
sume de bani, pe care îi folosesc pentru a 
pune la cale acte de terorism,  dar şi pentru 
a corupe, intimida şi destabiliza unele 
guverne. Omenirea asistă acum la 
împletirea a două dintre forţele cele mai de 
temut şi mai distructive din societatea 
modernă: terorismul şi drogurile.  
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Introducere  
 
Folosirea de substanţe stupefiante 

este un fenomen care a existat în toate 
timpurile, dar altădată, consumatorul de 
asemenea produse - în comparaţie cu ce 
se întâmplă în zilele noastre - se 
diferenţia prin aspectul privat al 
propriei toxicomanii. Prozelitismul era 
la scară redusă, iar în multe situații 
persoana în cauză îşi păstra inserţia 
socială, primul contact cu drogurile 
având loc, de regulă, la o vârstă mai 
mare decât astăzi. 

Obţinând profituri imense din 
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Abstract: Currently drugs are a threat 
to global law as narcotics trafficking is 
organized and sophisticated, with 
transnational organizations well 
developed. Organizations involved obtain 
large sums of money, which they use to 
brew terrorism, but also to corrupt, 
intimidate and destabilize some 
governments. Mankind now assists 
intertwining two of the most feared and 
destructive forces of modern society: 
terrorism and drugs.  
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Introduction 
 
The use of drugs is a phenomenon 

that has existed in all times, but once 
the consumer of such goods - 
compared to what is happening today 
- differentiates by the private aspect 
of their abusers. Proselytism was on a 
small scale and in many cases the 
person retained its social integration, 
the first contact with drugs occurring 
usually at an older age than today. 

Gaining huge profits from 
international drug trafficking, 
"narcotic terrorism" has gradually 
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traficul internaţional cu droguri, 
„narcoterorismul” a devenit, treptat, o 
armă [1] şi pătrunde în structura socială 
şi politică a multor ţări, contribuind la 
alimentarea unor „insurecţii” 
sângeroase pe cele patru continente.  

Până de curând, comerţul cu droguri 
era dominat de răufăcători, care nu 
voiau decât să strângă averi şi să deţină 
puterea, însă cu aproximativ  zece - 
douăzeci de ani în urmă, grupurile 
teroriste au început să conştientizeze 
mai bine avantajele oferite de traficul 
de droguri.  

Potrivit Drug Enforcement 
Administration din S.U.A., în primii 
ani ai acestui deceniu, datorită 
traficului de droguri, au început să fie 
alimentate, tot mai mult, cu fonduri 
constituite ilegal pentru: insurgenţii 
rurali, teroriştii urbani, mişcările de 
eliberare, traficanţii de arme, grupările 
subversive, grupările extremiste de 
stânga şi de dreapta, etc. 

Lipsa de control asupra banilor 
obţinuţi din droguri, are un efect 
destabilizator asupra circulaţiei 
monetare şi pieţelor de schimb, iar 
unele grupuri teroriste îşi finanţează 
activităţile cu fonduri provenite din 
droguri. 

 
1. Amplificarea flagelului 

drogurilor  
 
În ultima perioadă, se constată o 

sporire a problemelor legate de traficul 
de droguri, iar situaţia generală în acest 
domeniu s-a înrăutăţit foarte mult, atât 
din cauză că fenomenul cuprinde toate 
regiunile lumii, cât şi pentru faptul că, 
dacă la începuturi, abuzul de droguri 
constituia o problemă pentru un număr 
limitat de ţări, în prezent statele care nu 
se confruntă cu acest flagel constituie 
veritabile excepţii.  

become a weapon [1] and enters the 
social and political structure of many 
countries, contributing to the power of 
some bloody "insurrection" on the 
four continents. 

Until recently, the drug trade was 
dominated by criminals, who wanted 
only to gather wealth and power, but 
about ten - twenty years ago, terrorist 
groups have begun to realize better 
the benefits of drug trafficking. 

According to the U.S. Drug 
Enforcement Administration in the 
early years of this decade, due to drug 
trafficking began to be increasingly 
fed up with illegal funds: rural 
insurgents, urban terrorists, liberation 
movements, arms dealers, subversive 
groups, extremist groups of the left 
and right, etc. 

Lack of control of drug money has 
a destabilizing effect on the 
circulation of money and exchange 
markets, and some terrorist groups 
finance their activities with funds 
from drugs. 

 
1. Amplification of drug scourge  
 
Lately there is an increase in drug-

related problems and the general 
situation in this area has greatly 
worsened because both the 
phenomena comprise all regions of 
the world and the fact that if in the 
beginning drug abuse was a problem 
for a limited number of countries, 
currently the states that do not face 
this scourge are genuine exceptions. 

The data provided by the UN 
Narcotics Commission that the world 
is an impressive illicit opiates, 
cannabis, coca leaf, cocaine and 
psychotropic substances, powered by 
a huge consumption of illicit traffic. 

Influences on all levels of the drug 
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Din datele furnizate de Comisia 
Stupefiantelor de pe lângă ONU, 
rezultă că în lume există un consum 
ilegal impresionant de opiacee, canabis, 
frunze de coca, cocaină şi substanţe 
psihotrope, consum alimentat de un 
imens trafic ilicit. 

Influenţele, pe toate planurile, a 
cartelurilor drogurilor sunt în continuă 
creştere [2], iar odată cu globalizarea, 
se realizează şi o cooperare tot mai 
strânsă şi complexă între organizaţiile 
criminale. Se evidenţiază, cu pregnanţă, 
o specializare a cartelurilor pe diferite 
tipuri de droguri, iar pe de altă parte, 
organizaţiile criminale implicate în 
traficul de droguri sunt angrenate, tot 
mai mult, şi în alte forme de activităţi 
infracţionale, din ce în ce mai 
organizate şi violente, folosind 
mijloace tehnice tot mai sofisticate şi 
sisteme de comunicare, de 
transmisiuni, etc.; în acest fel ele 
controlează, în general, întregul circuit 
al drogurilor sau producţiei de droguri, 
până la desfacerea cu amănuntul. 

Organizaţiile criminale implicate în 
traficul de droguri, depozitează mari 
cantităţi în ţările în care sistemul 
legislativ în materie este necores-
punzător, ori pedepsele prevăzute sunt 
mici, iar pentru tranzit sau trafic 
folosesc, cu predilecţie, teritoriul 
statelor care nu sunt semnatare ale 
tratatelor internaţionale privitoare la 
droguri ori, dacă le-au ratificat, nu au 
luat măsuri de aplicare a prevederilor 
acestora. De asemenea, sunt preferate 
teritoriile ţărilor care se confruntă cu 
războaie civile, activităţi teroriste, 
instabilitate politică, conflicte etnice, 
sau statele care nu pot asigura controlul 
guvernamental asupra drogurilor ori în 
care sistemele de control vamal, 
financiar şi judiciar nu funcţionează cu 
eficienţă corespunzătoare. 

cartels are increasing [2] and with 
globalization is done and ever closer 
and complex cooperation between 
criminal organizations. It highlights 
strongly a specialization of cartels on 
the different types of drugs, on the 
other hand, criminal organizations 
involved in drug trafficking are 
increasingly involved in other forms 
of criminal activities, becoming more 
organized and violent using more 
sophisticated technical equipment and 
communication systems, 
transmissions - thus controlling in 
general the entire circuit of drugs or 
drug production, to retail termination. 

Criminal organizations involved in 
drug trafficking store large quantities 
in countries where the legal system is 
inadequate or penalties are small and 
for transit and traffic use mainly the 
territory of states that are not 
signatories to international treaties 
concerning drug or if they have 
ratified them, they have not taken 
measures to implement their 
provisions. Also preferred are 
territories of the countries facing civil 
wars, terrorist activities, political 
instability, ethnic conflicts, and states 
that cannot ensure government control 
over the drugs or border control 
systems, financial and judicial they do 
not work efficiently. 

Most regions of the world are 
marked by an increase in the 
consumption of psychotropic 
substances. If in the past could be 
differences between countries 
producing and drug-consuming 
countries, it is now clear that such 
distinctions have no importance 
because virtually all of the producing 
and consuming countries have 
become more or less producers and 
the term "transit country" has lost its 
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 Majoritatea regiunilor lumii este 
marcată de o creştere a consumului de 
substanţe psihotrope. Dacă, în trecut, se 
puteau face deosebiri între ţările 
producătoare şi ţările consumatoare de 
droguri, acum este evident că asemenea 
diferenţieri nu mai au importanţă, 
pentru că, în cvasitotalitatea lor, ţările 
consumatoare au devenit şi 
producătoare, într-o măsură mai mare 
sau mai mică, iar termenul de „ţări de 
tranzit” şi-a pierdut din semnificaţia 
iniţială, acestea devenind, de regulă, 
consumatoare şi chiar producătoare. 

În multe state, creşterea consumului 
de droguri este justificată prin lipsa 
unei legislaţii eficiente şi a unui control 
corespunzător, asupra circulaţiei 
substanţelor ce se administrează pentru 
calmarea suferinţelor unor bolnavi, fie 
în unităţi sanitare, fie în ambulatoriu. 
Astfel, într-un număr tot mai mare de 
ţări, se constată folosirea pe scară largă 
a produselor ce conţin codeină, utilizate 
la prepararea siropurilor de tuse şi care, 
neeliberate pe baza reţetelor medicale, 
ajung să fie vândute pe piaţa liberă, 
efectele consumului necontrolat fiind 
foarte dăunătoare.  

Deosebit de periculoasă este şi 
creşterea abuzivă a consumului de 
morfină, mai ales pentru tratarea 
durerilor (în special la suferinzii de 
cancer), cifra anuală a acestor produse 
opiacee, consumate în lume, depăşind 
200 tone echivalent morfină.  

Cu toate măsurile luate pe plan 
mondial, în vederea reducerii zonelor 
de cultură a opiaceelor şi limitării 
posibilităţilor de sustragere a acestor 
substanţe folosite în domeniul medical, 
mărirea producţiei  narcoticelor a avut 
şi are, în continuare, un efect negativ 
asupra raportului mondial dintre 
creşterea continuă a cererii şi consumul 
produselor respective. 

original meaning, becoming, as a rule, 
both consumer and producer. 

In many states increase of drug use 
is justified by the lack of effective 
legislation and an adequate control 
over the movement of substances 
administered to relieve the suffering 
of sick, either in health care facilities 
or outpatient. Thus, in a growing 
number of countries there is a 
widespread use of products containing 
codeine, used in the preparation 
cough syrups and which, not released 
on prescriptions end up being sold on 
the open market, the effects of the 
uncontrolled consumption being very 
harmful. 

Particularly dangerous is the 
increasing abuse of morphine 
consumption, especially for the 
treatment of pain (particularly cancer 
sufferers), the annual turnover of 
these world opioid consumed 
products exceeding 200 tons 
morphine equivalent. 

With all global measures to reduce 
growing areas of opiates and 
limitation on removal of the 
substances used in the medical field, 
increased production of narcotics has 
had and still has a further negative 
effect on global ratio of continuous 
growth in demand and consumption 
of products. 

Many states even signatories of the 
international conventions determining 
drug, slow to establish control 
measures on certain psychotropic 
substances and traffickers are using 
loopholes to divert this kind of 
products for illegal consumption. 

Also, a large amount of drug 
substances on the black market comes 
from countries that the export control 
measures are weak or nonexistent, 
and the customs cannot do their duty 
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Multe state, chiar semnatare ale 
convenţiilor internaţionale care 
stabilesc regimul drogurilor, întârzie să 
instituie măsuri de control asupra 
anumitor substanţe psihotrope, iar 
traficanţii folosesc lacunele legislative 
pentru a deturna acest gen de produse 
spre un consum ilicit.  

De asemenea, o mare cantitate de 
substanţe drogante de pe piaţa neagră, 
provine din ţările în care măsurile de 
control în domeniul exportului sunt 
slabe sau inexistente, iar organele 
vamale nu-şi fac datoria în mod 
corespunzător. 

 
2. Situaţia producţiei consumului 

şi traficului de droguri în diferite 
regiuni ale lumii  

 
O mai bună cunoaştere a răspândirii 

flagelului pe care îl reprezintă traficul 
şi consumul de droguri, presupune o 
analiză a situaţiei existente în diferite 
zone ale lumii, întrucât fiecare regiune 
îşi are specificul său.  

Din documentarea și analiza 
efectuată prin această cercetare, la nivel 
global, rezultă o serie de aspecte 
extrem de importante specifice 
diferitelor zone, după cum urmează: 

 
a. America de Sud. Majoritatea 

ţărilor sud-americane cultivă canabisul 
pentru consumul local, dar şi pentru 
pieţele ilegale din alte state, dintre 
acestea remarcându-se Columbia, unde 
se estimează că sunt cultivate anual 
peste 700 hectare. 

Totodată, a luat amploare cultivarea 
macului, îndeletnicire ce este mai 
profitabilă decât cultivarea tufişurilor 
de coca, estimându-se, că pe teritoriul 
columbian plantaţiile de mac acoperă 
zeci de mii de hectare, iar în Ecuador şi 
în Peru această cultură ocupă suprafeţe 

properly. 
 
2. Consumption production and 

drug trafficking in different regions 
of the world 

 
A better understanding of the 

spread of the scourge that is the drug 
trafficking involves an analysis of the 
situation in different parts of the 
world, as each region has its specifics. 

From the documentation and 
analysis conducted by this research, 
globally level, resulting a series of 
extremely important issues specific to 
different areas, as follows: 

 
a. South America. Most South 

American countries – of which 
remarking Columbia, where it is 
estimated that 700 hectares are 
cultivated annually - grow cannabis 
for local consumption, but also for 
illicit markets in other states. 

Also opium cultivation increased, 
occupation which is more profitable 
than cultivating coca bushes 
estimating that on the Colombian 
territory poppy plantations cover 
thousands of acres, and in Ecuador 
and Peru this crop occupies 
considerable areas. 

Regarding the coca paste, Peru 
remains the main producer in the 
world, specific plantations spreading 
over an area of approximately 
130,000 to 200,000 hectares, followed 
by Bolivia with 40,000 hectares, 
Colombia and Ecuador. 

Illegal use of the drug is favored by 
the absence of prohibitive regulations. 
The Bolivian law allows chewing 
coca and even manufacture by some 
private companies of the product 
known as "coca notes" or others, 
considered by authorities as 
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considerabile. 
În ce priveşte pasta de coca, Peru 

rămâne principalul producător mondial, 
plantaţiile specifice fiind întinse pe o 
suprafaţă de aproximativ 130.000-
200.000 hectare, urmând Bolivia cu 
aproximativ 40.000 hectare, Columbia 
şi Ecuadorul. 

Folosirea ilegală a acestui drog, este 
favorizată de lipsa reglementărilor 
prohibitive. Astfel, legislaţia boliviană 
permite mestecatul de coca, şi chiar 
prepararea de către unele companii 
private a produsului denumit „note de 
coca”, sau a altora, considerate de 
autorităţi drept substanţe de uz 
farmaceutic. 

Consumul de pastă de coca, sub 
diferite forme (mate, basuco, pitillo, 
etc.), este frecventă în Bolivia, Chile, 
Columbia, Ecuador şi Peru, iar fumatul 
acestei paste, deosebit de dăunător 
pentru sănătate, este practicat îndeosebi 
de tineri şi persoanele foarte sărace, 
care nu au bani pentru procurarea unor 
derivaţi. 

Consumul tot mai ridicat de 
amfetamine, anxiolitice şi de alte 
asemenea produse farmaceutice, în 
unele state sud-americane, reprezintă 
un fenomen ce devine periculos, 
datorită faptului că aceste substanţe 
psihotrope se pot procura fără reţete, 
preparatele de farmacie nefiind 
verificate întotdeauna de specialişti. De 
altfel, există numeroase lacune în 
sistemul de aprovizionare şi desfacere a 
medicamentelor, multe din acestea, 
falsificate sau contrafăcute, făcând 
obiectul contrabandei în ţările 
respective şi peste hotare. 

În ultima perioadă, se constată 
extinderea masivă a activităţii 
cartelurilor columbiene în ţările vecine 
din America de Sud. Astfel, Venezuela 
a devenit ţara prin care se tranzitează 

pharmaceutical substances. 
Consumption of coca paste in 

various forms (mate, basuco, Pitillo 
etc.) is common in Bolivia, Chile, 
Colombia, Ecuador and Peru, and 
smoking these pills very harmful to 
health, is practiced mainly by young 
people and very poor people who 
have no money for the purchase of 
derivatives. 

Increasing consumption of 
amphetamines, anxiolytics and other 
pharmaceuticals also in some South 
American countries, is a phenomenon 
that is dangerous, because these 
psychotropic substances can be 
bought without prescription; 
preparations in pharmacy are not 
always verified by specialists. 
Moreover, there are many 
shortcomings in the purchase and sale 
of drugs, many of them forged or 
counterfeit, subject to smuggling in 
these countries and abroad. 

Lately there is a massive expansion 
of Colombian cartel activity in 
neighboring countries in South 
America. Thus, Venezuela has 
become the country through which 
large quantities of cocaine are 
transited. From here drug traffickers 
send tons of in Europe, notably on 
water transport and air transport, 
while deliveries to the U.S. are made 
exclusively by air transport. 

Argentina, Brazil and Chile have 
become transit countries for 
trafficking drugs and zones and free 
ports in the Uruguayan territory are 
serious grounds and almost safe for 
handling and shipment of drugs in 
different regions of the world. 

 
b. Central America and the 

Caribbean. Particularly advantageous 
geographical position of Caribbean to 
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cantităţi importante de cocaină. De aici, 
traficanţii trimit tone de drog în 
Europa, folosind  în special transportul 
pe apă şi pe cel aerian, în timp ce 
livrările către S.U.A. se fac exclusiv pe 
calea aeriană. 

Argentina, Brazilia şi Chile au 
devenit ţări de tranzit, pentru drogurile 
destinate traficului, iar zonele şi 
porturile libere de pe teritoriul 
uruguaian, reprezintă baze  serioase şi 
aproape sigure pentru manipularea şi 
expedierea stupefiantelor în diferite 
zone ale lumii. 

 
b. America Centrală şi Caraibe. 

Poziţia geografică a Caraibelor, este 
deosebit de avantajoasă, pentru a 
transporta şi tranzita cantităţi 
importante de canabis şi cocaină, pe 
pieţele Americii de Nord şi chiar ale 
Europei. 

Cultivarea canabisului, în special 
pentru consumul local, se practică 
intens în teritoriile respective, cel 
recoltat din Jamaica continuând să fie 
livrat, în cantităţi mari, pe pieţele din 
S.U.A. şi Canada. De altfel, Jamaica, în 
care  canabisul este cultivat de peste 50 
de ani, rămâne principalul furnizor din 
zonă, dar şi o ţară cu foarte mulţi 
consumatori, în special tineri. 

Totodată, din ce în ce mai multe 
suprafeţe din America Centrală sunt 
cultivate cu mac, înregistrându-se o 
creştere permanentă a producţiei de 
opiu. 

Problema cea mai gravă pentru 
această zonă o constituite însă traficul 
de cocaină, extins chiar şi în Guatemala 
şi Bahamas, cât şi Nicaragua (în ultimii 
ani), ca urmare a desfiinţării unei părţi 
a Armatei sandiniste şi a Miliţiilor 
populare. 

 
 

transport and transit quantities of 
cannabis and cocaine on markets of 
North America and even Europe. 

Cannabis cultivation, especially for 
local consumption is significant in 
their respective territories, the 
harvesting of Jamaica continue to be 
delivered in large quantities in the 
USA and Canada. Moreover, Jamaica, 
where cannabis is grown for over 50 
years, remains the main supplier in 
the area, but also a country with many 
consumers, especially young people. 

However, increasingly more areas 
of Central America are planted with 
poppy, registering a permanent 
increase in opium production. 

The most serious problem for this 
area is the cocaine trafficking 
extended even in Guatemala and the 
Bahamas, and Nicaragua (in recent 
years) as a result of the abolition of 
part of the Sandinista army and 
popular militias. 

 
c. North America. U.S., Mexico 

and Canada face drug trafficking long 
time, but lately their governments 
have an effective drugs policy. 

In the U.S., thanks to the measures 
taken, especially after 1990, the 
number of drug consumers diminishes 
from year to year, but instead there 
are increased cases of serious illness 
and accidents due to higher purity and 
the damaging effect of drugs, 
especially heroin, power growing of 
cannabis obtained derivatives, and 
using new methods of administration. 

Abuse of drugs, particularly crack 
cocaine's form, however, is a 
particularly important issue for 
juvenile offenders in the U.S., but 
especially for those living on the 
periphery of society. 

Although large quantities of 
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c. America de Nord. S.U.A., Mexic 

şi Canada, se confruntă de mult timp cu 
traficul şi consumul de droguri, însă, în 
ultima perioadă, guvernele acestora duc 
o politică antidrog eficientă. 

În S.U.A., datorită măsurilor 
întreprinse, mai ales după anul 1990, 
numărul consumatorilor de droguri se 
diminuează de la an la an. În schimb, 
au crescut cazurile de îmbolnăviri 
grave şi accidente, datorate creşterii 
purităţii şi efectului distrugător al 
drogurilor, mai ales a heroinei, puterii 
sporite a derivatelor obţinute din 
canabis, dar şi folosirii unor metode noi 
de administrare. 

Abuzul de stupefiante, îndeosebi de 
cocaină sub forma crack-ului, 
constituie însă o problemă deosebit de 
importantă pentru minorii şi tinerii din 
S.U.A., dar mai ales pentru cei care 
trăiesc la periferia societăţii. 

Deşi cantităţile importante de 
canabis consumat în S.U.A. îşi au 
provenienţa din Mexic, Columbia şi 
Jamaica, în ultimul timp a luat 
amploare cultivarea acestui produs şi 
pe suprafeţe tot mai mari din această 
ţară, realizându-se astfel o nouă sursă 
de aprovizionare a vastei pieţe 
americane a drogurilor. 

Canabisul reprezintă drogul cel mai 
utilizat şi în celelalte ţări, respectiv în 
Mexic şi Canada .  

În Mexic, heroina produsă ilicit, este 
exportată aproape în totalitate în 
S.U.A., unde reprezintă circa 25% din 
existentul de pe piaţă, restul fiind 
livrată în zonele din sud-vestul şi sud-
estul Asiei şi în Columbia. 

Cocaina şi mai ales crack-ul, 
reprezintă o ameninţare deosebită 
pentru societatea americană, în toate 
marile oraşe distribuindu-se mari 
cantităţi, aduse de cartelurile 

cannabis consumed in the U.S. have 
their origin in Mexico, Colombia and 
Jamaica, in recent times this product 
has gained growing on more areas in 
the country, thus achieving a new 
source of supply to the vast American 
market of drugs. 

Cannabis is the drug most used in 
other countries, namely Mexico and 
Canada. 
Illicit heroin produced in Mexico is 
almost entirely exported to the U.S., 
where represents about 25% of the 
existing market, the rest being 
delivered in areas of southwestern and 
south-east Asia and in Colombia. 
Cocaine and especially crack is a 
threat to American society and in all 
major cities are distributing large 
amounts brought by the Colombian 
cartels. 

Mexico, a poor country, faces with 
the consumption of hallucinogens; 
there are many consumers among 
children, youth and the poor people 
on the outskirts of cities. 

 
d. East and Southeast Asia. The 

largest quantities of opium in the 
world are produced in South East 
Asia, in the area there are large 
plantations of opium, especially at the 
border of Burma, in Laos, Thailand 
and Vietnam. 

Drug scourge has spread to all the 
countries of Southeast Asia where, for 
centuries, swarm gang of gangsters 
who are involved more and more in 
the illegal drug trade. 

Cannabis is grown mostly in Laos, 
Burma, Thailand; the drug is intended 
for consume more in Hong Kong, 
Indonesia, Malaysia, Philippines, 
Japan and Korea. 

South-East Asia has also the most 
complex heroin refining laboratories, 
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columbiene.  
Mexicul, fiind o ţară mai săracă, se 

confruntă cu consumul de 
halucinogene, existând numeroşi 
consumatori în rândul minorilor, 
tinerilor şi al săracilor de la periferia 
oraşelor. 

 
d. Asia de Est şi de Sud-Est. Cele 

mai mari cantităţi de opiu din lume, se 
produc în Sud-Estul Asiei, în zonă 
existând plantaţii foarte mari de mac, 
mai ales la frontierele Birmaniei, în 
Laos, Thailanda şi Vietnam.  

Flagelul drogurilor s-a extins în 
toate ţările Asiei de Sud-Est unde, de 
sute de ani, mişună bande de gangsteri, 
care s-au implicat din ce în ce mai mult 
în comerţul ilegal de droguri. 

Canabisul, este cultivat mai ales în 
Laos, Birmania, Thailanda, acest drog 
fiind destinat consumului mai mult în 
Hong-Kong, Indonezia, Malaezia, 
Filipine, Japonia şi Coreea. 

Regiunea de Sud-Est a Asiei deţine, 
de asemenea, cele mai multe şi 
complexe laboratoare de rafinare a 
heroinei, numai în zona de frontieră 
dintre Myanmar şi Thailanda existând 
circa 25 de laboratoare clandestine, 
care produc şi livrează anual peste 10 
tone din acest drog. 

China, Taiwan, Hong-Kong, 
Japonia, Malaezia, Filipine, Coreea, 
Thailanda şi Vietnam, sunt state ale 
căror teritorii sunt folosite, tot mai 
mult, pentru tranzitarea drogurilor către 
Australia, Canada şi S.U.A., iar 
Bangkokul, reprezintă cel mai 
important punct din care se îmbarcă 
curierii ce transportă heroina către 
Europa şi America de Nord, atât pe 
mare, cât şi cu aeronavele. 

În zonă s-a dezvoltat, în ultima 
perioadă, fabricarea ilicită, traficul şi 
consumul de amfetamine, mai ales de 

only in the border area between 
Myanmar and Thailand there are 
about 25 clandestine laboratories that 
produce and deliver more than 10 tons 
per year of this drug. 

China, Taiwan, Hong Kong, Japan, 
Malaysia, the Philippines, Korea, 
Thailand and Vietnam are countries 
whose territories are increasingly used 
for drug transit to Australia, Canada 
and USA and Bangkok is the most 
important point for boarding of 
couriers carrying heroin to Europe 
and North America, both at sea and 
aircraft. 

The area has grown in recent years, 
the illicit manufacture, trafficking and 
use of amphetamines, especially 
methamphetamine. 

In Japan and Korea 
methamphetamine is the most used 
drug, and in Thailand the abuse of 
such substances in the form of tablets, 
led to the production of numerous 
accidents with serious consequences. 

 
e. South Asia. Most widespread 

crop in this region is cannabis, it can 
be found within the six states in the 
region, mainly in the areas of jungle 
in southeastern Sri Lanka, Bangladesh 
and the provinces Kerala, Manipur, 
Nagaland and Tamil Nadu in India. 

Large quantities of oil and 
cannabis resin were seized in Nepal, 
which remains the supplier of such 
goods to Europe and Zaire. 

Cannabis cultivation is done 
extensively in Lesotho, Malawi, 
South Africa, Uganda and Zambia. 

Cannabis cultivation in Morocco 
covers over 50,000 hectares, the 
country is the main supplier to Europe 
- drug loading points being major 
ports of North Africa and Eastern 
Europe. 
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metamfetamine.  
În Japonia şi Coreea, 

metamfetaminele constituie cel mai 
utilizat drog, iar în Thailanda consumul 
abuziv de asemenea substanţe, sub 
forma tabletelor, a dus la producerea a 
numeroase accidente rutiere cu urmări 
grave. 

 
e. Asia de Sud. Cultura cea mai 

răspândită în această regiune este 
canabisul, ea regăsindu-se pe teritoriul 
celor 6 state din zonă, cu predilecţie în 
zonele de junglă, din sud-estul Sri-
Lanka, în Bangladesh, cât şi în 
provinciile Kerala, Manipur, Nagaland 
şi Tamil Nadu, din India.  

Mari cantităţi de răşină şi ulei de 
canabis au fost confiscate în Nepal, 
care rămâne furnizor constant de  astfel 
de produse către Europa şi Zair.  

Cultivarea canabisului, se realizează 
pe scară largă şi în Leshoto, Malawi, 
Africa de Sud, Uganda şi Zambia.  

În Maroc, culturile de canabis 
acoperă peste 50.000 de hectare, 
această ţară reprezentând principalul 
furnizor pentru Europa - punctele de 
încărcare a drogurilor fiind porturile 
mari ale Africii de Nord şi de Est. 

În Egipt şi Kenya, există culturi 
intensive de opiacee, iar aeroporturile 
din Africa de Vest, ca şi porturile din 
aceeaşi regiune, sunt folosite de 
organizaţiile criminale internaţionale 
pentru a primi şi tranzita transporturile 
de heroină provenite din Asia, 
principalii curieri fiind selecţionaţi din 
rândul nigerienilor. 
 

f. Europa. Heroina și cocaina, 
continuă să fie responsabile pentru un 
procent ridicat al problemelor de 
sănătate, al morbidităţii și mortalităţii 
asociate consumului de droguri în 
Europa. În mai multe privinţe s-a 

In Egypt and Kenya there are 
cultures of intensive opioid and 
airports in West Africa, as ports in the 
same region are used by international 
criminal organizations to receive and 
transmit shipments of heroin from 
Asia, the main runners are selected 
from among Nigerians. 

 
f. Europe. Heroin and cocaine 

continue to be responsible for a high 
percentage of health problems, the 
morbidity and mortality associated 
with drug use in Europe. In many 
respects considerable progress has 
been made, even if unevenly, but it 
could be compromised by changing 
circumstances or the inability to 
continue to develop the measures. 

Different "products" of cannabis 
are available on the European market, 
increasing domestic production 
leading increasingly to replace 
imported resin with indigenous 
production products. 

Cocaine, amphetamines, ecstasy 
and synthetic catinonele can be 
considered competitive products and 
to a certain degree, interchangeable 
by the consumer. In this context, it is 
likely that the availability of 
substances, and the price or quality to 
influence consumer choices, leading 
to observable volatility on the current 
market of stimulant substances. 

Although extensive cocaine use is 
limited to certain countries in the 
South and West, the drug remains in 
terms of overall figures, the most 
illicit stimulant substance commonly 
consumed in Europe. 

Since the 1970s, heroin use, 
particularly by injection, was the 
source of many negative 
consequences related to drug use in 
Europe. Given the problems resulting 
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realizat un progres considerabil, chiar 
dacă neuniform, însă acesta ar putea fi 
periclitat prin schimbarea 
circumstanţelor sau prin incapacitatea 
de a continua dezvoltarea măsurilor. 

Diferite „produse” de canabis, sunt 
disponibile în prezent pe piaţa 
europeană, creșterea producţiei interne 
conducând, tot mai mult, la înlocuirea 
rășinii importate, cu produsele din 
producţie indigenă. 

Cocaina, amfetaminele, ecstasy și 
catinonele de sinteză, pot fi considerate 
produse concurente și, într-o anumită 
măsură, interschimbabile de către 
consumator. În acest context, este 
probabil ca disponibilitatea 
substanţelor, precum și preţul sau 
calitatea, să influenţeze alegerile 
consumatorilor, conducând la 
volatilitatea observabilă pe piaţa 
actuală a substanţelor stimulatoare. 

Deși consumul extins de cocaină 
este limitat la anumite ţări din sud și 
din vest, drogul rămâne în continuare, 
în ceea ce privește cifrele globale, 
substanţa stimulatoare ilicită cel mai 
frecvent consumată în Europa .  

Începând cu anii 1970, consumul de 
heroină, în special prin injectare, a 
reprezentat sursa unui număr mare de 
consecinţe negative legate de consumul 
de droguri în Europa. Având în vedere 
problemele rezultate din consumul de 
heroină (incluzând decese prin 
supradoză, răspândirea HIV și a 
virusului hepatitei C, în rândul 
consumatorilor de droguri prin 
injectare) și criminalitatea asociată, 
politica europeană în materie de 
droguri s-a concentrat în principal 
asupra abordării problemelor legate de 
acest drog. De asemenea, chiar dacă 
problemele respective persistă în 
prezent, nivelul lor este mai scăzut, 
putându-se observa impactul politicilor 

from heroin use (including overdose 
deaths, the spread of HIV and 
hepatitis C among injecting drug 
users) and associated crime, drug 
European policy focused mainly on 
addressing issues related to this drug. 
Also, even if those problems still 
exist, their level is low, noticing the 
impact of effective policies practiced, 
reflected especially in long-term 
decline in heroin consumption, 
especially by injection. 

Decreasing indicators on trends of 
drug use in general, by injection 
suggest, moreover, that this 
particularly dangerous behavior is in 
decline. Overall, just over a third 
(36%) of those entering treatment for 
heroin-related problems currently 
carried injecting drug use as the main 
way [3]. 

 
3. Romania in the circuit of 

drugs 
 
Before 1990, Romania was a 

country of transit of narcotics from 
the East to Western Europe and to a 
very limited extent, outlet or drug use. 

They were later smuggled drugs in 
Romania to be placed on consumers 
and transit operations have increased 
both in number and volume. 

Located in geographically terms at 
the crossroads of main roads linking 
drug consuming countries and 
production countries, Romania is a 
favorable transit for drug traffickers. 
Road leading from Afghanistan, 
passing through Istanbul, Sofia, 
Bucharest and Belgrade, and heading 
for Western Europe make up the so-
called "Balkan route". 

National networks have been 
established for the distribution of 
narcotic drugs and psychotropic 
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eficiente practicate, reflectat mai ales în 
declinul, pe termen lung, în ceea ce 
privește consumul heroinei, în special 
prin injectare. 

Indicatorii, în descreştere, privind 
tendinţele consumului de droguri prin 
injectare, în general sugerează, de 
altfel, că acest comportament deosebit 
de periculos se află în declin. Astfel, 
doar puţin peste o treime (36 %) dintre 
persoanele care încep un tratament 
pentru probleme legate de heroină, 
raportează în prezent injectarea 
drogului ca principala modalitate de 
consum [3]. 

 
3. România în circuitul drogurilor 
 
Înainte de anul 1990, România era o 

ţară de tranzitare a stupefiantelor din 
Orient către Europa de Vest şi, într-o 
măsură foarte mică, piaţă de desfacere 
sau consum de droguri.  

Ulterior, au fost introduse ilegal 
stupefiante în România, pentru a fi 
plasate la consumatori, iar operaţiunile 
de tranzitare au sporit, atât ca număr, 
cât şi ca volum.  

Aşezată, din punct de vedere 
geografic, la răspântia marilor drumuri 
ce leagă ţările consumatoare de 
droguri, de cele producătoare, România 
reprezintă un loc prielnic de tranzit 
pentru traficanţii de droguri. Căile 
rutiere care pornesc din Afganistan, 
trec prin Istanbul, Sofia, Bucureşti şi 
Belgrad, şi se îndreaptă spre Europa 
Occidentală, alcătuiesc aşa-numita 
„rută balcanică”. 

Au fost înfiinţate reţele naţionale de 
distribuire a stupefiantelor şi a 
substanţelor psihotrope provenite de la 
reţelele internaţionale de traficanţi, 
ceea ce a dus la sporirea alarmantă a 
numărului de consumatori, mai ales în 
rândul tinerilor.  

substances from international 
trafficking networks, which led to the 
alarming increase in the number of 
consumers, especially among young 
people. 

Using drugs - including morphine, 
heroin and hallucinogens such as LSD 
- is associated in all countries with 
social deviations which are, on the 
one hand, robberies, extortion, 
bribery, assaults and murders, and on 
the other hand, poverty, 
unemployment, homelessness, 
illiteracy, etc. 

Legislative gaps, lack of training 
and the tolerance of the authorities to 
control border traffic of psychoactive 
substances in Romania, lowering 
living standards, traffickers policy to 
first offer free products or low-priced, 
made Romania to become very fast a 
consuming country, a country where 
drug trafficking is becoming more 
organized and the number of drug 
users increased from year to year [4]. 

In order to address the criminal 
activity of drug traffickers, the police 
and the courts have permanently 
improved means and methods of 
fighting for the capture and conviction 
of them. 

In this regard, the Law 143/2000 
with subsequent amendments, allows 
the use of methods successfully used 
in Western countries. Thus, the use of 
undercover agents, controlled 
deliveries of drugs, wiretapping and 
surveillance operations represent only 
part of the means successfully 
introduced in our country to prevent 
the activities of drug traffickers. 

 
Conclusions 
 
The issue of drugs is vast thanks to 

the lenient attitude manifested over 
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Folosirea drogurilor - între care 
morfina, heroina şi halucinogenele de 
tipul LSD - este asociată, în toate 
statele, inclusiv în România, cu 
derapajele sociale cum sunt, pe de o 
parte, furturile, extorcarea de bani, 
mita, atacurile şi asasinatele, iar de 
cealaltă parte, sărăcia, şomajul, lipsa de 
locuinţe, analfabetismul, etc. 

Lacunele legislative, lipsa de 
pregătire şi toleranţa autorităţilor de a 
controla traficul de substanţe 
psihoactive la graniţe şi pe teritoriul 
României, scăderea nivelului de trai al 
populaţiei, politica traficanţilor de a 
oferi, la început, produsele gratis ori cu 
preţuri mici, au făcut ca România să 
devină foarte repede şi o ţară 
consumatoare, o ţară în care traficul de 
stupefiante este din ce în ce mai 
organizat, şi în care numărul 
consumatorilor de droguri a crescut de 
la an la an [4]. 

În scopul contracarării activităţii 
infracţionale a traficanţilor de droguri, 
poliţia şi organele de justiţie şi-au 
îmbunătăţit permanent metodele şi 
mijloacele de luptă, pentru prinderea şi 
condamnarea acestora. 

În acest sens, Legea 143/2000 cu 
modificările şi completările ulterioare, 
permite folosirea unor metode utilizate 
cu succes în statele occidentale. Astfel, 
folosirea agenţilor sub acoperire, a 
livrărilor supravegheate de droguri, 
interceptarea convorbirilor telefonice şi 
supravegherea operativă, reprezintă 
numai o parte din mijloacele introduse 
cu succes în ţara noastră, pentru a 
împiedica activităţile desfăşurate de 
traficanţii de droguri. 

 
Concluzii 
 
Problematica drogurilor este vastă, 

aceasta datorându-se atitudinii 

time, which allowed drug trafficking 
and consumption to reach alarming 
proportions today. 

Despite measures taken 
internationally and by states 
nationwide, including our country, 
many networks of traffickers, 
sometimes with the complicity of 
"white collar", manage to distribute 
drugs to a large number of people, 
especially young people who become 
dependent and because of the 
neuropsychological disorders that 
occur due, commit serious offenses 
under the criminal law, to obtain 
money needed for the purchase of 
growing "doses". 

Taking into account the negative 
consequences for risk addiction and  
the danger of crime increase, it is 
necessary to intensify the drug issue 
criminological study, for finding the 
most effective ways to combat this 
scourge, so that you can get to the top 
"pyramid" in each case subject to 
criminal investigation, which would 
allow the dismantling of trafficking 
networks as a whole and not just 
taking action against small retailers 
that have a direct connection with 
consumers caught or who denounced 
by requiring specialized organ 
detoxification support. 

Nobody knows exactly how many 
drug addicts there are. Official 
statistics obtained by the authorities 
and which are often overcome, 
recognize that the number of those 
involved is much higher. 

Dependence on tobacco, alcohol 
and barbiturates is a global problem 
concerning the health and welfare of 
millions of people, but far more 
serious is the commonly use of 
narcotics "countries" whose 
prevalence is increasing, despite the 
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îngăduitoare manifestată, de-a lungul 
timpului, care a permis traficului şi 
consumului de droguri să atingă 
proporţiile îngrijorătoare de astăzi. 

În ciuda măsurilor luate pe plan 
internaţional, cât şi de către state, la 
nivel naţional, inclusiv în ţara noastră, 
numeroase reţele de traficanţi, uneori 
cu complicitatea „gulerelor albe”, 
reuşesc să distribuie droguri unui 
număr mare de persoane, mai ales 
tinere, care, devenind dependente, 
urmare tulburărilor neuropsihice ce se 
produc, comit fapte grave prevăzute de 
legea penală, pentru obţinerea banilor 
necesari procurării „dozelor”, în 
continuă creştere. 

Avându-se în vedere urmările 
nefaste pentru toxicomani şi pericolul 
creşterii criminalităţii, este necesar să 
se intensifice studiul criminologic al 
problematicii drogurilor, pentru găsirea 
celor mai eficiente metode de luptă 
împotriva acestui flagel, astfel încât să 
se poată ajunge până la vârful 
„piramidei”, în fiecare caz supus 
cercetării penale, ceea ce ar permite 
anihilarea reţelelor de traficanţi în 
întregime, şi nu doar luarea de măsuri 
împotriva micilor distribuitori, ce sunt 
în legătură directă cu consumatorii 
prinşi ori care se autodenunţă, 
solicitând sprijinul organelor 
specializate pentru dezintoxicare. 

Nimeni nu ştie, cu exactitate, câţi 
dependenţi de droguri există. 
Statisticile oficiale, pe care autorităţile 
le obţin cu greu, şi care adesea sunt 
depăşite, recunosc faptul că numărul 
celor implicaţi este cu mult mai mare. 

Dependenţa de tutun, alcool şi 
barbiturice, este o problemă mondială, 
care priveşte sănătatea şi bunăstarea a 
milioane de oameni, însă cu mult mai 
gravă este utilizarea în mod frecvent a 
narcoticelor „tari”, a căror răspândire 

efforts of some countries to control 
the phenomenon. 
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se intensifică, în ciuda eforturilor unor 
ţări de a controla fenomenul. 
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Rezumat: Traficul de ființe umane, în 
afară de consecințele grave pe care le 
produce victimelor, din punct de vedere 
social și economic, reprezintă un atac grav 
asupra drepturilor fundamentale ale 
omului, democrației și statului de drept. 
Unul dintre aspectele îngrijorătoare ale 
traficului, este creșterea numărului de 
copii victime ale traficului. Traficul de 
ființe umane are un impact enorm, asupra 
psihicului victimelor traficului, cu atât mai 
mult asupra copiilor care sunt victime ale 
traficului de persoane. Prezentul studiu își 
propune să realizeze înțelegerea acestui 
fenomen în multiplele lui dimensiuni, 
pentru a furniza informații relevante ce 
permit actorilor instituționali naționali, 
dezvoltarea de răspunsuri adecvate în 
prevenirea și combaterea acestui adevărat 
flagel al timpurilor noastre. 

 
Cuvinte cheie: trafic de persoane; 

trafic de copii. 

 
 
Introducere 
 
Traficul de persoane, cu diferite 

scopuri de exploatare, este un fenomen 
infracţional internaţional de crimă 
organizată, cu consecinţe grave asupra 
siguranţei, sănătăţii şi drepturilor 
fundamentale ale victimelor. Acest 
fenomen a devenit îngrijorător, 
România fiind o ţară de origine şi de 
tranzit pentru victime. Prinse în 
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Abstract: Human trafficking, besides the 
serious consequences it produces in 
human, social and economic perspective 
represents a serious attack on fundamental 
human rights, democracy and rule of law. 
One of the worrisome aspects of trafficking 
is increasing the number of children 
trafficked. Trafficking in human beings has 
a huge impact on the psyche of trafficked 
persons, the more on the children who are 
victims of trafficking. This study aims to 
achieve understanding of this phenomenon 
in its multiple dimensions, to provide 
relevant information allowing national 
institutional actors, developing appropriate 
responses to prevent and combat this real 
scourge of our times. 
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Introduction 
 
Trafficking in human beings with 

different purposes of exploitation is a 
criminal phenomenon of international 
organized crime, with serious 
consequences for safety, health and 
fundamental rights of victims. This 
phenomenon has become alarming, 
Romania is a country of origin and 
transit for victims. Caught in the trap of 
traffickers, victims are subjected to 
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capcana traficanţilor, victimele sunt 
supuse unor tratamente înjositoare şi 
exploatate în regim de sclavie. 

Toate informaţiile obţinute, până în 
acest moment, din statistici şi alte surse 
la nivel internaţional, arată că pagubele 
umane provocate de ignorarea acestor 
tipuri de infracţiuni sunt în continuă 
creştere, mai ales pentru că numărul de 
copii care cad pradă acestui flagel a 
înregistrat o creştere semnificativă. 

Copiii, reprezintă un procent 
alarmant, din numărul victimelor 
traficului de persoane identificate în 
fiecare an în România. Luând în 
considerare rezultatele principalelor 
studii realizate în ultimii ani, consider 
că există o limită a cunoştinţelor 
privind, în general, noile tendinţe ale 
fenomenului traficului de copii în 
România şi, în mod special, al 
traficului intern, cu precădere după 
anul 2007, când România a devenit stat 
membru UE. 

În lumina statisticilor oferite de 
Baza Naţională de Date a Agenţiei 
Naţionale Impotriva Traficului de 
Persoane, este necesară îmbunătăţirea 
înţelegerii fenomenului în multiplele 
lui dimensiuni, ceea ce va permite 
furnizarea principalilor actori 
instituţionali informaţiile necesare 
dezvoltării de răspunsuri adecvate. 

 
1. Definirea juridică a traficului 

de persoane și de minori 
 
Conform Convenţiei cu privire la 

drepturile copilului, adoptată de 
Adunarea Generală a Organizaţiei 
Naţiunilor Unite, „copil” înseamnă: 
„orice fiinţă umană sub vârsta de 18 
ani, exceptând cazurile în care legea 
aplicabilă copilului stabileşte limita 
majoratului sub această vârstă” [1]. 

Traficul de persoane, aşa cum este 

humiliating treatment and exploited in 
slavery. 

Currently, all information obtained 
from statistics data and other 
international sources shows that human 
losses caused by ignoring these types 
of crimes are growing, especially 
because the number of children who 
fall victim to this scourge has recorded 
a significant increase. 

Children represents an alarming 
percentage of victims of trafficking 
identified every year in Romania. 
Considering the results of its main 
studies conducted in recent years, I 
believe that there is a limit to the 
knowledge of new trends of child 
trafficking in Romania and, 
specifically, the domestic traffic, 
particularly after 2007, when Romania 
became an EU member state. 

In light of the statistics provided by 
the National Database of the National 
Agency Against Trafficking in Persons, 
it is necessary to improve 
understanding of the phenomenon in its 
multiple dimensions, which will 
provide the main institutional actors 
knowledge required to develop 
appropriate responses. 

 
1. Legal definition of human and 

minors trafficking 
 
According to the Convention on the 

Rights of the Child, adopted by the 
General Assembly of the United 
Nations, "child" means "every human 
being below the age of 18 years unless 
under the law applicable to the child, 
majority is attained earlier" [1]. 

Trafficking in human beings, as 
defined in international conventions 
ratified at national level is the 
"recruitment, transportation, transfer, 
harboring or receipt of persons by 
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definit în convenţiile internaţionale 
ratificate la nivel naţional, reprezintă: 
„recrutarea, transportarea, transfe-
rarea, cazarea sau primirea unei 
persoane, prin ameninţare, violenţă 
sau alte forme de constrângere, prin 
răpire, fraudă ori înşelăciune, abuz de 
autoritate sau profitând de 
imposibilitatea acelei persoane de a se 
apăra sau de a-şi exprima voinţa ori 
prin oferirea, darea, acceptarea sau 
primirea de bani ori de alte foloase 
pentru obţinerea consimţământului 
persoanei care are autoritate asupra 
altei persoane, în scopul exploatării 
acestei persoane. Exploatarea constă 
în prostituţia forţată sau altă formă de 
exploatare sexuală, munca forţată sau 
servicii forţate, sclavia sau practici 
similare, aducerea în stare de servitute, 
sau prelevarea de organe” [2]. 

Recrutarea, transportarea, transferul, 
adăpostirea sau primirea unui copil, în 
scopul exploatării, este considerată 
trafic de persoane, chiar dacă recrutorii 
nu fac apel la nici unul dintre 
mijloacele menţionate mai sus. 

 Recrutarea, transportarea, 
transferul, găzduirea sau primirea unei 
persoane, cu vârsta cuprinsă între 0 şi 
18 ani, în scopul exploatării acesteia, 
constituie infracţiunea de trafic de 
minori. 

 
2. Instrumente internaționale 

pentru combaterea traficului de 
persoane și de minori 

 
Convenţia ONU cu privire la 

drepturile copilului, adoptată în 1989 
şi ratificată la nivel naţional începând 
cu 1990, este unul dintre primele 
instrumente internaţionale care 
proclamă necesitatea asigurării 
drepturilor fundamentale ale copilului, 
cum ar fi: dreptul la exprimare şi 

means of threat, violence or other 
forms of coercion, abduction, fraud or 
deception, abuse of authority or taking 
advantage of the person's inability to 
defend themselves or express their will 
or by offering, giving or receiving of 
payments or benefits to achieve the 
consent of a person having control over 
another person, for the purpose of 
exploitation. Exploitation consists in 
forced prostitution or other forms of 
sexual exploitation, forced labor or 
forced services, slavery or practices 
similar servictute brought into, or the 
removal of organs" [2]. 

The recruitment, transportation, 
transfer, harboring or receipt of a child 
for exploitation shall be considered 
trafficking even if recruiters do not 
involve any of the means listed above. 

The recruitment, transportation, 
transfer, harboring or receipt of persons 
aged 0 to 18 years, with the purpose of 
exploitation, constitutes the offense of 
trafficking in minors. 

 
2. International instruments for 

combating human and juvenile 
trafficking 

 
The UN Convention on the Rights 

of the Child adopted in 1989 and 
ratified at national level since 1990 is 
one of the first international 
instruments which proclaims the need 
to ensure children's fundamental rights, 
such as freedom of speech and freedom 
of conscience, to protect the child 
against all forms of violence, whether 
physical or mental, against 
abandonment, neglect, ill-treatment or 
operation, including the sex, all to 
ensure social welfare, spiritual and 
moral health of the child and its 
physical and mental. 

The monitoring Committee of the 
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libertatea de conştiinţă, pentru a proteja 
copilul împotriva oricărei forme de 
violenţă, fie ea fizică sau psihică, 
împotriva abandonului, neglijenţei, a 
relelor tratamente sau exploatării, 
inclusiv a celei sexuale, toate pentru a 
garanta bunăstarea socială, spirituală şi 
morală a copilului, precum şi sănătatea 
fizica şi psihică a acestuia. 

Comitetul de monitorizare a 
Convenţiei ONU privind drepturile 
copilului, a recomandat statelor, 
adoptarea unor măsuri concrete, pentru 
o aplicare adecvată a prevederilor, 
precum: 

- adoptarea legislaţiei, care să 
protejeze copiii de orice tip de 
exploatare sau abuz ori trafic, şi să 
incrimineze aceste fapte ca infracţiuni; 

- organizarea unor campanii extinse 
şi specifice de informare a populaţiei; 

- alocarea resurselor necesare, 
pentru crearea şi dezvoltarea unor 
programe specifice de protecţie şi 
asistenţă a copiilor traficaţi, inclusiv 
programe pentru pregătirea 
persoanlului necesar şi a structurilor 
judiciare specializate în răpirea, 
vânzarea şi traficul de copii; 

- crearea unor strategii naţionale, 
bazate pe mecanisme de dezvoltare și 
coordonare a acestor structuri, şi de 
monitorizare a activităţilor cu potenţial 
infracţional; 

- punerea în practică a unor 
programe de colaborare internaţională, 
în vederea schimbului de informaţii, 
prinderea şi pedepsirea făptuitorilor; 

 
De asemenea, România a semnat 

Convenţia Consiliului Europei privind 
Combaterea Traficului de Persoane, 
pe 16 mai 2005 la Varşovia, convenție 
ce a fost ratificată la nivel naţional prin 
Legea nr. 300/2006. 

Principalele obiective ale 

UN Convention on the Rights of the 
Child recommended states adoption of 
concrete measures for proper 
application of the provisions, such as: 

- adopt legislation to protect children 
from any type of abuse or exploitation 
or trafficking and to criminalize these 
acts as crimes; 

- organizing specific campaigns and 
extensive public information; 

- allocation of resources necessary to 
create and develop specific programs to 
protect and assist trafficked children, 
including programs for training judicial 
personnel needed and structures 
specialized in the abduction, sale and 
trafficking of children; 

- establish strategies based national 
development mechanisms, coordination 
of these structures and monitoring 
potential criminal activity; 

- implementation of programs of 
international cooperation in the 
exchange of information, catching and 
punishing the perpetrators; 

 
Romania also signed the Council of 

Europe Convention on Action against 
Trafficking in Warsaw on May 16, 
2005 which has been ratified nationally 
by Law no. 300/2006. 

The main objectives of the 
Convention are: 

- preventing and combating 
trafficking in persons, ensuring the 
principle of parity between men and 
women; 

- guaranteeing the rights of the 
victims by placing at their disposal the 
necessary legal framework both 
protection and assistance of victims and 
witnesses, as well as ensuring the 
effectiveness of criminal proceedings; 

- strengthening international 
cooperation on trafficking; 
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Convenţiei sunt: 
a. prevenirea şi combaterea 

traficului de persoane, asigurând 
respectarea principiului parităţii între 
bărbaţi şi femei; 

b. garantarea drepturilor 
fundamentale ale victimelor, prin 
punerea la dispoziţia lor a cadrului 
legal necesar protecţiei şi asistenţei, 
atât a victimelor cât şi a martorilor, 
precum şi prin asigurarea eficienţei 
procesului penal; 

c. întărirea cooperării internaţionale 
în domeniul traficului de persoane; 

 
Ultimul instrument internaţional 

referitor la traficul de copii, a fost 
Convenţia privind Protecţia Copilului 
Împotriva Exploatării şi Abuzului 
Sexual, semnată de către România în 
2007.  Convenţia este primul 
instrument legal al Consiliului Europei, 
care prevede incriminarea diferitelor 
forme de abuz sexual al copiilor, 
inclusiv în cadrul familiei, comis de 
unul dintre părinţi, prin folosirea forţei, 
ameninţărilor sau constrângerilor. 
Astfel, pe lângă infracţiunile 
tradiţionale, ca: abuzul sexual, 
prostituţia infantilă, pornografia 
infantilă, etc., a fost incriminat, pentru 
prima dată, aşa numitul „grooming”, 
care constă în înşelarea încrederii 
copilului în scopuri sexuale. 

 
3. Situaţia traficului de copii în 

România 
 
În România, copiii reprezintă 

aproximativ 35% din numărul 
victimelor traficului de persoane 
identificate în fiecare an. Astfel, în anul 
2013 au fost identificaţi 300 de copii, 
în 2014 au fost identificaţi 280 de 
minori (37%), iar în 2015 au fost 
identificaţi 276 (31%). Marea 

Last international instrument on 
trafficking in children has been the 
Convention on Protection of Children 
Against Sexual Exploitation and 
Abuse signed by Romania in 2007. The 
Convention is the first legal instrument 
of the Council of Europe which 
provides for the criminalization of 
various forms of sexual abuse of 
children, including within the family, 
committed by one of their parents by 
force, threats or constraints. Thus, 
besides the traditional offenses: sexual 
abuse, child prostitution, child 
pornography and for the first time so-
called "grooming" the child who is 
deceiving trust for sexual purposes. 

 
3. Situation of child trafficking in 

Romania 
 
Children represent about 35% of the 

identified victims of trafficking every 
year in Romania. In 2013, 300 children 
were identified in 2014 were identified 
280 minors (37%), and 2015 were 
identified 276 (31%). The vast majority 
of trafficked minors are female, about 
90% each year. Three quarters of the 
children were sexually exploited, the 
most vulnerable age group is 14-17 
years old (94%). 

Concerning education of minors 
who have been victims of trafficking 
during this period, a rate of 67% were 
underage recruitment who had 
completed secondary education 
following high school education 
occupying the 2nd level of education 
recorded. 

Half of trafficked children were 
victims of domestic traffic, the other 
half being trafficked for various forms 
of exploitation abroad. The main 
destination countries are Italy (sexual 
exploitation) and Spain (both forced 
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majoritate din minorii traficaţi sunt de 
sex feminin, aproximativ 90% în 
fiecare an. Trei sferturi dintre copii au 
fost exploataţi sexual, categoria de 
vârstă cea mai vulnerabilă fiind 14-17 
ani (94%).  

În ceea ce priveşte educaţia 
minorilor, care au fost victime ale 
traficului de persoane în această 
perioadă, un procent de 67% au fost 
minori cu studii gimnaziale finalizate în 
momentul recrutării, urmând cei cu 
studii liceale, care ocupă locul 2 al 
nivelului de educaţie înregistrat.  

Jumătate dintre copiii traficaţi, au 
fost victime ale traficului intern, 
cealaltă jumătate fiind traficaţi pentru 
diferite forme de exploatare în afara 
ţării.  

Principalele ţări de destinaţie, sunt 
Italia (exploatare sexuală) şi Spania 
(atât exploatare prin muncă forţată, cât 
şi sexuală). Recrutarea minorilor pentru 
exploatare sexuală, muncă forţată şi 
alte tipuri de exploatare, este realizată 
în principal de către cunoştinţe, 
prieteni, dar şi de persoane necunoscute 
anterior recrutării.  

Principala modalitate de exploatare 
a copiilor este cea sexuală, majoritatea 
minorilor sunt victime ale traficului 
intern. Principalele ţări de destinaţie 
sunt: Italia, Spania, Marea Britanie, 
Germania, Grecia, Austria, Olanda, 
Portugalia, Franţa, Belgia, Danemarca 
şi Turcia.  

Dacă în cazul Italiei, principala 
formă de exploatare sexuală a minorilor 
a fost în stradă, în cazurile de trafic 
intern, minorii au fost exploataţi pentru 
oferirea de servicii sexuale mai ales în 
locuinţe, dar şi în alte spaţii închise 
(cluburi, bordeluri, hoteluri) [3]. 

Majoritatea minorilor traficaţi au un 
nivel redus de educaţie, astfel, în 2015 
aproximativ 75% dintre copii traficaţi 

labor exploitation and sexual). 
Recruitment of minors for sexual 
exploitation, forced labor and other 
forms of exploitation is performed 
mainly by acquaintances, friends and 
people unknown previously 
recruitment. 

The main way is the sexual 
exploitation of children, most juveniles 
are victims of domestic traffic. The 
main destination countries are Italy, 
Spain, UK, Germany, Greece, Austria, 
the Netherlands, Portugal, France, 
Belgium, Denmark and Turkey. 

While in Italy, the main form of 
sexual exploitation of minors was in 
the street, in cases of domestic traffic, 
minors were exploited for sexual 
services particularly housing, and other 
confined spaces (clubs, brothels, 
hotels) [3]. 

Most trafficked minors have low 
levels of education so in 2015 about 
75% of trafficked children have at most 
lower secondary education. Given that 
90% of children were at high school 
age, we can appreciate that many 
victims were in a drop out situation 
when recruiting or discontinued studies 
in this context. 

Regarding the the origin 
environment, most minor victims come 
from rural areas, their share is much 
higher than generally which indicates 
that minors are recruited into a greater 
extent in urban areas than adults. 

 
4. The Internet - a way of 

recruiting minors 
 
Today, the main method of 

recruiting minors is the internet. In the 
last 6 years, the rate of Internet 
penetration has increased more than 20 
times. This comes due to the fact that 
Romania adopted in 2009 National 
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au avut cel mult studii gimnaziale. 
Ţinând cont, că 90% dintre copii erau 
la vârsta studiilor liceale, putem aprecia 
că multe victime se aflau în situaţia de 
abandon şcolar, în momentul recrutării 
sau au întrerupt studiile în acest 
context. 

În ceea ce priveşte mediul de 
provenienţă, majoritatea victimelor 
minore provin din mediul urban, 
ponderea acestora fiind mult mai mare 
decât în general, ceea ce indică faptul 
că minorii sunt recrutaţi într-o măsură 
mai mare din mediul urban decât 
adulţii. 

 
4. Internetul - modalitate de 

recrutare a minorilor 
 
Astăzi, principala modalitate de 

recrutare a minorilor este internetul. În 
ultimii 6 ani, rata de penetrare a 
internetului a crescut de mai mult de 20 
de ori. Acest lucru vine ca urmare a 
faptului că România a adoptat, în 2009, 
Strategia naţională privind 
implementarea serviciului universal în 
sectorul comunicaţiilor electronice, 
care urmăreşte asigurarea accesului la 
comunicaţii electronice oricărui 
cetăţean din România. Principiul care 
promovează această strategie este acela 
că, accesul la un set minim de servicii 
de comunicaţii electronice este 
considerat un drept fundamental al 
cetăţenilor, esenţial pentru integrarea 
acestora în comunitate şi, în sens mai 
larg, în societatea informaţională [4]. 

 Potrivit unui studiu realizat la nivel 
european de IAB Europe, România are 
cea mai tânără populaţie ce utilizează 
internetul: 40% sunt tineri cu vârste 
cuprinse între 15 şi 24 ani [5]. În 
România, datorită vârstei scăzute a 
utilizatorilor de internet, frecvenţele 
accesării săptămânale a internetului, 

strategy for implementation of 
universal service in electronic 
communications, which aims to ensure 
access to electronic communications of 
any romanian citizen. The principle 
which promotes this strategy is that the 
access to a minimum set of electronic 
communications services is considered 
a fundamental right of citizens, 
essential for their integration in the 
community and in the information 
society [4]. 

According to a study conducted at 
European level by IAB Europe, 
Romania has the youngest population 
that uses the Internet: 40% are young 
people aged between 15 to 24 years [5]. 
In Romania, due to the low age of 
Internet users, weekly frequencies 
accessing the Internet for entertainment 
and social networking are the highest in 
Europe: Romania ranks first in 
countries who took part in the study 
when using the Internet for discussions 
(chat) or sending text messages in real 
time (instant messaging): more than 
50% of internet users access these 
services at least weekly. 

The Internet is a hostile environment 
in which children may be exposed to 
abuse. However, the Internet is an 
opportunity for children to have access 
to information that would not otherwise 
be accessible so that children should 
not be limited but mostly supervised by 
adults. 

Children and young people who use 
the Internet consider it a place where 
they have a lot of freedom, where they 
can have fun and where they can make 
friends. The Internet aims to replace 
some lucrurii that children can not do 
in ordinary life: to talk about delicate 
things with someone or find someone 
to listen to them problems. According 
to a survey conducted by ANITP, 93% 
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pentru distracţie sau reţele sociale, sunt 
din cele mai ridicate în Europa. 
România este pe primul loc, între ţările 
ce au luat parte la studiu, în cazul 
utilizării internetului pentru discuţii 
(chat) sau trimiterea de mesaje text în 
timp real (instant messaging), peste 
50% dintre utilizatorii de internet 
accesează cel puţin săptămânal aceste 
servicii. 

Internetul este un mediu ostil, în 
care copiii pot fi expuşi unor abuzuri. 
Totuşi, internetul reprezintă o 
oportunitate pentru copii, de a avea 
acces la informaţii care nu ar fi altfel 
accesibile, astfel că accesul copiilor nu 
ar trebui limitat, ci cel mult monitorizat 
de către adulţi.  

Copii şi tinerii care utilizează 
internetul, îl consideră un loc în care au 
foarte multă libertate, unde se pot distra 
şi unde îşi pot face prieteni. Internetul 
are rolul de a înlocui unele lucruri, pe 
care copiii nu le pot face în viaţa 
obişnuită: să vorbească despre lucruri 
delicate cu cineva, sau să găsească pe 
cineva care să îi asculte problemele. 
Potrivit unui sondaj realizat de ANITP, 
93% dintre copiii care au participat la 
sondaj, au recunoscut că obişnuiesc să 
participe la discuţii online, indiferent 
de modalitatea prin care participă la 
aceste discuţii [6]. 

Prin intermediul internetului, prin 
reţelele de socializare, traficanţii iau 
legătura cu victimele și se împrietenesc 
cu ele, speculându-le atât nevoile, cât şi 
temerile. Specialiştii afirmă că, 
structura categoriilor vulnerabile se 
schimbă, că există o creştere notabilă a 
cazurilor în care sunt implicaţi copii 
din familii fără probleme financiare, 
aflaţi la vârsta pre-adolescenţei (12-13 
ani), care au probleme emoţionale ce 
pot fi exploatate de către traficanţi [7]. 
„Teribilismul” şi dorinţa de definire a 

of children who participated admitted 
that use to participate in online 
discussions, regardless of how they 
attend in these discussions [6]. 

Through the Internet, social media, 
traffickers get in touch with victims, 
they earn they trust speculating them 
both needs and fears. Specialists say 
that the vulnerable structure changes, 
there is a notable increase in cases 
involving children in families with 
financial problems, teenagers (12-13 
years) who have emotional problems 
which can be exploited by traffickers 
[7]. The teribilism and the desire to 
define an identity lead to the adoption 
of risky behaviors in relationships with 
others. Thus, traffickers earn the trust 
of minors listening to their problems. 
Traffickers have a high emotional 
intelligence. This feature is common, 
especially on recruiters who use more 
subtle manipulation techniques, 
empathizing with others to meet their 
needs, ensuring in this way achieve the 
ultimate goal, represented by 
recruitment [8]. 

 
5. The causes of child trafficking 
 
For a better understanding of the 

vulnerability of victims before 
recruitment is required thorough 
exploitation of environmental and 
living conditions of children prior 
trafficking. 

An important aspect about exploited 
children is related to their family 
situation. Thus, over 50% of trafficked 
children come from two parent 
families, but also come from single-
parent families, institutionally or 
minors living with relatives. 

Various forms of family 
disintegration contributes dramatically 
to increase the probability of 
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unei identităţi, conduc la adoptarea 
unor comportamente riscante în 
relaţiile cu ceilalţi. Astfel, traficanţii 
câştigă încrederea minorilor 
ascultându-le problemele. Traficanţii 
posedă o inteligenţă emoţională 
ridicată. Această caracteristică este 
întâlnită, în special, în cazul 
recrutorilor, care folosesc tehnici de 
manipulare mai subtile, empatizând cu 
ceilalţi, pentru a veni în întâmpinarea 
nevoilor lor, asigurându-şi în acest mod 
atingerea scopului final, reprezentat de 
recrutare [8]. 

 
5. Cauzele traficului de minori 

 
Pentru o mai bună înţelegere a 

vulnerabilităţii victimelor, în faţa 
recrutării, este necesară explicarea 
aprofundată a condiţiilor de mediu şi de 
trai ale copiilor, anterioare traficului. 

 Un aspect important cu privire la 
copii exploataţi, este cel legat de 
situaţia familială a acestora. Astfel, 
peste 50% dintre copii traficaţi provin 
din familii biparentale, dar provin și din 
familii cu un singur părinte, din mediul 
instituţional sau chiar minori ce 
locuiesc la rude. 

Diversele forme de dezintegrare a 
familiei, contribuie dramatic la 
creşterea probabilităţii de apariţie a 
traficului de copii. Familia, rămâne 
primul şi cel mai important mediu de 
creştere a copiilor, iar orice 
disfuncţionalitate în interiorul acesteia, 
are repercursiuni majore asupra 
vulnerabilităţii copiilor. În familiile 
disfuncţionale, părinţilor le lipseşte 
timpul şi/sau preocuparea pentru 
implicare în viaţa copiilor lor, ei nu 
verifică frecvenţa şcolară sau modul de 
petrecere a timpului liber, nu poartă 
discuţii şi nu-i ascultă pe copii, nu-i 
îngrijesc şi nu-i sprijină, nu le oferă 

occurrence of child trafficking. 
Families remain the first and most 
important medium for raising 
children, and any shortcomings in this 
area has major repercussions on the 
vulnerability of children. In 
dysfunctional families, parents lack the 
time and/or concern for their 
involvement in their children's lives, 
they do not check school attendance or 
leisure mode, doesn’t holds talks and 
listen to children, do not care and 
support, they do not offer emotional 
support and stability, the enviroment is 
being cold and sometimes hostile, the 
absence of affection having negative 
repercussions on child development. 

 
Lack of communication and 

parental affection diminishes the 
capacity for self-protection of children 
[9]. Both the generation gap and lack of 
affection leads children to seek 
attention or emotional comfort or 
material elsewhere. For this they resort 
to friends, neighbors, educators and 
even strangers, to fill the gap and 
shortcomings of human relationships. 
So it may come to trust others and thus 
make contact with potential criminals 
or in environments conducive to 
recruitment. 

 
Violence and abuse in the family, 

either emotional, physical or sexual, is 
seen as an important contributing factor 
recruitment, regardless of social status 
or economic impact. An abusive family 
environment paves the way for various 
forms of abuse which the child will 
have to endure when it will be 
trafficked. Moreover, it is considerd 
that there is a strong link between an 
individual's susceptibility to trafficking 
and its state as observer or subject to 
violence. Proof is the fact that most 
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suport emoţional şi stabilitate, mediul 
fiind rece şi uneori ostil, absenţa 
afecţiunii repercutându-se negativ 
asupra dezvoltării copiilor.  

 
Lipsa comunicării şi a afecţiunii 

parentale, diminuează capacitatea de 
auto-protecţie a copiilor [9]. Atât 
conflictul dintre generaţii, cât şi lipsa 
afecţiunii, îi face pe copii să caute 
atenţia sau confortul emoţional sau 
material în altă parte. Pentru asta 
apelează la prieteni, vecini, educatori şi 
chiar la străini, pentru a umple golul şi 
a compensa deficienţele de relaţii 
interumane. Astfel, ar putea ajunge să 
se încreadă în alte persoane, şi astfel să 
intre în contact cu posibili infractori, 
sau în medii favorabile recrutării.  

 
Violenţa şi abuzul în familie, fie 

emoţională, fizică sau sexuală, este 
văzută ca un important factor 
favorizant al recrutării, indiferent de 
statutul social sau economic al acesteia. 
Un mediu familial abuziv, pregăteşte 
terenul pentru variatele dar constantele 
forme de abuz, pe care va trebui să le 
îndure copilul când va fi traficat. Mai 
mult, se apreciază că există o legătură 
puternică, între susceptibilitatea unui 
individ la trafic şi starea sa de 
observator sau subiect al violenţei în 
familie. Dovadă stă şi faptul că cele 
mai multe victime minore, au în 
istoricul lor incidente de agresivitate, 
abuzuri fizice, psihice sau chiar 
sexuale, ceea ce sporeşte nivelul 
traumei [10]. 

 
Sărăcia, instabilitatea financiară şi 

şomajul, au o contribuţie semnificativă 
la apariţia vulnerabilităţii la recrutare. 
Sărăcia afectează într-o proporţie mult 
mai mare: - familiile monoparentale cu 
mai mulţi copii; - pe cele cu nivel 

minor victims have in their history 
incidents of aggression, physical abuse, 
psychological or sexual, which 
increases the trauma [10]. 

Poverty, unemployment, financial 
instability has a significant contribution 
to the emergence vulnerability to 
recruitment. Poverty affects a much 
higher proportion: - single parents with 
several children; - those with low 
education; - labor migrants; - families 
in rural areas; - those unable to find a 
job; - and those who receive minimum 
wage or providing unskilled work and 
not having job security [11]. 

 
Social vulnerability is a major risk 

factor for those who are desperately 
seeking to secure a decent standard of 
living and to escape the poverty 
spectrum. Low living standards makes 
both parents and children to be more 
vulnerable to false promises and accept 
job offers that seem financially 
attractive, which it is hoped will ensure 
survival of the family. Sometimes 
children are forced out of school or 
carry out illegal activities. In some 
cases prostitution is accepted as the 
only way to bring an income in the 
family. Often, such a family history, 
associated with a lifestyle to the limit 
of legality, is inherited and passed from 
one generation to another. 

 
Migration of working parents are a 

cause of child trafficking. Thus, parents 
who live to work in another region of 
the country or abroad can no longer 
raise, educate and supervise children, 
often leaving these tasks on behalf of 
neighbors, relatives or community. 
Labor migration leads to neglect, the 
deviant behavior of children and 
adolescents and their 
institutionalization, all factors leading 
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scăzut de educaţie; - emigranţii la 
muncă; - familiile din mediul rural; - pe 
cei incapabili să-şi găsească un loc de 
muncă; - cât şi pe cei care primesc 
salariul minim sau care prestează 
munci necalificate şi care nu au 
siguranţa unui loc de muncă [11]. 

 
Vulnerabilitatea socială, devine un 

factor major de risc, pentru aceia care 
caută cu disperare să-şi asigure un 
standard decent de viaţă, şi să scape de 
spectrul sărăciei. Nivelul scăzut de trai 
îi face, atât pe părinţi cât şi pe copii, să 
fie mai vulnerabili în faţa promisiunilor 
false şi să accepte oferte de muncă ce 
par atractive financiar, care se speră că 
vor asigura supravieţuirea familiei. 
Uneori, copiii sunt obligaţi să 
abandoneze şcoala sau să desfăşoare 
activităţi ilegale. În unele cazuri, chiar 
şi prostituţia este acceptată, ca fiind 
unicul mod de a aduce un venit în 
familie. De multe ori, un astfel de 
istoric familial, asociat şi cu un stil de 
viaţă la limita legalităţii, este moştenit 
şi transmis de la o generaţie la alta. 

 
Migrarea la muncă a părinţilor, 

reprezintă o cauză a traficului de copii. 
Astfel, părinţii care locuiesc pentru a 
munci în altă regiune a ţării sau în 
străinătate, nu mai pot să-şi crească, să 
educe şi să supravegheze proprii copii, 
lăsând adesea aceste sarcini pe seama 
vecinilor, rudelor sau comunităţii. 
Migraţia la muncă duce la neglijare, la 
comportamente deviante ale copiilor şi 
adolescenţilor şi la instituţionalizarea 
lor, toţi aceşti factori conducând la 
creşterea gradului de vulnerabilitate 
pentru trafic.  

Pe de altă parte, este foarte probabil 
ca familiile de emigranţi, să întâmpine 
dificultăţi de integrare în noile lor 
comunităţi. Unii copii sunt obligaţi să-

to increased vulnerability to trafficking. 
On the other hand, it is likely that 

migrant families face difficulties 
integrating into their new communities. 
Some children are forced to accompany 
their parents and may end up accepting 
offers unethical or illegal. 

 
Education is one of the main causes 

of trafficking and, implicitly, of child 
trafficking. A low level of education 
and school dropouts are often 
connected with low income, illiteracy, 
family disintegration, alcoholism, 
violence or migration. Most child 
victims have a low education. 

Low priority given to education and 
training contribute to a passive attitude 
and helpless children, making them 
susceptible to seduction by offering 
goods or promises for a better life, and 
so increase the risk of being trafficked.  

A study conducted in 2009 by Save 
the Children Organisation, concluded 
that children who attend school 
regularly are better informed about 
human trafficking and the methods of 
prevention. The families have gaps in 
information, and children lack 
information about the hazards and risks 
they are exposed and do not possess the 
skills and knowledge to withstand the 
language and methods used by 
recruiters, while most likely, parents 
lack the capacity to educate them in 
this respect or at least to discuss the 
subject freely. 

 
Deficiencies in community support 

and infrastructure is also another 
cause of trafficking. Thus, the 
shortcomings related to: - providing 
institutional or social support; - lack of 
infrastructure; - cooperation and social 
protection, which are caused mainly by 
the limited resources at their disposal 
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şi însoţească părinţii, şi pot sfârşi prin a 
accepta oferte imorale sau ilegale. 

 
Educaţia, reprezintă și ea, una 

dintre principalele cauze ale traficului 
de persoane şi, implict, ale traficului de 
copii. Un nivel scăzut de educaţie şi 
abandonul şcolar, sunt adesea legate de 
veniturile scăzute, analfabetism, 
dezintegrare familială, alcoolism, 
violenţă sau migrare. Majoritatea 
victimelor minore au o educaţie 
scăzută.  

Acordarea unei priorităţi scăzute 
pentru educaţie şi formare profesională, 
contribuie la formarea unei atitudini 
pasive şi neajutorate a copiilor, 
făcându-i susceptibili la seducţie, prin 
oferirea de bunuri sau de promisiuni 
pentru o viaţă mai bună şi, astfel, la 
creşterea riscului de a fi traficaţi.  

Un studiu efectuat în 2009, de către 
organizaţia Salvaţi Copii, a 
concluzionat că minorii care 
frecventează regulat şcoala, sunt mai 
bine informaţi asupra traficului de 
persoane şi asupra metodelor de 
prevenire. Familiile au însă lipsuri în 
informare, iar copiilor le lipsesc 
informaţiile despre pericolele şi 
riscurile la care sunt expuşi, şi nu 
posedă deprinderile şi cunoştinţele 
necesare, pentru a rezista limbajului şi 
metodelor folosite de recrutori, în timp 
ce, cel mai probabil, părinţilor le 
lipseşte capacitatea de a-i educa în 
acest sens sau, cel puţin, de a discuta 
liber subiectul.  

 
Deficienţele în sprijinul acordat de 

comunitate şi în infrastructură, 
reprezintă, de asemenea, o altă cauză a 
traficului de persoane. Astfel, 
neajunsurile referitoare la: - acordarea 
sprijinului instituţional sau social; - 
lipsa infrastructurii; - lipsa cooperării 

for the community. The low number of 
social workers and psychologists in 
certain regions, especially in rural 
areas, has major effects on the 
efficiency of efforts to prevent, identify 
and monitor vulnerable children and 
their families. Limited access, or lack 
of public transport helps lower the rate 
of school attendance. Schools are 
sometimes lacking necessary staff and 
professional advisors, especially in 
rural areas. Communities typically lack 
the ability to provide children with 
alternative leisure. 

 
Ethnic differences are among the 

main causes of trafficking. Minors of 
roma origin are at higher risk of being 
trafficked. A range of socio-economic 
and demographic factors contribute to 
this, such as: the great mobility of roma 
families, high birth rate, the higher 
degree of absenteeism and school 
dropout, compared to population and 
poverty. Roma families often have no 
access to social protection of the state 
because they have no identity cards, 
which further complicates any social 
intervention in cases of abuse of minors 
or criminal activities [12]. 

 
Conclusions 
 
By synthesizing the insights from 

this article, the main risk factors in the 
recruitment process are: coming from a 
family with a low living standard and 
education, from dysfunctional families, 
with an conflictual environment or with 
parents abroad, lack of integration of 
family in the community and their 
involvement in the education and 
support of children, lack of attention 
and affection offered to children, 
limited access to medium and higher 
forms of education and, especially, 
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sau protecţiei sociale, care sunt cauzate, 
în principal, de resursele limitate avute 
la dispoziţie de comunitate. Numărul 
redus de lucrători sociali şi psihologi, 
în anumite regiuni şi, în mod special, în 
mediul rural, are efecte negative majore 
asupra eficienţei eforturilor de 
prevenire, identificare şi monitorizare a 
copiilor vulnerabili şi a familiilor lor. 
Accesul limitat, sau lipsa mijloacelor 
publice de transport, contribuie la 
scăderea ratei de frecventare a şcolii. 
Şcolile, sunt uneori lipsite de 
personalul necesar şi de consilieri 
profesionişti, în special în mediul rural. 
Comunităţilor, le lipseşte de obicei 
posibilitatea de a oferi copiilor 
alternative de petrecere a timpului 
liber. 

 
Diferenţele etnice, de asemenea, se 

numără printre principalele cauze ale 
traficului. Minorii de origine romă, sunt 
expuşi unui risc mai ridicat de a fi 
traficaţi. Un ansamblu de factori socio-
economici şi demografici contribuie la 
aceasta, cum ar fi: marea mobilitate a 
familiilor de romi, natalitatea ridicată, 
gradul mai mare de absenteism şi 
abandon şcolar, comparativ cu media 
populaţiei şi sărăcia. Adesea familiile 
rome nu au acces la protecţia socială a 
statului, deoarece nu au acte de 
identitate, fapt care complică şi mai 
mult orice intervenţie socială, în caz de 
abuz al minorilor sau de activităţi 
infracţionale [12]. 

 
Concluzii 
 
Sintetizând informaţiile desprinse 

din acest articol, principalii factori de 
risc în procesul de recrutare a minorilor 
pentru a fi traficați, sunt: - provenienţa 
dintr-o familie cu un nivel scăzut de 
trai şi de educaţie, din familii 

finding a workplace, lack of education 
and information, drop out, frequenting 
entourages with negative influences 
and the lack of a support network, 
especially in rural areas. 

The socio-economic disparities from 
Romania, also related by urban-rural 
differences in terms of development 
and opportunities and family 
environment within the meaning of 
parenting skills and the emotional and 
physical care, support of children by 
the family and the existence of a 
violent and abusive family environment 
appear to be key factors in which 
children may end up in a situation of 
traffic. 

The level of information is closely 
related to the level of education. 
Children with low levels of education, 
including those who have dropped out 
of school, have no chance and 
opportunity awareness of the risks of 
trafficking. This has a strong impact on 
their risk assessment capacity on deals 
and promises. 

The state institutions, parents and 
the wider community were identified as 
social actors who could fulfill a 
protective role, but casuistry reflects 
the significant shortcomings of the 
social protection system. There are 
attempts, projects initiated by these 
actors, but they do not act in a unified 
system. 
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,,Eu sunt copilul. 
Tu ţii în mâinile tale destinul meu. 

Tu determini în cea mai mare măsură, dacă 
voi reuşi sau voi eşua în viaţă. 

Dă-mi, te rog, acele lucruri care mă vor 
îndrepta spre fericire.  

Educă-mă, te rog, să pot fi o binecuvântare 
pentru lume ...” 

(din „Child's Appeal”, Mamie Gene Cole) 
 
 
 

Rezumat: După cum este deja 
cunoscut, în sens durkheimian, fenomenul 
de devianță și delincvență este caracteristic 
oricărei societăți, indiferent de nivelul de 
democrație instaurat. Devianța și 
delincvența juvenilă din România, datorită 
nivelului ridicat, reprezintă un fenomen 
care determină, constant, cercetători din 
diferite domenii de studii, cum sunt cele ale 
criminologiei, sociologiei, psihologiei, 
pedagogiei, etc., să studieze și să analizeze 
comportamentele deviante și delincvente 
ale copiilor, tinerilor și adolescenților, în 
vederea explicării, prevenirii și combaterii 
acestora. Din punct de vedere preventiv, 
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„I am the child.  
You hold in your hand my destiny.  

You determine, largely, whether I shall 
succeed or fail.  

Give me, I pray you, those things that 
make for happiness.  

Train me, I beg you, that I may be a 
blessing to the world …” 

(from „Child's Appeal”, Mamie Gene 
Cole) 

 
 

Abstract: As it is already known, in 
the sense Durkheim stated, the 
phenomenon of deviance and 
delinquency is characteristic to any 
society, regardless of the level of 
democracy established. Deviance and 
juvenile delinquency in Romania, due to 
the high level, is a phenomenon which 
constantly determines researchers from 
different study fields, such as those of 
criminology, sociology, psychology, 
pedagogy, etc., to study and analyze the 
deviant and delinquent behaviors of 
children, youth and adolescents in order 
to explain, prevent and combat them. In 
terms of prevention, we believe that the 
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considerăm că cele mai importante 
demersuri teoretice și practice, în acest 
sens, sunt cele care au punct de plecare 
educația, ale cărei efecte pozitive pot 
consta în diminuarea continuă și ținerea 
sub control a devianței și delincvenței 
juvenile, a la long. Prin urmare, în această 
lucrare dorim să punem în evidență 
demersurile noastre de cercetare, privind 
rolul primordial al sistemului de valori și 
al principiilor de viață, transmise prin 
educație tinerei generații, care au și un rol 
extrem de important în prevenirea 
devianței și a delincvenței în România de 
mâine, a urmașilor noștri. 
 

Cuvinte cheie: devianță; delincvență; 
educație; ideal educațional; familie; 
școală; valori morale. 

 
 
Introducere 
 
În ceea ce privește devianța, ca 

noțiune, aceasta desemnează noncon-
formismul indivizilor, abaterea sau 
îndepărtarea acestora față de normele și 
valorile, scrise sau nescrise, 
recunoscute și acceptate în cadrul unei 
societăți. Din punct de vedere al 
finalităților, devianța poate fi pozitivă, 
ceea ce este de dorit, și ar trebui 
încurajat, precum și negativă, ceea ce 
nu mai poate fi de dorit, și nu ar trebui 
încurajat, în niciun fel. În primul caz, 
devianța poate avea ca finalitate 
invenții și inovații, fiind utilă societății, 
iar în al doilea caz devianța este 
orientată împotriva normelor și 
valorilor, conducând astfel la alterarea 
și distrugerea societății. Diferite 
comportamente umane care fac parte 
din devianța negativă, ca fenomen, în 
diferite societăți pot fi considerate 
„normale”, acestea ținând, după caz, de 
fumat, de consumul exagerat de alcool, 
de diferite forme ale agresivității 

most important theoretical and practical 
approaches in this respect are those who 
point out education, whose positive 
effects may include continuous 
narrowing and control of deviance and 
juvenile delinquency, in a long time. 
Therefore, in this paper we want to 
emphasize our research efforts to 
establish the primary role of the system 
of values and principles for life, 
transmitted through education to the 
young generation, which has also an 
extremely important role in preventing 
deviance and delinquency in the future of 
Romania, and of our descendants. 

 
Keywords: deviance; delinquency; 

education; educational ideal; family; 
school; moral values. 

 
 
Introduction 
 
The concept of „deviance” 

designates individuals’ 
nonconformity, deviation or 
resignation over written or unwritten 
norms and values recognized and 
accepted within a society. From the 
point of view of the finalities, 
deviance may be positive, which is 
desirable and should be encouraged, 
and negative, which may not be 
desirable and should not be 
encouraged in any way. In the first 
case, deviance may result in 
inventions and innovations, being 
useful to society, and in the second 
case, deviance is directed against the 
norms and values, leading to 
alteration and destruction of society. 

Different human behaviors that are 
part of negative deviance, as a 
phenomenon, may be considered 
"normal" in many societies, such as 
smoking, heavy drinking, different 
forms of verbal or behavioral 
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verbale sau comportamentale, de 
necinste, de întârzieri, etc. Fiind 
manifestate sau practicate de segmente 
largi ale populației, diferitele 
comportamente negative care fac parte 
din devianța negativă „normală” sunt 
considerate ca fiind o practică firească 
în societatea sau grupul din care 
acestea fac parte. Spre deosebire de 
acestea, alte comportamente negative 
se încadrează în devianța „patologică”, 
acestea intrând în conflict grav cu 
morala publică și cu normele sociale și 
juridice, situație în care pot amenința 
stabilitatea și securitatea societății. În 
această categorie se încadrează 
delincvența. Oricând comportamente 
specifice devianței negative normale, 
pot ajunge să facă parte din sfera 
devianței patologice, specifice 
delincvenței. 

Delincvența, ca și concept, 
constituie o formă particulară de 
devianță negativă, care are un grad mai 
ridicat de periculozitate, constând în 
încălcarea normelor juridice care 
orientează comportamentul indivizilor, 
afectând astfel cele mai importante 
relații și valori ale societății. Din punct 
de vedere criminologic, 
comportamentele delincvente cele mai 
grave constituie infracțiuni, care, ca 
fenomen social, reprezintă manifestări 
ale criminalității. 

Devianța și delincvența juvenilă, 
constituie o formă specifică a 
devianței/delincvenței, fiind un 
fenomen complex, reprezentat de 
ansamblul comportamentelor și 
conduitelor copiilor și minorilor, care 
sunt în conflict cu sistemul de valori 
morale și juridice ale societății. 

 
În ceea ce privește educația, ca 

noțiune, pornind de la sensul 

aggressiveness, dishonesty, delays 
etc. Being manifested or practiced by 
large segments of population, various 
negative behaviors that are part of the 
“normal” negative deviance are 
considered a natural practice in the 
society or group to which they 
belong. 

By contrast, other negative 
behaviors fall into „pathological” 
deviance, as they are in serious 
conflict with public morals and social 
or legal norms, situation in which 
they may threaten the stability and 
security of the society. Delinquency 
falls in this category. Behaviors 
which are naturally specific to 
“normal” negative deviance, can – at 
any time - become part of the 
pathological deviance field of 
delinquency. 

Delinquency, as a concept, 
represents a particular form of 
negative deviance, which implies a 
higher degree of danger, consisting in 
violation of legal rules that guide 
individuals’ behavior, thus affecting 
the most important relationships and 
values of society. In a criminological 
point of view, the most serious 
delinquent behaviors are offenses, 
which - as a social phenomenon - are 
manifestations of crime.  

Deviance and juvenile 
delinquency are a specific form of 
deviance / delinquency, therefore a 
complex phenomenon represented by 
all the attitudes and behaviors of 
children and minors, in conflict with 
the legal system and moral values of 
the society. 

 
In terms of “education”, starting 

from the etymological sense of the 
term, whose roots are in the Latin 
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etimologic al termenului, ale cărui 
rădăcini se află în cuvȃntul latin „educo 
- educare”, care înseamnă creṣtere, 
hrănire sau îngrijire, se poate aprecia că 
educația reprezintă procesul de hrănire 
a individului cu idei, în vederea 
ridicării acestuia dintr-o stare inferioară 
- naturală, la una superioară - culturală, 
proces care implică dezvoltarea 
inteligenței, afectivității, voinței, 
capacității generale de cunoaștere și 
transfomare a lumii, în ansamblul ei. 

Scopul fundamental al educației, ca 
activitate eminamente socială, constă în 
formarea și transmiterea unei anume 
experiențe de viață către un subiect 
uman care este angrenat, astfel, într-un 
mecanism de influențare sistematică și 
conștientă, în conformitate cu 
finalitățile urmărite prin scopuri și 
idealuri colective și individuale.  

 
1. Rolurile educaţiei şi idealul 

educaţional  
 
Rolul formativ al procesului 

educațional a fost sintetizat de filosoful 
și pedagogul ceh Johann Amos 
Comenius, în lucrarea sa „Didactica 
magna”, în care afirmă că, deși oamenii 
sunt înzestrați la naștere cu „semințele 
științei, ale moralității și religiozității”, 
acestea devin un bun al fiecăruia numai 
prin educație. Ȋn concepția lui 
Comenius, nimeni „nu poate deveni om 
decȃt dacă este educat”, ceea ce 
înseamnă că activitatea de formare și 
stimulare a resurselor individuale 
conduce, de o manieră implicită, la 
desăvȃrṣirea omului. 

 
Rolul de influențare pe care îl are 

educația, este acela prin care se 
urmăreṣte dezvoltarea continuă a unor 
calităţi umane specifice ṣi explorarea 

word ,,educo - educare”, which 
means growth, feeding or care, we 
can say that education is the process 
of feeding the individual with ideas 
to raise him from his naturally - 
lower status to a superior - cultural 
one, a process involving the 
development of intelligence, 
affectivity, will, ability and general 
knowledge to transform the world, as 
a whole.  

The fundamental purpose of 
education, seen as an essential social 
activity, consists in the formation and 
transmission of certain life 
experiences to a human subject who 
is, therefore, involved in a 
mechanism of systematic and 
conscious influence, according to the 
goals pursued.  

 
1. The roles of education and the 

educational ideal 

 
The formative role of the 

educational process was greatly 
summarized by the Czech 
philosopher and teacher Johann 
Amos Comenius, in his "Didactica 
magna", who says that, although 
people are endowed at birth with "the 
seeds of science, morality and 
religiosity", they become everyone's 
good only through education. In 
Comenius’ conception, no man "can 
become man if only educated", which 
means that stimulating individual 
resources implicitly leads to human 
accomplishment. 

 
At the same time, we can argue 

about the influential role of 
education, which aims at continuous 
development of specific human 
qualities and exploration of new 
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de noi orizonturi de cunoaștere pentru 
individ. Prin acest rol, este exploatată 
întocmai atitudinea activă a omului față 
de propria împlinire, dar și simțul 
responsabilității pentru generațiile 
viitoare, exprimat prin intenția și 
preocuparea permanentă de a transmite 
urmașilor idealul educației, acela de „a 
fi” și „a deveni”. În sens restrâns, acest 
ideal educaţional reprezintă „tipul de 
personalitate pe care o anumită 
societate, într-o anumită etapă istorică, 
îl proiectează, şi la care aspiră sau pe 
care îl impune, ca pe modelul cel mai 
general de referinţă pentru valorile 
împărtăşite de societatea respectivă, în 
orizontul de timp care îi este accesibil”. 
În sens larg, idealul educaţional este 
„expresia idealului sau modelului 
cultural de personalitate, care 
sintetizează valorile supreme ale unei 
societăţi, ale unei culturi şi ale unei 
civilizaţii circumscrise unui anumit 
spaţiu geografic, socio - cultural, 
economic, politic, precum şi unei 
anumite perioade de timp care, prin 
caracteristicile şi sensurile esenţiale ale 
evoluţiei sale interne, se detaşează ca o 
epocă istorică” [1]. Aşadar, idealul 
educaţional oferă un model de 
proiectare a personalităţii, în care se 
întrepătrund resursele interne ale 
acesteia cu dezideratele dinamicii 
sociale, în care personalitatea este 
implicată ca fiind subiect creator.  

Din această perspectivă, în 
condițiile globalizării accentuate și a 
modernizării societății, rolul educaţiei 
poate fi privit, în mod deosebit, ca 
având, „o influenţă complexă, de natură 
să determine atȃt pregătirea tinerei 
generaţii, din toate punctele de vedere, 
pentru ca aceasta să se poată integra 
repede ṣi cȃt mai bine în societate, cȃt 
ṣi menţinerea omului, pe parcursul 

horizons of knowledge for the 
individual. The active attitude of man 
is exploited for his own fulfillment, 
but also a sense of responsibility for 
future generations, which is 
expressed by the permanent intention 
and interest to pass on to followers 
the ideal of "being and becoming". In 
a narrow sense, this educational ideal 
is “the type of personality that a 
certain society, in a certain historical 
stage, designs, and to which it 
aspires, or requires as the most 
generally referred to model of values 
shared by that society, in a timeframe 
which is considered as accessible". 
More broadly, the educational ideal is 
"the expression of the ideal cultural 
model of personality, summarizing 
the supreme values of a society, of a 
culture and a civilization confined to 
a specific geographical socio-
cultural, economic, political area, and 
to a certain period of time, which 
emerges as a historical epoch through 
its essential characteristics and 
meanings of internal evolution" [1]. 
Therefore, the educational ideal 
offers a model of personality design, 
in which internal resources overlap 
the wishes of its social dynamics, the 
personality being involved as a 
creative subject.  

In this perspective, education can 
be seen as a "complex influence, 
likely to determine not only the 
preparation, in all respects, of the 
younger generation to be integrated 
quickly and better in the society, but 
also maintaining the human being, 
during his lifetime, at a certain level 
requested by the continuously 
transformed society" [2]. 
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vieţii sale, la nivelul cerinţelor 
societăţii în continuă schimbare și  
restructurare” [2]. 

 
Rolul de mediator al educației, se 

remarcă prin aceea că facilitează 
interacţiunea dintre premisele ereditare 
ṣi condiţiile de mediu, orientȃnd 
procesul formării ṣi dezvoltării 
personalităţii individului, către 
asimilarea ṣi interiorizarea progresivă a 
elementelor socio-culturale din mediul 
ambiant. Prin intermediul rolului de 
mediator al educaţiei, orice individ 
transferă în propriul comportament 
modele, norme, valori, atitudini, 
cunoṣtinţe, ce asigură trecerea de la 
realitatea pur biologică la cea socială, 
umană. Pe această bază - avȃnd ca 
premisă predispoziţiile ereditare - se 
edifică personalitatea individului.  

 
Firește că, odată cu dezvoltarea 

oamenilor ca entități singulare, 
distincte, dar care activează în spațiul 
aceleiași colectivități, educația este 
aceea care contribuie la evoluția 
întregii societăți umane. Avantajele 
procesului educațional revin, astfel, nu 
doar celui care beneficiază în mod 
direct de instruire, ci ele îṣi dovedesc, 
în timp, contribuția majoră la 
soluționarea anumitor situații 
problematice, de natură socială și 
economică. În acest sens, este cunoscut 
faptul că, prin caracterul ei dinamic și 
flexibil, educația generează mai mult 
efecte pozitive la nivel de societate, 
cum sunt: consolidarea democrației 
într-un stat, creșterea economică, 
inovația tehnologică, diminuarea 
comportamentelor anti-sociale, delinc-
vente și criminale, însă eficiența 
acestora rămȃne controversată, în 
special în cazul în care programele 

 
The mediation role of education 

refers to the fact that education 
facilitates the interaction between 
hereditary premises and 
environmental conditions, guiding 
the formation and development of 
individual personality, through the 
process of assimilation and 
progressive internalization of socio-
cultural elements from the 
environment. The mediation role of 
education means every individual 
transfers to his own behavior 
patterns, norms, values, attitudes, 
knowledge, ensuring the transition 
from a purely biological state to the 
social human reality. This is the basis 
- as a prerequisite having hereditary 
predispositions - individual 
personality is built on. 

 
Naturally, by developing people as 

singular distinct entities, but who act 
in the same community space, 
education contributes to the evolution 
of the whole human society. Thus, 
the advantages of the education 
process are confined not only to those 
who directly benefit from the 
training, but they prove to be, over 
time, the major contributor to solving 
specific problematic situations, either 
social or economic. In this respect, it 
is known that, through its dynamic 
and flexible character, education 
generates more positive social 
effects, such as the consolidation of 
democracy in a country, economic 
growth, technological innovation, 
reducing delinquent, criminal and 
anti-social behavior, but its real 
effectiveness rests controversial, 
particularly where educational 
programs aim generalities, and are 
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educaționale vizează generalități, 
nefiind adaptate contextului în care se 
aplică și particularităților acestuia.  

Problema necesității eficientizării 
educației în România, care de mulți ani 
este la ordinea zilei, considerăm că 
apare și se menține din cauza 
abordărilor simpliste, care aduc în 
discuție limitarea procesului de 
instruire numai la mediul formal, în 
instituțiile de învățămȃnt. Ȋnsă, în mod 
cert, educația ține mai ales de cadrul 
informal, unde se realizează prin 
imitare, prin referire directă atȃt la 
comportamentul din familie, cȃt și la 
cel din colectivitate, care formează o 
anumită opinie în legătură cu noțiunile 
de „Bine” și „Rău”, ajută la conturarea 
unui tip de personalitate și a unui mod 
specific de acțiune, rațional, mai 
degrabă decȃt instinctual. 

 
2. Educaţia ȋn familie. Valorile 

familiei.  
 
Expresia intens uzitată „cei șapte ani 

de acasă” nu se referă doar la 
modificările corporale cantitative care 
se dobȃndesc în mod natural după 
naștere, ci are în vedere că, între 
creșterea corporală și dezvoltarea 
psihică este necesar să existe o armonie 
deplină, modelarea făcȃndu-se, prin 
educație, asupra fondului omenesc, mai 
mult decȃt asupra formei. În ceea ce 
privește educația de acasă, un studiu 
realizat de Royal Economic Society 
(Societatea Economică Regală) din 
Marea Britanie, a constatat că nivelul 
de reușită al unui elev și abilitățile 
acestuia sunt influențate de cinci ori 
mai mult de către părinți și familie, 
decât de profesorii de la școală [3]. 

În mod cert, în ceea ce ne privește 
apreciem că, procesul de formare și 

not particularly adapted to the context 
and social characteristics to which 
they are applied.  

The need to streamline education 
in Romania, on the social agenda for 
many decades, appears and maintains 
on high demand due to simplistic 
approaches that bring into question 
the limitation of the training process 
to formal education institutions. Yet, 
education concerns especially the 
informal environment, where 
instruction is achieved through 
imitation, by direct reference to the 
family and community behavior, 
resulting in some particular opinion 
on what is “Good” and “Bad”, 
shaping a personality type and a 
specific way of action, in a rationally 
rather than instinctual manner. 

 
2. Family education. Family 

values. 
 
The commonly used expression 

“good family upbringing during early 
childhood” refers not only to the 
quantitative changes that body 
naturally achieves seven years after 
birth, but envisages that, between 
body growth and mental 
development, it is necessary to have 
perfect harmony, this shaping being 
made through education of the human 
fund, more than of the form. A study 
made by the Royal Economic Society 
in the UK regarding family education 
found that the level of success and 
the student's skills are five times 
more affected by parents and family 
rather than by the teachers at school 
[3]. 

Clearly, as far as we are 
concerned, we consider that a child’s 
education is directly in care of the 
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instruire a copilului revine, în mod 
direct, familiei în care acesta se naște, 
părinții constituind repere 
fundamentale de viață, și trebuie să 
continue ulterior în școală, unde 
cadrele didactice și psihologii școlari, 
prin abordări corespunzătoare fiecărei 
etape de creștere și fiecărui nivel de 
școlarizare, contribuie la desăvȃrșirea 
individului și îl orientează, în 
perspectiva unei integrări firești ṣi a 
unei adaptări ușoare la viața și normele 
sociale. Însă, așa cum arată și Michael 
Wilshaw director al OFSTED (Oficiul 
pentru Standarde în Educație și Servicii 
pentru Copii din Anglia), profesorii 
sunt nevoiți să suplinească lipsa de 
educație din familie. Ei nu reușesc să-și 
facă întotdeauna în mod corespunzător 
datoria, deoarece de multe ori trebuie 
să devină înlocuitori ai familiei pentru 
elevi, fiind nevoiți să acopere deficitele 
din educația pe care ar trebui să o facă 
părinții acasă cu proprii copii [3]. Pe 
aceste considerente, în România 
lucrurile fiind și mai grave, apreciem că 
pe timpul anilor de studii se impune 
însă o unitate de acțiune ṣi o 
permanentă legătură între factorii 
educativi, părinți și profesori, deoarece 
altfel există riscul ca efortul individual 
de formare și modelare a copilului, 
depus de oricare dintre aceștia, să fie 
limitat și să scadă eficiența întregului 
proces educativ. 

Totuşi, activitatea parteneriatului 
educaţional familie - şcoală ar fi 
nesemnificativă, dacă aceasta nu ar fi 
susţinută şi completată prin 
autoeducaţie. Autoeducaţia presupune 
capacitatea de reflecţie, folosirea cu 
maximă eficienţă a timpului educaţiei, 
dar şi dezvoltarea a patru categorii de 
metode: metode de autocontrol 
(autoobservaţia, autoanaliza, intro-

family in which he is born, with the 
parents being fundamental life 
landmarks, and should continue later 
in school, where teachers and school 
psychologists, through different 
approaches suitable for each growth 
phase and each level of schooling, 
contribute to the man’s 
accomplishment and direct the 
individual to a natural integration 
perspective and a slight adaptation to 
life and social norms. However, as 
shown by director of OFSTED 
(Office for Education Standards and 
Children's Services in England), 
Michael Wilshaw, teachers have to 
replace the lack of family education. 
They fail to do their duty properly, 
because they often must become real 
substitutes for families, as they have 
to cover the deficits of education 
which parents should practice at 
home with their children [3]. Based 
on these consideration and 
mentioning that in Romania things 
are even more serious, we consider 
that, during the years of study, a unity 
of action is required, and also a 
permanent connection between the 
factors of education, parents and 
teachers, because otherwise there is a 
risk that individual training effort to 
shape the child, made by any of them, 
are restricted and, therefore, decrease 
the efficiency of the entire 
educational process. 

However, the activity of the family 
- school partnership would be 
insignificant if not being supported 
and supplemented by self-education. 
Self-discipline requires the capacity 
of reflection, using the most 
efficiently the education time, and the 
development of four categories of 
methods: methods of self-control 
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specţia), metode de autostimulare 
(autoconvingerea, autocomanda, auto-
critica, autosugestia, autoexersarea), 
metode de autoconstrângere (auto-
dezaprobarea, autocunoaşterea, auto-
respingere), metode de stimulare a 
creativităţii (autoevaluarea, auto-
aprobarea) [4]. 

O reală provocare în asigurarea unui 
demers educativ de calitate și adaptat 
nevoilor contemporane ale societății o 
constituie problematica valorilor, de la 
cele universale la cele individuale, care 
sunt transmise cu scopul de a ghida 
individul în relaţie cu ceilalţi şi de a 
declanşa reacţiile acestuia la factorii de 
mediu.  

Ca măsură a unui comportament 
autonom şi responsabil, valoarea are 
câteva caracteristici importante, dintre 
care pot fi amintite: dezvoltarea 
timpurie în viaţa copilului, din 
experienţele directe cu oamenii şi în 
special cu membrii familiei, rezistența 
la schimbare, formarea în medii 
socioculturale diferite, prin 
comportamente şi atitudini observate şi 
experimentate. Valorile reprezintă, de 
fapt, acele comportamente, procese de 
gândire, trăsături de caracter, pe care 
societatea le consideră corecte, bune, 
cu rezultate dezirabile, care merită să 
fie preluate de alţii, în funcție de 
morala fiecăruia şi de liberul arbitru.  

Dimensiunea valorică este intrinsecă 
educaţiei, deoarece - prin instruire - 
valorile sunt asimilate şi transmise 
generațiilor viitoare, iar finalitatea 
constă în formarea capacităţii persoanei 
de a crea şi promova el însuşi valori 
pozitive [5]. 

Dezvoltarea caracterului moral al 
copiilor și al tinerilor constituie 
prioritatea absolută a oricărui demers 
educațional, moralitatea fiind o 

(self-observation, self-analysis, 
introspection), methods of auto-
stimulation (self-persuation, self-
control, self-criticism, 
autosuggestion, personal practice), 
methods of self-constraint (personal 
disapproval, self-knowledge, self-
rejection), and methods to stimulate 
creativity (self-approval) [4]. 

A particular challenge in ensuring 
a quality educational process and also 
adapted to the needs of contemporary 
society, is the issue of values, from 
universal to individual, which are 
transmitted in order to guide the 
individual in relation to the others 
and to trigger his reactions to 
environmental factors. 

As a measure of autonomous and 
responsibly behavior, the value has 
several important features, including: 
the early development in the child's 
life, the direct experiences with 
people and especially with family 
members, the resistance to change, 
the formation in different socio-
cultural environments, through 
observed and experienced attitudes 
and behaviors. Values are, in fact, 
those behaviors, thinking processes, 
personality traits, which the society 
considers fair, good, with desirable 
results, that deserve to be taken over 
by others, depending on individual 
morality and free will. 

Value is an intrinsic dimension of 
education because - through 
instruction - values are assimilated 
and transmitted to future generations, 
and the purpose is to build the 
capacity of the individual to create 
and promote himself positive values 
[5]. 

Moral character development of 
children and young people is the 
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condiţie esenţială pentru evoluția 
civilizaţiei. Comportamentul moral 
necesită însă empatia şi creativitatea 
celorlalţi, astfel că nu putem deveni 
ființe morale decât asimilându-ne 
societăţii, prin adaptare la valorile 
promovate de aceasta [6]. O educație 
pentru toate ființele umane, este una 
care „cere enorm de la noi toţi: 
profesori şi elevi, societăţi şi indivizi” 
și „nu poate avea succes, dacă nu avem 
căi de a proba ce s-a înţeles şi ce s-a 
interpretat greşit”. Prin educație, 
cetăţenii lumii devin „culţi, disciplinaţi, 
capabili să gândească în mod critic şi 
creator, să aibă cunoştinţe despre o 
varietate de culturi, să fie capabili să 
participe activ la discuţii despre noi 
descoperiri şi noi variante, să fie 
dornici să-şi asume riscul propriilor 
convingeri” [7]. 

Cercetătorul R. H. Dave consideră 
că educaţia trebuie să accentueze 
posibilitatea subiecţilor de a fi instruiți 
pe tot parcursul vieţii, să excludă sau să 
minimalizeze anxietăţile, şi să 
sporească optimismul în legătură cu 
scopul final - menţinerea şi ameliorarea 
calităţii vieţii.  De aceea, în elaborarea 
strategiilor de motivare a părinţilor, 
pentru a învăţa continuu cum să se 
raporteze la copii, trebuie să se ţină 
cont de următoarele aspecte: 
posibilitatea participării la viaţa socială 
şi asumarea de responsabilităţi, 
formarea atitudinii corecte faţă de 
bunurile materiale şi valorile spirituale, 
conectarea și adaptarea valorilor 
culturale dobândite prin educaţie la 
nevoile individuale. 

Este cunoscut faptul că familia îşi 
are propriul sistem de valori, indiferent 
de categoria din care face parte, pe care 
le promovează în sistemul inter-
relaţiilor din cadrul său. Acest sistem 

utmost priority of any educational 
process, for morality is a prerequisite 
for the development of civilization. 
But moral behavior requires empathy 
and creativity of others, so we can 
become moral beings only if we 
assimilate ourselves to the society by 
adapting to the values promoted by it 
[6]. An education for all human 
beings is one which "requires 
enormously from all of us: teachers, 
students, companies and individuals" 
and "cannot be successful unless we 
have ways of proving what was 
understood and what was 
misinterpreted". Through education, 
world citizens become "educated, 
disciplined, able to think critically 
and creatively, to have knowledge 
about a variety of cultures, to be able 
to actively participate in discussions 
about new discoveries and new 
alternatives, to be willing to take 
risks of their own convictions" [7]. 

Researcher R. H. Dave believes 
that education should emphasize the 
subjects' possibility to be instructed 
for lifetime, to exclude or minimize 
anxieties, and increase optimism 
about the ultimate goal - maintaining 
and improving the quality of life. 
Therefore, in developing strategies to 
motivate parents to continuously 
learn how to relate to children, one 
must take into account the following: 
the possibility of participation in 
social life and assuming 
responsibilities, the creation of the 
correct attitudes towards material 
goods and spiritual values, the 
connection and adaptation of cultural 
values through education to the 
individual needs. 

It is a well-known fact that family 
has its own system of values, 
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unic de valori se formează în funcţie de 
tradiţia neamului / etniei, ethosul 
pedagogic familial, vârsta părinţilor, 
studiile şi nivelul lor de inteligenţă, 
componenţa familiei, coeziunea şi 
adaptabilitatea ei, condiţiile de trai, 
tradiţiile familiale, particularităţile 
individual-psihologice, concepţia 
despre lume şi cea pedagogică a 
membrilor familiei. Esenţa educaţiei 
familiale constă în formarea tinerei 
generaţii prin intermediul valorilor 
socio-culturale, ceea ce ţine de 
perspectiva promovării unor principii 
autentice, validate de o anumită 
practică pedagogică.  

Valorile morale reflectă anumite 
cerinţe şi exigenţe generale, ce se 
impun comportamentului uman, în 
virtutea idealului care se dorește a fi 
atins. Ele se referă la un câmp larg de 
situaţii şi manifestări comportamentale, 
cum sunt: patriotismul, atitudinea faţă 
de democraţie, libertatea, cinstea, 
onestitatea, responsabilitatea, eroismul, 
cooperarea, modestia, etc.  

Spre deosebire de acestea, normele 
şi regulile morale aduc ȋn discuţie o 
situaţie concretă şi generează implicit 
cerinţe de comportare conforme cu 
idealul şi valorile morale. „Normele, 
preceptele şi regulile morale sunt 
considerate ca fiind modele sau 
prototipuri de comportare morală, 
elaborate de societate sau de o 
comunitate mai restrânsă şi aplicabile 
unei situaţii date. Exprimând exigenţele 
uneia sau mai multor valori, prin 
intermediul lor, individul îşi 
exteriorizează atitudinea sa morală în 
fapte şi acţiuni concrete” [8].  

Prin urmare, esenţa educaţiei morale 
constă în asigurarea unui cadru adecvat 
interiorizării componentelor moralei 
sociale în structura personalităţii 

regardless of the category to which it 
belongs, which promotes in the inter-
relations system within it. This 
unique system of values forms 
through: race / ethnicity tradition, the 
pedagogical family ethos, the age of 
parents, their education and level of 
intelligence, the family componence, 
cohesion and adaptability, living 
conditions, family traditions, 
individual psychological 
particularities, the conception about 
the world and the pedagogical 
conception of the family members. 
The essence of family education is to 
form young generations through 
socio-cultural values, which means 
promoting authentic principles, 
endorsed by some pedagogical 
practice.  

Moral values reflect certain 
demands and general requirements, 
which are imposed to the human 
behavior, in order to achieve the 
ideal. They refer to a wide field of 
situations and behavioral 
manifestations, such as patriotism, 
attitudes towards democracy, 
freedom, honor, honesty, 
responsibility, heroism, cooperation, 
modesty, etc. 

In contrast, moral norms and rules 
bring into discussion a concrete 
situation and implicitly generate 
behavioral demands according to 
ideals and moral values. "The rules, 
precepts and moral rules are regarded 
as models of moral behavior or 
prototypes developed by the society 
or a smaller community, and 
applicable to a given situation. By 
expressing the requirements of one or 
more values, through them, the 
individual externalizes his moral 
attitude in facts and actions" [8]. 
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copilului, elaborarea şi stabilizarea pe 
această bază a profilului moral al 
acestuia, în concordanţă cu 
imperativele societăţii. Scopul 
fundamental al educaţiei morale 
vizează formarea individului ca subiect 
care gândeşte, simte, acţionează în 
spiritul cerinţelor şi existenţelor 
moralei sociale al idealului, valorilor, 
normelor şi regulilor pe care ea le 
incumbă.  

Trăsături ca perseverenţa, 
tenacitatea, spiritul de disciplină, 
respectul pentru adevăr, simţul 
răspunderii, conştiinciozitatea, pot 
mobiliza resursele interne ale 
personalităţii copilului în direcţia 
eficientizării educaţiei intelectuale, a 
receptivităţii şi asimilării valorilor 
ştiinţifice [9]. Un astfel de profil moral 
întreţine în permanenţă curiozitatea, 
pentru descoperirea continuă de soluţii, 
pentru impunerea noului în viaţa 
cotidiană. Influenţe morale pot fi 
exercitate şi asupra activităţilor 
profesionale, prin stimularea efortului 
şi a curiozităţii de punere în practică a 
cunoştinţelor asimilate, de formare a 
unor noi capacităţi, priceperi şi 
deprinderi indispensabile exercitării 
unei meserii sau profesii.  

Formarea profilului moral al 
copilului, în dezacord cu imoralitatea și 
delincvența, impune un consens între 
valorile ştiinţifice şi cele tehnologice, 
din perspectiva aplicării lor în folosul 
comunităţii [10]. De asemenea, impune 
o permanentă interacţiune între idealul 
moral şi cel estetic, deoarece morala 
este cea care stimulează împlinirea de 
sine a omului prin intermediul valorilor 
estetice. Acestea, la rândul lor, 
sensibilizează şi stimulează cunoaşterea 
şi înţelegerea valorilor morale, judecata 
şi aprecierea estetică întemeindu-se şi 

Therefore, the essence of moral 
education is to provide an appropriate 
framework to internalize social moral 
components to the structure of the 
child's personality, development and 
stabilization on this basis of his moral 
profile, corresponding to the society 
imperatives. The fundamental 
purpose of the moral education aims 
to train the individual as a subject 
who thinks, feels, and acts within the 
requirements and existences of ideal 
social morals, values, norms and 
rules which moral endorses.  

Traits as perseverance, tenacity, 
sense of discipline, respect for truth, 
personal responsibility, 
conscientiousness, can mobilize 
internal resources of the child's 
personality towards intellectual 
education efficiency, responsiveness 
and assimilation of scientific values 
[9]. Such moral character constantly 
maintains curiosity, in order to 
continuously discover new solutions 
and to impose the new in everyday 
life. Moral influences can also be 
exercised upon professional 
activities, by stimulating curiosity 
and effort to put into practice the 
knowledge acquired, to achieve new 
capacities, skills and abilities 
necessary to practice a certain job or 
profession.  

The formation of the child's moral 
profile, contrasting with immorality 
and delinquency, requires a 
consensus between the scientific and 
technological values, in terms of their 
application in the community [10]. It 
also requires a constant interaction 
between the aesthetic and moral 
ideal, because morality is one that 
stimulates self-fulfillment of man 
through aesthetic values. These, in 
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pe considerente de ordin moral. 
Deoarece toate laturile şi aspectele 
devenirii personalităţii sunt supuse 
modelării şi controlului moral, putem 
afirma că şi dezvoltarea fizică se află 
sub influenţa componentei morale, 
influenţă care se exercită prin 
mobilizarea voinţei în direcţia 
fortificării fizice a organismului, avȃnd 
drept finalitate formarea unor calităţi şi 
deprinderi morale. 
 

3. Educaţia ȋn familia romȃnească 
tradiţională şi ȋn familia modernă 

 
3.1. Familia românească 

tradițională. Principiul fundamental al 
educaţiei ȋn familia romȃnească 
tradiţională, îl constituie moralitatea, 
caracterizată, printre altele, de trăsaturi 
care ȋi asigură statutul de „punct 
gravitaţional de existenţă comunitară”, 
precum: loialitatea faţă de instituţia 
familiei, care este situată mai presus de 
interesul propriu, subordonarea femeii 
ca soţie şi ca mamă, atribuirea de roluri 
precise, prestabilite pentru copiii de 
ambele sexe, ȋncurajarea supunerii şi a 
conformismului ȋn relaţiile inter-
familiale.  

Elementul focal al stilului de viaţă 
impus de familia tradiţională este 
autoritatea care, ȋn general, implică 
existenţa şi multiplicarea unor raporturi 
de inegalitate ȋntre membrii familiei, şi 
care se manifestă şi ȋn ceea ce priveşte 
creşterea şi instruirea copiilor. Din 
acest punct de vedere, rolurile sunt 
distribuite pe criterii de ierarhie, 
conformism şi putere, ce consacră 
superioritatea părinţilor asupra copiilor, 
a vȃrstnicilor asupra tinerilor, a 
bărbaţilor asupra femeilor, a fraţilor 
mai mari asupra celor mai mici. 
Autoritatea bărbatului şi a vȃrstnicului 

turn, raise awareness and promote 
knowledge and understanding of 
moral values, judgment and aesthetic 
appreciation and rely on moral 
considerations. Since all the parts and 
aspects of personality creation are 
subject to modeling and moral 
control, we can say that the physical 
formation is also placed under the 
influence of moral components, 
influence which is  exerted by 
mobilizing the will towards 
strengthening the physical body, 
having as final consequence the 
formation of moral and skills.  
 

3. Education in the Romanian 
traditional family and in the 
modern family  

 
3.1. Traditional Romanian 

family. The fundamental education 
principle of the traditional Romanian 
family is morality, characterized, 
among other things, by the traits that 
ensures the status of" gravity point in 
the existence of the community", 
such as loyalty to the family, which is 
located above self-interest, the 
subordination of woman as wife and 
mother, assignation of precise, 
predetermined roles for children of 
both sexes, encouragement of 
obedience and conformism inside 
inter-family relations. 

The most important element of the 
traditional family is authority 
imposed, which generally implies the 
existence and multiplication of highly 
unequal relations between family 
members, and which manifests itself 
in terms of children raise and 
instruction. From this viewpoint, the 
roles are distributed based on 
hierarchy, conformism and power, 
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este rar pusă sub semnul ȋntrebării, 
deoarece astfel a fost perpetuat 
modelul, preluat prin imitaţie, şi orice 
atitudine de negare a acestuia poate 
conduce la etichetare, marginalizare şi 
stigmatizare.  

Totuşi, această idee de autoritate nu 
exclude formarea şi generarea unui 
sistem de principii puternice de viaţă, 
pentru copiii care sunt consideraţi o 
reală valoare familială, un centru al 
identităţii. Valorile familiei tradiţionale 
romȃneşti sunt centrate, de fapt, pe o 
formă indisolubilă de iubire şi 
ataşament emoţional, care se suprapune 
rigurozităţii şi stricteţii patriarhale, şi 
care contribuie la evidenţierea unicităţii 
fiecăruia dintre membri. Totodată, se 
remarcă la aceştia respectul faţă de 
familie şi comunitate, dragostea de ţară 
şi de pămȃntul strămoşesc, solidaritatea 
şi dedicarea pentru cauze comune ȋn 
vederea asigurării unui climat familial 
şi social de stabilitate şi siguranţă, 
precum şi cultivarea de atitudini din 
care rezultă satisfacerea nevoilor 
emoţionale şi spirituale, cum sunt: 
religiozitatea, altruismul, bunătatea, 
compasiunea şi toleranţa, adevărul, 
sinceritatea.  

Educaţia şi atenţia deosebită 
acordată procesului de instruire, 
instructorilor şi rezultatelor şcolare, 
constituie valori fundamentale ȋn 
familia tradiţională romȃnească, 
deoarece - prin intermediul lor - copiii 
au dreptul legitim la ascensiune socială. 
În acelaşi timp, se realizează un 
transfer de autoritate morală către 
urmaşi, părinţii dobȃndind, la rȃndul 
lor, prin moştenitori, un statut social 
mai ȋnalt ȋn comunitate. Idealizarea 
şcolii este prezentă atȃt ȋn ceea ce 
priveşte părinţii din mediul rural, cȃt şi 
la cei din mediul urban, care văd ȋn 

fact which establishes the superiority 
of parents above children, older 
above young, man over woman, older 
siblings above the youngest. The 
authority of man and that of old 
people are rarely challenged, as this 
model was perpetuated, taken by 
imitation, and every attitude of denial 
of it can lead to labeling, 
marginalization and stigmatization. 

However, this idea does not 
preclude the formation of authority 
and creation of strong principles life 
system for children, who are 
considered a real family value, a 
center of identity. Traditional 
Romanian family values are centered, 
in fact, on a form of indissoluble love 
and emotional attachment, which 
overlaps with patriarchal rigor and 
strictness, and contributes to 
highlighting the uniqueness of each 
of the members. It is also noted in 
their respect for the family and 
community, love of country and 
ancestral land, solidarity and 
dedication to the common cause in 
order to ensure a family environment 
and social stability and security, and 
cultivation of attitudes from which 
results the fulfilment of emotional 
and spiritual needs, such as 
religiosity, altruism, kindness, 
compassion and tolerance, truth, 
sincerity. 

Education and special attention 
paid to instruction, instructors and 
academic achievement inside the 
traditional Romanian family 
constitute core values because - 
through them - the children have a 
legitimate right to social ascension. 
At the same time, there is a transfer 
of moral authority of survivals, and 
parents get a high community social 
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educaţie cheia unei vieţi mai uşoare şi 
mai ȋmplinite decȃt a lor, ocuparea unui 
loc de muncă mai bine apreciat social şi 
mai bine remunerat, reducerea sau 
soluţionarea mai rapidă a conflictelor 
dintre generaţii.   

 
3.2. Familia românească modernă. 

Opusă, dar nu totalmente, familiei 
tradiţionale, este familia modernă, care 
se bazează pe individualism ca 
principiu esenţial, fapt care explică 
disocierea nucleului familial, prin 
creşterea spectaculoasă, de la an la an, 
a numărului de divorţuri şi toleranţa din 
ce ȋn ce mai mare faţă de acest 
fenomen social. Pe lȃngă avantajele 
aduse de individualism, ca element de 
modernitate ȋn societatea romȃnească, 
apar noi provocări şi conflicte generate 
de schimbarea permanentă a sistemelor 
de referinţă valorică, obedienţa şi 
conformismul devenind complet 
nefuncţionale odată ce femeia a căpătat 
independenţă economică, iar copiii, un 
mai mare control asupra propriului 
destin.   

Valorile familiei moderne contribuie 
la construirea unui stil de viaţă distinct 
de cel al familiei tradiţionale: autorităţii 
i se substituie, ca valoare focală, 
cooperarea. Aceasta este susţinută de 
valori precum egalitatea, schimbarea şi 
comunicarea. Astfel, familia modernă 
poate fi caracterizată printr-o 
accentuată flexibilitate a structurii de 
autoritate şi putere. Nu mai există un 
model unic, dominant, ȋn care bărbatul 
decide, atȃt ȋn privinţa hotărȃrilor care 
vizează viaţa conjugală, cȃt şi a celor 
care privesc relaţia parentală, aşa cum 
se ȋntȃmpla ȋn familia tradiţională.  

Relaţiile familiale moderne surprind 
reciprocitatea puterii şi a autorităţii, pe 
diferite nivele şi la diferite intensităţi, 

status. Idealization of the school is 
present not only in regard to parents 
in rural areas, but also to those in 
urban areas, who consider education 
the key to a smoother life, a 
comfortable and better paid job, 
reduction or faster resolution of 
conflicts between generations. 

 
3.2. Modern Romanian family. 

Not entirely opposite to the 
traditional family is the modern 
Romanian family, which is based on 
individualism as a core principle, thus 
explaining the family nucleus 
dissociation, the spectacular growing 
number of divorces per year and the 
higher tolerance of this social 
phenomenon. Beside the benefits 
brought by individualism, as an 
element of modernity in the 
Romanian society, new challenges 
and conflicts arise from the 
permanent change of the values 
reference system, obedience and 
conformity becoming completely 
nonfunctional once woman has 
gained economic independence, and 
children, greater control over their 
own destiny.  

Modern family values help build a 
distinct lifestyle by comparison to the 
traditional family: the authority is 
replaces by cooperation, as a focal 
value. This is supported by values  
such as equality, change and 
communication. Thus, the modern 
family can be characterized by an 
increased flexibility of the authority 
and power structure. There is no 
longer a single dominant model, in 
which man decides over the marriage 
life and the parental relationship, as it 
happened inside the traditional 
family.  
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ȋn contextul mai general al unui 
egalitarism afirmat şi, tot mai des, pus 
ȋn practică. Plecȃnd de la aceste 
considerente şi analizȃnd actualele 
tendinţe, ca o alternativă la aceste 
stiluri de viaţă, se poate aprecia că, ȋn 
viitor, unica valoare familială focală va 
fi individualitatea, susţinută de 
competiţie, nonconformism şi 
singurătate [11]. 

Din punct de vedere sociologic, 
„familia contemporană cunoaşte un 
proces de eroziune structurală, de 
demisie de la funcţiile sale, o degradare 
continuă a autorităţii, implicit a calităţii 
mediului educativ specific (în primul 
rând, prin slăbirea controlului asupra 
copiilor şi prin îngustarea registrului de 
influenţare a acestora)” [12]. Mai mult 
de atât, din punct de vedere tehnologic, 
considerăm că în familia 
contemporană, copiii generației 
smartphone și internet, a căror 
inteligență se adaptează extrem de 
rapid la mediul în care trăiesc, fac și 
mai grea misiunea educațională a 
părinților, metodele clasice de 
parenting nemaifiind întotdeauna 
valabile. 

În plus, violența familială, 
dezinteresul și sărăcia, determinate de 
situaţia economico-socială precară a tot 
mai multor familii din România (cu 
venituri extrem de mici, cu părinţi în 
şomaj, cu spaţiu locativ restrâns sau 
inadecvat, familii neadaptate / 
dezrădăcinate ca urmare a trecerii din 
mediul urban în cel rural sau invers, a 
strămutării în altă localitate, sau familii 
temporar incomplete, în care unul 
dintre părinţi sau ambii părinţi se află la 
muncă în alte ţări, şi ai căror copii se 
află ȋn grija bunicilor sau a altor rude), 
predispune copiii la insecuritate şi 
instabilitate morală şi, pe cale de 

Modern family relationships are 
based on reciprocity of power and of 
authority, on different levels and at 
different intensities, in a wider 
context characterized by an 
increasingly practiced egalitarianism. 
Based on these considerations and 
analyzing current trends, as an 
alternative to these lifestyles, we can 
appreciate that, in the future to come, 
the single focal value of the family 
will remain individuality, sustained 
by competition, nonconformity and 
loneliness [11]. 

From the sociological point of 
view, “contemporary family faces a 
process of structural erosion, of 
resignation from its functions, a 
continuous degradation of authority, 
and implicitly of the specific 
educational environmental quality 
(by primarily weakening control over 
children and narrowing the influence 
register over them)" [12]. Moreover, 
in terms of technology, we believe 
that the contemporary family, the 
smartphone and internet generation 
of children, with a great power of 
adaptation to the environment in 
which they live, makes more difficult 
the parents’ educational mission, 
traditional methods of parenting no 
longer being available.  

In addition, domestic violence, 
indifference and poverty caused by 
the economic and social plight of 
more and more Romanian families 
(extremely low income, parents with 
no job, limited or inadequate living 
space, un-adapted / in transition 
families, from urban to rural areas or 
vice versa, resettlement in other 
countries, or temporarily incomplete 
families, when one or both parents 
are working in other countries, and 
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consecinţă, la comportamente deviante 
și delincvente. Copiii proveniţi din 
familii dezinteresate, dezorganizate sau 
confruntate cu probleme economice 
dificile sunt tentaţi să evadeze din 
căminul familial, lezat grav ca urmare a 
tensiunilor şi conflictelor dintre părinţi, 
să abandoneze școala [13] şi să ȋşi 
caute suportul afectiv în grupul stradal, 
între prieteni de ocazie, în medii 
microsociale dubioase, unde se 
angajează cu uşurinţă în activităţi ce 
degenerează în acte antisociale, precum 
consum de droguri și substanțe 
etnobotanice (NSP), distrugeri de 
bunuri, furturi, agresiuni, tâlhării, 
precum și alte acte de criminalitate mai 
mult sau mai puțin grave. Datorită 
deficitului educațional, odată ajunși în 
zona devianței și a delincvenței, 
eforturile de reintegrare și resocializare 
a copiilor și tinerilor expuși acestor 
situații, sunt imense și 
incomensurabile, și, de cele mai multe 
ori, fără șanse de succes. 

La acestea se adaugă şi alte riscuri 
educative, respectiv familiile cu 
disoluţii totale (cu ambii părinţi bolnavi 
cronici, alcoolici, moral decăzuţi sau 
agresivi), în care deteriorarea relaţiilor 
intra-familiale şi destabilizarea 
funcţiilor familiei reprezintă procese 
ireversibile. „Familiile din aceste 
categorii nu-şi pot întemeia educaţia 
copiilor pe forţa şi pe 
complementaritatea aportului educativ 
al fiecăruia dintre părinţi” [14]. 

O altă categorie de factori de risc 
familial ţine de greşelile educative ale 
părinţilor, care afectează o serie de 
familii formal organizate (închegate): 
lipsa de responsabilitate faţă de 
propriul copil, lipsa de consideraţie, 
tradusă prin jigniri, insulte, 
psihologizare sau victimizare, 

whose children are living with the 
grandparents or other relatives) 
predispose children to moral 
insecurity and instability and, 
consequently, to deviant and 
delinquent behaviors. Children 
coming from families with no interest 
on them, disorganized or facing 
difficult economic problems are 
tempted to escape from home, which 
is seriously damaged due to tensions 
and conflicts between parents, to 
abandon school [13] and to seek 
emotional support in the street group, 
with occasional friends, in dubious 
micro-social environments, which 
easily engage in activities that 
degenerate into antisocial acts, such 
as drug and ethno-botanical 
substances (NSP) use, property 
damage, thefts, assaults, robberies 
and other more or less serious acts of 
criminality. Due to educational 
deficit, once children step into the 
world of deviance and delinquency, 
social reintegration efforts of this 
young people exposed to this kind of 
situations are immense and 
immeasurable, and often without any 
chance of success. 

We add to this other educational 
risks: families with total dissolutions 
(where both parents are chronically 
ill, alcoholics, with no moral or 
aggressive), in which intra-family 
relations damage and the 
destabilization of family functions is 
an irreversible process. "The families 
of these categories cannot rely on the 
forceful and complementary 
educational contribution of each" 
[14]. 

Another category of risk factors 
family refers to the mistakes made by 
parents during the education process, 
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nemulţumirea şi dezaprobarea 
constantă faţă de acţiunile ȋntreprinse şi 
rezultatele lor, recompensarea facilă şi 
hiperprotecţia. Toate acestea erodează 
stima de sine a copilului şi ȋl determină 
fie să caute aprobare, acceptare şi 
sprijin ȋn exteriorul familiei, fie să se 
interiorizeze şi să devină un adult 
emotiv, anxios şi deprimat, care 
dispune de rezerve latente de agresiune, 
şi care nu ȋşi poate găsi locul şi rolul ȋn 
societate.  

Părinţii rigizi, tiranici, inabordabili 
şi non-permisivi în ceea ce priveşte 
principiile lor educative, care persistă 
în atitudini critice faţă de copil, sunt 
tributari unei imagini devalorizante 
asupra propriilor urmaşi, văzând în ei 
fiinţe nedezvoltate, simple marionete 
uşor de manevrat. Modul corect de 
tratare a copilului „porneşte de la 
nevoile sale specifice, de la problemele 
sale emoţionale şi situaţiile obiective în 
care el se află” [15]. Erorile ȋn educaţie 
ale părinţilor de astăzi conturează, din 
ce ȋn ce mai clar, fenomenul de 
dezangajare a acestora de la funcţia de 
„părinte”, prin cedarea atribuţiilor 
educative şcolii, sau altor colective - 
sportive, culturale, civice - din care 
copilul face parte [16]. 

 
4. Educaţie şi valori morale ȋn 

Europa occidentală 
 
Sub imperativul globalizării şi al 

schimbărilor permanente care 
caracterizează secolul ȋn care trăim, se 
poate vorbi despre o „dilemă identitară 
europeană”, care aduce ȋn prim plan 
problema adaptării valorilor umane 
fundamentale la necesităţile sociale şi 
individuale din prezent. Această 
„dilemă identitară” se regăseşte şi ȋn 
societatea romȃnească modernă, aflată 

affecting some formally organized 
(cohesive) families: lack of 
responsibility for their child, lack of 
consideration, insults, psychological 
abuse or victimization, and constant 
disapproval of children actions and 
results, easy rewarding or 
overprotective parents. All these 
erode youngsters’ self-esteem and 
make children seek approval, 
acceptance and support outside the 
family, or to internalize feelings and 
become emotional, anxious and 
depressed adults, who have latent 
aggression energies, and can’t find 
the right place and role inside society. 

Rigid, overbearing, 
unapproachable and non - permissive 
parents in terms of educational 
principles, who persist with critical 
attitudes towards children, maintain a 
devalued image of their own 
followers, appreciating them as 
continuously undeveloped hand 
puppets. The correct way to treat the 
child "starts from his specific needs, 
from his emotional problems and 
objective situations he is placed in" 
[15]. The education errors of 
nowadays parents clearly outline the 
increasingly phenomenon of 
resignation from the position of 
"parent", by assigning educational 
tasks to school or other groups - 
sport, cultural, civic - to which the 
child belongs [16]. 

 
4. Education and moral values in 

Western Europe 
 

Under the imperative of 
globalization and constant changes 
characterizing the century we live in, 
we can talk about an "European 
identity dilemma", which brings to 
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ȋn căutarea valorilor proprii, autentice, 
care să ȋi definească spiritul 
democratic, european, după perioada 
ȋndelungată de regim comunist care a 
impus „propriile principii de viaţă 
false, materialiste” [17]. Sociologul 
american Talcott Parsons argumentează 
asupra „capacităţii de adaptare 
generalizată” a societăţilor la mediul în 
care evoluează, implicaţiile mergând 
până la urmarea aceloraşi pattern-uri de 
evoluţie (în speţă de la tradiţionalism 
către modernitate), în toate 
comunităţile umane. 

Totuşi, discrepanţele majore dintre 
valorile de bază ale societăţii romȃneşti 
şi cele promovate de societăţile 
europene occidentale, relevă un 
potenţial major de acomodare a 
acestora din urmă la exigenţele 
contemporane, datorat - ȋn primul rȃnd 
- economiilor mai dezvoltate. Ţările 
Europei Occidentale, cum sunt 
Germania, Franţa, Spania, Olanda, 
Marea Britanie şi Statele Scandinave, 
au ca repere sociale esenţiale de 
funcţionare valorile democratice 
umaniste, care promovează principii 
etice constituite din „Binele universal” 
şi tot ceea ce acesta generează, tinde 
spre, sau înmulţeşte Binele, cu scopul 
de a pune ȋn valoare Omul şi atributele 
lui unice [18]. 

 
Valorile umaniste promovate de 

familie în Europa Occidentală cuprind, 
în primul rând, valori morale precum: 
1. demnitatea; 2. onoarea; 3. 
onestitatea; 4. responsabilitatea faţă de 
sine, de comunitate şi de societate; 5. 
dreptatea și corectitudinea; cărora li se 
asociază: 6. patriotismul şi, 7. respectul 
sincer pentru valorile naţionale, în 
general. În al doilea rând, în cadrul 
acestor state nu sunt agreate sub nicio 

closer look the problem of adapting 
fundamental human values to actual 
social and individual needs. This 
"identity dilemma" also applies to the 
modern Romanian society, in search 
of its own authentic values to define 
its European democratic spirit, after 
the long communist regime which 
imposed "its false, materialistic 
principles" [17]. American 
sociologist Talcott Parsons argues 
that the "widespread capacity of 
adaptation" of societies to the 
environment they evolve in, the 
implications being the path of same 
development patterns (in this case, 
from traditionalism to modernity), in 
all human communities. 

However, major discrepancies 
between the values in the Romanian 
society and those promoted by 
Western European societies, reveal a 
different adaptation potential for the 
latter, to the demands of 
contemporary demands, principally 
due to more developed economies. 
Western European countries such as 
Germany, France, Spain, the 
Netherlands, Britain and the 
Scandinavian countries have for 
social essential functioning 
landmarks the humanist democratic 
values, promoting ethical principles 
based on the "universal good" and 
everything generating or multiplying 
from it, focusing on the value of 
“Man” and his unique attributes [18]. 

 
The humanist values promoted by 

families in Western Europe primarily 
include moral values like: 1. dignity; 
2. honor; 3. honesty; 4. responsibility 
for the person, community and 
society; 5. justice and fairness; and 
also: 6. patriotism and 7. true respect 
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formă violența, discriminarea sau orice 
fel de dictatură, existând credința 
fermă că nu vor exista abateri și nu se 
va susține niciodată, la nivel de 
autoritate şi de individ, încălcarea 
egalității și a libertăților umane 
personale și de grup. 

Însuşirea acestui sistem de valori, în 
țările Europei Occidentale, se 
realizează ȋn mod natural, ȋncă din 
primii ani de viaţă petrecuţi ȋn familie, 
se valorifică ȋn cadrul şcolii, şi se 
exersează pe parcursul ȋntregii vieţi, ȋn 
virtutea unor deprinderi fireşti şi a 
exemplelor pozitive oferite de ceilalţi 
membri ai comunităţii. Aceasta 
dovedeşte eficienţa demersului 
educaţional practicat de statele Europei 
Occidentale, care se bazează pe un 
parteneriat activ ȋntre părinţi, sistemul 
de ȋnvăţămȃnt public şi cel privat, şi 
diferite grupări religioase şi 
confesionale, care deţin fiecare un rol 
strategic ȋn formarea, modelarea şi 
menţinerea individului ȋn linia valorilor 
morale care definesc aspiraţiile 
societăţii.  

 
Europa vestică, ȋn general, şi Ţările 

din Peninsula Scandinavă, ȋn special, 
unde copiii sunt consideraţi un „bun al 
statului”, cu drepturi egale cu ale 
părinţilor, au ȋnţeles că este necesar ca 
educaţia modernă să transmită eficient 
şi, pe scară largă, acel volum de 
cunoştinţe şi informaţii adaptate noii 
civilizaţii a globalizării, care să nu 
copleşească prin cantitate, dar să 
contribuie la dezvoltarea oamenilor la 
nivel individual şi comunitar. „Educaţia 
trebuie să traseze transformările noii 
lumi aflate în permanentă mişcare şi, în 
acelaşi timp, să pună la dispoziţia 
oamenilor instrumentele de orientare cu 
ajutorul cărora aceştia să găsească 

for national values in general. 
Secondly, within these countries 
borders no form of violence, 
discrimination or any kind of 
dictatorship is agreed, on the firm 
belief that there will be no deviation 
and no support, at any level of 
authority and individual, to violate 
equality and personal or group 
freedom. 

Acquiring this system of values in 
Western Europe is naturally carried 
since the first years spent inside the 
family, later done at school, and 
practiced during the whole life, as 
natural habits or originating from 
positive examples offered by other 
community members. This proves the 
effectiveness of the educational 
approach practiced by the Western 
European countries, which is based 
on an active partnership between 
parents, public and privately owned 
school systems, and different 
religious or confessional groups, 
which hold a strategic role in 
forming, shaping and maintaining the 
individual in the line of the moral 
values defining society's aspirations. 

 
Western Europe, in general, and 

countries from Scandinavia 
particularly, where children are 
considered "the good of the state", 
having the same rights as their 
parents, have understood the need for 
modern education to effectively and 
widely convey that amount of 
knowledge and information adapted 
to the new civilization of 
globalization, which does not 
overwhelm by quantity, but 
contributes to human development, at 
individual and community levels. 
"Education must draw constantly 
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drumul afirmării şi dezvoltării 
continue” [19]. 

În acest sens, pilonii fundamentali ai 
educaţiei de tip occidental sunt: „a 
învăţa să ştii”, „a învăţa să faci”, „a 
învăţa regulile convieţuirii” şi „a 
învăţa să fii”. Fiecare dintre acești 
piloni, primesc mereu noi conţinuturi 
formative şi impun, ȋn permanenţă, noi 
strategii de predare - învăţare - 
evaluare. Spre deosebire de sistemul 
romȃnesc, centrat pe cantitate şi 
teoretizare, şi mai puţin pe aplicarea 
informaţiei dobȃndite, educaţia 
europeană ȋşi propune să ȋnzestreze 
copiii şi tinerii cu exact ceea ce au 
nevoie aceştia pentru a trăi frumos în 
lumea de mâine, împreună cu ceilalţi, 
spre binele tuturor. 

„A învăţa să ştii”, se concretizează, 
în primul rând, prin crearea condiţiilor 
de educaţie specifice societăţii 
cunoaşterii, pentru fiecare locuitor al 
planetei, prin înţelegerea propriului 
destin şi a esenţei fiinţei umane, în 
vederea adoptării unui comportament 
demn, sociabil şi responsabil. În acest 
scop, copiilor li se cultivă sentimentul 
de necesitate rapidă la cele mai 
semnificative cuceriri ale umanităţii, în 
calitate de permanenţi prieteni ai 
ştiinţei.  

„A învăţa să faci”, exprimă 
dimensiunea comportamentală, 
practică, a conduitei copiilor, orientată 
spre întemeierea unor raporturi de 
comunicare și de activitate practică. 
Mai mult decât atât, educaţia le 
formează tinerilor competenţele 
necesare în gestionarea conflictelor, şi 
pentru stabilirea unor relaţii stabile de 
cooperare şi înţelegere, noi atitudini 
sociale cu impact în armonizarea 
relaţională, internaţională. În acest 
sens, educaţia asigură formarea şi 

moving new world transformations 
and, at the same time, must provide 
people the guidance tools with the 
help of which they will find the way 
to evolution and continuous 
development" [19]. 

In this respect, the fundamental 
pillars of Western education style are 
"learning to know", "learning to do", 
"learning the rules of living together" 
and "learning to be". Each of these 
pillars constantly receives new 
formative content and permanently 
requires new strategies for teaching - 
learning - evaluation. Unlike the 
Romanian education system, which is 
focused on quantity and theoretic, 
and less on applying the information 
acquired, European education 
purpose is to give children and young 
people exactly what they need to live 
well in the world of tomorrow, 
together with others, for the good of 
all.  

"Learning to know" is primarily 
put into practice by creating the 
specific conditions for education in 
terms of knowledge, for every 
inhabitant of the planet, by 
understanding his own destiny and 
the essence of the human being, to 
adopt a decent, sociable and 
responsible behavior. Therefore, we 
cultivate children feeling of urgent 
necessity for the most significant 
achievements of humanity, as 
permanent friends of science. 

"Learning to do" expresses the 
practical behavioral dimension of 
children, directed to the creating 
social relationships and activities. 
Moreover, education gives children 
the necessary skills for conflict 
management, and to establish stable 
cooperation relations, new social 
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perfecţionarea unor noi aptitudini 
sociale, care ocupă un rol prioritar faţă 
de cele ocupaţionale.  

În vederea realizării noilor tipuri de 
relaţii sociale internaţionale, educaţia 
trebuie să-şi amplifice posibilităţile 
pentru a-i învăţa pe copii „regulile 
convieţuirii”. Formarea atitudinilor, 
aptitudinilor şi cunoştinţelor necesare 
descoperirii, pas cu pas, a celuilalt, a 
înţelegerii diversităţii rasei umane şi a 
necesităţii conştientizării similitudinilor 
dintre oameni şi a interdependenţelor 
acestora, devin obiective specifice 
integrării la cerinţele societăţii globale. 
Desigur, foarte importante rămân 
efortul şi capacitatea de a te cunoaşte 
pe tine însuţi, ca o condiţie pentru a-l 
putea cunoaşte pe celălalt şi a putea 
privi lumea din perspectiva celuilalt. 
Înţelegerea semnificaţiilor reacţiilor 
celuilalt, ca rezultat al cultivării 
empatiei şi altruismului, devine o cale 
eficientă pentru a evita sau soluţiona 
conflictele pe parcursul înţelegerii 
vieţii.  

Prin conţinutul celui de-al patrulea 
pilon, care statuează ca scop general „a 
învăţa să fii”, educaţia asigură 
dezvoltarea multilaterală a fiecărui 
individ, calităţile de cetăţean în slujba 
naţiunii şi a lumii. Formarea unor 
personalităţi, a căror principală 
îndatorire o constituie slujirea societăţii 
şi a semenilor lor, sunt condiţii pe care 
se întăreşte comportamentul pentru 
societatea globală. Noua personalitate 
trebuie să devină capabilă de a acţiona 
cu autonomie crescută, pe baza 
armonizării propriei concepţii, cu 
asumarea răspunderii pentru sine şi 
pentru ceilalţi. Educaţia, într-o 
societate globală, este subordonată 
necesităţii punerii în valoare a 
potenţialului uman, în totalitatea sa, 

attitudes with impacts on relation 
harmony, also at international level. 
In this sense, education ensures 
training and development of new 
social skills, which are considered 
priority keys by comparison to the 
occupational sector. 

In order to achieve new types of 
international social relations, 
education must increase its 
opportunities to teach children the 
"rules of coexistence". The formation 
of attitudes, skills and knowledge 
necessary to discover the others, step 
by step, to understand the diversity of 
the human race and the need for 
awareness of the similarities between 
people and their interdependencies, 
become specific targets of integration 
to the global society requirements. Of 
course, the effort and the ability to 
know your-self, as a condition to 
know the other and to have his 
perspective over the world are very 
important aspects. Understanding the 
significance of other people reaction, 
as a result of cultivating empathy and 
altruism, becomes an effective way to 
prevent or resolve conflicts during 
lifetime learning.   

Through the content of the fourth 
pillar, which provides general 
purpose of "learning to be", 
education ensures multilateral 
development of each individual, the 
qualities of the citizen being in the 
service of the nation and of the 
world. The creation of personalities, 
in order to be in the service of the 
community and the individuals, are 
conditions to fundament the behavior 
for global society. The new 
personality must be able to act with 
increased autonomy, based on the 
harmonization of its own conceptions 
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urmărind dezvoltarea calităţilor 
intelectuale şi psihofizice, simţul şi 
comportamentul estetic şi moral, 
capacitatea de a comunica în limba 
maternă şi în alte limbi de circulaţie 
internaţională. 

Astfel, dacă privim importanţa 
acordată educaţiei, ȋn general, ȋn statele 
europene occidentale, constatăm că 
valoarea absolută, raţiunea oricărui 
demers educaţional, o constituie 
„omul” şi libertatea acestuia de acţiune.  

 
Concluzii 
 
Valoarea educaţiei este exact aceea 

a vieţii ȋnsăşi, deoarece instruirea 
presupune - ȋn primul rȃnd - „a ȋnvăţa 
să trăieşti”. Raportat la contextul social 
romȃnesc, se poate afirma că romȃnii 
nu valorizează suficient de mult 
educaţia, pentru că nu ȋşi respectă atât 
cât se cuvine viaţa, ȋntr-un stat 
democratic [20].    

Menirea principală a educaţiei, o 
reprezintă evoluţia individului spre un 
sine independent. Aceasta constituie, 
de asemenea, şi principala provocare 
umană, din moment ce succesul nu este 
garantat în orice moment, deoarece 
procesul poate fi întrerupt, blocat sau 
deranjat, astfel încît fiinţa umană se 
poate fragmenta, frînge, aliena sau 
înţepeni, la un nivel sau altul de 
maturitate emoţională. Așa cum ne 
descrie și Trainerul american Jack 
Canfield, nu este greu de observat că 
majoritatea oamenilor naufragiază pe 
parcursul acestui proces de dezvoltare 
[21]. Suntem de acord cu acesta atunci 
când susţine că, ȋn prezent, „educaţia 
eficientă constă în a-i da copilului 
rădăcini (să se dezvolte) şi apoi aripi 
(să zboare)”. Siguranţa, soliditatea 
fundamentului uman (obţinut prin 

with the responsible attitude over the 
individual and the others. In a global 
society, education is subordinated to 
the need of highlighting the human 
potential, in its ensemble, aiming to 
develop the intellectual and 
psychophysical qualities, the sense 
and moral and aesthetic behavior, the 
ability to communicate in the native 
language and in other international 
languages. 

Thus, if we analyze the importance 
given to education, generally in 
Western European countries, we find 
out that the absolute value and reason 
of any educational approach is “man" 
and his freedom of action. 

 
Conclusions 
 
The value of education is precisely 

the one of life itself, because training 
means - in the first line - “learning to 
live”. If we analyze the Romanian 
social context, we can say that 
Romanian people don’t have the right 
value of education, for they don’t 
respect - as much as they should - life 
in a democratic country [20]. 

The main purpose of education is 
the evolution of the individual to an 
independent self. This constitutes 
also the main challenge for mankind, 
since success is not guaranteed at any 
time, as the process can be 
interrupted, blocked or disturbed, so 
that the human being can be 
fragmented, cut off, alienated or bind, 
at one level or another of emotional 
maturity. As the American trainer 
Jack Canfield describes, it is not 
difficult to notice that most people 
fail during this development process 
[21]. We agree with him when he 
states that, in present, "effective 
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educația din familie şi din cadrul şcolii) 
şi consolidarea permanentă a încrederii 
și stimei de sine, sunt premisele 
principale ale reuşitei personale, 
inclusiv în lupta cu devianța și 
delincvența. În Romȃnia, se constată că 
multe dintre dramele evoluţiei spre 
individualizare şi autonomie, se 
datorează tocmai comportamentului 
indiferent și pasiv al familiei, al şcolii 
şi al societăţii, ȋn general, faţă de 
nevoile reale ale copiilor şi ale tinerilor 
care, dezvoltȃndu-se ȋntr-un climat 
social instabil, nesigur şi indiferent, ȋşi 
fracturează sinele ȋnainte de a fi pe 
deplin format, astfel încât până la 
devianță și delincvență nu mai este 
decât un simplu pas, și acela, de cele 
mai multe ori se îndeplinește, 
consecințele fiind pe măsura 
indiferenței manifestate.  

Pentru realizarea menirii educației, 
apreciem că la nivel micro-social se 
impune revitalizarea funcţiilor de bază 
ale instituţiilor sociale cu rol educativ 
şi de control social al familiei, şcolii şi 
comunităţii sociale. În această perioadă 
de disoluție a reperelor morale, 
educația poate și trebuie să aducă un 
suflu comportamental nou, la nivel 
individual și social, şi, ȋn acest sens, 
școala și familia, principali factori 
educativi, trebuie să coopereze în 
continuare, atât în mediul urban cât și 
în cel rural, mai mult ca oricând, pentru 
a găsi cele mai potrivite modalități de 
conlucrare în educarea copiilor, în 
spiritul asimilării și respectării celor 
mai importante valori ale societății. 

Unicitatea fiecărui individ, atȃt de 
intens cultivată ȋn ţările europene 
occidentale, poate fi promovată și în 
România, prin găsirea unui echilibru 
corect ȋntre protecţie şi libertate. 
Protecţia reprezintă asigurarea unui 

education is to give the child the 
roots (to develop) and then the wings 
(to fly)". The safety, the soundness of 
the human foundation (as a 
consequence of family and school 
education), and constant 
strengthening of confidence and self-
esteem are prerequisites keys to 
succeed in life, which also includes 
the fight against deviance and 
delinquency. In Romania, it appears 
that many of the evolution dramas on 
the road of human accomplishment 
and autonomy derive from the 
passive behavior and liabilities of the 
family, the school and the society, in 
generally, concerning the children 
and young people needs; growing in 
an unstable, insecure and indifferent 
climate, they fractures their self 
before fully formed, and the road to 
deviance and delinquency becomes  
no more than a single step, which is 
often made, with measurable 
consequences to the indifference 
shown.  

In order to achieve the mission of 
education, we consider that, at the 
micro-social level, there is a real need 
for revitalization of the basic 
functions of the educational and 
social institutions with social control 
over the family, school and social 
community. During this period of 
moral references dissolution, 
education can and must bring a new 
behavior style, at the individual and 
social level, and in this regard, school 
and family, the key educational 
factors, should further cooperate in 
the urban environment and, more 
than ever, in the countryside, to find 
the most appropriate ways to work 
together in educating children in the 
spirit of assimilation and respect for 
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cadru optim de evoluţie ȋn familie, 
şcoală şi societate. Libertatea este dată 
de posibilitatea acordată fiecărui 
individ de a alege tipul şi nivelul 
devenirii ȋn timp. Cel mai important 
rol, în realizarea acestui deziderat 
național, îl au însă autoritățile și 
instituțiile publice din România, 
responsabile cu realizarea cadrului 
optim, începând de la cel legal. 

De asemenea, considerăm că, din 
punct de vedere al sistemului 
educaţional, este necesar ca Romȃnia 
să adopte modelul european de 
educaţie, axat pe instruirea pentru 
viaţă. Acest model nu doar că ar putea 
contribui la eliminarea problemelor 
esenţiale de percepţie ale sistemului 
educaţional romȃnesc (supus - ȋn 
ultimele decenii - unor ȋncercări de 
reformare lipsite de consistenţă şi de 
continuitate, care au condus la 
ineficienţa, irelevanţa, inechitatea şi 
slaba calitate a demersului şcolar) [22], 
ci ar crea și adevărate premise de a 
deveni un factor catalizator ȋn 
dezvoltarea societăţii romȃneşti, având 
la bază inclusiv reducerea unora dintre 
fenomenele grave ale criminalității cu 
care se confruntă România în ultimii 25 
de ani.  

Mai mult de atât, prin caracterul său 
competitiv şi actual, dovedit ȋn 
societăţile ȋn care a fost implementat, 
considerăm că modelul european de 
educaţie ar putea genera și în România 
tineri cu abilităţi de lideri [23], 
adevăraţi performeri ȋn depăşirea 
decalajelor pe care ţara noastră le-a 
acumulat, comparativ cu alte state ale 
Uniunii Europene şi nu numai. 
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Rezumat: Conform articolului 131 
alineatul 1 din Constituţia României, în 
activitatea judiciară, Ministerul Public 
reprezintă interesele generale ale societăţii 
şi apăra ordinea de drept, precum şi 
drepturile şi libertăţile cetăţenilor. 
Detalierea importanței procurorului în 
prima fază a procesului penal - urmărirea 
penală, o regăsim în dispozițiile noului 
Cod de Procedură Penală (CPP), 
legiuitorul regândind atribuțiile acestei 
categorii de magistrați, prin degrevarea 
volumului mare de activități specifice, 
implicit prin restrângerea categoriei 
infracţiunilor pentru care procurorul este 
obligat să efectueze urmărirea penală 
proprie şi, nu în ultimul rând, prin crearea 
instituţiei judecătorului de drepturi şi 
libertăţi. Pornind de la premisa că simpla 
edictare a unor norme de procedură în 
CPP nu este suficientă pentru a asigura 
reformarea sistemului judiciar din ţara 
noastră şi creşterea calităţii acestuia [1], 
competenţa procurorului nu trebuie 
rezumată doar la activitatea desfăşurată 
pentru administrarea probelor sau pentru 
explicarea şi protejarea drepturilor şi 
obligaţiilor părţilor, aceasta cuprinzând o 
arie mult mai vastă, reglementată de 
legiuitor, inclusiv prin legi speciale. 
Potrivit noilor reglementări, procurorul 
controlează, conduce şi supraveghează 
activitatea organelor de cercetare penală, 
astfel ca orice infracţiune să fie 
descoperită şi orice persoană care a 
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Abstract: In accordance with 
paragraph 1 of article 131 of the 
Constitution of Romania, in judicial 
activity, the Public Ministry shall 
represent the general interests of the 
society and defend legal order, as well as 
the rights and freedoms of citizens. 
Details regarding the importance of the 
Prosecutor in the first phase of the 
criminal process - criminal prosecution - 
we can find in the new provisions of the 
Criminal Procedure Code (CPC). The 
legislator rethinks the magistrates’ 
powers by freeing up large amount of 
specific activities, implicitly by restricting 
the category of crimes for which the 
Prosecutor is obliged to carry out its own 
prosecution and not least through the 
creation of the institution of judge of 
rights and freedoms. Starting from the 
premise that the mere proclamation of 
some procedure norms in the CPP is not 
sufficient to secure the reform of the 
judiciary system in our country and its 
quality increase [1], the jurisdiction of 
the Prosecutor should not be confined 
only to the activity carried out for the 
administration of evidence or for 
explaining and protecting the rights and 
obligations of the parties. It encompasses 
a much wider area, regulated by the 
legislator through special laws. 
According to the new regulations, the 
Prosecutor shall control, lead and 
supervise the work of criminal 
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săvârşit-o să fie trasă la răspundere 
penală. Supravegherea urmăririi penale se 
concretizează în mai multe modalităţi: 
verificarea actelor de cercetarea penală, 
participarea la efectuarea actelor de 
urmărire penală, confirmarea sau 
infirmarea actelor organelor de cercetare 
penală, trecerea dosarului de la un organ 
de cercetare la altul, sau soluţionarea 
plângerilor formulate împotriva actelor de 
cercetare penală prin care s-a adus o 
vătămare drepturilor şi intereselor legitime 
ale unei pesoane [2]. Neavând pretenția 
analizării în mod exhaustiv a acestei 
instituții, prezenta lucrare își propune să 
explice rolul, atribuțiile și importanța 
procurorului în prima fază a procesului 
penal. 

 
Cuvinte cheie: competență; procuror; 

urmărire penală; control; supraveghere; 
masuri preventive. 

 
 
Introducere 
 
Etimologic, denumirea de „Minister 

Public” are ca origini expresia 
latinească „manus publica”, unde 
„manus” indica forţa executivă şi 
„publica” indica ceva oficial, a statului 
sau de stat, astfel că prin termenul de 
„Minister Public” înţelegem, forţa 
executivă a statului.  

O parte a doctrinei, susţine faptul că 
instituţia Ministerului Public izvorăşte 
din dreptul roman sub numele de 
defensores civitatum,  însă cei mai 
mulţi cred că această instituţie, este de 
origine franceză, situată în secolul al 
XIV-lea, când printr-o ordonanţă a lui 
Philippe le Bel din 25 martie 1303 se 
reglementau funcţiile procurorilor, care 
erau chemaţi să aibă grijă de interesele 
materiale ale regelui, iar ulterior ei au 
început să îi caute pe cei vinovaţi şi să 
îi dea pe mâna justiţiei pentru a fi traşi 
la răspundere - „les procureurs du roi”.  

investigation bodies, so as any offense 
can be revealed and any person who has 
committed it can be held criminally 
liable. Supervision of the prosecution is 
materialized in several ways: checking 
the prosecution documents, participation 
in carrying out criminal acts, 
confirmation or denial of enactments of 
criminal investigation bodies, passing the 
dossier from a research body to another 
or resolution of complaints made against 
acts of criminal investigation which have 
brought an injury to the rights and 
legitimate interests of persons [2]. This 
paper aims to explain the role, 
attributions and importance of the 
Prosecutor in the first phase of the 
criminal process. 

 
Keywords: competence; prosecutor; 

criminal investigation; control; 
surveillance; preventive measures. 

 
 
Introduction 
 
Etymologically, the name "Public 

Ministry" has as its origin the phrase 
“manus publica”, where "manus" 
indicates the executive force and 
“publica” indicates something 
official, of the state, so from the term 
"Public Ministry" we understand the 
State's executive force. 

A part of the doctrine, argues that 
the institution of the Public Ministry 
comes from the roman law under the 
name of defensores civitatum, but 
most believe that this institution is of 
French origin, located in the 14th 
century, when through an ordinance 
of Philippe le Bel of 25 March 1303 
the prosecutors’ functions were 
regulated. They were called upon to 
take care of the interests of the King 
and subsequently they began to seek 
out the guilty and turn them over to 
the Justice system to be held 
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Organizarea Ministerului Public era 
ierarhică, unde şeful suprem era 
ministrul de justiţie, iar reunirea 
membrilor Ministerului Public de pe 
lângă aceeaşi jurisdicţie se numea 
parchet. Denumirea de parchet este 
explicată prin faptul că în timpul 
şedinţelor de judecată, reprezentanţii 
regelui se situau pe parchetul sălii şi nu 
pe estradă unde prezidau judecătorii 
[3]. 

În dreptul românesc, primele 
reglementări apar încă din timpul 
Regulamentului Organic din 1832, şi în 
Regulamentul asupra îndatoririlor 
procurorilor tribunalelor şi divanurilor 
în pricini civile şi criminale în care 
procurorul avea îndatorirea de 
supraveghere şi de urmărire. 

Prin Legea de organizare judiciară 
din 9 iulie 1865, procurorii erau 
organizaţi în parchete pe lângă 
instanţele judecătoreşti şi aveau 
misiunea de a reprezenta societatea şi 
de a supraveghea respectarea legilor în 
activitatea judiciară, precum şi 
executarea hotărârilor [4]. 

Prin articolul 63 literele a) - k) din 
Legea 304/2004 privind organizarea 
judiciară, se stabilesc atribuţiile 
Ministerului Public, şi anume:  

a) efectuează urmărirea penală în 
cazurile şi în condiţiile prevăzute de 
lege şi participă, potrivit legii, la 
soluţionarea conflictelor prin mijloace 
alternative; 

b) conduce şi supraveghează 
activitatea de cercetare penală a poliţiei 
judiciare, conduce şi controlează 
activitatea altor organe de cercetare 
penală; 

c) sesizează instanţele judecătoreşti 
pentru judecarea cauzelor penale, 
potrivit legii; 

d) exercită acţiunea civilă, în 
cazurile prevăzute de lege;  

accountable -"les procureurs du roi". 
The organization of the Public 

Minister was hierarchical, where 
Supreme leader was the Minister of 
Justice, and all the members of the 
Public Ministry belonging to the same 
jurisdiction was called parquet. 

The name parquet is explained by 
the fact that during the meetings, the 
representatives of the king lay on 
hall's parquet and not on the 
entertainer where the judges were 
conducting [3]. 

In Romanian law, the first 
regulations arise since the time of 
Organic Regulation from 1832, and in 
the Regulation on the duties of public 
prosecutors in courts and divans in 
civil and criminal issues in which the 
Prosecutor had the duty of 
supervision and follow-up. 

Via the law on judicial 
organisation of 9 July 1865, 
prosecutors were organised in 
prosecutors' offices in addition to 
courts and had the mission to 
represent society and to supervise the 
compliance with the laws in the 
judicial activity and the enforcement 
of judgments [4]. 

Article 63, letters a) - k) of the Law 
304/2004 on the organisation of the 
judicial powers establishes the Public 
Minister attributes, namely: 

a) conducts the prosecution in the 
cases and under the conditions 
provided by law and participates, 
under the law to settle conflicts 
through alternative means; 

b) leads and supervises the 
criminal investigation activity of the 
judicial police, leads and controls the 
work of other criminal investigation 
bodies; 

c) refers the matter to the courts for 
the prosecution of criminal cases, 
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e) participă, în condiţiile legii, la 
şedinţele de judecată;  

f) exercită căile de atac împotriva 
hotărârilor judecătoreşti, în condiţiile 
prevăzute de lege;  

g) apără drepturile şi interesele 
legitime ale minorilor, ale persoanelor 
puse sub interdicţie, ale dispăruţilor şi 
ale altor persoane, în condiţiile legii;  

h) acţionează pentru prevenirea şi 
combaterea criminalităţii, sub 
coordonarea ministrului justiţiei, pentru 
realizarea unitară a politicii penale a 
statului; 

i) studiază cauzele care generează 
sau favorizează criminalitatea, 
elaborează şi prezintă ministrului 
justiţiei propuneri în vederea eliminării 
acestora, precum şi pentru 
perfecţionarea legislaţiei în domeniu;  

j) verifică respectarea legii la 
locurile de deţinere preventivă;  

k) exercită orice alte atribuţii 
prevăzute de lege.  

Deasemenea, sub coordonarea 
ministrului justiţiei, Ministerul Public 
acţionează şi în scopul prevenirii şi 
combaterii criminalităţii, pentru 
realizarea unitară a politicii penale a 
statului. 

Totodată, Ministerul Public are un 
rol activ şi în ceea ce priveşte apărarea 
drepturilor şi intereselor legitime ale 
minorilor, ale persoanelor puse sub 
interdicţie, ale dispăruţilor, 
incapabililor şi ale altor persoane, iar ca 
şi participant activ al procesului de 
înfăptuire a justiţiei, Ministerul Public, 
studiază cauzele care generează sau 
favorizează criminalitatea, elaborează 
şi prezintă ministrului justiţiei 
propuneri în vederea eliminării 
acestora, precum şi pentru 
perfecţionarea legislaţiei penale. 

Atât prin Legea 304/2004 privind 
organizarea judiciară, cât şi prin CPP, 

according to the law; 
d) exercises civil action in cases 

stipulated by law; 
e) takes part, in accordance with 

the law, in the meetings of the Court; 
f) exercises legal remedies against 

judgments, as provided by law; 
g) defends the legitimate rights and 

interests of minors, persons under 
interdiction, of the missing persons 
and of other persons, in accordance 
with the law; 

h) acts to prevent and combat 
crime, under the coordination of the 
Minister of Justice, in order to achieve 
the unitary application of State’s 
criminal policy; 

i) studies the causes that generate 
or favour crime, draws up and submits 
to the Minister of Justice proposals 
concerning their removal, as well as 
for the improvement of legislation in 
the field; 

j) verifies compliance with the law 
at places of preventive detention; 

k) carries out any other duties 
prescribed by law. 

Also, under the coordination of the 
Minister of Justice, the Public 
Ministry also acts to prevent and 
combat crime, in order to achieve 
uniformity in the State's criminal 
policy. 

At the same time, the Public 
Ministry has an active role regarding 
the protection of legitimate rights and 
interests of minors, persons under 
interdiction, of missing persons, 
incapables and others, and as an 
active participant of the justice 
process, the Public Ministry, studies 
the causes that generate or favour 
crime, draws up and submits to the 
Minister of Justice proposals 
concerning their disposal and the 
improvement of criminal legislation. 
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se fixează sarcinile ce revin 
procurorilor în legătură cu desfăşurarea 
procesului penal. 

În ceea ce priveşte prima fază a 
procesului penal, şi anume urmărirea 
penală, procurorului îi revine sarcina de 
a efectua urmărirea penală în condiţiile 
impuse de lege, de a controla, conduce 
şi de a supraveghea activitatea 
organelor de cercetare penală în 
efectuarea urmăririi penale. În acest 
sens, trebuie arătat că potrivit 
articolului 299 alineat (1) din Codul de 
procedura penală, procurorul 
supraveghează activitatea organelor de 
cercetare penală, astfel ca orice 
infracţiune să fie descoperită şi orice 
persoană care a săvârşit o infracţiune să 
fie trasă la răspundere penală. De 
asemenea, potrivit alineatului următor, 
procurorul exercită supravegherea 
activităţii organelor de cercetare penală 
astfel ca niciun suspect sau inculpat să 
nu fie reţinut decât în cazurile şi în 
condiţiile prevăzute de lege. In ceea ce 
privește deosebirea noțiunii de reținere 
- ca măsură preventivă, de alte 
dispoziții din legi speciale care 
utilizeaza aceeași terminologie, 
literatura de specialitate a evidențiat 
diferențele fundamentale [5]. 

Dată fiind responsabilitatea 
deosebită a procurorului în legătură cu 
desfăşurarea urmăririi penale, în 
literatura de specialitate s-a subliniat, 
pe bună dreptate că, acesta este 
„stăpânul” primei faze a procesului 
penal [6]. Urmărirea penală este 
considerată sufletul procesului, ea 
constituind întâiul act al acestei 
activităţi procesuale [7]. Din momentul 
în care organele de urmărire penală au 
fost sesizate cu privire la săvârşirea 
unei infracţiuni [8], aşa cum prevede 
articolul 288 din CPP, respectiv prin 
plângere sau denunţ, prin actele 

Both the law 304/2004 on the legal 
organization, and the CPC, establish 
the tasks incumbent on prosecutors in 
connection with the conduct of the 
criminal trial. 

As regards the first phase of the 
criminal process, namely the 
prosecution, it is the responsibility of 
the Prosecutor to conduct criminal 
proceedings in the conditions imposed 
by law, to control, lead and supervise 
the activity of the criminal 
investigation bodies during criminal 
prosecution. 

In this respect, it should be pointed 
out that according to article 299 
paragraph (1) of the criminal 
procedure code, the Prosecutor 
supervises the activity of criminal 
investigation bodies, so that all 
offenses can be revealed and all 
person who have committed a crime 
can be held accountable. Also, 
according to the following paragraph 
the prosecutor exercises the oversight 
of activities of criminal investigation 
bodies so that all suspects or 
defendants can be detained only in the 
cases and under the conditions 
provided by law. In terms of 
distinguishing the term retention - as 
preventive measure, from other 
provisions from special laws which 
use the same terminology, the 
specialty literature has highlighted the 
fundamental differences [5]. 

Given the special responsibility of 
the Prosecutor in connection with 
criminal prosecution, the specialty 
literature pointed out that he is the 
"master" of the first phase of the 
criminal process [6]. The prosecution 
is considered the soul of the process, 
it being the first act of this procedural 
activity [7]. From the moment when 
the prosecution was seized with 
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încheiate de alte organe de constatare 
prevăzute de lege ori din oficiu, se 
pune practic în mişcare, „mecanismul” 
procesului penal. 

Asfel, procesul penal se 
compartimentează în patru faze, şi 
anume: 

- urmărirea penală - care conform 
noului cod de procedură penală aduce 
un prim element de noutate, ce constă 
în eliminarea etapei actelor 
premergătoare şi realizarea tuturor 
activităţilor în cadrul etapei de urmărire 
penală care se împarte în alte două faze 
distincte: - faza de investigare a faptei 
şi - faza de investigare a persoanei, 
astfel că urmărirea penală se desfăşoară 
mai întâi cu privire la faptă, imediat 
după sesizarea organelor judiciare 
competente, şi apoi cu privire la 
persoană, când din probe rezultă 
bănuiala rezonabilă că această persoană 
a săvârşit o infracţiune. 

- camera preliminară - ce are ca 
obiect verificarea, după trimiterea în 
judecată, a competenței şi a legalităţii 
sesizării instanţei, precum şi verificarea 
legalităţii administrării probelor şi a 
efectuării actelor de către organele de 
urmărire penală. 

- judecata - care conform noului cod 
de procedură penală are ca element de 
noutate, printre altele, dispariţia căii de 
atac a recursului, aşadar sentinţele 
pronunţate în prima instanţă vor putea 
fi atacate doar prin calea de atac a 
apelului. 

- punerea în executare a hotărârilor 
judecătoreşti definitive. 

Aceste patru faze au menirea de a 
asigura buna rezolvare a cauzelor 
penale, de aceea, în fiecare fază 
procesuală sunt rezolvate diverse 
probleme de a căror soluţie depinde 
trecerea dosarului penal în faza 
următoare. 

regard to the commotion of a crime 
[8], as provided for in article 288 
CPP, respectively complaint or 
denunciation, through acts concluded 
by other fact finding bodies provided 
for by law or ex officio, put in motion 
"mechanism" of the criminal process. 

Thus the criminal process is 
subdivided in four phases, namely: 

- criminal prosecution - which 
according to the new criminal 
procedure code brings a novelty item 
consisting in the elimination of the 
stage concerning the preliminary acts 
and the implementation of all 
activities within the criminal 
prosecution phase which is divided 
into two distinct phases: phase of the 
investigation of the crime scene and 
the investigation phase of the person, 
so that the prosecution firstly analyses 
the deed, immediately after the 
referral of the competent judicial 
bodies, and then the person, when 
from the evidence it results the 
reasonable suspicion that that person 
has committed a crime. 

- preliminary chamber - which has 
as object the verification, after 
submitting to court, of the 
competence and the legality of the 
Court referral and verification of the 
legality of evidence administration 
and performance of acts by the 
criminal prosecution bodies 

- the judgment - that under the new 
criminal code has as a novelty item, 
among others, the demise of the ways 
to attack the appeal, so the sentences 
handed down by the first instance 
may be attacked only through the 
appeal of the decision; 

- executing the final judgments. 
These four phases are meant to 

ensure the proper solving of criminal 
cases, therefore, in every process 
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1. Competenţa procurorului în 

faza de urmărire penală 
 
În opinia profesorului Ion Neagu, în 

cadrul etapei urmăririi penale, având în 
vedere importanţa şi complexitatea 
atribuţiilor cu care legiuitorul l-a 
învestit, procurorul, reprezintă figura 
centrală. În susţinerea acestei opinii 
invocăm articolul 56 alineatul 1 CPP, 
care face referire la competenţa 
procurorului şi potrivit căruia, 
procurorul conduce şi controlează 
nemijlocit activitatea de urmărire 
penală a poliţiei judiciare şi a organelor 
de cercetare penală speciale şi, de 
asemenea, supraveghează ca actele de 
urmărire penală să fie efectuate cu 
respectarea dispoziţiilor legale.  

În lumina alineatului (6) al 
articolului menţionat anterior, este 
competent să efectueze ori după caz să 
conducă şi să supravegheze urmărirea 
penală, procurorul de la parchetul 
corespunzător instanţei care, conform 
legii, judecă în primă instanţă cauza, cu 
excepţia cazurilor în care legea prevede 
altfel. În conformitate cu dispoziţia 
legală menţionată, procurorul din 
cadrul Parchetului de pe lângă 
judecătorie este competent să efectueze 
urmărirea penală în cauzele ce se 
judecă în primă instanţă la judecătorie; 
procurorul din cadrul Parchetului de pe 
lângă Tribunal este competent să 
efectueze urmărirea penală în cauzele 
ce sunt de competenţa tribunalului, etc., 
iar procurorul din cadrul Parchetului 
General efectuează în mod obligatoriu 
urmărirea penală în cauzele penale ce 
se judecă în primă instanţă de către 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

Unii autori definesc competenţa ca 
fiind aptitudinea recunoscută de lege 
unui organ judiciar, fie el organ de 

phase various problems whose 
solution depends on the passage of the 
criminal dossier in the next phase are 
solved. 

 
1. The competence of the 

prosecutor at the stage of criminal 
prosecution 

 
In the opinion of Professor Ion 

Neagu, within the framework of the 
prosecution stage, bearing in mind the 
importance and complexity of the 
duties with which the legislature has 
empowered him, the prosecutor 
represents the central figure. In 
support of such an opinion we must 
see article 56 paragraph 1 CPC, which 
refers to the competence of the 
Prosecutor. As stated in this article the 
prosecutor leads and directly controls 
the criminal prosecution activity of 
the judicial police and the specific 
criminal investigation bodies and also 
ensures that the acts of the criminal 
investigation are carried out in 
compliance with the legal provisions. 

In the light of paragraph 6 of the 
article previously mentioned, the 
prosecutor of the appropriate court 
who, under the law, judges in first 
instance the cause, except when the 
law provides otherwise is competent 
to carry out or depending on the case 
to lead and supervise the criminal 
prosecution. In accordance with the 
mentioned legal disposition the 
prosecutor of the prosecutor's Office 
belonging to a court is competent to 
conduct the criminal prosecution in 
the cases that are firstly judged in 
court; he is also competent to conduct 
the prosecution in cases that fall 
within the competence of the tribunal 
and the prosecutor of the general 
prosecutors’ office mandatory carries 
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urmărire penală, judecător de drepturi 
şi libertăţi, judecător de camera 
preliminară sau instanţă de judecată, de 
a urmări, respectiv de a judeca o 
anumită cauză penală, sau alte sesizări 
cu privire la actele şi măsurile ce 
restrâng drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale persoanei ori asupra 
legalităţii actului de trimitere în 
judecată, a probelor pe care se bazează 
acestea ori a actelor efectuate în cursul 
urmăririi penale, precum şi asupra 
legalităţii soluţiilor de netrimitere în 
judecată [9]. 

Printre multiplele sarcini pe care 
procurorul le are de îndeplinit, sfera cea 
mai importantă de atribuţii se 
circumscrie efectuării actelor de 
urmărire penală [10]. Pe de altă parte, 
aşa cum reiese din articolul 63 litera a) 
şi b) din Legea nr. 304 din 2004 privind 
organizarea judiciară, Ministerul 
Public, prin procurori, efectuează 
urmărirea penală în cazurile şi în 
condiţiile prevăzute de lege şi participă, 
potrivit legii, la soluţionarea 
conflictelor prin mijloace alternative, 
conduce şi supraveghează activitatea de 
cercetare penală a poliţiei judiciare, 
conduce şi controlează activitatea altor 
organe de cercetare penală. Potrivit 
articolului 286 din CPP, procurorul 
dispune asupra actelor sau măsurilor 
procesuale şi soluţionează cauza prin 
ordonanţă, dacă legea nu prevede altfel, 
iar organele de cercetare penală dispun, 
prin ordonanţă, asupra actelor şi 
măsurilor procesuale şi formulează 
propuneri prin referat. 

În cadrul supravegherii exercitate 
asupra organelor de cercetare penală, 
procurorul este îndreptăţit prin lege să 
preia o cauză din competenţa organului 
de cercetare penală şi să efectueze 
personal urmărirea penală, dându-i-se 
astfel statutul de organ principal de 

out criminal prosecution in criminal 
cases that are judged in the first 
instance by the High Court of 
Cassation and justice. 

Some authors define competence 
as being the aptitude recognized by 
law to a judicial body - whether it is a 
criminal prosecution body, a judge of 
rights and freedoms, judge of the 
preliminary chamber or court - to 
pursue and to judge a certain criminal 
cause, or other referrals regarding acts 
and measures restricting fundamental 
rights and freedoms of the individual 
or concerning the legality of the acts 
referring to court, of the evidence on 
which they are based or the acts 
concluded in the course of criminal 
prosecution, as well as on the legality 
of the solutions to not bring to 
judgment [9]. 

Among the many tasks that the 
Prosecutor has to accomplish the most 
important sphere of attributes 
circumscribes to carry out acts of 
criminal procedure [10]. On the other 
hand, as evidenced by article 63, 
paragraph a) and b) of law No. 304 of 
2004 on the judicial organization, the 
Public Ministry through prosecutors, 
carries out criminal prosecution in the 
cases and under the conditions 
provided by law and participates, 
under the law, at settling conflicts 
through alternative means, directs and 
supervises the criminal investigation 
activities of the judicial police, leads 
and controls the work of other 
criminal prosecution bodies. 
According to article 286 of CPC, the 
Prosecutor has power over acts or 
procedural measures and resolves the 
cause through Ordinance, if the law 
does not stipulate otherwise, and 
criminal prosecution bodies dispose, 
through Ordinance, over acts and 
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urmărire penală. În susţinerea acestei 
menţiuni invocăm articolul 300 
alineatul (3) din CPP, potrivit căruia, în 
exercitarea atribuţiei de a conduce 
activitatea de urmărire penală, 
procurorul ia măsurile necesare sau dă 
dispoziţii organelor de cercetare penală 
care iau măsuri, ori poate să asiste la 
efectuarea oricărui act de cercetare 
penală sau să îl efectueze personal. În 
practică, exercitarea acestui drept se 
aplică cu titlu de excepţie şi este lăsată 
la aprecierea procurorului, având în 
vedere volumul  mare de dosare în 
lucru raportat la schema redusă, 
precum şi lipsa de personal a 
parchetelor, competenţa procurorului 
de a efectua activitatea de urmărire 
penală în orice cauză, este facultativă. 
Referitor la factorii care pot influența 
negativ activitatea parchetelor 
recomandăm literatura de specialitate 
[11]. 

În cadrul procesului penal, aşa cum 
rezultă şi din prevederile articolului 55 
alineatul (3) din CPP, procurorul este 
competent să supravegheze sau să 
efectueze urmărirea penală; să sesizeze 
judecătorul de drepturi şi libertăţi şi 
instanţa de judecată; să exercite 
acţiunea penală precum şi acţiunea 
civilă în cazurile prevăzute de lege; să 
încheie, în condiţiile legii, acordul de 
recunoaştere a vinovăţiei; să formuleze 
şi exercite contestaţii şi căile de atac 
împotriva hotărârilor judecătoreşti; să 
îndeplinească orice alte atribuţii 
prevăzute de lege. 

În cursul urmăririi penale, aşa cum 
rezultă din prevederile articolului 478 
CPP, procurorul poate încheia cu 
inculpatul un acord ca urmare a 
recunoaşterii vinovăţiei a acestuia din 
urmă [12]. 

Procurorul poate să confirme 
începerea urmăririi penale sau clasarea 

procedural measures and formulate 
proposals through report. 

In the supervision exercised over 
the criminal prosecution bodies, the 
prosecutor is entitled by law to take 
over a case from the jurisdiction of 
the criminal prosecution body and 
personally execute the criminal 
prosecution, thus being given the 
status of main body of the criminal 
prosecution. In support of this 
affirmation we mention article 300, 
paragraph 3) of the CPC, according to 
which in the exercise of the attribute 
to lead the criminal prosecution 
activity, the Prosecutor shall take 
appropriate action or give dispositions 
to the criminal prosecution bodies that 
take measures or assist in the 
performance of any act of criminal 
investigation or perform it personally. 
In practice, the exercise of this right 
shall apply as an exception and is left 
to the discretion of the Prosecutor, 
considering the high volume of cases 
in progress reported to the reduced 
diagram as well as the lack of 
personnel, the competence of the 
Prosecutor to conduct criminal 
prosecution activity is optional. 
Regarding the factors that can 
negatively influence the activity of 
prosecutors we recommend the 
specialized literature [11]. 

In criminal proceedings, as follows 
from the provisions of article 55, 
paragraph 3) of the CPC, the 
Prosecutor is competent to supervise 
or to conduct criminal proceedings; to 
refer the judge of rights and freedoms 
and the Court; to exercise criminal 
action as well as civil action in the 
cases provided for by law; to 
conclude, in accordance with the law, 
plea bargaining agreement; to 
formulate and pursue contestations 
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dosarului, poate să aleagă dispunerea 
sau propunerea luării vreunei măsuri 
preventive, să pună sub 
acuzare/inculpare persoanele suspecte 
ori față de care există probe 
indubitabile, sau poate să efectueze, 
conform articolului 56 alinealtul 2 din 
CPP, orice act de urmărire penală în 
cauzele pe care le conduce şi le 
supraveghează. După cum a fost corect 
apreciat în doctrină, acesta are un rol 
imperativ în ceea ce privește măsurile 
preventive luate/care urmeaza a fi luate 
în cursul urmăririi penale [13]. De 
asemenea, în legătură cu critici asupra 
legislației actuale referitoare la 
măsurile preventive recomandăm 
literatura de specialitate [14]. 

Totodată, procurorul este competent 
să facă demersurile necesare în ceea ce 
priveşte autorizarea unor măsuri sau 
acţiuni procesuale, cum ar fi 
percheziţiile, interceptările 
convorbirilor telefonice, precum şi să 
întocmească rechizitoriul pentru 
trimiterea cauzei penale în judecată sau 
să soluţioneze cauza prin ordonanţă, 
dispunând clasarea cauzei sau 
renunţarea la urmărirea penală. Potrivit 
articolului 314 alineatul (1) litera a) şi 
b) din CPP, procurorul poate dispune 
prin ordonanţă, renunţarea la urmărirea 
penală atunci când nu există interes 
public în urmărirea penală a 
inculpatului sau clasarea, când nu 
exercită acţiunea penală ori, după caz, 
stinge acţiunea penală exercitată, 
întrucât există unul dintre cazurile care 
împiedică punerea în mişcare şi 
exercitarea acţiunii penale. 

În lumina articolului 16 alineatul 1 
CPP, nu poate fi pusă în mişcare 
acţiunea penală sau, în cazul în care 
aceasta a fost pusă în mişcare, numai 
poate fi exercitată dacă: 

- fapta nu există; 

and appeals against judgments, to 
fulfil any other duties prescribed by 
law. 

During criminal prosecution, as it 
follows from the provisions of article 
478 of the CPC, the Prosecutor may 
conclude an agreement with the 
defendant in recognition of the latter’s 
guilt [12]. 

The Prosecutor may confirm the 
commencement of prosecution or the 
ranking, he can choose the disposal or 
proposal to take any preventive 
measures, to prosecute the persons 
suspected or against which there is 
indubitable evidence, or may carry 
out, pursuant to article 56 paragraph 2 
of the CPC, any act of criminal 
prosecution in cases which he leads 
and supervises. As it was correctly 
appreciated in doctrine, it has an 
imperative role in terms of preventive 
measures taken/are to be taken during 
criminal prosecution [13]. Also in 
connection with criticism over the 
current legislation relating to 
preventive measures we recommend 
the specialized literature [14]. 

At the same time, the Prosecutor is 
competent to make the necessary 
arrangements regarding the 
authorization of some procedural 
measures or actions, such as searches, 
wiretaps of telephone calls, as well as 
to compile the indictment for sending 
the criminal case to court or to resolve 
the cause through Ordinance, deciding 
the closing of the case or the forgoing 
the prosecution. According to article 
314 paragraph 1) letter a) and b) of 
CPC, the Prosecutor may order 
through ordinance, wavering of the 
prosecution when there is no public 
interest in the criminal prosecution of 
the accused or ranking when it does 
not pursue criminal proceedings or, as 
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- fapta nu este prevăzută de legea 
penală ori nu a fost săvârşită cu 
vinovăţia prevăzută de lege; 

- nu există probe că o persoană a 
săvârşit infracţiunea; 

- lipseşte plângerea prealabilă, 
autorizarea sau sesizarea organului 
competent ori altă condiţie prevăzută 
de lege, necesară pentru punerea în 
mişcare a acţiunii penale; 

- a intervenit amnistia sau 
prescripţia, decesul suspectului ori al 
inculaptului persoana fizică sau s-a 
dispus radierea suspectului ori 
inculpatului persoana juridică; 

- a fost retrasă plângerea prealabilă, 
în cazul infracţiunilor pentru care 
retragerea acesteia înlătura răspunderea 
penală, a intervenit ori a fost încheiat 
un acord de mediere în condiţiile legii; 

- există o cauză de nepedepsire 
prevăzută de lege; 

- există autoritate de lucru judecat; 
- a intervenit un transfer de 

proceduri cu un alt stat, potrivit legii. 
Din analiza articolului 76 din Legea 

nr. 304 din 2004, privind organizarea 
judiciară, reiese faptul că în exercitarea 
atribuţiilor ce-i revin, Procurorul 
general al Parchetului de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie poate 
emite ordine cu caracter intern, 
dispunând ca urmărirea penală să fie 
efectuată în mod obligatoriu de către 
procuror, în anumite situaţii. 

Un element de noutate în CPP, cu 
referire strictă la competenţa 
procurorului în faza de urmărire penală, 
este restrângerea infracţiunilor pentru 
care obligaţia efectuării urmăririi 
penale îi revine procurorului. Astfel, 
articolul 56 alineatul 3 CPP prevede în 
mod expres situaţiile în care urmărirea 
penală se efectuează în mod obligatoriu 
de către procuror, acestea fiind: 

- în cazul infracţiunilor pentru care 

the case may be, extinguishing the 
exercised criminal proceedings, 
because there is one of the cases 
which prevents the initiation and 
pursuit of criminal proceedings. 

In the light of article 16, paragraph 
1, CPC criminal proceedings may not 
be put in motion or, if they were put 
into motion, they can no longer be 
exercised if: 

- the deed does not exist; 
- the deed is not provided by 

criminal law or it was not perpetrated 
with the culpability prescribed by law; 

- there is no evidence that a person 
has committed the offence; 

- prior complaint is missing, 
authorization or referral of the 
competent body or other condition 
prescribed by law, necessary for 
setting in motion the criminal action; 

- certain conditions intervened: 
prescription or amnesty, the death of 
the suspect or the offender, natural 
person, or the cancellation of the 
suspect or accused - legal person - 
was ordered; 

- prior complaint was withdrawn 
for offences which its removal 
removes criminal liability, it 
intervened or it was concluded a 
mediation agreement under the 
conditions of the law; 

- there is a question of non-
punishment prescribed by law; 

- there is res judicata; 
- or it intervened a procedure 

transfer with another State, according 
to the law. 

From the analysis of article 76 of 
the law no. 304 of 2004, concerning 
the judiciary organization, it is clear 
that in the exercise of its powers, the 
general prosecutor of the prosecuting 
office of the High Court of Cassation 
and Justice may issue orders with an 
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competenţa de judecată în prima 
instanţă aparţine Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie sau curţii de apel;  

- în cazul infracţiunilor prevăzute în 
Codul penal, partea specială, de la 
articolul 188 - la articolul 
191(infracţiuni contra vieţii), articolul 
257 (ultrajul), articolul 276 (presiuni 
asupra justiţiei), articolul 277 
(compromiterea intreselor justiţiei), 
articolul 279 (ultrajul judiciar), 
articolul 280 (cercetare abuzivă), 
articolul 281 (supunerea la rele 
tratamente), articolului 282 (tortură), 
articolul 283 (represiune nedreaptă) şi 
articolele de la 289 la 294 (infracţiuni 
de corupţie şi de serviciu); 

- în cazul infracţiunilor 
praeterintenționate care au avută ca 
urmare moartea unei persoane; 

- în cazul infracţiunilor pentru care 
competența de a efectua urmărirea 
penală aparţine Direcţiei de Investigare 
a Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism sau Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie;  

- alte cazuri prevăzute de lege. 
Referitor la efectuarea urmăririi 

penale, în situaţia în care cauzele sunt 
date exclusiv în competenţa 
procurorului, având în vederea că legea 
este imperativă, întreaga urmărire 
penală va trebui să fie efectuată 
personal de către acesta, organul de 
cercetare penală având dreptul de a 
efectua unele acte de urmărire penală 
doar dacă procurorul l-a delegat prin 
ordonanţă în acest sens, sau doar dacă  
organul de cercetare penală este obligat 
în baza articolului 60 din CPP să 
efectueze actele de urmărire penală 
care nu suferă amânare (aşa-numitele 
cazuri urgente). Lucrările efectuate în 
astfel de situații se trimit de îndată 
procurorului competent. Potrivit 
articolului 324 alineatul (4) CPP nu pot 

internal character, deciding that the 
prosecution to be mandatory 
conducted by the Prosecutor, in 
certain situations. 

A novelty element in the CPC, 
with strict reference to the jurisdiction 
of the prosecutor at the stage of 
criminal offences, is restricting the 
crimes for which the obligation to 
carry out the criminal prosecution 
belongs to the Prosecutor. Thus, 
article 56 paragraph 3 CPC expressly 
provides for cases in which the 
prosecution is carried out mandatory 
by the Prosecutor: 

- in the case of offences for which 
the competence of the Court of first 
instance belongs to the High Court of 
Cassation and justice or Court of 
appeal; 

- in the case of offences referred to 
in the Criminal code, special part, 
from article 188 to article 191 (crimes 
against life), article 257 (outrage), 
article 276 (pressuring the judiciary), 
article 277 (compromising justice 
interests), 279 (judicial outrage), 280 
(abusive investigation), article 281 
(subjection to ill-treatment), article 
282 (torture), article 283 (unjust 
repression) and from article 289 to 
article 294 (offences of corruption and 
of service); 

- in the case of praeterintentionate 
offences which had as a result a 
person's death; 

- in the case of offences for which 
the competence to carry out criminal 
investigation belongs to the 
Investigation division of Organized 
Crime and Terrorism or National 
Anti-corruption Directorate; 

- other cases provided by law. 
Regarding the prosecution, if the 

causes are exclusively given within 
the competence of the Prosecutor, 
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forma obiectul delegării, punerea în 
mişcare a acţiunii penale, luarea sau 
propunerea măsurilor restrictive de 
drepturi şi libertăţi, încuviinţarea de 
probatorii ori dispunerea celorlalte acte 
sau măsuri procesuale. 

Un alt atribut exclusiv al 
procurorilor este preluarea cauzelor de 
la alte parchete. În acest sens, articolul 
325 CPP precizează faptul că, 
procurorii din cadrul parchetului 
ierarhic superior pot prelua în vederea 
efectuării sau supravegherii urmăririi 
penale, cauze de competenţa 
parchetelor ierarhic inferioare, prin 
dispoziţia motivată a conducătorului 
parchetului ierarhic superior, aceste 
dispoziţii aplicându-se în mod 
corespunzător şi când legea prevede o 
altă subordonare ierarhică. 

Pe lângă cele expuse mai sus, 
Procurorul general al Parchetului de pe 
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
conform articolului 326 CPP, la cererea 
părţilor, a unui subiect procesual 
principal sau din oficiu, poate trimite 
cauza la un parchet egal în grad de 
jurisdicție, dacă există o suspiciune 
rezonabilă că activitatea de urmărire 
penală este afectată din pricina 
împrejurărilor cauzei sau calităţii 
părţilor ori subiecţilor procesuali 
principali ori există pericolul de 
tulburare a ordinii publice. 

 
2. Supravegherea exercitată de 

procuror în faza de urmărire penală 
 
Supravegherea urmăririi penale este 

activitatea desfăşurată de procuror în 
cursul urmăririi penale ce constă în 
conducerea şi controlul activităţii 
organelor de cercetare penală ale 
poliţiei judiciare sau a altor organe de 
cercetare specială, atunci când legea nu 
prevede expres că urmărirea penală 

taking into account that the law is 
imperative, the entire prosecution will 
have to be carried out personally by 
him, the criminal investigation body, 
having the right to perform certain 
criminal prosecution acts only if the 
Prosecutor has delegated him by 
ordinance or only if the criminal 
investigation body is obliged under 
article 60 of the CPC to carry out 
criminal  prosecution acts which do 
not suffer delay (so-called urgent 
cases). Work performed in such 
situations shall be sent without delay 
to the competent prosecutor. 
According to article 324, paragraph 4 
of the CPC, setting in motion the 
criminal action, deciding or proposing 
restrictive measures of rights and 
freedoms, the consent of the evidence 
or disposition of other acts of 
procedural measures cannot form the 
subject of delegation. 

Another attribute belonging 
exclusively to the prosecutors is 
taking over cases from other offices. 
In this regard, article 325 of the CPC 
indicates that prosecutors in the 
framework of the hierarchically 
superior prosecutor can take over the 
prosecution, causes of the competence 
of prosecutors’ offices hierarchically 
inferior, through the disposition of the 
leader of the prosecutors’ offices 
hierarchically superior. These 
provisions also properly apply when 
the law provides another hierarchical 
subordination. 

In addition to the above, the 
general prosecutor of the prosecutor's 
office of the High Court of Cassation 
and justice, in accordance with article 
326 CPC, at the request of the parties, 
of a main procedural subject or ex 
officio, may send the case to a 
prosecutor's office with equal 
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trebuie efectuată chiar de procuror. Ea 
trebuie să fie completă şi permanentă, 
sens în care, aceasta se exercită din 
momentul începerii urmăririi penale şi 
până la finalizarea ei prin soluţia data 
de procuror, îndeplinind toate aspectele 
legalităţii şi temeiniciei. 

În exercitarea atribuţiei de a 
controla, conduce şi supraveghea 
activitatea organelor de cercetare 
penală, procurorul veghează ca actele 
de urmărire penală să fie efectuate cu 
respectarea dispoziţiilor legale, 
conform principiului legalităţii. 

Pe de altă parte, procurorul 
urmăreşte aflarea adevărului şi 
lămurirea cauzei sub toate aspectele, în 
acest sens ia măsurile necesare sau dă 
dispoziţii organelor de cercetare penală 
care iau aceste măsuri, poate asista la 
desfăşurarea oricărui act de cercetare 
penală, poate de asemenea să execute 
personal orice act de cercetare penală 
sau să reţină orice cauză în vederea 
efectuării urmăririi penale. 

Aşadar, printre altele, procurorul 
este competent să ceară spre verificare 
orice dosar aflat în lucru de la organul 
de cercetare penală, acesta fiind obligat 
să îl trimită de îndată cu toate actele, 
datele şi materialele aflate la dosar. 

Procurorul trebuie să aibă cunoştinţă 
de cauzele care sunt în curs de 
cercetare penală, astfel că organele de 
cercetare penală, aşa cum reiese din 
articolul 300 alineatul 2 CPP, sunt 
obligate după sesizare să îl informeze 
pe procuror despre activităţile pe care 
le efectuează sau urmează să le 
efectueze, acesta din urmă putând să îşi 
îndeplinească atribuţiile ce decurg din 
supravegherea activităţii de cercetare 
penală. După ce a luat la cunoştinţă 
despre începerea cercetării penale, 
acesta desfăşoară din oficiu 
supravegherea, de pe poziţia de 

jurisdiction, if there is a reasonable 
suspicion that the criminal 
prosecution activity is affected 
because of the circumstances of the 
case or the parties’ qualities or the 
main procedural subjects to the trial  
or there is the danger of disturbing 
public order. 

 
2. The supervision exercised by 

the prosecutor at the stage of 
criminal prosecution 

 
Supervision of the criminal 

prosecution is the activity done by the 
Prosecutor during criminal 
proceedings consisting in the 
management and control of the 
activity of criminal investigation 
bodies of the judicial police or other 
special research bodies, when the law 
does not expressly stipulate that the 
prosecution must be carried out even 
by the Prosecutor. It must be complete 
and permanent, meaning that it is 
exerted from the time of 
commencement of criminal 
proceedings and until its completion 
through the solution given by the 
prosecutor satisfying all the aspects of 
legality and solidity.  

In exercising the attributes to 
control, lead and supervise the work 
of criminal prosecution bodies, the 
Prosecutor shall ensure that the acts of 
the criminal investigation are carried 
out in compliance with legal 
provisions, in accordance with the 
principle of legality. 

On the other hand, the Prosecutor 
seeks to reconstruct the truth and 
explain the cause in all aspects. In this 
regard he takes the appropriate actions 
or instructs the criminal prosecution 
bodies that take this measures, can 
assist in carrying out any act of 
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conducere şi control a activităţii de 
cercetare penală. 

Potrivit articolului 303 alineatul 2 
din CPP, dipoziţiile date de procuror în 
legătură cu efectuarea actelor de 
cercetare penală sunt obligatorii şi 
prioritare pentru organul de cercetare, 
precum şi pentru alte organe ce au 
atribuţii prevăzute de lege în 
constatarea infracţiunilor. Organele 
ierarhic superioare ale poliţiei judiciare 
sau ale organelor de cercetare penală 
speciale, nu pot da îndrumări sau 
dispoziţii privind cercetarea penală. 

Relaţia dintre procurori şi lucrătorii 
de poliţie judiciară este evidenţiată în 
prevederile Legii nr. 364 din 2004 
privind organizarea şi funcţionarea 
poliţiei judiciare. Potrivit acestui act 
normativ, organele ierarhic superioare 
care fac parte din poliţia judiciară, nu 
pot da îndrumări sau dispoziţii cu 
privire la cercetarea penală, singurul 
competent în acest sens fiind 
procurorul. Totodată potrivit articolului 
8 din Legea nr. 364 din 2004 privind 
organizarea şi funcţionarea poliţiei 
judiciare, organele de cercetare ale 
poliţiei judiciare îşi desfăşoară 
activitatea sub conducerea, 
supravegherea şi controlul 
procurorului, fiind obligate să ducă la 
îndeplinire dispoziţiile acestuia, şefii 
ierarhici putând da poliţiştilor care fac 
parte din poliţia judiciară dispoziţii şi 
îndrumări în efectuarea activităţilor de 
constatare a infracţiunilor şi de 
strângere a datelor în vederea 
identificării autorilor infracţiunilor şi 
începerii urmăririi penale. 

Serviciile şi organele specializate în 
culegerea, prelucrarea şi furnizarea 
informaţiilor, precum Serviciul Roman 
de Informaţii, Serviciul de Informaţii 
Externe, Departamentul de Informaţii şi 
Protecţie Internă din cadrul MAI, 

criminal investigation, he can also 
personally execute any act of criminal 
investigation or retain any cause for 
prosecution. 

Thus, among other things, the 
Prosecutor is competent to request for 
examination any files in progress 
from the criminal prosecution body; 
he is obliged to send it immediately 
with all documents, information and 
materials placed on the record. 

The Prosecutor must have 
knowledge of the causes which are 
under criminal investigation so that 
the criminal investigation bodies, as 
evidenced by article 300, paragraph 2 
CPC, are obliged to notify, after the 
referral, the prosecutor about the 
activities carried out or that are to be 
carried out; the latter may fulfil their 
duties arising from monitoring the 
criminal prosecution activity. After 
taking cognizance of the initiation of 
the criminal research, he carries out 
the surveillance ex officio from his 
position of leader and controller of the 
criminal prosecution activities. 

According to article 303 paragraph 
2 of the CPC, the provisions given by 
the Prosecutor in relation to carrying 
out acts of criminal investigation are 
mandatory and priority for the 
research body, as well as for other 
bodies that have attributes provided 
by law in the finding of 
infringements. Hierarchically superior 
bodies of the judicial police or of 
special criminal investigation bodies 
cannot give guidance or provisions 
relating to the criminal investigation. 

The relationship between 
prosecutors and judicial police 
workers is found into the provisions 
of law no. 364 of 2004 on the 
organisation and operation of the 
judicial police. According to this 
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Directia de Informatii a Armatei din 
cadrul MApN, Serviciul de Pază și 
Protecție, au obligaţia de a pune, de 
îndată, la dispoziţia parchetului 
competent, la sediul acestuia, toate 
datele şi toate informaţiile, 
neprelucrate, deţinute în legătură cu 
săvârşirea infracţiunilor, aşa cum reiese 
din articolul 66 alineatul 2 din Legea 
nr. 304 din 2004 privind organizarea 
judiciară. 

De asemenea procurorul poate 
supraveghea şi activităţile desfăşurate 
de investigatorii sub acoperire, care nu-
şi pot îndeplini sarcinile specifice fără 
autorizaţia procurorului, emisă în mod 
expres pentru aceasta. 

În cazul în care organul de cercetare 
îndeplineşte în mod defectuos sau nu 
duce la îndeplinire dispoziţiile date de 
procuror, potrivit articolului 303 
alineatul 3 CPP, acesta poate sesiza 
conducătorul organului de cercetare 
penală, care este obligat ca în termen 
de 3 zile de la sesizare să comunice 
procurorului măsurile dispuse, ori poate 
aplica sancţiunea amenzii judiciare 
pentru abaterile judiciare ori poate 
solicita retragerea avizului. 

O altă formă de conducere şi 
supraveghere reglementată de articolul 
301 alineatul 1 CPP este reprezentată 
de situaţia când procurorul constată că 
urmărirea penală nu se efectuează de 
organul de cercetare penală prevăzut de 
lege, şi ia măsuri pentru a trimite cauza 
la organul competent. În această 
situaţie, actele sau măsurile procesuale 
legal efectuate rămân valabile. Când 
procurorul constată că există vreunul 
dintre cazurile prevăzute la articolul 43 
CPP, poate dispune reunirea cauzelor şi 
ulterior trimite cauza organului 
competent. 

Prin realizarea verificării activităţii 
de cercetare penală, precum şi prin 

legislation, hierarchically superior 
bodies belonging to the judicial 
police, cannot give guidance or 
provisions with regard to the criminal 
prosecution, the only one competent 
in this regard being the Prosecutor. At 
the same time according to article 8 of 
law no. 364 of 2004 on the 
organisation and operation of the 
judicial police, the research bodies of 
the judicial police operate under the 
guidance, supervision or control of 
the Prosecutor, being obliged to carry 
out his provisions, hierarchical chiefs 
being able to give to the policemen 
who are part of the judicial police 
dispositions and guidance in carrying 
out the activities of crime 
ascertainment and gathering of data  
in order to identify the perpetrators of 
offences and initiation  of criminal 
prosecution. 

The services and bodies 
specialising in collecting, processing 
and providing information, such as 
Romanian information service, 
Foreign intelligence service, the 
Department of information and 
internal protection of the Interior 
Ministry, the Intelligence Directorate 
of the army within the MND, Guard 
and Protection Service, have the 
obligation to immediately put at the 
disposal of the competent prosecutor's 
office, at its headquarters, all data and 
all information, unprocessed held in 
conjunction with committing 
offences, as it is stipulated in article 
66, paragraph 2) of law no. 304 of 
2004 on the juridical organization. 

The prosecutor may also supervise 
the activities carried out by 
undercover investigators, who can 
perform specific tasks without the 
authorization of the prosecutor issued 
expressly for it.  
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participarea la efectuarea unor acte de 
cercetare sau rezolvând plângerile 
împotriva unor acte de cercetare 
penală, procurorul poate confirma că 
actul de cercetare a fost legal efectuat, 
că măsura procesuală a fost luată în 
condiţiile prevăzute de lege, conferind 
valabilitate acestor acte şi măsuri sau 
efectuand personal actele necesare 
desfăşurării în continuare a urmăririi 
penale.  

Potrivit articolului 304 CPP, când 
procurorul constată că un act sau o 
măsură procesuală a organului de 
cercetare penală nu este dată cu 
respectarea dispoziţiilor legale sau este 
neîntemeiată, o infirmă motivat, din 
oficiu sau la plângerea persoanei 
interesate. Această dispoziţie este 
valabilă şi în cazul verificării efectuate 
de către procurorul ierarhic superior în 
ceea ce privește actele procurorului 
ierarhic inferior. 

Conform articolului 339 alineatul 1 
CPP, plângerea împotriva măsurilor 
luate sau a actelor efectuate de procuror 
ori efectuate pe baza dispoziţiilor date 
de acesta, se rezolvă de prim-
procurorul parchetului sau după caz, de 
procurorul general al parchetului de pe 
lângă curtea de apel ori de procurorul 
şef de secţie al parchetului. Dacă 
măsurile şi actele sunt ale prim-
procurorului, ale procurorului general 
al parchetului de pe lângă curtea de 
apel, ale procurorului şef de secţie al 
parchetului ori au fost luate sau 
efectuate pe baza dispoziţiilor date de 
către aceştia, plângerea, conform 
alineatului 2 va fi rezolvată de către 
procurorul ierarhic superior.   

Plângerile împotriva soluţiilor, 
actelor sau măsurilor se soluţionează 
prin ordonanţă, care se comunică 
persoanei care a formulat-o, precum şi 
celorlalte persoane interesate, şi nu mai 

If the research body poorly meets 
or does not carry out the provisions 
given by the prosecutor under article 
303, paragraph 3), CPC he may refer 
the matter to the leader of the criminal 
prosecution body, which is required 
within 3 days from the referral to 
notify to the prosecutor the measures 
provided, or he may apply the 
sanction of judicial fine for the 
judicial irregularities or may require 
withdrawal of approval. 

Another form of leadership and 
supervision regulated by article 301, 
paragraph 1) CPC is the situation 
when the Prosecutor notes that 
criminal prosecution is not conducted 
by the criminal prosecution body 
provided for by law and takes 
measures to send the case to the 
competent body. In this situation, the 
legal acts or procedural steps remain 
valid. When the prosecutor 
determines that there are any of the 
circumstances specified in article 43 
CPC, he may order to join causes and 
subsequently send the cause to the 
competent body. 

By carrying out the verification of 
criminal prosecution activities, as well 
as through participation in the conduct 
of research or resolve complaints 
against acts of criminal investigation, 
the Prosecutor may confirm that the 
research has been conducted lawfully, 
that the procedural measure was taken 
under the conditions provided by law, 
thus giving validity to these acts and 
measures or by personally performing 
the acts necessary for the further 
prosecution. 

According to article 304 CPC, 
when the Prosecutor finds that an act 
or procedural measure of the criminal 
prosecution body is not in compliance 
with the provisions laid down by law 
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pot fi atacate cu plângere la procurorul 
ierarhic superior. Potrivit alineatului 4 
din acelaşi articol, în cazul soluţiilor de 
clasare ori de renunţare la urmărire, 
plângerea se face în termen de 20 de 
zile de la comunicarea copiei actului 
prin care s-a dispus soluţia. În situaţia 
în care plângerea formulată împotriva 
soluţiilor de clasare sau renunţare la 
urmărirea penală, dispusă prin 
ordonanţa sau rechizitoriu, a fost 
respinsă, persoana interesată are la 
îndemâna posibilitatea de a face 
plângere în termen de 20 de zile de la 
comunicare, la judecătorul de cameră 
preliminară de la instanţa căreia i-ar 
reveni competența judecării cauzei în 
prima instanţă. 

Plângerea astfel îndreptată se 
soluţionează de judecătorul de cameră 
preliminară, care, potrivit articolului 
341 CPP, stabileşte termenul de 
soluţionare şi îl comunică împreună cu 
un exemplar al plângerii, procurorului 
şi părţilor. Procurorul este obligat ca în 
termen de 3 zile de la primirea 
comunicării să trimită dosarul cauzei 
judecătorului de cameră preliminară, 
iar în situaţia în care plângerea a fost 
depusă la procuror, acesta va trebui să 
o înainteze împreună cu dosarul cauzei 
instanţei competente. 

 
3. Competenţa procurilor din 

cadrul Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie 

 
Potrivit articolului 1 alineatul 2 din 

O.U.G. 43/2002, Direcţia Naţională 
Anticorupţie îşi exercita atribuţiile pe 
întregul teritoriu al României prin 
procurori specializaţi în combaterea 
corupţiei. 

Conform articolului 13 din același 
act normativ, sunt de competenţa 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie 

or is not founded, he refuses it 
motivated, ex officio or upon the 
complaint of the person concerned. 
This provision applies in the case of 
the verification carried out by the 
hierarchically superior prosecutor 
concerning the acts of the 
hierarchically lower prosecutor. 

According to article 339, paragraph 
1 of the CPC, the complaint against 
measures taken or acts done by the 
Prosecutor or performed on the basis 
of the provisions given by him are 
resolved by the prime prosecutor of 
the prosecutors’ office or where 
appropriate by the general prosecutor, 
general prosecutor's Office of the 
Court of appeals Chief Prosecutor 
times section of the flooring. If the 
measures and provisions are prime, 
Prosecutor of the prosecutor general's 
Office of the Court of appeal, the 
Prosecutor's Office of the Chief of 
section, or have been or will be 
carried out on the basis of these 
provisions, the complaint provided for 
in paragraph 2 will be resolved by the 
hierarchically superior prosecutor. 

Complaints against acts, measures 
or solutions are resolved through 
Ordinance, which is communicated to 
be the person who formulated it, as 
well as other interested persons, and 
can no longer be appealed to the 
hierarchically superior prosecutor. 
According to paragraph 4 of the same 
article, in the case of cessation or 
ranking of the prosecution, the 
complaint shall be made within 20 
days of the communication of the 
document’s copy which disposes the 
solution. In the event that the 
complaint made against ranking or 
wavering solutions of prosecution, 
disposed by order or indictment, was 
rejected, the person concerned has the 
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infracţiunile prevăzute în Legea nr. 
78/2000 pentru prevenirea, 
descoperirea şi sancţionarea faptelor de 
corupţie cu modificările şi completările 
ulterioare, săvârşite în una dintre 
următoarele condiţii: 

a) dacă, indiferent de calitatea 
persoanelor care le-au comis, au cauzat 
o pagubă materială mai mare decât 
echivalentul în lei a 200.000 euro ori 
dacă valoarea sumei sau a bunului care 
formează obiectul infracţiunii de 
corupţie este mai mare decât 
echivalentul în lei a 10.000 euro; 

b) dacă, indiferent de valoarea 
pagubei materiale ori de valoarea sumei 
sau a bunului care formează obiectul 
infracţiunii de corupţie, sunt comise de 
către: deputaţi; senatori; membrii din 
România ai Parlamentului European; 
membrul desemnat de România în 
Comisia Europeană; membri ai 
Guvernului, secretari de stat ori 
subsecretari de stat şi asimilaţii 
acestora; consilieri ai miniştrilor; 
judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie şi ai Curţii Constituţionale; 
ceilalţi judecători şi procurori; membrii 
Consiliului Superior al Magistraturii; 
preşedintele Consiliului Legislativ şi 
locţiitorul acestuia; Avocatul Poporului 
şi adjuncţii săi; consilierii prezidenţiali 
şi consilierii de stat din cadrul 
Administraţiei Prezidenţiale; consilierii 
de stat ai prim-ministrului; membrii şi 
auditorii publici externi din cadrul 
Curţii de Conturi a României şi ai 
camerelor judeţene de conturi; 
guvernatorul, prim-viceguvernatorul şi 
viceguvernatorii Băncii Naţionale a 
României; preşedintele şi 
vicepreşedintele Consiliului 
Concurenţei; ofiţeri, amirali, generali şi 
mareşali; ofiţeri de poliţie; preşedinţii 
şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene; 
primarul general şi viceprimarii 

opportunity to make the complaint 
within 20 days following the 
communication, at the judge of the 
preliminary chamber of the court 
which has the competence to judge in 
the first trial. 

The complaint thus directed is 
solved by the judge from the 
preliminary chamber. As stated in 
article 341 of the CPC, he determines 
the term of settlement and shall 
communicate, together with a copy of 
the complaint, to the prosecutor and 
the parties. The Prosecutor is obliged 
that within 3 days from receipt of 
notification to submit the dossier of 
the case to the preliminary chamber 
judge, and in the event that the 
complaint was filled with the 
Prosecutor, he will need to submit it 
along with the dossier of the case to 
the competent court. 

 
3. Competence of the prosecutors 

of the National Anti-corruption 
Directorate 

 
According to article 1 paragraph 2 

of O.U.G. 43/2002, National Anti-
corruption Directorate exercises 
attributes throughout the Romanian 
territory through prosecutors 
specialised in combating corruption. 

In accordance with article 13 of the 
same legislation, they fall in the 
competence of the National Anti-
corruption Directorate the offences 
provided for in law no. 78/2000 for 
the prevention, discovery and 
sanctioning of corruption with the 
subsequent amendments and 
completions, committed in one of the 
following conditions: 

a) If, irrespective of the quality of 
the persons that have committed 
them, they have caused material 
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municipiului Bucureşti; primarii şi 
viceprimarii sectoarelor municipiului 
Bucureşti; primarii şi viceprimarii 
municipiilor; consilieri judeţeni; 
prefecţi şi subprefecţi; conducătorii 
autorităţilor şi instituţiilor publice 
centrale şi locale şi persoanele cu 
funcţii de control din cadrul acestora, 
cu excepţia conducătorilor autorităţilor 
şi instituţiilor publice de la nivelul 
oraşelor şi comunelor şi a persoanelor 
cu funcţii de control din cadrul 
acestora; avocaţi; personalul vamal; 
persoanele care deţin funcţii de 
conducere, de la director inclusiv, în 
cadrul regiilor autonome de interes 
naţional, al companiilor şi societăţilor 
naţionale, al băncilor şi al societăţilor 
comerciale la care statul este acţionar 
majoritar, al instituţiilor publice care au 
atribuţii în procesul de privatizare şi al 
unităţilor centrale financiar-bancare; 
persoanele prevăzute la articolul 293 şi 
294 din Codul penal. 

c) dacă sunt infracţiuni împotriva 
intereselor financiare ale Uniunii 
Europene; 

d) dacă sunt infracţiuni prevăzute la 
articolul 246, 297 şi 300 din Codul 
penal, prin care s-a cauzat o pagubă 
mai mare decât echivalentul în lei a 
1.000.000 euro; 

În cazul în care dispune disjungerea 
în cursul urmăririi penale, procurorul 
din cadrul Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie poate continua efectuarea 
urmăririi penale şi în cauza disjunsă. 

Urmărirea penală în cauzele privind 
infracţiunile de corupție săvârşite de 
militarii în activitate, se efectuează de 
procurori militari din cadrul Direcţiei 
Naţionale Anticorupţie, indiferent de 
gradul militar pe care îl au persoanele 
cercetate. 

 
 

damage higher than the equivalent in 
lei of 200,000 euro, if the amount or 
property forming the object of the 
criminal corruption offence is higher 
than the equivalent in lei of 10,000 
euro; 

b) If, irrespective of the value of 
material damage or value of the 
amount or property forming the object 
of the corruption crime, are 
committed by: deputies; senators; 
members of the European Parliament 
from Romania; member appointed by 
Romania in the European 
Commission; members of 
Government; Secretaries of State, 
sub-secretaries; Ministerial advisors; 
judges of the High Court of Cassation 
and justice and the Constitutional 
Court; other judges and prosecutors; 
members of the Superior Council of 
Magistracy; the President of the 
Legislative Council and his Deputy; 
The Ombudsman and his deputies; 
presidential advisers and counsellors 
of State in the presidential 
administration; Councillors of State of 
the Prime Minister; members and 
public external auditors within the 
Court of accounts of Romania and of 
County boards of Auditors; the 
Governor, the first Vice-Governor and 
the Vice Governors of the National 
Bank of Romania; Chairman and 
Vice-Chairman of the competition 
Council; officers, admirals, generals 
and marshals; Police officers; 
Presidents and Vice-Presidents of 
County Councils; Mayor and deputy 
mayors of Bucharest; mayors and 
deputy mayors of Bucharest 
Municipality sectors; mayors and 
deputy mayors of municipalities; 
District Councillors; prefects and sub-
prefects; Heads of authorities and 
central and local public institutions 
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4. Competenţa procurorilor din 

cadrul Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism  

 
Direcţia de Investigare a 

Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism reprezintă o 
structură cu personalitate juridică, 
specializată în combaterea 
infracţiunilor de criminalitate 
organizată şi terorism, în cadrul 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie. 

Potrivit articolului 5 alineatul (1) 
din Legea nr. 508/2004, privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea, 
în cadrul Ministerului Public, a 
Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor 
de Criminalitate Organizată şi 
Terorism, cu modificările şi 
completările ulterioare, această 
instituție se încadrează cu procurori, 
specialişti în domeniul prelucrării şi 
valorificării informaţiilor, economic, 
financiar, bancar, vamal, informatic şi 
în alte domenii, personal auxiliar de 
specialitate, personal economic şi 
administrativ, în limita posturilor 
prevăzute. 

Conform articolului 12 alineatul 1 
din Legea nr. 508/2004, sunt de 
competenţa Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism, indiferent de 
calitatea persoanei, următoarele 
infracţiuni, dacă săvârşirea lor a intrat 
în scopul unui grup infracţional 
organizat, în sensul prevăzut la art. 367 
alineatul (6) din Codul penal: 

- infracţiunile prevăzute la articolul 
188, articolul 189, articolul 205, 
articolul 207, articolul 209, articolul 
212 - 215, articolul 217 (infracţiuni 
contra persoanei), articolul 249 - 252 

and the people with control functions 
within it, with the exception of Heads 
of public authorities and public 
institutions at the level of cities and 
municipalities and persons with 
control functions within it; lawyers; 
Financial Guard Commissioners; 
Customs’ staff; individuals who hold 
leadership positions, including the 
director, within the autonomous 
administration of national interest the 
national autonomous public 
corporations, companies and 
corporations, companies and national 
societies, banks and companies in 
which the State is a major 
shareholder, public institutions which 
have attributes in the process of 
privatization and the central financial 
and banking establishments; the 
persons referred to in article 293 and 
294 of the Criminal Procedure Code 
(CPC). 

c) if offenses against the financial 
interests of the European Union; 

d) if the offenses referred to in 
Article 246, 297 and 300 of the 
Criminal Code, which has caused 
damage greater than the equivalent in 
RON of EUR 1,000,000; 

If during prosecution disjunction is 
ordered, the prosecutor within the 
National Anti-corruption Directorate 
can continue the prosecution even in a 
disjoined case.  

Criminal proceedings in cases 
relating to corruption committed by 
militaries in activity, is carried out by 
the military prosecutors within the 
National Anti-corruption Directorate, 
regardless of the military rank the 
people researched have. 
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(infracţiuni contra patrimoniului), 
articolul 263 – 264 (infracţiuni privind 
autoritatea şi prontiera de stat), 
articolul 310, artilcolul 311, articolul 
313, dacă valorile falsificate sunt dintre 
cele prevăzute la articolul 310 şi 
articolul 311, articolul 314 - 316, dacă 
valorile străine falsificate sunt dintre 
cele prevăzute la articolul 310 şi 
articolul 311, articolul 325 (infracţiuni 
de fals), articolul 342 - 347, articolul 
351, articolul 359, articolul 360 – 366 
(infracţiuni contra siguranţei publice) 
din Codul penal; 

- infracţiunile prevăzute la articolul 
228, articolul 229, articolul 232 cu 
referire la articolul 228 - 229, articolul 
233 - 237, articolul 239 - 242, articolul 
244, articolul 245 - 248, articolul 295, 
articolul 308 - 309 cu referire la 
articolul 295 din Codul penal, articolul 
307, articolul 309 cu referire la 
articolul 307 din Codul penal, dacă în 
cauză, indiferent de numărul 
infracţiunilor concurente, s-a produs o 
pagubă materială mai mare decât 
echivalentul în lei a sumei de 500.000 
euro; 

- infracţiunea prevăzută de articolul 
5 din Legea nr. 11/1991 privind 
combaterea concurenţei neloiale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- infracţiunile prevăzute de Legea 
nr. 297/2004 privind piaţa de capital, 
cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- infracţiunile prevăzute de Legea 
nr. 241/2005 pentru prevenirea şi 
combaterea evaziunii fiscale, cu 
modificările ulterioare, dacă în cauză, 
indiferent de numărul infracţiunilor 
concurente, s-a produs o pagubă 
materială mai mare decât echivalentul 
în lei a sumei de 500.000 euro; 

- infracţiunile prevăzute de Legea 
nr. 86/2006 privind Codul vamal al 

 
4. Competence of prosecutors 

from the Directorate for 
investigating organized crime and 
terrorism 

 
Direction of investigation of 

offences committed by organized 
crime and terrorism represents a 
structure with legal personality that 
specializes in fighting organized 
crime and terrorism, within the 
Prosecutor's Office attached to the 
High Court of Cassation and justice. 

According to article 5, paragraph 
(1) of law no. 508/2004 on the 
establishment, organization and 
functioning within the Public 
Prosecutor, of the Direction  
investigating organized crime and 
terrorism, with subsequent 
amendments and additions, the 
direction for the investigation of 
organized crime and terrorism fall 
with prosecutors, experts in the field 
of processing and capitalization of 
information, economic, financial, 
banking, customs, and in other areas, 
specialized auxiliary personnel, 
economic and administrative staff, 
within the limit of the posts appended. 

According to article 12, paragraph 
1 of law no. 508/2004, it falls within 
the competence of the Directorate for 
investigating organized crime and 
terrorism, irrespective of the status of 
the person, the following offences, if 
they were committed for the purpose 
of a criminal organized group in the 
sense referred to in art. 367 paragraph 
(6) of the Criminal code: 

- the crimes referred to in article 
188, article 189, article 205, article 
207, article 209, article 212-215, 
article 217 (crimes against the 
person), article 249-252 (offences 
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României, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- infracţiunea prevăzută de articolul 
155 din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- următoarele infracţiuni, indiferent 
dacă acestea au fost săvârşite sau nu în 
condiţiile grupului infracţional 
organizat prevăzut de articolul 367 
alineatul (6) din Codul penal: 

- infracţiunile prevăzute la articolul 
210 - 211, articolul 217 cu referire la 
articolul 210 - 211, articolul 303, 
articolul 309 cu referire la articolul 
303, articolul 325, articolul 328, dacă 
fapta priveşte infracţiunea prevăzută de 
art. 325, art. 360 - 366, art. 374, art. 
394 - 412 din Codul penal; 

- infracţiunile prevăzute de Legea 
nr. 51/1991 privind siguranţa naţională 
a României, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- infracţiunile prevăzute de Legea 
nr. 111/1996 privind desfăşurarea în 
siguranţă, reglementarea, autorizarea şi 
controlul activităţilor nucleare, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- infracţiunile prevăzute de Legea 
nr. 143/2000 privind prevenirea şi 
combaterea traficului şi consumului 
ilicit de droguri, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- infracţiunile prevăzute de Legea 
nr. 535/2004 privind prevenirea şi 
combaterea terorismului, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- infracţiunile prevăzute de 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
121/2006 privind regimul juridic al 
precursorilor de droguri, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 186/2007, cu 
modificările ulterioare; 

- infracţiunile prevăzute de Legea 
nr. 194/2011 privind combaterea 

against patrimony), article 263-264 
(crimes concerning authority and 
State border), article 310, article 311, 
article 313, if the counterfeit values 
are among those referred to in article 
310 and article 311, article 314-316, if 
extraneous counterfeit values are 
among those contained in article 310 
and article 311, article 325 (offences 
of forgery), 342-347, article 351, 
article 359, article 360-366 (offences 
against public safety) of the Criminal 
code; 

- the crimes referred to in article 
228, article 229, article 232 with 
reference to article 228-229, article 
233-237, article 239-242, article 244, 
article 245-248, article 295, article 
308-309 in reference to article 295 of 
the Criminal code, article 307, article 
309 with reference to article 307 of 
the Criminal code, if, irrespective of 
the number of concurrent offences, it 
has produced a material damage 
higher than the equivalent in lei of the 
sum of 500,000 euro; 

- the offence provided for in article 
5 of law no. 11/1991 on combating 
unfair competition, as amended and 
supplemented; 

- the crimes provided for in Act no. 
297/2004 on the capital market, as 
amended and supplemented; 

- the crimes provided for in Act no. 
241/2005 for preventing and 
combating tax evasion, with 
subsequent amendments, if 
concerned, irrespective of the number 
of concurrent offences, it has 
produced a material damage higher 
than the equivalent in lei of the sum 
of 500,000 euro; 

- the crimes provided for in Act no. 
86/2006 concerning Customs Code, 
as amended and supplemented; 

- the crime provided by article 155 
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operaţiunilor cu produse susceptibile de 
a avea efecte psihoactive, altele decât 
cele prevăzute de acte normative în 
vigoare, cu modificările ulterioare; 

- infracţiunea prevăzută la articolul 
367 din Codul penal, dacă în scopul 
grupului infracţional intră vreuna dintre 
infracţiunile prevăzute la litera a) sau 
b); 

- infracţiunea de spălare a banilor 
prevăzută de Legea nr. 656/2002 pentru 
prevenirea şi sancţionarea spălării 
banilor, precum şi pentru instituirea 
unor măsuri de prevenire şi combatere 
a finanţării terorismului, republicată, cu 
modificările ulterioare, dacă banii, 
bunurile şi valorile care au făcut 
obiectul spălării banilor provin din 
săvârşirea infracţiunilor date în 
competenţa Direcţiei de Investigare a 
Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism; 

- infracţiunile care au legătură, 
potrivit articolului 43 din Codul de 
procedura penală, cu cele prevăzute la 
literele a) - d). 

 
Concluzii 
   
Dupa cum corect a fost apreciat, 

pentru ca efectele instituţiilor 
reglementate în noul Cod de procedură 
penală să aibă un puternic impact 
pozitiv în privinţa modului de 
desfăşurare a procesului penal, trebuie 
să se asigure acel echilibru între 
conţinutul normativ şi posibilităţile 
organelor judiciare penale de a-l aplica 
în condiţiile şi cu respectarea 
termenelor edictate [15]. Sub acest 
aspect, ne exprimăm opinia că actualele 
dispoziții referitoare la competența 
procurorului în faza de urmărire penală 
sunt clare, precise și suficiente, pentru 
realizarea tuturor garanțiilor necesare 
asigurării unui proces echitabil. 

of the Act no. 95/2006 on healthcare 
reform, as amended and 
supplemented; 

- the following offences, regardless 
of whether they were committed or 
not under the conditions provided for 
by the criminal organized group 
provide by article 367 paragraph (6) 
of the criminal code: 

- the crimes referred to in article 
210 – 211, article 217, with reference 
to article 210-211, article 303, article 
309 with reference to article 303, 
article 325, article 328, if the act 
concerns the offence provided for in 
art. 325, art. 360-366, art. 374, art. 
394-412 of the criminal code; 

- the crimes provided for in Act no. 
51/1991 on Romanian national safety, 
as amended and supplemented; 

- the crimes provided for in Act 
No. 111/1996 concerning the safety, 
regulation, licensing and control of 
nuclear activities, republished, with 
subsequent amendments and 
additions; 

- the crimes provided for in Act no. 
143/2000 on preventing and 
combating trafficking in and illicit 
consumption of drugs, with 
subsequent modifications and 
completions; 

- the crimes provided for in Act no. 
535/2004 on the prevention and 
combating of terrorism, as amended 
and supplemented; 

- the crimes provided in emergency 
Government Ordinance no. 121/2006 
concerning the legal regime of drug 
precursors, as amended by law no. 
186/2007, with subsequent 
amendments; 

- the crimes provided for in Act no. 
194/2011 on the control of products 
likely to have psychoactive effects, 
other than those provided for by the 
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Nu în ultimul rând, atribuțiile 
procurorului în această primă fază a 
procesului penal [16], trebuie să fie 
duse la îndeplinire respectând 
drepturile pe care suspectul/inculpatul 
le poate exercita cu sau fără a beneficia 
de asistența juridică specifică. 
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Conclusions 
 
As it was correctly valued, because 

the effects of the institutions regulated 
by the new Code of criminal 
procedure to have a strong positive 
impact on the conduct of the criminal 
trial, it must be ensured the balance 
between the normative content and 
the possibilities of the judicial bodies 
to apply it under the conditions and 
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[15]. In this respect, we express our 
opinion that the existing provisions 
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criminal prosecution are clear, 
accurate and sufficient to achieve all 
the necessary guarantees to ensure a 
fair trial. 

Last but not least, the attributes of 
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the Prosecutor in this first phase of the 
criminal process [16], must be carried 
out, but also the rights that the 
suspect/defendant can exercise with 
or without the benefit of specific 
counsel must be respected. 
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ori dupǎ executarea hotǎrârii penale 
definitive, dar în legǎturǎ cu aceasta. În 
legislația procesual penalǎ mai veche, 
contestația la executare era consideratǎ o 
cale de atac extraordinarǎ, fiind 
reglementatǎ ca atare, alǎturi de 
contestația contra hotǎrârii (actuala 
contestație în anulare). În cadrul 
contestației la executare nu pot fi 
administrate probe care tind sǎ punǎ în 
discuție ceea ce s-a stabilit, cu autoritate 
de lucru judecat, printr-o hotǎrâre 
definitivǎ. 
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Introducere 
 
În vederea rezolvǎrii conflictului de 

drept penal apǎrut prin comiterea unei 
infracțiuni, se impune declanşarea 
procesului penal, deci naşterea unui 
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thereto. The former criminal procedure 
law regarded the appeal against 
enforcement as an extraordinary judicial 
remedy, being regulated as such, along 
with the appeal against the decision (the 
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already set, as res judicata, through a 
final order can be excepted as part of the 
appeal against enforcement. 
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Introduction 
 
In order to settle the criminal law 

conflict occurred pursuant to the 
perpetration of an offence, the 
criminal proceedings need to be 
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raport juridic procesual penal. Însǎ, 
conflictul de drept penal substanțial nu 
se considerǎ soluționat decât în urma 
parcurgerii procesului penal, prin 
restabilirea ordinii de drept nesocotite, 
adicǎ prin tragerea la rǎspundere penalǎ 
a celor vinovați de comiterea 
infracțiunii. 

În scopul asigurǎrii finalitǎții 
procesului penal şi realizǎrii tragerii la 
rǎspundere penalǎ a persoanelor 
vinovate, nu este suficientǎ pronunțarea 
unei hotǎrâri judecǎtoreşti, ci se impun 
a fi puse în aplicare dispozițiile 
cuprinse în aceastǎ hotǎrâre. 

Punerea în executare a hotǎrârilor 
penale definitive, reprezintǎ activitatea 
procesualǎ efectuatǎ din oficiu, prin 
care sunt executate dispozițiile hotǎrârii 
penale definitive. Conform 
regulamentului de organizare internǎ a 
instanțelor, la birourile de executǎri 
penale existǎ cel puțin un judecǎtor 
delegat care se ocupǎ, în concret, de 
activitatea executǎrilor penale. 

Ultimei faze a procesului penal îi 
revine menirea traducerii în viațǎ a 
hotǎrârii penale definitive şi realizarea 
scopului legii penale şi al legii 
procesual penale [1]. Punerea în 
executare a hotǎrârilor penale este 
caracterizatǎ de principii proprii, ca: 
obligativitatea, executabilitatea, 
jurisdicționalitatea şi continuitatea [2]. 

În cadrul procesului penal trebuie 
aduse la îndeplinire dispozițiile 
hotǎrârii penale rǎmase definitive, 
dispoziții ce prevǎd constrângerea 
persoanelor condamnate, astfel ca 
acestea sǎ suporte în mod efectiv 
sancțiunile penale aplicate. 

În literatura procesual penalǎ, 
numeroşi autori susțin autonomia 
acestei faze a procesului penal [3], însǎ, 
existǎ şi opinii în conformitate cu care 
normele referitoare la executarea 
hotǎrârilor penale aparțin în totalitate 

initiated, hence, the installation of a 
criminal procedural relation. 
However, a substantial criminal law 
conflict is only regarded as settled 
upon the completion of the criminal 
proceedings, when the breached legal 
order is reset, i.e. the perpetrators are 
criminally punished for their deed. 

In order to ensure the proper 
completion of the criminal 
proceedings and the criminal 
punishment of the guilty parties, it is 
not enough to pass a court order, but 
actually the provisions herein have to 
be applied. 

The enforcement of the final 
criminal orders represents the 
procedural activity performed ex-
officio, through which the provisions 
in the final criminal court order are 
enforced. According to the internal 
regulation of law courts, at the 
criminal enforcement offices there is 
at least one appointed judge who is 
concretely in charge with the criminal 
enforcement activity. 

The last stage of the criminal 
proceedings is the translation into 
practice of the final criminal order 
and the enforcement of the criminal 
law purpose and of the criminal 
procedural law [1]. The enforcement 
of the criminal proceedings is 
characterized by own principles, such 
as: mandatory nature, enforceability, 
jurisdiction, and continuity [2]. 

As part of the criminal 
proceedings, the provisions in the 
final court order have to be 
implemented, such provisions 
stipulating the binding of the 
convicted party, so that it actually 
bears the criminal sanctions applied. 

In the criminal procedure literature, 
numerous authors claim that this stage 
of the proceedings is autonomous [3], 
but there are opinions according to 
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ramurii autonome a dreptului penal 
executiv [4]. 

De asemenea, s-a arǎtat cǎ în faza 
punerii în executare a hotǎrârilor penale 
este înglobatǎ doar o anumitǎ parte 
dintre activitǎțile de executare, 
respectiv acelea care declanşeazǎ 
începutul executǎrii, deosebindu-se, 
astfel, executarea pedepsei, de 
activitatea de punere a ei în executare 
[5]. 

În timp ce reglementarea punerii în 
executare a hotǎrârilor penale intrǎ sub 
incidența exclusivǎ a normelor de drept 
procesual penal, executarea propriu-
zisǎ a sancțiunii penale cade sub 
incidența normelor de drept substanțial, 
acestea din urmǎ fiind cuprinse în 
Codul penal, precum şi în Legea nr.  
254/2013 privind executarea 
pedepselor si a mǎsurilor privative de 
libertate dispuse de organele judiciare 
în cursul procesului penal. 

Faza procesualǎ a punerii în 
executare, este plasatǎ ulterior 
rǎmânerii definitive a hotǎrârii 
judecǎtoreşti penale şi, conform art. 
554 din Noul Cod de procedurǎ penalǎ, 
debuteazǎ prin primele activitǎți 
judiciare pe care le întreprinde la 
instanța de executare prin judecǎtorul 
delegat cu efectuarea punerii în 
executare. 

Limita finalǎ a acestei faze 
procesuale, se epuizeazǎ odatǎ cu 
începerea executǎrii efective a 
sancțiunilor sau a dispozițiilor cuprinse 
în hotǎrârea judecǎtoreascǎ. 

 
1. Hotǎrârile penale executorii 
 
Hotǎrârile penale executorii sunt 

hotǎrârile judecǎtoreşti ce pot fi puse în 
executare. În principiu, o hotǎrâre 
judecǎtoreascǎ devine executorie în 
momentul rǎmânerii sale definitive. 
Hotǎrârile nedefinitive sunt executorii 

which the norms on the enforcement 
of criminal decisions entirely fall 
under the autonomous discipline of 
criminal sentence enforcement law 
[4]. 

Moreover, it has been shown that 
only some of the enforcement 
activities, i.e. the ones determining 
enforcement initiation are included in 
the criminal order enforcement 
procedure, the actual enforcement of 
the punishment being thus distinct 
from the enforcement activity [5]. 

While the criminal decision 
enforcement regulation is exclusively 
subjected to criminal procedural law, 
the actual enforcement of the criminal 
punishment falls under the incidence 
of substantial law norms, which are 
included in the Criminal Law, as well 
as in the Law no. 254/2013 on the 
enforcement of punishments and 
detention orders issued by criminal 
bodies as part of the criminal 
proceedings 

The enforcement stage is initiated 
after the criminal court order is 
declared final and binding and, 
according to art. 554 from the New 
Criminal Code, it starts through the 
first judicial measures taken at the 
relevant court by the judge in charge 
with the enforcement. 

This procedural stage ends when 
the sanctions or provisions in the 
court order are actually enforced. 

 
1. Enforceable criminal law 

decisions 
 
Enforceable criminal law decisions 

are court orders that can be put into 
practice. In principle, a court order 
becomes enforceable once it is 
declared final and binding. Decisions 
that are not final and binding become 
enforceable when stipulated under the 
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atunci când legea dispune aceasta. 
Hotărârile primei instanţe rămân 

definitive, potrivit art. 551 din Noul 
Cod de procedurǎ penalǎ: 

1. la data pronunţării, când hotărârea 
nu este supusă contestaţiei sau apelului; 

2. la data expirării termenului de 
apel sau de introducere a contestaţiei: 

a) când nu s-a declarat apel sau 
contestaţie în termen; 

b) când apelul sau, după caz, 
contestaţia declarată, a fost retrasă 
înăuntrul termenului; 

3. la data retragerii apelului sau, 
după caz, a contestaţiei, dacă aceasta s-
a produs după expirarea termenului de 
apel sau de introducere a contestaţiei; 

4. la data pronunţării hotărârii prin 
care s-a respins apelul sau, după caz, 
contestaţia; 

Cu privire la rămânerea definitivă a 
hotărârii instanţei de apel şi a hotărârii 
pronunţate în calea de atac a 
contestaţiei, art. 522 alin. 1 şi 2 din 
Noul Cod de procedurǎ penalǎ aratǎ cǎ: 

- hotărârea instanţei de apel rămâne 
definitivă la data pronunţării acesteia, 
atunci când apelul a fost admis şi 
procesul a luat sfârşit în faţa instanţei 
de apel; 

- hotărârea pronunţată în calea de 
atac a contestaţiei rămâne definitivă la 
data pronunţării acesteia, atunci când 
contestaţia a fost admisă şi procesul a 
luat sfârşit în faţa instanţei care o 
judecă; 

 
2. Procedura la instanța de 

executare 
 
Procedura la instanța de executare 

reprezintǎ procedura comunǎ pentru 
toate cazurile din cursul executǎrii 
pedepsei. 

Ca şi în reglementarea Codului de 
procedurǎ penalǎ din 1968, hotǎrârea 
instanței penale, rǎmasǎ definitivǎ la 

law. 
The first court orders remain final, 

according to art. 551 from the New 
Criminal Procedure code: 

1. when passed, if the decision is 
not subjected to challenge or appeal; 

2. upon the expiry of the term for 
appeal or for the submission of 
challenges: 

a) if the appeal or challenge were 
not submitted within the set term; 

b) if the appeal or, as applicable, 
the submitted challenge was 
withdrawn within the legal term; 

3. as of the appeal or, as 
applicable, challenge withdrawal date 
if it occurred after the expiry of the 
term for appeal or the submission of 
the challenge; 

4. on the date on which the 
decision rejecting the appeal, or, as 
applicable, the challenge was 
denied; 

In so far as the declaration as 
binding and final of the court of 
appeal decision and of the decision 
passed in relation to the challenge 
submitted as judicial remedy, art. 522 
paragraph 1 and 2 from the New 
Criminal Procedure code shows that: 

- the decision of the court of appeal 
remains final when passed, if the 
appeal was approved and the 
procedure was completed before the 
court of appeal. 

-the decision passed as to the 
challenge as judicial remedy remains 
final on the passing date thereof, if 
such challenge was approved and the 
procedure was completed before the 
competent court; 

 
2. Procedure at the enforcement 

court 
 
The procedure at the enforcement 
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prima instanțǎ de judecatǎ sau la 
instanța ierarhic superioarǎ ori la 
instanța de apel, se pune în executare 
de cǎtre prima instanțǎ de judecatǎ. 
Hotǎrârile pronunțate în primǎ instanțǎ 
de cǎtre Înalta Curte de Casație şi 
Justiție se pun în executare, dupǎ caz, 
de Tribunalul Bucureşti sau de 
tribunalul militar. 

Când rezolvarea situaţiilor 
reglementate în titlul privind 
executarea este dată în competenţa 
instanţei de executare, preşedintele 
completului de judecată dispune citarea 
părţilor interesate şi, în cazurile 
prevăzute la art. 90, ia măsuri pentru 
desemnarea unui avocat din oficiu. 

Condamnatul, aflat în stare de 
detenţie sau internat într-un centru 
educativ, este adus la judecată. 

Şedința în care se judecǎ contestația 
la executare sau celelalte tipuri de 
cauze, din cursul executǎrii, are 
caracter public.  

Potrivit art. 597 alin. 5 din Noul 
Cod de procedurǎ penalǎ, dispozițiile 
cuprinse în titlul III al pǎrții speciale 
privind judecata, care nu sunt contrare 
dispozițiilor prezentului capitol, se 
aplicǎ în mod corespunzǎtor. Cu privire 
la acest aspect, art. 353 alin. 6 din Noul 
Cod de procedurǎ penalǎ aratǎ cǎ, pe 
tot parcursul judecǎții, persoana 
vǎtǎmatǎ şi pǎrțile pot solicita, oral sau 
în scris, ca judecata sǎ se desfǎşoare în 
lipsǎ, în acest caz nemaifiind citate 
pentru termenele urmǎtoare. Prin 
urmare, este posibilǎ judecarea în lipsǎ 
şi în situația contestației, în mǎsura în 
care se formuleazǎ o cerere în acest 
sens. 

Calea de atac împotriva hotǎrârilor 
care se pronunțǎ în materia executǎrii, 
o reprezintǎ contestația la instanța 
ierarhic superioarǎ, în termen de 3 zile 
de la comunicare (art. 597 alin. 7 din 
Noul Cod de procedurǎ penalǎ). 

court represents the joint procedure 
for all cases occurred during the 
enforcement of the punishment. 

Similarly to the Criminal 
procedure code of 1968, the decision 
of the criminal court declared final 
and binding by the first law court or 
by the upper court or the court of 
appeals is enforced by the first law 
court. The decisions passed in first 
instance by the High Court of 
Cassation and Justice are enforced, as 
applicable, by Bucharest Tribunal or 
by the military tribunal. 

If the competence for the 
settlement of the situation stipulated 
in the enforcement title is granted to 
the enforcement court, the chairman 
of the panel of judges orders the 
summoning of the interested parties 
and, in the cases stipulated in art. 90, 
takes measures for the appointment of 
a lawyer ex-officio. 

Convicts in detention or 
educational centres are brought to 
trial. The session ruling on the appeal 
against enforcement or on the other 
types of cases related to the 
enforcement is public.  

According to art. 597 paragraph 5 
from the New Criminal Code, the 
provisions in the 3rd title of the 
special part on trials adequately apply, 
unless contrary to the provisions 
herein. Concerning this aspect, art. 
353 paragraph 6 from the New 
Criminal Code shows that, throughout 
the trial, the prejudiced party and the 
other parties may request, either 
orally or in writing, the trialling in 
absentia, in which case the parties are 
no longer summoned for the 
subsequent court dates. Consequently, 
the trialling in absentia is also 
possible in the case of challenges, if a 
petition is lodged to this end. 

The judicial remedy against orders 
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Judecarea contestaţiei la hotărârea 
primei instanţe se face în şedinţă 
publică, cu citarea persoanei 
condamnate, completul de judecatǎ 
fiind compus dintr-un singur judecǎtor. 
Condamnatul, aflat în stare de detenţie 
sau internat într-un centru educativ, 
este adus la judecată, participarea 
procurorului fiind obligatorie. Decizia 
instanţei prin care se soluţionează 
contestaţia este definitivă. 

 
3. Cazurile de contestație la 

executare 
 
Contestația la executare reprezintǎ 

mijlocul procesual ce se poate exercita 
în vederea soluționǎrii incidentelor 
prevǎzute de legea penalǎ sau procesual 
penalǎ, apǎrute înaintea sau în cursul 
executǎrii hotǎrârii penale definitive ori 
dupǎ executarea hotǎrârii penale 
definitive, dar în legǎturǎ cu aceasta. 

În legislația procesual penalǎ mai 
veche, contestația la executare era 
consideratǎ o cale de atac 
extraordinarǎ, fiind reglementatǎ ca 
atare, alǎturi de contestația contra 
hotǎrârii (actuala contestație în 
anulare). 

Contestația la executare a fost 
definitǎ, în literatura de specialitate, ca 
un procedeu jurisdicțional de rezolvare 
a cererilor sau plângerilor, ocazionate 
de punerea în executare a hotǎrârilor 
penale [6]. 

În cadrul contestației la executare nu 
pot fi administrate probe care tind sǎ 
punǎ în discuție ceea ce s-a stabilit, cu 
autoritate de lucru judecat, printr-o 
hotǎrâre definitivǎ [7].  

Cazurile de contestație la executare 
prevǎzute în art. 598 alin. 1 lit. a), b) şi 
c), sunt identice cu cele prevǎzute în 
art. 461 alin. 1 lit. a), b) şi c) din Codul 
de procedurǎ penalǎ din 1968. 

 

passed in the field of enforcement is 
the challenge submitted with the 
higher court, within 3 days from 
communication (art. 597 paragraph 7 
from the New Criminal Procedure 
Code). 

The challenge against the first 
instance court decision is trialled in 
public session, with the summoning 
of the convicted party, the panel being 
made of one judge only. Convicts in 
detention or educational centres are 
brought to trial, with the compulsory 
participation of the prosecutor. The 
court decision settling the complaint 
is final. 

 
3. Cases of appeal against 

enforcement 
 
The appeal against enforcement is 

the procedural means that can be 
exerted for the settlement of incidents 
stipulated under the criminal or 
criminal procedural law, occurred 
prior to, during, or after the 
enforcement of the final criminal 
court order, but related thereto. 

The former criminal procedure law 
regarded the appeal against 
enforcement as an extraordinary 
judicial remedy, being regulated as 
such, along with the appeal against 
the decision (the current petition for 
annulment). 

Specialised literature defines the 
appeal against enforcement as a 
jurisdictional process for the 
settlement of requests or complaints 
triggered by the enforcement of 
criminal decisions [6]. 

No evidence aiming at questioning 
matters already set, as res judicata, 
through a final order can be excepted 
as part of the appeal against 
enforcement [7].  

The cases of appeal against 
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Contestaţia împotriva executării 
hotărârii penale se poate face, potrivit 
art. 598 alin. 1 din Noul Cod de 
procedurǎ penalǎ, în următoarele 
cazuri: 

a) când s-a pus în executare o 
hotărâre care nu era definitivă. În 
conformitate cu prevederile legii, pot fi 
puse în executare numai hotǎrârile 
judecǎtoreşti care au cǎpǎtat autoritate 
de lucru judecat. De la aceastǎ regulǎ 
fac excepție hotǎrârile care sunt 
executorii potrivit legii, chiar fiind 
nedefinitive. 

b) când executarea este îndreptată 
împotriva altei persoane decât cea 
prevăzută în hotărârea de 
condamnare. În ipoteza în care, dintr-o 
eroare a organelor judiciare, este 
supusǎ executǎrii o altǎ persoanǎ, iar nu 
cea condamnatǎ, instanța de judecatǎ 
poate sǎ îndrepte aceastǎ eroare prin 
intermediul contestației la executare 
(de pildǎ, în situația unor nume comune 
şi domicilii identice, este posibil ca 
organul de poliție care executǎ 
mandatul de executare sǎ aresteze, din 
greşealǎ, altǎ persoanǎ decât cea la care 
se referǎ hotǎrârea). 

c) când se iveşte vreo nelămurire 
cu privire la hotărârea care se execută 
sau vreo împiedicare la executare. 
Nelǎmurirea ivitǎ vizeazǎ limitele în 
care hotǎrârea se executǎ, iar nu 
valabilitatea acesteia în privința 
textelor de lege şi a principiilor aplicate 
[8]. În acest sens, caracterul echivoc al 
dispozitivului hotǎrârii și lipsa acestuia 
de precizie, pot legitima formularea 
unei contestații la executare în baza 
acestui temei (de exemplu, existența 
nelǎmuririi în privința perioadei 
privǎrii de libertate din cursul 
procesului penal, ce trebuie dedusǎ, sau 
mențiunea genericǎ de confiscare a 
bunurilor utilizate în vederea comiterii 
infracțiunii, fǎrǎ ca acestea sǎ fie 

enforcement stipulated in art. 598 
paragraph 1 letters a), b), and c) are 
identical to the ones in art. 461 
paragraph 1 letters a), b), and c) from 
the Criminal procedure code of 1968. 

 
The appeal against the 

enforcement of the criminal decision 
may be submitted, according to art. 
598 paragraph 1 from the New 
Criminal Procedure Code, in the 
following cases: 

a) if a non-final decision was 
enforced.  According to the legal 
provisions, only court orders 
acquiring the authority of res judicata 
can be enforced. This does not apply 
in the case of decisions that are 
enforceable according to the law, 
even if they did not remain final. 

b) if the enforcement is against 
another person than the one 
stipulated in the conviction order. 
If, pursuant to an error of judicial 
bodies, another person than the 
convicted one is subjected to the 
enforcement, the law court may 
remedy such error through the appeal 
against enforcement (e.g., in the case 
of common names and identical 
residences, the police body executing 
the enforcement warrant might 
erroneously arrest another person than 
the one in the decision). 

c) if misunderstandings as to or 
obstacles against the enforcement 
of the decision occur. Such 
misunderstanding concerns the extent 
to which the decision is enforced, and 
not the validity thereof as to the 
applied legal texts and principles [8]. 
To this end, the equivocal nature of 
the decision, the lack of accuracy can 
represent sufficient grounds for the 
lodging of an appeal against 
enforcement (e.g., the existence of 
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identificate). Înalta Curte de Casație şi 
Justiție s-a exprimat în sensul cǎ, 
deducerea greşitǎ a arestǎrii preventive, 
în sensul cǎ prin hotǎrârea de 
condamnare pronunțatǎ de prima 
instanță, a fost dedusǎ o perioadǎ de 
timp mai mare decât cea a arestǎrii 
preventive efective, atrage incidența 
cazului de contestație la executare 
prevǎzut în art. 461 alin. 1 lit. c) din 
Codul de procedurǎ penalǎ din 1968 
[acest caz de contestație la executare 
fiind similar cu cel prevǎzut în art. 598 
alin. 1 lit. c) din Noul Cod de 
procedurǎ penalǎ], pe calea contestației 
la executare putând fi rezolvate aspecte 
legate de punerea în executare a unei 
hotǎrâri, cum este cel referitor la 
deducerea greşitǎ a arestǎrii preventive, 
fǎrǎ a se repune în discuție probleme de 
fond rezolvate cu autoritate de lucru 
judecat [9]. 

d) când se invocă amnistia, 
prescripţia, graţierea sau orice altă 
cauză de stingere ori de micşorare a 
pedepsei. Constituie cauzǎ de stingere a 
pedepsei, intervenția legii de 
dezincriminare ulterior rǎmânerii 
definitive a hotǎrârii judecǎtoreşti. 
Aceasta se poate invoca prin 
intermediul contestației la executare, 
întrucât odatǎ cu intrarea în vigoare a 
legii de dezincriminare înceteazǎ 
executarea pedepselor (principale, 
accesorii sau complementare), a 
mǎsurilor de siguranțǎ, a mǎsurilor 
educative ce au fost pronunțate în baza 
legii vechi şi a tuturor consecințelor 
penale ale hotǎrârilor judecǎtoreşti 
referitoare la aceste fapte (interdicții, 
incapacitǎți şi decǎderi). Reprezintǎ o 
cauzǎ de micşorare a pedepsei, 
intervenția unei legi penale mai 
favorabile ulterior rǎmânerii definitive 
a hotǎrârii judecǎtoreşti, care se poate 
invoca în condițiile art. 6 din Noul Cod 
penal. Cu privire la acest caz de 

doubt as to the detention period part 
set pursuant to the criminal 
proceedings or the generic mention as 
to the seizure of assets used to 
perpetrate the crime, without, 
however, clearly identifying such 
assets). The High Court of Cassation 
and Justice, the erroneous application 
of preventive arrest, in that, pursuant 
to the decision passed by the first 
court, a longer period than the one of 
the actual preventive arrest term was 
stipulated, leads to the application of 
the appeal against enforcement 
stipulated in art. 461 paragraph 1 lett. 
c) from the Criminal Procedure Code 
of 1968 [this case of appeal against 
enforcement being similar to the one 
stipulated in art. 598 paragraph 1 lett. 
c) of the New Criminal Procedure 
Code]; the appeal against enforcement 
can be used to solve certain aspects 
related to the enforcement of a 
decision, such as the one concerning 
the erroneous application of 
preventive arrest, without reassessing 
the matters on the merits settled with 
the authority of res judicata [9]. 

d) if amnesty, prescription, 
exoneration or any other punishment 
extinction or reduction provisions 
are invoked. A cause for the 
extinction of the punishment is the 
intervention of the decriminalization 
laws after the court decision remains 
final and binding. This can be invoked 
through the appeal against 
enforcement, because upon the 
enforcement of punishments (main, 
accessory, or complimentary), of the 
security measures, the educational 
measures passed based on the former 
law and on all criminal consequences 
of legal decisions concerning such 
deeds (interdictions, incapacities, and 
loss of rights) ceases as of the entry 
into force of the decriminalization 
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contetație la executare, Noul Cod de 
procedurǎ penalǎ a eliminat textul care 
fǎcea referire la ,,orice alt incident ivit 
în cursul executǎrii”. În acest sens, art. 
461 alin. 1 lit. d) din Codul de 
procedurǎ penalǎ din 1968, arǎta cǎ se 
poate face contestație contra executǎrii 
hotǎrârii penale ,,când se invocǎ 
amnistia, prescripția, grațierea sau orice 
altǎ cauzǎ de stingere ori de micşorare 
a pedepsei, precum şi orice alt incident 
ivit în cursul executǎrii”; astfel, cele ce 
sunt considerate a fi incidente ivite în 
cursul executǎrii, se vor soluționa de 
cǎtre judecǎtorul delegat cu executarea, 
conform prevederilor din Legea nr. 
253/2013 privind executarea 
pedepselor, a mǎsurilor educative şi a 
altor mǎsuri neprivative de libertate 
dispuse de organele judiciare în cursul 
procesului penal. În conformitate cu 
decizia Înaltei Curți de Casație şi 
Justiție pronunțată în recurs în interesul 
legii [10], ,,hotǎrârile definitive, prin 
care o persoanǎ care a sǎvârşit o 
infracțiune şi uzând în mod fraudulos 
de identitatea altei persoane sau a unei 
persoane inexsitente a fost condamnatǎ 
sub o identitate nerealǎ, sunt supuse 
cazului de contestație la executare 
prevǎzut de art. 461 lit. d) teza a II-a 
din Codul de procedurǎ penalǎ, ce 
vizeazǎ orice alt incident ivit în cursul 
executǎrii”. Nemaiexistând textul de 
lege care fǎcea referire la ,,orice alt 
incident ivit în cursul executǎrii”, 
decizia instanței supreme nu mai este 
de actualitate; cu toate acestea, opinǎm 
cǎ hotǎrârile definitive mai sus arǎtate 
ar putea fi încadrate în cazul de 
contestație la executare prevǎzut de art. 
598 alin. 1 lit. b) din Noul Cod de 
procedurǎ penalǎ (,,când executarea 
este îndreptatǎ împotriva altei persoane 
decât cea prevǎzutǎ în hotǎrârea de 
condamnare”). De asemenea, rǎmâne 
de actualitate decizia nr. 8/2007 a 

law. A cause for the decrease of 
punishment is the intervention of a 
more favourable criminal law after the 
court decision is declared final and 
binding, and such cause can be 
invoked pursuant to the provisions in 
art. 6 from the New Criminal Code. 
Concerning this case of appeal against 
enforcement, the New Criminal 
Procedure Code eliminated the text 
concerning “any other incidents 
occurred during enforcement”. To this 
end, art. 461 paragraph 1 letter d) 
from the Criminal Procedure Code of 
1968 showed that an appeal against 
the enforcement of the criminal 
decision may be lodged “if amnesty, 
prescription, exoneration or any other 
punishment extinction or reduction 
provisions are invoked, as well as in 
the case of any other incidents 
occurred during enforcement”; thus, 
matters regarded as incidents occurred 
during enforcement are to be settled 
by the judge appointed for the 
enforcement according to the 
provisions in the Law no. 253/2013 
on the enforcement of punishments, 
educational measures, and measures 
other than detention, ordered by legal 
bodies during the criminal procedures. 
According to the decision of the High 
Court of Cassation and Justice passed 
in second appeal to the interest of the 
law [10], “final decisions stating that 
a person perpetrated a crime and 
fraudulently made use of another 
person’s identity or of the identity of a 
fictitious person was convicted under 
false identity fall under the appeal 
against enforcement stipulated in art. 
461 letter d) thesis 2 from the 
Criminal Procedure Code, concerning 
any other incidents occurred during 
enforcement”. Since the legal 
provision concerning “any incidents 
occurred during enforcement” was 
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Înaltei Curți de Casație şi Justiție în 
conformitate cu care instanța, învestitǎ 
în baza art. 461 alin. 1 lit. d) teza 
penultimǎ a Codului de procedurǎ 
penalǎ din 1968, în cadrul contestației 
la executare, în care se invocǎ 
modificarea înțelesului noțiunii de 
,,consecințe deosebit de grave”, nu 
poate schimba încadrarea juridicǎ datǎ 
faptei prin hotǎrârea judecǎtoreascǎ 
rǎmasǎ definitivǎ şi, apoi, reduce 
pedeapsa aplicatǎ în cauzǎ, întrucât 
modificarea înțelesului noțiunii de 
,,consecințe deosebit de grave” nu este 
identicǎ cu cerința de a fi intervenit o 
lege care prevede o pedeapsǎ mai 
uşoarǎ [11]. 

 
4. Aspecte procedurale 
 
Când contestația la executare este 

întemeiatǎ pe vreunul dintre cazurile 
prevǎzute de art. 598 alin. 1 lit. a), b) şi 
d) din Noul Cod de procedurǎ penalǎ, 
competența de soluționare aparține 
instanței de executare (în situația în 
care persoana condamnatǎ se aflǎ în 
stare de libertate) sau instanței 
corespunzǎtoare în grad instanței de 
executare în a cǎrei razǎ teritorialǎ se 
aflǎ locul de deținere (când persoana 
condamnatǎ este privatǎ de libertate), 
potrivit art. 598 alin. 2 din Noul Cod de 
procedurǎ penalǎ. 

De asemenea, în ipoteza în care prin 
contestația la executare se invocǎ o 
nelǎmurire cu privire la conținutul 
hotǎrârii ce se executǎ sau o 
împiedicare la executare [art. 598 alin. 
1 lit. c) din Noul Cod de procedurǎ 
penalǎ], competența soluționǎrii 
aparține numai instanței care a 
pronunțat hotǎrârea ce se executǎ. Tot 
astfel, legea prevede expres cǎ în cazul 
în care nelămurirea priveşte o 
dispoziţie dintr-o hotărâre pronunţată în 
apel sau în recurs ori în casaţie, 

eliminated, the higher court decision 
no longer is applicable; however, we 
believe that the aforementioned final 
decisions could fall under the case of 
appeal against enforcement in art. 598 
paragraph 1 lett. b) from the New 
Criminal Code (“if enforcement is 
directed against another person than 
the one in the conviction order”). 
Moreover, the decision no. 8/2007 of 
the High Court of Cassation and 
Justice according to which the court, 
authorised pursuant to art. 461 
paragraph 1 letter d) last but one 
thesis of the Criminal Procedure Code 
of 1968, may not, as part of the appeal 
against enforcement invoking the 
amendment of the meaning of the 
“extremely severe consequences” 
phrase, change the legal classification 
of the deed according to the final 
order, and then reduce the sanction 
applied in the case, as the amendment 
of the notion of “extremely severe 
consequences” is not identical to the 
requirement as to the intervention of a 
law stipulating a much lighter 
sanction [11]. 

 
4. Procedural aspects 
 
If the appeal against enforcement 

relies on any of the cases stipulated in 
art. 598 paragraph 1 letters a), b), and 
d) from the New Criminal Procedure 
Code, the settlement competency rests 
with the enforcement court (if the 
convicted person was not detained) or 
to the corresponding enforcement 
authority court on the territory 
whereof the detention site is located 
(if the convicted person is detained), 
according to art. 598 paragraph 2 
from the New Criminal Procedure 
Code. 

Moreover, if the appeal against 
enforcement invokes 
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competenţa revine, după caz, instanţei 
de apel sau Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie. 

 
5. Contestația privind aplicarea 

legii penale mai favorabile dupǎ 
intrarea în vigoare a Noului Cod de 
procedurǎ penalǎ 

 
Potrivit art. 23 alin. 1 din Legea nr. 

255/2013 pentru punerea în aplicare a 
Legii nr. 135/2010 privind Codul de 
procedurǎ penalǎ şi pentru modificarea 
şi completarea unor acte normative care 
cuprind dispoziții procesual penale, 
cererile, contestațiile şi sesizǎrile, 
introduse în termen de 6 luni de la data 
intrǎrii în vigoare a Legii nr. 286/2009, 
cu modificǎrile şi completǎrile 
ulterioare, având ca obiect aplicarea art. 
4 şi 6 din aceastǎ lege, în cazul 
hotǎrârilor rǎmase definitive anterior 
intrǎrii ei în vigoare, se soluționeazǎ 
dupǎ procedura prevǎzutǎ în prezentul 
articol, care se completeazǎ cu 
dispozițiile Codului de procedurǎ 
penalǎ. 

Astfel, sesizarea instanței de 
judecatǎ, în temeiul art. 23 din Legea 
nr. 255/2013 şi aplicarea procedurii 
prevǎzute de acest text de lege, se poate 
efectua în termen de 6 luni de la data 
intrǎrii în vigoare a Legii nr. 286/2009. 
Ulterior trecerii termenului de 6 luni, 
cererile vor fi judecate cu parcurgerea 
procedurii obişnuite de contestație la 
executare. 

Cererile, contestațiile şi sesizǎrile 
privind persoanele aflate în executarea 
pedepselor şi a mǎsurilor educative 
privative de libertate, precum şi 
cererile, contestațiile şi sesizǎrile 
privind persoanele aflate în amânarea 
sau întreruperea executǎrii pedepselor 
sau a mǎsurilor educative, se 
soluționeazǎ, de urgențǎ şi cu 
precǎdere, de cǎtre instanța 

misunderstandings as to the content of 
the decision enforced or that cannot 
be enforced [art. 598 paragraph 1 
letter c) from the New Criminal 
Procedure Code], the settlement 
competency exclusively belongs to 
the court that passed the decision 
being enforced. Similarly, the law 
expressly stipulates that if the 
misunderstanding concerns a 
provision in a decision passed 
pursuant to an appeal or second 
appeal in cassation, the competency 
rests, as applicable, with the court of 
appeal or with the High Court of 
Cassation and justice. 

 
5. Challenge against the 

application of the more favourable 
criminal law after the enforcement 
of the New Criminal Procedure 
Law 

 
According to art. 23 paragraph 1 of 

the Law no. 255/2013 for the 
application of the Law no. 135/2010 
on the Criminal Procedure Code and 
for the amendment and 
supplementation of norms including 
criminal procedure provisions, the 
requests, challenges, and notifications 
submitted within 6 months from the 
enforcement of the Law no. 286/2009, 
as amended and supplemented, having 
as subject the application of art. 4 and 
6 therein in the case of the decisions 
declared final prior to enforcement, 
are settled following the procedure 
herein, supplemented with the 
provisions in the Criminal Procedure 
Code. 

Thus, pursuant to art. 23 of the 
Law no. 255/2013 and with the 
application of the procedure stipulated 
in the text of the law, the court of law 
can be notified within 6 months from 
the coming into force of the Law no. 
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corespunzǎtoare în grad instanței de 
executare în a cǎrei circumscripție se 
aflǎ locul de deținere, sau, dupǎ caz, 
centrul educativ ori centrul de 
reeducare, potrivit art. 23 alin. 2 din 
Legea nr. 255/2013. 

Procedura în fața instanței de 
executare se deruleazǎ fǎrǎ participarea 
procurorului, a condamnatului, cǎruia i 
se comunicǎ termenul de soluționare şi 
posibilitatea de a formula concluzii 
scrise, şi fǎrǎ participarea avocatului 
condamnatului. Dispozitivul hotǎrârii 
se comunicǎ procurorului şi 
condamnatului în ziua pronunțǎrii. 
Instanța se pronunțǎ prin sentințǎ în 
şedințǎ publicǎ. 

Cu privire la calea de atac, legea 
prevede expres cǎ hotǎrârea instanței 
poate fi atacatǎ cu contestație la 
instanța ierarhic superioarǎ, în termen 
de 3 zile de la comunicare (legea 
vizând comunicarea hotǎrârii în 
integralitatea ei); contestația se 
soluționeazǎ de un complet format 
dintr-un judecǎtor, cu participarea 
procurorului şi cu citarea 
condamnatului, în şedințǎ publicǎ. 

Hotǎrârea instanței de executare este 
executorie, în ipoteza în care aceasta 
constatǎ intervenirea legii penale de 
dezincriminare ori a legii penale mai 
favorabile, şi prin care se dispune 
punerea în libertate a condamnatului; 
astfel, doar în mǎsura în care se 
dispune punerea în libertate, hotǎrârea 
este executorie, conform art. 23 alin. 11 
din Legea nr. 255/2013. 

 
Concluzii 
 
Contestația la executare reprezintǎ 

mijlocul procesual ce se poate exercita 
în vederea soluționǎrii incidentelor 
prevǎzute de legea penalǎ sau procesual 
penalǎ, incidente apǎrute înaintea sau 
în cursul executǎrii hotǎrârii penale 

286/2009. After the 6-month term 
elapses, the requests will be reviewed 
following the common procedure for 
appeals against enforcement. 

The petitions, challenges, and 
notifications concerning the persons 
who are executing the punishments 
and educational measures involving 
detention, as well as the petitions, 
challenges, and notifications 
concerning persons who postponed or 
interrupted the enforcement of 
punishments or educational measures 
are settled (urgently, and as a priority) 
by the court holding an authority level 
similar to the one of the enforcement 
court in the jurisdiction whereof the 
detention site or, as applicable, the 
educational or re-education centre is 
located, according to art.23 paragraph 
2 of the Law no. 255/2013. 

The procedure before the 
enforcement court is carried out 
without the participation of the 
prosecutor, the convict, who is 
informed on the settlement term and 
on the right to lodge written 
objections, and without the 
participation of the convicted party’s 
lawyer. The decision is communicated 
to the prosecutor and the convicted 
party on the passing date. The court 
rules through a sentence, in public 
session. 

Concerning the judicial remedy, 
the law expressly stipulates that the 
court order can be challenged at the 
higher court, within 3 days from 
communication (the law stipulating 
the communication of the entire 
decision); the challenge is settled by a 
panel made up of one judge, with the 
prosecutor’s participation and 
summoning of the convicted party, in 
public session. 

The decision of the enforcement 
court shall be final if the intervention 
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definitive ori dupǎ executarea hotǎrârii 
penale definitive, dar în legǎturǎ cu 
aceasta. 

În legislația procesual penalǎ mai 
veche, contestația la executare era 
consideratǎ o cale de atac 
extraordinarǎ, fiind reglementatǎ ca 
atare, alǎturi de contestația contra 
hotǎrârii (actuala contestație în 
anulare). 

Contestația la executare a fost 
definitǎ, în literatura de specialitate, ca 
un procedeu jurisdicțional de rezolvare 
a cererilor sau plângerilor ocazionate 
de punerea în executare a hotǎrârilor 
penale [6]. 

În cadrul contestației la executare nu 
pot fi administrate probe care tind sǎ 
punǎ în discuție ceea ce s-a stabilit, cu 
autoritate de lucru judecat, printr-o 
hotǎrâre definitivǎ [7].  

Cazurile de contestație la executare 
prevǎzute în art. 598 alin. 1 lit. a), b) şi 
c) sunt identice cu cele prevǎzute în art. 
461 alin. 1 lit. a), b) şi c) din Codul de 
procedurǎ penalǎ din 1968. 
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of the more favourable 
decriminalization or criminal law is 
acknowledged, and if such legal 
provisions order the release of the 
convicted person; thus, according to 
art. 23 paragraph 11 from the Law no. 
255/2013, the decision is enforceable 
only if release is ordered. 

 
Conclusions 
 
The appeal against enforcement is 

the procedural means that can be 
exerted for the settlement of incidents 
stipulated under the criminal or 
criminal procedural law, occurred 
prior to, during, or after the 
enforcement of the final criminal 
court order, but related thereto. 

The former criminal procedure law 
regarded the appeal against 
enforcement as an extraordinary 
judicial remedy, being regulated as 
such, along with the appeal against 
the decision (the current petition for 
annulment). 

Specialised literature defines the 
appeal against enforcement as a 
jurisdictional process for the 
settlement of requests or complaints 
triggered by the enforcement of 
criminal decisions [6]. 

No evidence aiming at questioning 
matters already set, as res judicata, 
through a final order can be excepted 
as part of the appeal against 
enforcement [7].  

The cases of appeal against 
enforcement stipulated in art. 598 
paragraph 1 letters a), b), and c) are 
identical to the ones in art. 461 
paragraph 1 letters a), b), and c) from 
the Criminal procedure code of 1968. 
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Rezumat: Activitatea din cadrul 
administraţiei publice a făcut şi face 
obiectul de studiu şi cercetare pentru 
specialiştii în domeniu. Chestiunile-cheie, 
care au fost şi sunt ţinute în obiectivul 
acestora, privesc diverse aspecte ale 
administraţiei publice. În prezenta lucrare, 
doresc să detaliez câteva aspecte 
referitoare la legătura care există între 
normele juridice, care reglementează 
domeniul administraţiei publice, şi cele de 
natură morală, deoarece, aşa cum vom 
vedea în continuare, o legătură intrinsecă 
între cele două categorii de norme există. 
De asemenea, vor fi avute în vedere, în 
prezenta lucrare, noţiunile şi principiile 
referitoare la cultura etică a funcţionarilor 
din administraţia publică.  

 
Cuvinte cheie: administraţie publică; 

funcţionar public; norme juridice; reguli 
etice. 

 
 
Consideraţii generale 
 
Pentru a discuta despre trăsăturile 

specifice activităţii din administraţia 
publică şi pentru a detalia cele mai 
importante elemente şi principii ale 
acestei activităţi, vom face o scurtă 
referire la cadrul legal în materie 
administrativă, precum şi la drepturile 
şi îndatoririle, pe care funcţionarii 
publici le au în cadrul discutat anterior.  

Cele mai ample aspecte legate de 
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Abstract: The activity carried out 
within the public administration has been 
the background for researchers and 
practitioners in the matter. The key-
factors, which are taken in their objective, 
refer to different issues of the public 
administration. In the current paper, I 
would like to highlight certain aspects 
regarding the connection between the 
legal provisions, which regulate the area 
of public administration, and the ethical 
ones, due to the fact that, as I will state 
below, an intrinsic relation between the 
two categories of rules already exists. At 
the same time, the principles and notions 
of the public servants’ ethical culture will 
be taken into consideration in the current 
paper. 

 
Keywords: public administration; 

public servants; legal provisions; ethical 
culture.  

 
 
General consideration 
 
In order to debate the specific 

features of the activity within the 
public administration as well as to 
detail the most important elements 
and principles of this activity, I would 
like to emphasize a description related 
to the legal framework in 
administrative matter and also to the 
public servants’ rights and duties.  

The most ample aspects provided 
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domeniul administraţiei publice, sunt 
date de Legea privind statutul 
funcţionarilor publici. Aceasta 
reglementează normele juridice 
referitoare la funcţia publică şi la 
serviciul public, precum şi la 
categoriile de funcţionari publici. 
Statutul funcţionarilor publici este 
legea specială, care răspunde nevoilor 
acestui domeniu al vieţii sociale - 
administraţia publică.    

 
1. Corelarea normelor juridice cu 

regulile etice 
 
Normele juridice sunt în deplină 

concordanţă cu teoria îndatoririlor şi cu 
structura moralei, precum şi cu relaţia 
moralităţii în raport cu valoarea 
datoriei. Din punct de vedere teoretic, 
termenul ,,a trebui” are o sferă largă de 
aplicare, delimitându-se de clasicul 
vieţii sociale, a diverselor activităţi 
socio-economice sau culturale.  

În acest context, raporturile 
interumane, care se stabilesc la nivelul 
administraţiei publice, apar ca 
indisolubil legate de normele morale, 
fără de care nu pot fi posibile. 
Totodată, normele juridice care 
reglementează activitatea din 
administraţia publică, nu pot fi 
concepute fără existenţa unei diversităţi 
de norme. Ansamblul normelor care 
reglementează această activitate, este 
alcătuit din mai multe subsisteme, 
dintre care, cele ce interesează studiul 
de faţă sunt normele juridice şi regulile 
etice.  

Chiar dacă există unele deosebiri 
între cele două categorii, deosebiri 
esenţiale, de altfel, acestea prezintă 
totuşi anumite proprietăţi şi corelaţii 
comune.  

În literatura de specialitate s-a 
apreciat, că evidenţierea deosebirilor 

in the area of public administration 
are regulated by the Law on the public 
servants statute. It regulates the legal 
provisions on the other categories of 
public servants too and, for this 
reason it is the special law in the 
matter, which responds to the social 
life needs in this domain.   

 
1. Correlation between the legal 

provisions and ethics  
 
The legal provisions are being 

entirely concordance with the theory 
of duties and the morality structure as 
well as with the relation of ethics in 
respect of the duty value. From a 
theoretical point of view, the term of 
“must” has a large area of 
applicability, delimiting from the 
classical society, the diverse of both 
social and economic activity or even 
cultural ones.   

In this context, inter-human social 
relations stated within the public 
administration, appear as unbreakable 
connected to the ethical rules, without 
those it is not possible. At the same 
time, the legal provisions that regulate 
the activity within the public 
administration cannot be conceived 
without the existing diversity of 
norms. The ensemble of norms is 
drawn up from several systems, but 
the current study is focuses on both 
legal and ethical rules.  

Even if some differences between 
the two categories of rules exist, 
essential ones, actually they present 
certain common features and 
correlations.     

Doctrine focuses attention on 
highlighting differences between 
them, legal norms and ethics, which is 
viewed as a task of the metatheory of 
norms systems [C. Popa, 1969, p. 70].     
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dintre cele două categorii de norme 
constituie sarcina unei metateorii a 
sistemelor de norme [C. Popa, 1969, p. 
70].  

Existenţa formelor variate de 
reglementare a activităţii din 
administraţia publică impune, în egală 
măsură, delimitarea trăsăturilor lor 
determinante, fundamentale. Ceea ce 
ne interesează mai mult, sunt legăturile 
dintre normele dreptului şi regulile 
etice, aşa cum am precizat mai sus.  

Dreptul şi morala, reprezintă două 
părţi importante ale desfăşurării 
activităţii din administraţia publică. Ele 
se află într-o strânsă legătură, aşa cum 
vom evidenţia în cele ce urmează. Din 
punct de vedere istoric, normele 
dreptului s-au desprins din normele de 
conduită morală. Interesul studiului 
nostru, în ceea ce priveşte analiza 
legăturilor dintre drept şi morală, este 
determinat de faptul că normele 
juridice, care reglementează activitatea 
administraţiei publice, nu pot fi 
cunoscute numai prin sublinierea 
dimensiunilor sale pozitive, ci şi prin 
fundamentarea statutului său moral.  

Dacă morala, are ca obiect de 
reglementare faptele interne şi intenţia 
funcţionarilor publici, dreptul, are ca 
obiect reglementarea faptelor materiale 
externe ale funcţionarilor publici, în 
lumina intenţiilor lăuntrice.  

Când regula etică comandă 
funcţionarilor publici să fie corecţi, îi 
comandă o atitudine sufletească, o 
intenţie cinstită. Îndată ce această 
interacţiune s-a manifestat la exterior, 
printr-un act comportamental în 
legătură cu cetăţenii, apare, drept 
consecinţă, fenomenul juridic [M. 
Djuvara, p. 576].     

Societatea oferă terenul, pe care 
corespondenţa între normele dreptului 
şi regulile etice, se poate exprima din 

The existence of various forms of 
activity is regulated in the public 
administration requires, at the same 
time, the delimitation of their decisive 
features, also fundamental ones. Of a 
highest interest, it is the relation 
between legal norms and ethics, as I 
stated above.  

The law and morality are two 
important issues of developing 
activity in the public administration. 
They are in an interdependent 
connection, as it will be emphasized 
below. From a historical point of 
view, the law was separated from the 
ethics a long time ago. The interest of 
the current study on these connections 
is determined of the fact that the legal 
provisions cannot be recognized 
exclusively through underlining their 
positive size, but also through 
substantiation of their moral status.   

Although the morality has as object 
of regulation the internal facts and the 
public servants’ intention, the law has 
as object of regulation the public 
servants’ external material acts, in 
light of the innermost intention.  

As much time as the moral rules 
order to public servants to be right, 
they also commend a morally 
behavior, a true intention. As soon as 
this interaction is manifested 
externally through a behavioral act in 
relation with citizens, the juridical 
phenomenon appears as a 
consequence [M. Djuvara, p. 576]. 

The society offers the field on 
which the connectivity between the 
law and ethical issue is fully 
expressed. On this field, favorable for 
a continuous development of the 
spiritual-ideological physiognomy, 
the report between the law and 
morality acquires new significances.       

The fundamental feature between 
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plin. Pe acest teren, propice pentru o 
continuă dezvoltare a fizionomiei 
spiritual-ideologice, capătă semnificaţii 
noi raporturile dintre drept şi etică.  

Caracteristica fundamentală, dintre 
normele dreptului şi ale eticii, în sfera 
activităţii administraţiei publice, o 
constituie universalitatea ei. Întreaga 
activitate pe care funcţionarii publici o 
desfăşoară, trebuie să sincronizeze 
normele dreptului cu concepţiile 
morale. Mai mult, numeroase reguli 
etice şi-au găsit consacrare juridică, iar 
cele mai multe dintre prescripţiile 
normelor de drept sunt cuprinse şi în 
regulile eticii.  

 
2. Departajarea normelor juridice 

de regulile eticii 
 
Fundamentul moral al 

reglementărilor juridice şi legitimitatea 
lor morală se lărgesc, urmare a 
eforturilor de a aşeza relaţiile sociale, 
cât mai temeinic, pe bazele principiilor 
eticii şi echităţii.  

Reţinem câteva aspecte principiale, 
pe care le considerăm concludente, în 
încercarea de a departaja cele două 
categorii de norme - normele dreptului 
şi regulile eticii. 

a. Ca normă socială, norma juridică 
este expresia voinţei legiuitorului de a 
reglementa activitatea desfăşurată de 
funcţionarii publici.  

b. Analiza structurii normelor 
de drept este importantă, pentru fixarea 
locului acestor norme în raport cu 
normele morale.  

c. Deosebiri între normele de 
drept şi regulile eticii, se pot stabili în 
legătură cu modul în care iau naştere, 
astfel că, spre deosebire de regulile 
eticii, intrarea în vigoare a normelor de 
drept este legată de o anumită 
procedură.  

the law and ethics in the area of 
public administration is given by its 
universality. The entire activity the 
public servants are carries out must be 
synchronized with the legal 
provisions and morale conceptions. 
Moreover, several morale rules were 
established legally and most of the 
legal provisions are contained also 
into the ethical rules.      

 
2. Delimitation between the legal 

norms and the ethics rules 
 
The morale base of the legal 

regulations as well as their morale 
legitimacy are expanded as a 
consequence of the efforts to organize 
social relations as much as possible 
based on the principles of equity and 
ethics.    

In this context, it is necessary to 
provide some conclusive 
considerations, in the attempt to 
separate the two categories of norms – 
legal ones and ethical ones.  

a. As a social rule, the legal 
provision means the expression of the 
legislator’s desire to regulate the 
public servants’ activity; 

b. Analyzing legal norm structure, 
it is important for placing it in 
opposition with the ethical ones.  

c. Differences between the legal 
provisions and ethics can be 
established on how they are created. 
In spite of the morale rules, the 
entrance into force of the legal 
provisions is connected to a particular 
procedure.     

 
Unlike the morale rules, which 

remain always externally from the 
legal ones, the law develops particular 
relations with even it is not a source 
for the law [D. Magherescu, 2005, p. 
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Spre deosebire de regulile eticii, 

care rămân în toate cazurile exterioare 
normelor de drept, dar cu care dreptul 
statorniceşte anumite legături, fără însă 
ca acestea să intre în sfera izvoarelor 
formale ale dreptului [D. Magherescu, 
2005, p. 122-123], se dezvoltă în cadrul 
unei simbioze cu acesta, simbioză care, 
în anumite etape, ia aspecte specifice.   

Între regulile etice şi normele de 
drept există următoarea deosebire: 
pentru respectarea regulilor de morală 
nu se poate întrebuinţa constrângerea la 
nevoie, pe când pentru respectarea 
regulilor de drept se poate exercita 
forţa coercitivă a statului.  

Dacă funcţionarul public ar respecta 
regulile etice, şi nu le-ar încălca pentru 
că ar fi constrâns la aceasta, atunci o 
astfel de purtare nu ar mai avea nicio 
valoare morală, deoarece funcţionarul 
respectiv nu ar fi făcut binele 
determinat numai de voinţa sa.  

Dar, dacă un funcţionar public ar 
respecta şi nu ar încălca normele de 
drept, fiindcă ar fi constrâns la aceasta, 
atunci o astfel de purtare nu ar pierde 
nimic din valoarea sa, căci funcţionarul 
public s-a conformat acelor norme, 
ceea ce este de dorit. De aceea, 
comportamentul funcţionarului public 
poate fi conform normelor de drept, dar 
poate să nu fie în conformitate cu 
regulile etice. Se mai spune, că nu tot 
ceea ce este permis este cinstit, 
conform adagiului în limba latină, care 
specifică faptul că non omne quod licet 
honestum est!  

În context cu cele expuse mai sus, 
trebuie să reţinem, că nu numai 
normele de drept trebuie să călăuzească 
funcţionarul public în activitatea pe 
care o desfăşoară, ci şi celelalte reguli, 
regulile etice.  

Altfel spus, cele două categorii de 

122-123]. These cases are grown each 
other in a symbiotic frame, which 
gain specific feature.  

Between the ethics and the legal 
provisions a difference already exists: 
in order to respect the rules of ethics, 
individuals cannot use the coercion in 
case of need, while in respecting legal 
provisions the law enforcements 
usually use coercion.   

For this reason, it is appreciated if 
the public servants would respect the 
rules of ethics and do not violate them 
because they are forced to do so, then 
their behavior would not have a 
morale value, because the public 
servants would not have done right 
determined exclusively by own desire.  

However, if the public servants 
respects and do not violate the legal 
provisions as regulated in the 
legislation into force because he is 
coerced by them, then such a behavior 
will not lose its own value, because 
the public servant complies with these 
norms, which is desirable. For this 
reason, the public servant’s behavior 
con be in accordance with the legal 
provisions, but it cannot be in 
accordance with the morality. It is 
also appreciated not all things right 
are honest, proceeding from the Latin 
language adage “non omne quod licet 
honestum est!” 

Considering all these ideas stated 
above, it is important to bear in mind 
not just the legal provisions must 
guide the public servant’s activity 
within the public administration, but 
the ethical rules as well.  

 In other words, both the legal 
provisions and ethics ones are 
distinguished one from the other due 
to the fact that the last ones do not 
have enough means of coercion stated 
by law enforcement. Actually, they 
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norme se deosebesc prin aceea, că 
regulile etice nu au la îndemână 
mijloace aşa de puternice de 
constrângere din partea statului, ci 
unele mult mai slabe. Deşi regulile de 
drept se deosebesc de regulile etice, 
totuşi raportul dintre acestea este unul 
de independenţă, iar nu unul de 
opoziţie. Dacă totuşi, un astfel de 
raport ar fi de opoziţie, ceea ce este 
contrar normelor de drept, ar putea fi 
permis de regulile etice, şi invers, ceea 
ce este contrar regulilor etice ar putea fi 
permis de normele de drept.  

Dar, pentru că aşa cum am afirmat, 
acel raport este unul de independenţă, 
atunci ceea ce este contrar normelor de 
drept nu poate să fie permis de regulile 
morale.  

 
Deşi raportul dintre aceste două 

norme este un raport de independenţă, 
totuşi, aceste două categorii de norme 
trebuie să se ajute reciproc. Aşa cum 
frecvent se întâmplă, faptele 
funcţionarilor publici care aduc 
atingere pietăţii, vazei, pudoarei, în 
general sunt contrare bunelor moravuri, 
ele nu trebuie săvârşite. Principiul 
provine din dreptul roman şi a fost 
introdus de marele jurisconsult 
Papinian ,,quae facta laedunt pietatem, 
existimationem verecudiam nostram et 
ut generaliter dixerim, contra bonom 
mores fiunt, nec facere nos posse 
credentum est” [S. G. Longinescu în D. 
Magherescu, 2005, p. 123].  

 
Graniţa dintre regulile etice şi 

normele de drept sunt întotdeauna 
fluide, ceea ce înseamnă, că acestea pot 
să se schimbe. De aceea, se poate 
întâmpla ca, ceea ce era o regulă etică 
să fie reglementată juridic şi, pe cale de 
consecinţă, să devină normă de drept, şi 
invers, ceea ce este o normă de drept să 

are some light kinds of means. 
Although the legal provisions are 
different from the ethical ones, there 
is an interdependent relation between 
them, but not an opposition one. 
Hypothetically speaking, if an 
opposition relation would regulate 
this balance of rules, then an illegal 
issue would be right and conversely, a 
legal provision would be wrong.     

As a consequence, the 
interdependent relation between the 
legal and ethical provisions focuses to 
the idea of legality of both notions 
and for this reason, it could be stated 
that is wrong to the legal provisions 
cannot be accepted by ethics.  

 
This means that the interdependent 

relation supports each other. As it is 
usually stated, the morale actions 
contrary to fame, authority, 
bashfulness infringe morals and, for 
this reason, they cannot be used. The 
principle came from the Roman 
Empire and has been acknowledged 
by the high respected solicitor 
Papinian, who declared: ,,quae facta 
laedunt pietatem, existimationem 
verecudiam nostram et ut generaliter 
dixerim, contra bonom mores fiunt, 
nec facere nos posse credentum est” 
[S. G. Longinescu în D. Magherescu, 
2005, p. 123].    

 
The frontiers between these two 

notions are always flexible. This 
means they can easy change. In this 
respect, a morale rule can be regulated 
legally and can become a juridical 
rule and otherwise a legal norm can 
turn in a morale rule.     

 
On the other hand, the legal 

provisions differ from the morale ones 
substantially. Nevertheless, due to the 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 5. Issue 1/2016 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Delia MAGHERESCU 

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

269 

devină o normă morală.   
 
Se observă, că normele morale se 

deosebesc de normele de drept în mod 
substanţial. Dar, fiindcă dreptul este o 
parte din întreaga ordine morală a vieţii 
sociale, ar trebui, ca ceea ce nu este 
moral să nu facă niciodată conţinutul 
unei norme de drept. Relaţiile între 
etică şi drept sunt aşa de strânse şi 
necesare, încât ambele categorii au 
acelaşi grad de adevăr, aceeaşi valoare. 
Atât moralei, cât şi dreptului, trebuie, 
în mod logic, să li se atribuie acelaşi 
caracter de absolutism sau relativitate, 
de naturalitate sau arbitrar.  

Apreciez, că o contradicţie sau 
nepotrivire sub acest aspect nu este 
posibilă, fiindcă în ambele situaţii este 
vorba de norme ale acţiunii, care se 
presupun şi se întregesc reciproc şi, în 
consecinţă, au un fundament unic.   

 
3. Conceptul culturii etice în 

administraţia publică 
 
Normele juridice sunt considerate a 

fi baza legală a regulilor etice în 
administraţia publică. Aceasta, 
deoarece ele reglementează activitatea 
din acest domeniu din punct de vedere 
legal. Faptele sociale, săvârşite de către 
funcţionarii publici în exercitarea 
atribuţiilor de serviciu, sunt sancţionate 
de prevederile legale, adoptate de către 
legiuitor. În acest sens, un rol deosebit 
de important îl ocupă, la această etapă a 
societăţii contemporane, normele legale 
care reglementează faptele de corupţie, 
ştiindu-se faptul că faptele de corupţie 
sunt destul de frecvent întâlnite în 
practica funcţionarilor publici. Este, de 
altfel, o „practică” greşit înţeleasă de 
către acei funcţionari, care aleg să 
săvârşească fapte antisociale din 
această categorie.  

fact that the law is a part of the entire 
society, it can generate the idea the 
morality cannot be integrated into the 
legal provisions. The nexus ethics – 
law is strengthened and useful having 
both of them the same degree of truth. 
Thus, the absolutism and relativity as 
the neutrality and arbitrary must 
characterize these rules.  

Despite these opinions, I consider a 
contradiction is not possible at the 
moment, due to the fact that both 
rules are also featured by acting 
norms, which are reciprocally 
completed each other. As a 
consequence, they have a unique 
basis. 

 
3. Moral concept in the public 

administration  
 
The juridical provisions are the 

legal framework of the ethical rules 
within the public administration. This 
is because of the fact that they 
regulate the activity in this area. 
Social actions committed by the 
public servants in their duties are 
sanctioned by the legal provisions 
into force. In this way, a major role is 
occurred by the legal provisions on 
combating corruption, being known 
the offences of corruption are usually 
met in carrying out the activity in the 
matter. It is a wrong “practice”, 
misunderstood by several public 
servants, who choose to commit 
antisocial actions of serious crimes.    

Doctrine appreciates “the 
Romanian state can become strong 
functional, harmonious as well as 
well-balanced only by reforming and 
modernizing its institutions in such a 
way of regaining citizens’ trust in 
them and their employers” [N. Niţă, 
2012, p. 222].     
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În literatura juridică s-a apreciat, că 
„Statul  românesc   poate   ajunge   
puternic, funcţional, armonios şi 
echilibrat, numai dacă instituţiile sale 
sunt   reformate,  modernizate şi 
îmbunătăţite, astfel încât să se refacă 
încrederea cetăţenilor în acestea şi în 
angajaţii lor” [N. Niţă, 2012, p. 222].    

De aceea este greşită ideea de a 
considera democraţia ca fiind tărâmul 
în care fiecare individ poate să 
acţioneze independent de normele de 
convieţuire socială, adoptate de 
autorităţile statului, chiar dacă statul de 
drept conduce la libertatea de a acţiona. 
Totuşi, această libertate nu trebuie să 
fie una nelimitaă, ci, în toate cazurile, 
ea trebuie să fie subordonată conştiinţei 
juridice a funcţionarului public. Pentru 
acest motiv s-a apreciat, că „în mod 
normal, cei care respectă legea trebuie 
apăraţi împotriva celor care nu o 
respectă [N. Niţă, 2012, p. 222-223]”.  

Am făcut această precizare, pentru a 
vedea cât este de importantă 
cunoaşterea şi respectarea normelor 
juridice, în contextul juxtapunerii 
acestora normelor eticii şi morale. 
Aceasta, deoarece cultura etică a 
funcţionarului public presupune, aşa 
cum am studiat în cadrul secţiunii 
anterioare, o combinaţie de 
imparţialitate, onestitate intelectuală şi 
lipsă a conflictelor de interese.  

Vizavi de aceste consideraţii, 
apreciez, că recunoscând 
responsabilităţile funcţionarilor publici 
şi considerând că rolul lor este acela de 
a realiza interesele generale ale 
cetăţenilor, este deosebit de important 
codul privind conduita etică şi 
profesională a funcţionarilor publici, 
care constituie baza pe care sunt 
fundamentate norme ale eticii (reguli 
detaliate, îndrumări, standarde de 
desfăşurare a activităţii) pentru 

For this reason, the idea of 
considering democracy as being the 
land in which the individual can act 
independent of the rule of social life 
together, adopted by the state 
authorities, even the state of law 
conducts to the freedom of action, is 
wrong. However, this freedom cannot 
be an unlimited one, but it must be 
always subordinated to the public 
servant’s legal consciousness. For this 
reason, it was appreciated “usually 
who respects the law must be 
protected against those who do not 
respect it” [N. Niţă, 2012, p. 222-
223].       

I highlighted this remark in order 
to observe how important the 
cognition and respecting legal 
provision is in context of their 
juxtaposition on the ethical and 
morale rules. This is because, the 
public servant’s ethical culture 
supposes, as it was emphasized 
earlier, a combination of impartiality, 
intellectual honestity as well as 
missing conflicts of interest.   

Taking into account these opinions, 
I consider, under the recognition of 
the public servants’ responsibilities 
and their role in achieving general 
interests of society, the code on the 
public servants’ professional ethics is 
very important due to its framework 
of morale rules, such as guidance, 
detailed rules, standards of carrying 
out their activity.  

Both the public servants’ 
objectives and main principles 
comprised in the code on ethical 
conducts are of a general feature and 
are not assigned to be used in order to 
solve the public servant’s ethical 
issues in a particular case.    

This code draws up progressing 
standards of the public servants’ 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 5. Issue 1/2016 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Delia MAGHERESCU 

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

271 

funcţionarii publici.  
Atât obiectivele, cât şi principiile 

fundamentale ale funcţionarilor publici, 
care sunt cuprinse în codul privind 
conduita etică, sunt de natură generală 
şi nu sunt desemnate a fi utilizate 
pentru a soluţiona problemele de etică 
ale unui funcţionar public într-un 
anumit caz.  

Acest cod elaborează standarde de 
desfăşurare a activităţii pentru 
funcţionarii publici şi stabileşte 
principiile fundamentale care trebuie 
respectate de către funcţionarii publici.  

Totodată, este bine de ştiut, că 
factorul politic joacă un rol esenţial în 
definirea şi conturarea ideii de 
democraţie, pe de-o parte, şi de stat de 
drept, pe de altă parte. Aşadar, faţă de 
aceste puncte de vedere, s-a apreciat, că 
„clasa politică poate fi făcută 
responsabilă, de lipsa reală a unui stat 
de drept, oamenii politici trebuie să 
aducă şi să consolideze diferite 
îmbunătăţiri, în domeniul conduitei 
politice, care ar putea fi considerate 
elemente cruciale ale unei democraţii 
pe delin funcţionale” [Niţă, N., 2013, p. 
59]. 

Normele şi regulile unui 
comportament civilizat, care să facă 
parte dintr-o ştiinţă a purtării, se află 
într-o permanentă evoluţie, mergând de 
fapt în pas cu progresul societăţii. 
Acesta este un lucru cât se poate de 
firesc, cunoscut fiind că normele etice 
şi estetice reprezintă o oglindire a 
existenţei sociale.  

În mod greşit s-a apreciat, că 
regulile de comportare s-ar putea învăţa 
de la sine. Înainte de a deveni reflex - şi 
politeţea trebuie să fie omniprezentă, 
făcută cu uşurinţă, ca un reflex 
condiţionat - comportarea civilizată în 
administraţia publică este, din acest 
punct de vedere, obligatorie. Este, de 

activity and establishes fundamental 
principles, which must be recognized 
by the public servants.  

At the same time, it is well-known 
the political element plays an essential 
role in defining and outlining idea of 
democracy, on the one hand, and of 
the state of law, on the other hand. 
Therefore, taking into consideration 
these points of views, it must be 
appreciated “the political class must 
be responsible by the real missing 
state of law, the politicians must 
provide and consolidate several 
bettering in the area of political 
conduct, which must be appreciated 
as crucial aspects of an entirely 
functional democracy” [Niţă, N., 
2013, p. 59]. 

 The rules and provisions of a 
civilized behavior, which is part of a 
behavior science, are changed 
permanently becoming in fact at the 
stage of the society development. This 
is a normal issue being known the 
ethical and aesthetic rules mean a 
reflection of social existence.    

It was wrong appreciated the rules 
of behavior are to be learned 
naturally. Until becoming reflex, the 
civility also must be ubiquitously, 
done easily, as a conditioned reflex. 
In this respect, the civilized behavior 
in the public administration is 
compulsory from this point of view. It 
appears as a result of the principle of 
employers’ involvement in achieving 
objectives within the organization 
they work with [N. Niţă, 2013, p. 
141-144]. 

Rising from an ethical code having 
a universal value, the behavior rules 
do not imply the feature of artificial 
attitude. From this point of view, it is 
well-known the civilized attitude does 
not necessitate variations depending 
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altfel, un rezultat al principiului 
implicării angajaţilor, în scopul 
declarat al atingerii obiectivelor în 
cadrul organizaţiei unde aceştia 
activează [N. Niţă, 2013, p. 141-144]. 

Izvorând dintr-un cod etic cu 
valoare universală, regulile de 
comportare nu implică însuşirea unor 
atitudini artificiale. Din acest 
considerent, este ştiut faptul că 
atitudinea civilizată nu poate comporta 
variaţii în raport de dispoziţia de 
moment a noastră sau a oamenilor cu 
care avem de-a face. Cu toate acestea, 
criteriul sigur, după care un funcţionar 
public îşi poate forma un ,,cod” propriu 
de comportare, îl constituie concepţia 
obiectiv-dialectică, în lumina căreia 
trebuie să-şi cristalizeze fiecare individ 
idealul de viaţă, atitudinea faţă de 
cerinţele şi interesele superioare ale 
societăţii.  

Aşadar, normele de comportare fac 
parte dintr-o disciplină practică, care 
implică un autocontrol sever şi riguros.  

Şi în plan internaţional, funcţionarii 
publici trebuie să aibă o atitudine 
demnă de a nu aduce atingere imaginii 
şi prestigiului instituţiei pe care o 
reprezintă în afara graniţelor ţării [A. 
Bogdan, A. M. Bogdan, 2009, p. 15-
21]. În acest sens au fost adoptate o 
serie de standarde internaţionale, 
aplicabile în unele instituţii care au ca 
principal obiect de activitate ordinea şi 
siguranţa publică [A. Bogdan, 2009, A. 
M. Bogdan, p. 15-43]. De aceea, se 
consideră că se tinde către o 
standardizare europeană în această 
materie [N. Niţă, 2013, p. 157]. Mai 
mult decât atât, se întăreşte 
convingerea, că viitorul este cel al 
„dezvoltării standardizării tuturor 
serviciilor” [N. Niţă, 2013, p. 157].  

Potrivit codului de conduită a 
funcţionarilor publici, persoanele 

on the people’s mood we are 
confronting with. Nevertheless, the 
only one criterion of adopting a code 
by the public servants as its own 
behavior “code, is organized through 
objective-dialectical conception in the 
light of the individual’s life ideal, its 
attitude in front of the society 
requirements and superior interests.       

Thus, behavioral rules are part of a 
practical discipline, which implies a 
serious and strict self-control.    

At the international level, the 
public servants must also have a 
dignified attitude to respect the 
institute’s image and prestige abroad 
[A. Bogdan, A. M. Bogdan, 2009, p. 
15-21]. In this respect, a series of 
international standards have been 
adopted applicable in such institutions 
having as main goal the social order 
and public security [A. Bogdan, 2009, 
A. M. Bogdan, p. 15-43]. For this 
reason, it is considered it aims to a 
European standardization in this 
matter [N. Niţă, 2013, p. 157]. 
Moreover, a strengthened conviction 
shows as the future is one of 
“developing standardization of all 
public services” [N. Niţă, 2013, p. 
157].  

In accordance with the public 
servants’ behavioral code, people 
having a public position of authority 
in an international public institution 
or organization, education 
establishment, conference or any 
other international environment 
activities are obliged to promote a 
favorable image for their country as 
well as an appropriate authority for 
their institution they are work with.   

At the same time, they must have 
an adequate behavior internationally, 
while collaborate with representatives 
of other states to which they cannot 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 5. Issue 1/2016 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Delia MAGHERESCU 

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

273 

învestite într-o funcţie publică, care 
reprezintă autoritatea sau instituţia 
publică în cadrul unor organizaţii 
internaţionale, instituţii de învăţământ, 
conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu 
caracter internaţional, au obligaţia să 
promoveze o imagine favorabilă ţării şi 
autorităţii sau instituţiei publice pe care 
o reprezintă. 

Acelaşi comportament trebuie să-l 
aibă în relaţiile cu reprezentanţii altor 
state, faţă de care nu au dreptul să 
exprime opinii personale privind 
aspecte naţionale.  

În deplasările externe, funcţionarii 
publici sunt obligaţi, potrivit aceluiaşi 
cod, să aibă o conduită corespunzătoare 
regulilor de protocol şi le este interzisă 
încălcarea legilor şi obiceiurilor ţării 
gazdă [A. Bogdan, 2009, p. 21-23].  

 
Concluzii 
 
Vizavi de toate aceste puncte de 

vedere exprimate în prezenta lucrare, 
consider că a fost atins scopul pentru 
care activitatea din cadrul 
administraţiei publice a avut şi are în 
obiectiv unul dintre cele mai puternice 
obiective, anume acela de a organiza 
executarea, şi a executa în concret 
legile şi celelalte acte normative 
adoptate de către legiuitor. Se observă, 
aşadar, cum puterea executivă este într-
o strânsă legătură de colaborare 
interinstituţională cu cealaltă putere, 
cea legislativă, potrivit principiului 
separaţiei puterilor în stat [A. Bogdan, 
2009, p. 112].  

De remarcat, faptul că, în toate 
aspectele vieţii sociale şi profesionale, 
funcţionarul este ţinut de un statut 
aparte, care impune reguli stricte de 
urmat şi totodată cere de la acesta să 
aibă un comportament care să-l facă 
demn pentru instituţia publică în care 

express their own opinions on 
national situations.  

  In the official trips, the public 
servants are obliged, in accordance 
with the same code, to endorse an 
appropriate protocol rules and not to 
violate the laws or the host country’s 
habits [A. Bogdan, 2009, p. 21-23].     
 

Conclusions 
 
Considering all these points of 

views expressed in the current paper, I 
consider the scope of public 
administration to organize its activity 
and carry out the laws, as the main 
objective of governments, has been 
reached. It is observed how much the 
executive power are linked to the 
legislative one, as a strenghtened 
interinstitutional cooperation, in 
accordance with the principle of 
separation of state powers [A. 
Bogdan, 2009, p. 112].  

It is noticeable the fact that, in 
whole sides of both social and 
professional life, the public servant is 
kept of a particular status, which 
implies following strict rules as well 
as it requires to have such a behavior 
which makes it dignified for the 
public institution it works with.    

Not in the last time, committting a 
high number of serious crimes, such 
as corruption offences, especially by 
the higher dignitaries, such as 
ministers for example, makes from 
the public functions  a vulnerable 
field, which produced the diminution 
of the citizens’ trust in carrying out 
administrative activity.  
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acesta funcţionează.  
Nu în ultimul rând, săvârşirea unui 

număr mare de fapte de corupţie, în 
special de către înalţii demnitari, având 
funcţii de miniştri, de exemplu, fac din 
funcţiile publice un câmp foarte 
vulnerabil, şi acest lucru a dus la 
scăderea încrederii cetăţenilor în 
exercitarea actului administrativ.  
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Abstract: The importance of contracts 
in the new Civil Code is revealed not only 
by the important number of legal texts 
that the legislator devoted, but also by a 
series of innovating situations which 
enjoy a quite judicious regulation. This 
importance paid to the contract also 
resides in the fact that the society is 
constantly evolving and both the 
individual and the collective interests 
need more adequate protection. On the 
one hand, the effects of a contract on its 
parties create fundamental rules 
illustrated primarily by the principle of 
the binding power, which presents a 
particular theoretical interest; however, 
within this paper, we aimed at 
emphasizing the exceptions to this 
principle. 
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1. Preliminarii privind efectele 

contractului între părţile contrac-
tante 

 
După cum cei iniţiaţi cunosc, din 

cele mai vechi timpuri, s-a considerat 
că un contract poate produce efecte 
deosebite pentru părţile contractante 
[1]. Aceste efecte, sunt cunoscute prin 
prisma principiului forţei obligatorii a 
contractului, care are şi o reglementare 
legală în continuţul art. 1.270 NCC [2]. 
Principiul forţei obligatorii a 
contractului, nu reprezintă altceva decât 
o transpunere legală a principiului 
„Pacta sunt servanda” deoarece, 
alineatul (1) al dispoziţiei amintite 
stabileşte că: „Contractul valabil 
încheiat are putere de lege între parţile 
contractante”. 

Din cuprinsul principiului forţei 
obligatorii a contractului, prevăzut de 
norma de drept amintită, dar şi 
coroborat cu dispoziţiile altor norme 
incidente efectelor contractului în 
raporturile dintre părțile contractante 
(art. 1.270-1.279 NCC), rezultă două 
consecinţe fundamentale, şi anume: 1. 
contractul nu poate fi revocat sau 
modificat în mod unilateral, decât în 
cauze autorizate de lege şi, 2. limitarea 
principiului forţei obligatorii, prin 
intervenţia instanţei de judecată, în 
anumite cazuri reglementate de lege. 

De aceea, în unele cazuri, legea 
prevede o serie de excepţii de la 
principiul forţei obligatorii a 
contractului, şi am putea aminti, spre 
exemplu: - prorogarea efectelor 
anumitor acte juridice, - prelungirea 
efectelor contractului cu executare 
succesivă, datorită suspendării 
temporare a executării acestuia, pe 
timpul cât durează cauza de 

 
1. Preliminaries on the contract 

effects on the relationships between 
the contracting parties 

 
As well-known by the specialists in 

the field, since ancient times, it was 
considered that a contract can produce 
special effects for the contracting 
parties [1]. These effects are known 
through the principle of the binding 
power of the contract, which has a 
legal regulation in art. 1270 of the 
NCC [2]. The principle of the binding 
power of the contract is not simply a 
legal transposition of "Pacta sunt 
servanda" principle because par. (1) 
of the above mentioned provision 
states that "the validly concluded 
contract has the force of law between 
the contracting parties". 

The principle of the binding power 
of the contract stipulated by the above 
mentioned rule of law, but also in 
conjunction with other rules related to 
the effects of the contract upon the 
relationships between the contracting 
parties (art. 1270-1279 of the NCC) 
reveal two fundamental 
consequences, namely: 1. the contract 
can be revoked or modified 
unilaterally only where authorized by 
law and 2. the principle of the binding 
power can be limited only by court 
intervention, in some cases, under the 
law. 

Therefore, in some cases, the law 
provides for a number of exceptions 
to the principle of the binding power 
of the contract, such as: - the 
prorogation of the effects of certain 
legal acts with the extension of the 
effects of the contract with successive 
execution, due to the temporary 
suspension of its execution, as long as 
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suspendare, - moratoriul legal, - tacita 
relocaţiune, - clauza de dezicere, și - 
impreviziunea. Însă, din punct de 
vedere didactic, am considerat util să 
prezentăm în cadrul primei consecinţe, 
printre altele, şi câteva consideraţii 
legate de clauza de dezicere, şi am 
păstrat situaţia impreviziunii pentru a fi 
dezvoltată în conţinutul celei de-a doua 
consecinţe, asta întrucât, limitarea 
principiului forţei obligatorii cu ocazia 
constatării impreviziunii, poate fi 
efectuată de către instanţa de judecata 
[3]. 

 
2. Contractul nu poate fi revocat 

sau modificat în mod unilateral decât 
în cauze autorizate de lege 

 
Principiul general, potrivit căruia, 

„contractul valabil încheiat are putere 
de lege între părţile contractante”, 
interzice revocarea sau modificarea 
unilaterală a actului respectiv. Astfel, 
potrivit acestuia, un contract se 
modifică sau încetează, numai prin 
acordul parţilor (mutuus 
consenssus/dissensus) şi, în lipsa 
acordului părţilor, cu titlu excepțional, 
prin cauze autorizate de lege.  

Se ştie că, orice contract valabil 
încheiat, este obligatoriu şi produce 
efecte numai între părţile sale (inter 
partes), care sunt ţinute să respecte 
drepturile şi obligaţiile contractuale, 
aşa cum le-au determinat în conţinutul 
actului juridic respectiv [4]. Mai mult 
decât atât, cu privire la obligativitatea 
(executorialitatea) contractului, cu 
excepţia cazurilor în care legea 
limitează forţa obligatorie a actului 
respectiv (spre exemplu, cazul 
impreviziunii), orice persoană trebuie 
să-şi execute obligaţiile pe care le-a 
contractat, iar creditorul, potrivit art. 

the suspension clause; - the legal 
moratorium; - the tacit relocation; - 
the cancellation clause; and - the 
unforeseeability last. However, from 
a didactic perspective, we consider 
useful to present, within the first 
consequence, among others, some 
considerations related to the 
cancellation clause, while the 
unforeseeability will be analyzed 
within the second consequence, 
because the court can restrict the 
principle of the binding power upon 
finding the unforeseeability [3]. 

 
2. The contract can be 

unilaterally revoked or amended 
only in cases authorized by law. 

 
The general principle according to 

which the validly concluded contract 
has the power of law between the 
contracting parties forbids its 
unilateral revocation or amendment. 
Thus, under this principle, a contract 
is modified or terminated only by 
agreement of the parties (mutuus 
consenssus/ dissensus) and, in the 
absence of the agreement of the 
parties, exceptionally, in cases 
authorized by law. 

It is well-known that any valid 
contract is binding and entails effects 
only between the parties (inter partes) 
which are bound to observe the 
contractual rights and obligations, as 
established within the legal act in 
question [4]. Moreover, regarding the 
obligatoriness (the executory nature) 
of the contract, unless the law limits 
the binding power of the act (for 
example, the unforeseeability), any 
person is bound to perform the 
obligations which he/she has 
contracted, and the creditor, under art. 
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1.516 NCC, are dreptul la îndeplinirea 
integrală, exactă şi la timp a obligaţiei.  

De aceea, efectul fundamental al 
principiului forţei obligatorii pentru 
părţile contractante, este acela că sunt 
obligate să execute întocmai prestaţiile 
asumate prin contract. Această 
executare, pentru debitor, trebuie să 
corespundă cu elementele stabilite în 
conţinutul contractului (calitate, 
cantitate, loc, moment, etc.). În situaţia 
în care, debitorul nu şi-a executat 
întocmai prestaţia, atunci el poate fi pus 
în întârziere de creditor, potrivit art. 
1.521 şi urm. NCC, care îi poate 
solicita debitorului, chiar şi plata unor 
daune-interese (1.530 NCC).  

Însă, pot exista şi cazuri în care 
creditorul refuză, în mod nejustificat, 
plata oferită corespunzător, sau când 
refuză să îndeplinească actele 
pregătitoare, fără de care debitorul nu 
îşi poate executa obligaţia. În aceste 
cazuri, potrivit art. 1.510 şi urm. NCC, 
debitorul are dreptul să-şi pună în 
întârziere creditorul, care, odată cu 
aceasta, va prelua riscul imposibilităţii 
de executare a obligaţiei, precum şi 
obligaţia la repararea eventualelor 
prejudicii cauzate prin întârziere, dar şi 
contravaloarea cheltuielilor de 
conservare a bunului datorat. De 
asemenea, după punerea în întârziere a 
creditorului, debitorul nu va fi ţinut să 
restituie fructele culese [4].     

 
Revenind la posibilitatea revocării 

sau modificării contractului, aşa cum 
am amintit, aceasta poate fi făcută prin 
acordul comun al părţilor sau prin 
autorizarea unor dispoziţii legale. 

 
a. Revocarea sau modificarea 

contractului prin acordul comun al 
părtilor. Părţile unui contract au 

1516 of the NCC, is entitled to the 
full, accurate and timely fulfillment of 
the obligation. 

Therefore, the fundamental effect 
of the principle of the binding power 
for the contracting parties is that they 
are required to execute exactly the 
services under the contract. This 
execution (for the debtor) should 
comply with the requirements set 
within the contract (quality, quantity, 
place, time, etc). If the debtor does 
not execute the services exactly, 
he/she may be deemed in default by 
the creditor, under art. 1521 et seq. of 
the NCC, which even force the debtor 
to pay for damages (art. 1530 of the 
NCC ). 

However, there may be cases 
where the creditor unreasonably 
refuses the payment offered properly 
or where he/she refuses to perform the 
preparatory acts without which the 
debtor is not able to perform his/her 
obligation. In these cases, according 
to art. 1510 et seq. of the NCC, the 
debtor has the right to deem the 
creditor in default; thus, the creditor 
will overtake the risk of the 
impossibility to perform the 
obligation and the obligation to repair 
any damage caused by delay, and to 
pay for the equivalent costs of the 
conservation of the due asset. Also, 
after the formal notice of default to 
the creditor, the debtor shall not be 
prevented from refunding the 
collected fruit [4]. 

 
Returning to the possibility of 

revocation or amendment of the 
contract, as already stated, this can be 
done by the mutual agreement of the 
parties or by the authorizing 
statutory provisions. 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 5. Issue 1/2016 - http://juridica.ugb.ro/ - 
Ionel BOSTAN 
Adrian STOICA 

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

281 

facultatea de a reveni asupra 
obligaţiilor asumate, producându-se 
astfel o revocare sau modificare 
amiabilă. 

Dacă vom fi în prezenţa unui 
contract cu executare succesivă, părţile 
pot conveni asupra revocării sau 
modificării sale însă, aceste operaţiuni 
juridice nu pot produce efecte 
retroactive, şi aceasta datorită 
ireversibilitaţii prestaţiilor deja 
executate. În aceste condiţii, revocarea 
sau modificarea amiabilă va produce 
efecte doar pentru viitor, pentru care 
părţile vor stabili, după caz, decalarea 
unui termen de executare succesivă (de 
exemplu, cazul unui contract de 
închiriere), în situaţia unei modificări a 
contractului, sau o repunere în situaţia 
anterioară, în cazul revocării unui 
contract.  

În cazul unui contract cu executare 
instantanee, efectele viitoare ale 
revocării sau, după caz, a modificării 
prin acordul comun la părţilor, vor fi 
oarecum diferite. Ca şi în cazul 
contractului cu executare succesivă, 
revocarea sau modificarea contractului 
cu executare instantanee, nu va atrage 
efecte retroactive însă, dacă prin 
contractul respectiv s-a transferat un 
drept de proprietate asupra unui bun, 
doctrina stabileşte că prin restabilirea 
situaţiei juridice anterioare, părţile de 
fapt vor încheia un nou contract de 
înstrăinare a bunului de la dobânditor la 
vânzator [5]. 

 
b. Revocarea sau modificarea 

contractului prin autorizarea unor 
dispoziţii legale. Legea permite, în 
anumite cazuri, revocarea unilaterala 
sau forţată a contractului, fără să se 
ţină seama, după caz, de voinţa 
celeilalte părţi sau chiar de voinţa 

 
a. Revocation or modification of 

the contract by the mutual 
agreement of the parties. The parties 
to a contract have the capacity of 
reconsidering their obligations, 
entailing an amiable revocation or 
amendment.  

In a contract with successive 
execution, the parties may agree to its 
revocation or amendment; however, 
these legal operations cannot produce 
retroactive effects due to the 
irreversibility of the already 
performed services. In these 
circumstances, the amiable revocation 
or amendment shall take effect only in 
the future, the parties establishing, if 
necessary, a time shift of successive 
execution (e.g. for a lease contract), in 
case of an amendment to the contract 
or of the restoration of the previous 
situation, in case of cancellation of 
the contract. 

As far as the contract with 
immediate execution is concerned, the 
future effects of revocation or, if 
necessary, of the amendment by the 
agreement between the parties shall 
be somewhat different. Similar to the 
contract with successive execution, 
the revocation or amendment of the 
contract with immediate execution do 
not entail retroactive effects; however, 
if by this contract, property rights on 
an asset have been transferred, the 
doctrine states that, by restoring the 
previous legal situation, the parties 
actually sign a new contract for the 
transfer of the asset from acquirer to 
seller [5]. 

 
b. Revocation or modification of 

the contract by authorizing statutory 
provisions. In some cases, the law 
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comună, consacrată în conţinutul acelui 
act juridic. În privinţa revocării 
(denunţării) unilaterale a unui contract, 
aceasta poate opera, de regulă, în 
temeiul unei clauze de dezicere (poate 
fi unilaterală sau bilaterală), iar 
dispoziţiile art. 1.276 si 1.277 NCC, 
stabilesc câteva reguli esenţiale şi 
anume:  

- dreptul de a denunţa contractul, 
trebuie să aibe o consacrare legală sau 
contractuală;  

- pentru contractele cu executare 
dintr-o dată, denunţarea poate fi 
exercitată atâta timp cât executarea nu 
a început;  

- pentru contractele cu executare 
succesivă sau continuă, dreptul de 
denunţare poate fi exercitat cu 
respectarea unui termen rezonabil de 
preaviz, chiar şi după începerea 
executării contractului, însă 
denunţarea va produce efecte juridice 
doar în ceea ce priveşte prestaţiile 
viitoare; 

- dacă în contract a fost stipulată o 
prestaţie în schimbul denunţării, 
aceasta din urmă va produce efecte 
numai după executarea prestaţiei; 

- pentru contractele încheiate pe 
durată nedeterminată, denunţarea 
unilaterală poate opera de oricare 
dintre părţi, cu condiţia respectării 
unui termen rezonabil de preaviz. 
Orice clauză contrară sau stipularea 
unei prestaţii, în schimbul denunţării 
contractului, se consideră nescrisă şi 
va fi lovită de nulitate parţială, potrivit 
art. 1.255 alin. (3) NCC.    

Cu privire la revocarea forţată a 
contractului, aceasta poate avea loc în 
cazul contractelor cu executare 
succesivă, încheiate intuituu personae, 
atunci când a fost executat numai de 
către persoana în considerarea căruia a 

allows the forced or unilateral 
revocation of the contract, without 
taking into account, where 
appropriate, the will of the other party 
or even the common will consecrated 
within that legal act. Regarding the 
unilateral revocation (termination) of 
the contract, it can take place, usually, 
under a (unilateral or bilateral) 
cancellation clause and the provisions 
of art. 1276 and 1277 of the NCC 
provide for several essential rules, 
namely: 

- the right to terminate the contract 
should have a legal or contractual 
consecration; 

- for the contract with immediate 
execution, termination may be 
exercised as long as the execution has 
not started; 

- for contracts with successive 
execution, the right of termination 
may be exercised subject to a 
reasonable notice, even after starting 
the execution of the contract; 
however, the termination takes legal 
effect only in respect of future 
services; 

- if a service in exchange for 
termination is stipulated within the 
contract, the termination shall take 
effect only after the performance of 
the service; 

- for contracts concluded for an 
indefinite period, the unilateral 
termination by either party shall 
operate under the observance of 
reasonable notice. Any contrary 
clause or stipulation of a service in 
exchange for termination is deemed 
unwritten and shall be partially null 
and void, according art.1.255, para. 
(3) of the NCC. 

The forced revocation of the 
contract can be applied in contracts 
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fost încheiat, moartea sau incapacitatea 
acesteia, conducând la încetarea de plin 
drept a contractului [6]. Contractul 
individual de muncă poate face parte 
din categoria acestor acte supuse 
revocării forţate. 

 
3. Limitarea principiului forţei 

obligatorii prin intervenţia instanţei 
de judecată, în anumite cazuri 
reglementate de lege 

 
Executorialitatea contractului faţă 

de părţi este neîdoielnică însă, pe 
parcursul derulării sale pot interveni 
anumite situaţii în care, datorită unor 
împrejurări, care nu au fost anticipate la 
momentul încheierii, executarea 
obligaţiilor va deveni dificilă pentru 
una din parţi. De aceea, în cadrul 
acestei consecinţe fundamentale ale 
efectelor unui contract, vom încerca să 
ilustrăm câteva cazuri, în care va fi 
necesară o intervenţie judiciară asupra 
voinţei părţilor consacrate într-un 
contract, pentru adaptarea sau 
distribuirea echitabilă a pierderilor şi 
beneficiilor, ori chiar a încetării sale.  

În primul rând, ne vom opri la 
prezentarea câtorva generalitaţi legate 
de situaţia impreviziunii, aşa cum este 
reglementată de dispoziţiile art. 1.271 
NCC şi, în continuare, vom expune 
împrejurarea constatării judiciare a 
unor clauze contractuale abuzive. 

 
a. Impreviziunea. Chiar dacă are o 

reglementare expresă în noile dispoziţii 
civile, totuși, instituţia impreviziunii 
intervine în mod excepţional şi cu 
precădere, în cazul contractelor cu 
executare succesivă. Alineatul (1) al 
art. 1.271 NCC, stabileşte principiul 
potrivit căruia, parţile sunt obligate să 
îşi execute obligaţiile, chiar dacă 

with successive execution concluded 
intuituu personae, when the contract 
was executed only by the person in 
whose consideration it was concluded, 
its death or incapacity leading to the 
rightful termination of the contract 
[6]. The individual labor contract can 
be part of such acts subject to forced 
termination. 

 
3. The limitation of the principle 

of the binding power through court 
intervention, in some cases 
regulated by law. 

 
For the parties, the executory 

nature of the contract is undeniable; 
however, during its execution, certain 
situations may occur. Thus, in some 
circumstances which were not 
anticipated upon the conclusion of the 
contract, the execution of obligations 
may become difficult for one party. 
Therefore, against the background of 
this fundamental consequence of the 
effects entailed by a contract, we will 
try to illustrate some cases where 
judicial intervention is required on the 
will of the parties established in a 
contract, for the adaptation or 
equitable distribution of losses and 
benefits, or even termination. 

First, we will present some 
generalities related to 
unforeseeability, as regulated by the 
provisions of art. 1271 of the NCC 
and, further, we will discuss the 
circumstances for the judicial finding 
of unfair contract terms. 

 
a. Unforeseeability. Even if it is 

expressly regulated by the new civil 
provisions, the unforeseeability 
intervenes exceptionally and 
especially in contracts with successive 
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executarea lor a devenit mai oneroasă, 
fie datorită creşterii costurilor 
executării propriei obligaţii, fie 
datorită scăderii valorii 
contraprestaţiei. Aceste dispoziţii, nu 
fac altceva decât să scoată în evidenţă 
faptul că, fiecare parte contractantă 
trebuie să îşi execute obligaţia sa, 
potrivit clauzelor contractului, chiar şi 
atunci când obligaţia proprie a devenit 
mai oneroasă decât părea să fie la data 
încheierii contractului, iar prin aceasta, 
afectând echilibrul prezumat iniţial, 
dintre prestaţiile reciproce. În 
continuare, alineatul (2) prevede in 
terminis, excepţia impreviziunii, în 
sensul că, în cazul în care executarea 
contractului a devenit excesiv de 
oneroasă, datorită unei schimbări 
excepţionale a împrejurărilor care ar 
face vădit injustă obligarea debitorului 
la executarea obligaţiei, instanţa poate 
să dispună. Potrivit dreptului de 
dispoziţie recunoscut persoanelor în 
procesul civil, instanţa de judecată va fi 
sesizată de oricare parte a unui contract 
afectată de impreviziune, care poate 
demonstra, în mod cumulativ, 
îndeplinirea următoarelor condiţii: 

- elementul care provoacă un 
caracter exclusiv al sarcinii debitorului, 
să nu fi existat la data încheierii 
contractului respectiv, ci să se nască 
după acel moment; 

- schimbarea împrejurărilor, precum 
şi întinderea acestora, să nu fi fost 
avute în vedere şi nici să nu fi fost 
posibil să fie avute în vedere de către 
debitor, în mod rezonabil, în momentul 
încheierii contractului; 

- debitorul în dificultate, să nu-şi fi 
asumat în mod expres sau prin natura 
contractului, să suporte riscul 
schimbării împrejurărilor şi nici să nu fi 
fost posibil să fie avute în vedere de 

execution. Paragraph (1) of art. 1271 
of the NCC establishes that the 
parties are bound to perform their 
obligations even if their execution has 
become more onerous, whether due to 
the increasing costs of the execution 
of obligations or due to the decrease 
in value of the consideration. These 
provisions do nothing than to point 
out that each contracting party shall 
execute its obligation according to the 
contract terms, even when their own 
obligations have become more 
onerous than appeared upon the 
conclusion of the contract, thus 
disrupting the originally presumed 
equilibrium of mutual services. Next, 
paragraph (2) provides, in terminis, 
for the exception of unforeseeability, 
in the sense that the court may rule if 
the performance of the contract has 
become excessively onerous due to an 
exceptional change of circumstances, 
which would clearly reveal that it 
would be unjust to oblige the debtor 
to execute his/her obligation. Under 
the right to dispose, granted to the 
parties to a civil trial, the court may 
be referred to by any party to a 
contract affected by unforeseeability; 
the respective party must demonstrate 
the cumulative fulfillment of the 
following conditions: 

- the element entailing the 
exclusive nature of the debtor's 
obligation did not exist when the 
contract in question was concluded; 
on the contrary, it arose afterwards; 

- the modification of circumstances 
and the extent thereof were not taken 
into account and it was not possible 
for the debtor to reasonably consider 
them when the contract was 
concluded; 

- the debtor in difficulty did not 
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către debitor, în mod rezonabil, la 
momentul încheierii contractului; 

- debitorul, să fi încercat, într-un 
termen rezonabil şi cu bună-credinţă, 
negocierea adaptării rezonabile şi 
echitabile a contractului; 

După cum rezultă din această ultimă 
condiţie, sesizarea instanţei 
judecătoreşti reprezintă a doua fază pe 
care debitorul ar putea-o parcurge, 
atunci când obligaţia sa ar fi afectată de 
impreviziune, aceasta deoarece, în 
prealabil, el poate face dovada că a 
încercat negocierea cu cealaltă parte, în 
scopul de a obţine adaptarea 
respectivului contract. 

De asemenea, dacă debitorul face 
dovada că în mod cumulativ a 
îndeplinit aceste condiţii, el poate 
sesiza instanţa de judecată, care, poate 
pronunţa una din următoarele soluţii: 

- adaptarea contractului, pentru a 
distribui în mod echitabil, între părţi, 
pierderile şi beneficiile ce rezultă din 
schimbarea împrejurărilor; 

- încetarea contractului, la 
momentul şi în condiţiile pe care le 
stabileşte; 

Ceea ce este de reţinut, din toate 
aceste consideraţii, este faptul că 
simplele modificări obişnuite ale 
preţului ori ale costurilor unui contract, 
nu ne va face să fim în prezența 
impreviziunii, însă, dacă noile 
circumstanţe vor crea un dezechilibru, 
de o anumită gravitate, ce poate fi 
apreciat de judecător (prin îndeplinirea 
cumulativă a condiţiilor mai sus 
indicate), atunci se poate constata 
existenţa impreviziunii. În aceste 
condiţii, debitorul trebuie să 
demonstreze că noile circumstanţe l-au 
pus într-o postură economică foarte 
dificilă, ca de exemplu, falimentul, 
inflaţia, etc; 

expressly assume, under the contract, 
to bear the risk of changing 
circumstances and it was not possible 
for the debtor to reasonably consider 
them when the contract was 
concluded; 

- the debtor tried, within a 
reasonable time and in good faith, to 
negotiate the reasonable and equitable 
adjustment of the contract. 

As shown by this last condition, 
the referral to the court is the second 
phase that the debtor might go 
through when his/her obligation 
would be affected by unforeseeability, 
because, previously, he/she must 
prove that he/she tried to negotiate 
with the other party, in order to obtain 
the adjustment of the contract. 

Also, if the debtor proves that 
he/she cumulatively fulfills these 
conditions, he/she may refer to the 
court, which may pronounce one of 
the following solutions: 

- the adjustment of the contract in 
order to equitably distribute between 
the parties the losses and the benefits 
resulting from the change in 
circumstances; 

- the termination of the contract at 
the time and under the conditions it 
established. 

All these considerations reveal that 
the usual simple changes in price or 
cost of a contract do not give rise to 
unforeseeability; however, if these 
new circumstances create an 
imbalance of a certain severity, which 
can be assessed by the judge (by the 
cumulative fulfillment of the 
conditions listed above), then 
unforeseeability can be ascertained. In 
these circumstances, the debtor must 
prove that these new circumstances 
placed him in a very difficult 
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b. Clauzele abuzive. Prin 

constatarea unor clauze abuzive în 
conţinutul unui contract, în mod 
indirect, se nuanţează naşterea unui 
abuz de drept contractual, faţă de 
cealaltă parte a contractului. Aşa cum 
se ştie, dispoziţiile Legii nr. 193/2000, 
reglementează incidenţa clauzelor 
abuzive, numai din contractele 
încheiate între profesionişti şi 
consumatori. Acest act normativ, relevă 
in terminis reglementări despre 
clauzele abuzive şi are un vădit 
conţinut protecţionist, instituit în 
favoarea consumatorului. Caracterul 
protecţionist al legii, rezultă chiar din 
debutul acesteia, mai precis din 
conţinutul art. 1 alin. (2), care stabileşte 
că: „În caz de dubiu asupra 
interpretării unor clauze contractuale, 
acestea vor fi interpretate în favoarea 
consumatorului”. Pentru a întări 
aceasta dispoziţie, alineatul (3) al 
articolului amintit, stabileşte, în mod 
imperativ, faptul că: „Se interzice 
profesioniştilor stipularea de clauze 
abuzive în contractele încheiate cu 
consumatorii”. De asemenea, pentru 
mai multă acurateţe, la finalul actului 
normativ, legiuitorul a considerat util 
să aloce o anexă, care este parte 
integrantă a legii, în care prezintă o 
listă a clauzelor considerate abuzive.  

 
Câteva consideraţii conclusive 
 
Prin efectele actului juridic, în 

general, se înţeleg drepturile subiective 
şi obligaţiile civile la care dă naştere, 
pe care le modifică sau stinge un 
asemenea act. Spre deosebire de 
reglementarea anterioară, când 
efectelor contractelor şi principiilor 
care le guvernează, le erau consacrate 

economic position, such as 
bankruptcy, inflation, etc; 

 
b. Unfair terms. The finding of 

unfair terms in a contract, indirectly, 
reveals an abuse of the contractual 
right against the other party to the 
contract. As we know, the provisions 
of Law no. 193/2000 regulates the 
incidence of unfair terms, only in 
contracts concluded between 
professionals and consumers. This 
regulation reveals, in terminis, 
regulations about unfair terms and has 
an obvious protectionist content 
established in favor of the consumer. 
The protectionist nature of the law 
clearly results from the onset, 
specifically from art. 1, para. (2), 
which states that: "In case of doubt on 
the interpretation of contract terms, 
they will be interpreted in favor of the 
consumer". In order to strengthen this 
provision, paragraph (3) of the above 
mentioned article imperatively 
establishes that "the professionals are 
forbidden to stipulate unfair terms in 
consumer contracts". Also, more 
accurately, at the end of the 
regulation, the legislator considered it 
useful to devote an appendix, which is 
part of the law, presenting a list of 
terms which are considered unfair. 

 
Conclusion 
 
Generally, the effects of the legal 

act imply individual rights and civil 
obligations, to which it gives rise, 
amends or terminates. Unlike the 
previous regulation, where the effects 
of contracts and of the principles that 
govern them were devoted only two 
texts (art. 969 and 973), the new Civil 
Code devotes a much broader 
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doar două texte (art. 969 şi 973), în 
noul Cod civil este consacrată o 
reglementare mult mai largă, atât 
pentru efectele contractului în relaţia 
dintre părţi (art. 1270-1279), cât şi 
pentru efectele contractului faţă de terţi 
(art. 1280-1294). 

În ceea ce priveşte efectele 
contractului, în relaţia dintre părţile 
contractante, principiul forţei 
obligatorii este cel mai important efect 
care poate fi produs, după momentul 
încheierii unui asemenea act juridic. 
Însă, aşa cum rezultă din scurta noastra 
incursiune teoretică, legiuitorul a 
prevăzut şi reglementat o serie de 
excepţii de la acest principiu, care pot 
fi transpuse în practică, şi aceasta din 
urmă, va demonstra utilitatea şi 
eficienţa lor. 
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Regarding the contract effects on 
the relationships between the 
contracting parties, the principle of 
the binding power is the most 
important effect that can occur after 
the conclusion of such a legal act. 
However, as shown in our brief 
theoretical approach, the legislator 
provided for a number of exceptions 
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translated into practice, the latter 
demonstrating their usefulness and 
efficiency. 
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