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CUVÂNT-ÎNAINTE 
 
 
Volumul de faţă este alcătuit din comunicările ştiinţifice prezentate şi dezbătute la cea de-a 

treia ediţie a Conferinţei naţionale cu participare internaţională Devianţă şi Criminalitate. 
Evoluţie, Tendinţe şi Perspective – DECRET, ale cărei lucrări s-au desfăşurat în zilele de 09 şi 
10 noiembrie 2016 în incinta Universităţii „George Bacovia” din Bacău.  

Acest eveniment a marcat şi împlinirea efectivă a 25 de ani de la înfiinţarea Universităţii 
„George Bacovia” din Bacău. 

La fel ca şi primele două ediţii, 1/2015 şi 2/2016, această conferinţă a fost organizată de 
Universitatea „George Bacovia” din Bacău şi Universitatea de Vest din Timişoara - Facultatea 
de Psihologie şi Sociologie, în parteneriat cu alte şapte universităţi din ţară şi din Republica 
Moldova, precum şi cu instituţii şi organizaţii ce ţin de mediul profesional cu atribuţii şi 
responsabilităţi în prevenirea şi combaterea devianţei şi delincvenţei din România. 

Un rol important în ceea ce priveşte sprijinul financiar al Conferinţei DECRET 2017, l-au 
avut, ca de fiecare dată, Consiliul Local al Municipiului Bacău şi Consiliul Judeţean Bacău. 

Conferinţa DECRET 2017 a avut, şi de această dată, un prestigios Comitet Ştiinţific, al 
cărui preşedinte a fost distinsul prof. univ. dr. Ovidiu PREDESCU, cercetător ştiinţific, director 
al publicaţiilor Dreptul şi vicepreşedinte al Uniunii Juriştilor din România. 

Principalul obiectiv al conferinţei anuale DECRET 2017, l-a constituit continuitatea în 
identificarea evoluţiei, tendinţelor şi perspectivelor formelor de devianţă şi criminalitate 
naţională şi internaţională, în scopul apropierii cercetării ştiinţifice de activitatea practică a 
instituţiilor şi organizaţiilor implicate în prevenirea şi combaterea fenomenelor antisociale. 

Scopul conferinţei DECRET a constat în prezentarea şi diseminarea de către specialişti 
recunoscuţi din diferite domenii de activitate, a celor mai recente şi importante evoluţii şi bune 
practici în investigarea, prevenirea şi combaterea diferitelor forme de manifestare a devianţei şi 
delincvenţei, precum şi consolidarea rolului cercetării ştiinţifice academice în prevenirea şi 
combaterea devianţei şi delincvenţei, prin abordarea unor teme de maximă relevanţă şi 
actualitate.  

Finalitatea conferinţei constă în publicarea materialelor relevante prezentate în conferinţă, 
într-un volum la Editura Universul Juridic, precum şi diseminarea rezultatelor conferinţei, prin 
transmiterea unor exemplare din acest volum către autorităţi şi instituţii abilitate ale statului în 
prevenirea şi combaterea devianţei şi a criminalităţii. 

La Conferinţa DECRET 2017 s-au înscris 68 de persoane, din mediul academic şi 
profesional, cu 75 de comunicări ştiinţifice, dublu faţă de ediţia 2015 dar la fel ca la ediţia din 
2016 a Conferinţei DECRET, înregistrate pe toate cele trei secţiuni ale conferinţei. 

Audienţa acestei conferinţe este generată şi de faptul că ea încearcă să apropie şi să 
interfereze cele două componente ale domeniului, şi anume, teoria şi practica judiciară.  

În Plenul Conferinţei DECRET 2017 au fost prezentate şase comunicări ştiinţifice, de larg 
interes public, astfel: 

- Doamna Prof. univ. dr. Mihaela Alida TOMIŢĂ de la Universitatea de Vest din 
Timişoara, a prezentat comunicarea ştiinţifică cu tema: „Rezilienţa şi sistemul de justiţie 
penală”, elaborată în coautorat cu domnul Prof. univ. dr. Ovidiu PREDESCU, vicepreşedinte 
al Uniunii Juriştilor din România, director al publicaţiilor Dreptul şi consilier al Procurorului 
General al României. 
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- Domnul Academician Vasile TĂRÂŢEANU, din Cernăuţi, Membru de onoare al 
Academiei Române, a prezentat comunicarea ştiinţifică cu tema: „Încălcarea drepturilor 
constituţionale ale românilor din Ucraina prin articolul 7 al noii legi a învăţământului”. 

- Domnul Conf. univ. dr. George-Mircea BOTESCU de la Universitatea din Bucureşti, a 
prezentat comunicarea ştiinţifică cu tema: „Modelele radicalizării şi deradicalizării 
fundamentalismului islamic în Europa”. 

- Domnul Prof. univ. dr. Ion RUSU de la Universitatea Danubius din Galaţi, a prezentat 
comunicarea ştiinţifică cu tema: „Aspecte generale privind infracţiunile contra înfăptuirii 
justiţiei în concepţia noului Cod penal român”. 

- Domnul Conf. univ. dr. Leonid CHIRTOACĂ, cercetător la Institutul de Cercetări 
Juridice şi Politice din Academia de Ştiinţe a Moldovei, a prezentat comunicarea ştiinţifică cu 
tema: „Răspunderea juridică pentru prejudiciul cauzat de un izvor de pericol sporit, cu specială 
privire la vehiculele fără pilot”. 

- Domnul Conf. univ. dr. Alexandru AMITITELOAIE de la Universitatea „George 
Bacovia” din Bacău, a prezentat comunicarea ştiinţifică cu tema: „Genocidul antiromânesc din 
septembrie 1940 şi elogiul celor care l-au săvârşit”. 

Toate celelalte comunicări ştiinţifice au fost prezentate pe cele trei secţiuni ale conferinţei 
DECRET 2017, respectiv: Secţiunea I: Medii şi grupuri criminogene. Evoluţia, tendinţele, 
impacturile şi perspectivele de manifestare a acestora. Abordări integrate în prevenirea şi 
combaterea devianţei şi criminalităţii; Secţiunea II: Reducerea cererii şi ofertei de droguri. 
Strategii de aplicare a legii în domeniul antidrog; Secţiunea III: Evoluţia şi stadiul actual al 
metodelor şi tehnicilor ştiinţifice de investigare a fenomenelor infracţionale şi a devianţei. 

Conţinutul tuturor comunicărilor ştiinţifice prezentate în plen şi pe secţiuni au fost apreciate 
de către publicul prezent ca fiind deosebit de actuale, importante şi utile, prin prisma cantităţii, 
dar mai ales a calităţii informaţiilor, care au fost transmise cu multă empatie şi profesionalism 
la Conferinţa DECRET 2017. 

Conform programului conferinţei, au fost organizate dezbateri în cadrul unei mese rotunde 
intitulate „Politici penale eficiente pentru reducerea numărului de persoane care ajung în 
detenţie”, desfăşurată la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare (SNPAP) 
Tîrgu Ocna şi coordonată de comisar şef de penitenciare Valeriu ŞTEFĂNESCU. 

La aceste dezbateri, care au reprezentat un succes, au fost prezente peste 100 de persoane, 
respectiv: cadre didactice universitare, cadre didactice ale SNPAP, masteranzi, doctoranzi, 
studenţi, elevi ai SNPAP, reprezentanţi ai Serviciului de probaţiune Bacău etc. 

Cu această ocazie a fost vizionat mai întâi un film documentar, urmat de sesiunea de 
comunicări ştiinţifice cu tema „Metode alternative la pedeapsa privativă de libertate”, la care a 
trebuit să se răspundă la trei întrebări actuale şi extrem de provocatoare: 

1. este detenţia cea mai eficientă măsură de sancţionare a infractorilor? 
2. este potrivit ca regula să o constituie pedeapsa cu închisoarea în sancţionarea 

infractorilor? 
3. este privarea de libertate cea mai eficientă metodă şi oportunitate de reintegrare socială 

a infractorilor? 
Multe din răspunsuri se regăsesc în comunicările ştiinţifice publicate în acest volum, însă, 

după cum era de aşteptat, problematica aflată în dezbatere fiind destul de complexă, multe dintre 
răspunsurile date urmează a fi completate şi clarificate în ediţiile viitoare ale conferinţei. 
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GENOCIDUL ANTIROMÂNESC DIN SEPTEMBRIE 1940  
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Rezumat 
Patria este spaţiul de etnogeneză a poporului, locul în care s-a plămădit substanţa sa etnică, 

ocupaţională, spirituală, culturală, religioasă etc. Ţara este ceea ce a mai rămas în urma cataclismelor 
istorice, a conspiraţiilor internaţionale şi a trădărilor interne. Cred că o asemenea definiţie ni se 
potriveşte nouă românilor, mai mult decât altora, pentru că ţara pe care o avem astăzi este mult mai mică 
decât patria, iar în parcursul nostru istoric mereu ni s-au hăcuit hotarele şi împotriva dorinţei de a ne 
aduna cu toţii în vatra moşilor şi strămoşilor noştri multe obstacole ni s-au creat. Prin acest studiu, dorim 
să readucem în memoria românilor aspecte importante şi de neuitat ale genocidului antiromânesc din 
septembrie 1940. 

 
Introducere 
Destinul nostru ca popor ne este zugrăvit într-o genială sinteză istorică de marele dascăl 

naţional, Nicolae Iorga, istoric de prestigiu internaţional, a cărui cunoaştere enciclopedică nu 
numai a istoriei românilor dar şi a celorlalte popoare din marea familie a umanităţii i-a permis 
să reflecte un adevăr incontestabil. „Neam părăsit în răscrucea furtunilor - spune Iorga despre 
poporul român - care bat aicea din veac în veac şi vor bate întotdeauna în aceste locuri de 
ispititor belşug şi de trecere de oaste. Aşa de puţini între aşa de mulţi. Cu fraţii la celălalt capăt 
al Europei şi cu străini de noi în toate părţile. Apţi pentru cea mai înaltă civilizaţie şi siliţi a 
trăi de la o bejenie la alta. Oricare alţii s-ar fi risipit în lume. Pentru mai puţin se părăsesc şi 
cele mai dulci patrii. Noi am rămas. Cu sabia în mână de strajă la toate zările, iar, când s-a 
frânt o clipă, ca să se lege din nou, tainic, oţelul, am întins brutalităţii arma subţire a inteligenţei 
noastre. Şi, iată, suntem tot acasă” [1]. De remarcat este faptul că marele istoric făcea această 
sinteză într-un articol publicat la 23 iunie 1940, doar la câteva zile după prăbuşirea hotarelor din 
est şi la două luni după raptul teritorial din vest. În acelaşi an, la 27 noiembrie, acest spirit 
luminat al poporului român, nu numai istoric de nivel enciclopedic dar şi iubitor de neam şi 
poate că tocmai din cauza acestui fapt avea să sfârşească în urma unui odios asasinat. 

Viaţa, liniştea şi efortul creator al românilor mereu au fost tulburate de cei care s-au aşezat 
mai târziu în acest spaţiu sau de către imperiile aflate în expansiune. Mulţi au râvnit la plaiurile 
noastre mioritice, pe care şi le-au dorit însă fără români. De aceea neamul nostru a trebuit să se 
confrunte cu bestiale politici de exterminare care, practic, n-au încetat nici astăzi, metodele 
adaptându-se, desigur, la noile realităţi. Ca să-şi apere vatra strămoşească, fiinţa şi credinţa 
românii au dat un nemăsurat tribut de sânge, jertfa lor stând la temelia patriei de azi. 

Din spaţiul denumit Carpato-Danubiano-Pontic, locul de baştină a poporului român, au fost 
rupte în decursul timpului diverse arii geografice, teritorii cu populaţie majoritar românească. 
Aşa se explică faptul că România este poate unica ţară din lume înconjurată de aceeaşi etnie 
precum cea majoritară din interior şi asta se datorează, nu faptului că românii şi-ar fi părăsit 
vatra lor strămoşească, ci din cauza rapturilor teritoriale la care a fost supus acest pământ unde 
s-a plămădit poporul român.  

Statele care au acaparat şi stăpânesc aceste teritorii, fără a avea însă vreo legitimitate  
istorică etnică, culturală, religioasă etc. au recurs la strategii de modificare a structurii 
demografice a populaţiei, mizând pe faptul că, odată îndeplinit un asemenea obiectiv, regimul 
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de ocupaţie pe care l-au instituit nu va mai putea fi contestat. În acelaşi scop s-au preocupat să 
ticluiască false dovezi istorice, prin care să-şi justifice un aşa zis drept asupra acestor teritorii. 
Această politică de mistificare a adevărului istoric o întâlnim la toate statele din jurul României. 
Sunt, pe undeva, asemănătoare şi practicile de exterminare a elementului etnic românesc. Aceste 
state se comportă ca un hoţ care, după ce şi-a însuşit un bun, caută să producă dovezi că i-ar 
aparţine de drept, îi schimbă ambalajul, îi modifică eticheta, ticluieşte acte false de proprietate 
etc. Acesta este şi în prezent comportamentul Ucrainei care stăpâneşte vaste teritorii româneşti, 
moştenite de la fosta URSS, teritorii acaparate în urma raptului din iunie 1940. La fel se 
comportă şi Ungaria care sprijină activ iredentismul maghiar din Transilvania, pregătind 
momentul unui alt rapt teritorial. Nici sârbii şi nici bulgarii (mă refer la autorităţi) nu sunt prea 
prietenoşi faţă de români. Motivele fiind aceleaşi, respectiv stăpânirea unor teritorii care nu le 
aparţin de drept. 

 
1. Relaţiile româno-ungare (sinteză istorică)   
Ungurii, după ce s-au stabilit în câmpia Panonică, în 896, au încercat să se extindă spre 

apus. Însă, în 955 în bătălia de pe râul Lech, au fost zdrobiţi de  Otto cel Mare, regele germanilor, 
care a fost încoronat apoi Împărat al Sfântului Imperiu Roman. Tăindu-li-se calea spre apus, 
şi-au căutat altă direcţie de expansiune, năvălind şi asupra cnezatelor şi voievodatelor româneşti 
din Transilvania. Poate dacă ungurii ar fi fost mai norocoşi în confruntarea cu germanii, românii 
ar fi avut parte de linişte şi n-ar mai fi plătit cu atâta jertfă dorinţa de a-şi păstra nealterată 
românitatea. Ceea ce s-a dovedit în această îndelungată confruntare este faptul că ungurii nu 
reprezintă un pericol prin forţa lor ci prin perversitate, perfidie şi laşitate.   

De ce este important să ştim şi să nu uităm aceste comportamente josnice din partea 
vecinilor noştri unguri? Pentru că ei nu s-au împăcat niciodată cu faptul că sunt ceea ce sunt şi 
că trebuie să trăiască din munca şi gloria lor, dacă o au, precum şi în teritoriul unde vremurile 
le-au îngăduit să se constituie ca stat. Oricâte concesii le-au făcut românii, chiar după 1990, ei 
continuă să clameze „dreptul lor istoric” asupra Transilvaniei, recurgând la falsuri care mai de 
care mai halucinante, precum şi la o tactică subversivă pentru a-şi întări poziţia în acest teritoriu 
românesc. 

Din păcate, multe dintre aceste concesii, vecine cu trădarea de ţară, au îngăduit reeditarea 
procesului de deznaţionalizare la care au fost supuşi românii de atâtea ori în trecutul lor istoric. 
Pentru că sunt un popor minor dar cu pretenţii mari, un „popor exagerat” după cum spune 
Nicolae Iorga, dar neputincioşi să-şi realizeze singuri visurile de mărire, ungurii s-au gudurat pe 
lângă puternicii fiecărei etape istorice şi, cu sprijinul lor, au atacat popoarele din vecinătate.  

S-au aliat cu austriecii în 1867, alcătuind odiosul dualism şi au supus Transilvania unui 
bestial genocid biologic, cultural şi religios cu scopul de a stârpi elementul etnic românesc din 
vatra lui strămoşească. 

S-au aliat cu Hitler şi au înfipt cuţitul în inima Ardealului, mulţi români găsindu-şi sfârşitul 
în acea neagra perioadă de ocupaţie hortistă, 1940-1944.  

După război, n-au avut nici un fel de scrupule  să se aplece la picioarele lui Stalin şi dacă 
n-au reuşit să-l înduplece să le dea întreaga Transilvanie, un rol important în dejucarea acestui 
plan avându-l Dr. Petru Groza, au obţinut cel puţin o enclavă în inima Ardealului, cunoscuta 
Regiune Mureş Autonomă Maghiară.  

Mai aproape de timpurile noastre l-au convins pe Mihai, ex regele României, să semneze 
cunoscuta declaraţie de la Budapesta, din iunie 1989, prin care se neagă întâietatea  românilor 
în Transilvania, spaţiul în care ei s-au format ca popor, act politic care a revoltat atunci şi 
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diaspora românească în frunte cu Ion Raţiu. Cei care tot insistă cu „monarhia salvează România” 
ştiu oare de acest târg?  

Au profitat de tulburările  din decembrie 1989 când, datorită aceluiaşi instinct sălbatic, au 
săvârşit omoruri prin ritualuri satanice. Pentru a nu se arunca vreo umbră de îndoială asupra 
aşa-zisei „revoluţii” şi a „legitimităţii” noii puteri, „emanaţii” au preferat să treacă sub tăcere 
aceste oribile acte criminale, întinând, prin gestul lor, memoria victimelor.    

În ultimul timp, de când Rusia lui Putin şi-a refăcut statutul de mare putere, se repliază de 
partea acesteia, concomitent cu exacerbarea pretenţiilor teritoriale asupra României.  

Iată de ce România se află astăzi într-o situaţie extrem de complicată şi riscă să repete 
tragediile prin care a mai trecut în istorie. Statul este destructurat şi slăbit, sistemul de apărare 
este ca şi inexistent, contradicţiile sociale sunt extrem de antagonice pentru a mai putea vorbi 
de o unitate naţională ca important factor defensiv, iar conducerea este pe mâna unor diletanţi, 
inconştienţi de pericolul care ne pândeşte, mulţi dintre aceştia aflaţi în solda unor puteri străine 
neprietene.  

Desigur, această afirmaţie ar cere şi dovezi. Ele sunt la vedere şi pot fi identificate chiar în 
acte oficiale. Nu este cazul unui rechizitoriu care ar necesita, datorită stării de fapt, o amplă 
evaluare ci doar de câteva exemple.  

Începând din 1990 statul român şi-a retras treptat autoritatea administrativă din Transilvania, 
„emanaţii” răsplătindu-l prin aceasta pe detonatorul aşa-zisei „revoluţii” care i-a adus la putere, 
László Tőkés. În aceste condiţii structurile administrativ-teritoriale au fost maghiarizate într-o 
proporţie îngrijorătoare pentru români, mulţi dintre aceştia, de frică, fiind nevoiţi chiar să-şi 
părăsească gospodăria, locul de muncă sau domiciliul. Privatizările s-au făcut aproape exclusiv 
în avantajul elementului etnic maghiar. Şi terenurile arabile, pădurile, alte domenii tot în 
proprietatea acestuia au intrat. În aceste zone românii nu mai au acces. Foştii criminali de război 
şi urmaşii acestora şi-au redobândit proprietăţile confiscate în baza unor hotărâri judecătoreşti 
incontestabile, aşa cum se procedează peste tot în lume împotriva celor care săvârşesc fapte atât 
de grave. Oare urmaşii celor care au fost condamnaţi la Nürnberg au intrat şi ei în posesia 
averilor confiscate părinţilor lor, condamnaţi pentru crime de război?   

Prin amendarea Constituţiei României în 2003, în mod deosebit prin introducerea art. 120, 
alin. (2)  a fost încurajat procesul de înlăturare pe criterii etnice a românilor din structurile 
autorităţilor administrative locale, iar prin proiectul de revizuire a Constituţiei din 2014, comisia 
de redactare, avându-l în frunte pe „liberalul” Crin Antonescu, a intenţionat pur şi simplu să 
scoată poporul român în afara istoriei.  

Mai concret, s-a propus ca la art. 1, după alin. (1) să se mai introducă un nou alineat cu 
următorul conţinut: „România recunoaşte rolul istoric în constituirea şi modernizarea statului 
român al Bisericii Ortodoxe şi al celorlalte culte religioase recunoscute de lege, al Casei 
Regale şi al minorităţilor naţionale”. Deci, minorităţile naţionale, în mod deosebit ungurii, şi 
sectele religioase ne-au făcut statul, românii sosind, desigur la gata, după cum încearcă să 
sugereze acest text, care s-a dorit să devină literă de constituţie.  Prin alte articole s-a proiectat 
şi o federalizare a teritoriului României. S-a spart însă buboiul numit USL şi calendarul 
revizuirii n-a ajuns la 25 mai 2014, când românii ar fi votat, la referendum, sfârşitul României 
ca stat unitar. 

 
2. Un plan hortist diabolic - Exterminarea populaţiei româneşti din Ardealul de nord 
 
2.1.  Dictatul de la Viena din 30 august 1940. Evenimentele care marchează parcursul 

istoric al unui popor, pentru a fi înţelese mai bine, trebuie examinate şi prin prisma succesiunii 
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lor, pentru că într-o mai mică sau mai mare măsură ele poartă amprenta trecutului, proiectând, 
în acelaşi timp, noi evoluţii şi fapte istorice. În această concepţie, cred eu, se cere analizat şi 
Dictatul de la Viena din 30 august 1940, act politic care a produs României nu numai pierderi 
teritoriale dar şi aspre suferinţe cauzate populaţiei româneşti, cu grave consecinţe asupra 
structurii demografice din acel timp.  

La sfârşitul primului război mondial, când nimeni nu se aştepta, având în vedere dramele 
prin care trecuse, România avea să renască, precum pasărea Phoenix, din propria cenuşă, 
refăcându-şi hotarele în spaţiul de etnogeneză al poporului român. Rând pe rând provinciile 
istorice aflate până atunci sub stăpâniri străine aveau să se adune  în vatra strămoşească. Au 
hotărât aceasta, într-o modalitate cât se poate de democrată pentru acel timp, atât românii cât şi 
alte etnii care au văzut în noua statalitate un sceptru mai sigur şi mai cinstit pentru drepturile şi 
libertăţile lor.  

În toate provinciile descătuşate din chingile imperiale (Basarabia, Bucovina, Transilvania, 
Banatul, Crişana, Maramureşul) mişcările unioniste au avut de înfruntat opoziţia pătimaşă, care 
nu de puţine ori a degenerat în acte criminale, ale structurilor imperiale aflate în descompunere. 
Cei care până atunci au stăpânit aceste teritorii, batjocorindu-i, umilindu-i şi desconsiderându-i  
pe români, au simţit că le fuge pământul de sub picioare şi în încercarea disperată de a mai opri 
cursul evenimentelor au recurs la acte de violenţă de o cruzime fără margini. De aceea este bine 
să se ştie că până a se ajunge la istoricele acte politice de la Chişinău, Cernăuţi şi Alba Iulia, 
românii au trebuit să plătească un aspru tribut de sânge. 

La Alba Iulia, la 1 decembrie 1918, românii ardeleni, înfruntând prigoana gărzilor 
maghiare, mulţi dintre ei plătind cu viaţa dorinţa de a se aduna laolaltă cu fraţii lor de peste 
munţi în vatra moşilor şi strămoşilor, au hotărât, într-un mod absolut democratic, unirea 
Transilvaniei cu patria-mamă România. A urmat o intensă acţiune pe plan internaţional, 
concentrată, mai ales, în capitala Franţei, unde se hotăra soarta Europei postbelice, pentru 
recunoaşterea acestui act istoric. Elita politică românească, dând dovadă nu numai de o înaltă 
măiestrie diplomatică dar şi de un profund patriotism, a reuşit să treacă cu succes acest examen 
istoric, deosebit de aspru având în vedere obstacolele cu care s-a confruntat, şi să dobândească 
recunoaşterea nu numai de către puterile învingătoare dar şi de către cele învinse a hotărârii 
adoptată de români la Alba Iulia. La 4 iunie 1920, în baza Tratatului de la Versailles, s-a semnat 
la Trianon Tratatul dintre Puterile Aliate, inclusiv România, învingătoare în primul război 
mondial, şi Ungaria în calitate de stat succesor al imperiului Austro-Ungar, învins în război. 

Tratatul de la Trianon n-a făcut altceva decât să legitimeze în dreptul internaţional ceea ce 
românii hotărâse la Alba Iulia. Dovezile prezentate la conferinţa de pace de la Paris cu privire 
la dreptul românilor asupra acestui teritoriu precum şi voinţa lor de a constitui un singur corp 
politic cu fraţii lor de peste munţi au fost prea puternice şi prea convingătoare pentru a putea fi 
ignorate de diplomaţia angajată în configurarea unei geografii europene care să asigure liniştea, 
pacea şi dreptul naţiunilor de a dispune de ele însele. Voinţa românilor s-a manifestat în deplin 
acord cu principiul naţiunilor, lansat de preşedintele american Thomas Woodrow Wilson.  

Acest principiu a ghidat practic tratativele în redesenarea noilor graniţe ale Europei. Astfel, 
art. 27-35 din Tratatul de la Trianon consfinţeau includerea teritoriului Croaţiei, Sloveniei, 
Voivodinei şi părţii vestice a Banatului în cadrul Regatului sârbilor, croaţilor şi slovenilor, a 
Slovaciei şi Ruteniei în cadrul Cehoslovaciei, a Transilvaniei, Crişanei, Maramureşului şi părţii 
răsăritene a Banatului în cadrul României, precum şi a Burgenlandului în cadrul Republicii 
Austria. 71% din teritoriul pe care Ungaria îl administra în cadrul dublei monarhii a intrat în 
componenţa noilor state naţionale. Din populaţia aflată pe acest teritoriu 63% era alcătuită din 
etnici nemaghiari. 
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Până la Trianon Ungaria n-a avut un stat  în care ungurii să fie majoritari. Este, deci, pentru 
prima dată când principiul naţiunilor îndreptăţeşte poporul maghiar să devină şi el  majoritar în 
propria ţară, fapt cu care elita nu s-a împăcat niciodată şi continuă şi astăzi să conteste aşa zisa 
nedreptate ce i s-ar fi făcut la Trianon.  

Perioada care a urmat după acest act istoric a fost marcată de o continuă şi agresivă 
propagandă iredentistă maghiară împotriva a ceea ce hotărâse naţiunile civilizate în deplin acord 
cu dreptul popoarelor de a dispune de soarta lor, de a avea propriile construcţii statale şi de a 
participa la viaţa politică internaţională ca subiecte cu drepturi depline. Această propagandă 
avea să incite spiritele revanşarde şi să le pregătească pentru un alt moment care să le permită 
refacerea mitului „Ungariei Mari”, un mit fals dar care tocmai prin falsitatea sa avea să 
înfierbânte minţile multor tineri. Momentul mult aşteptat l-a constituit ascensiunea nazismului 
şi militarismului german căruia conducerea revanşardă a Ungariei i s-a alăturat.  

Astfel s-a ajuns în fatidicul an 1940 când hotarele României Mari au cedat, după nici 22 de 
ani de când românii s-au adunat pentru prima dată în istoria lor bimilenară într-un singur corp 
politic. De aceea, în istoria recentă a României, anul 1940 reprezintă reperul cel mai dramatic 
de referinţă pentru evenimentele nefaste care au urmat, la el făcându-se trimitere ori de câte ori 
ţara a fost pusă în pericol, reflexe comparative întâlnindu-se chiar şi astăzi în diverse analize. Se 
spune şi nu chiar fără temei că situaţia de astăzi a României ar fi, pe undeva, asemănătoare cu 
cea din anul 1940, când s-au prăbuşit hotarele României Mari. După ce la 28 iunie, Rusia 
sovietică ocupase Basarabia, Ţinutul Herţa şi Nordul Bucovinei, obligând, prin ultimatum şi 
ameninţare cu război, Guvernul României  să-şi retragă administraţia şi armata din aceste 
teritorii, la 30 august un alt satrap, de astă dată din vest, Hitler, secondat de Mussolini, decupa 
din geografia României o suprafaţă de 43.493 Km2, cu o populaţie de  2.667.000 locuitori, 
majoritatea români şi o oferea lui Miklos Horthy, regentul Ungariei. 

Ungaria se aliase încă din 1938 cu Germania, mizând pe sprijinul acesteia în realizarea 
planurilor sale expansioniste. Până la raptul teritorial asupra României mai beneficiase şi de alte 
extinderi teritoriale pe seama statelor vecine. Astfel, la data de 2 noiembrie 1938 printr-un alt 
arbitraj [2] de la Viena i se atribuise provincia Felvidek, aflată până atunci în componenţa 
Slovaciei, precum şi un teritoriu din Ucraina în suprafaţă de 12 000 Km2 cu o populaţie de peste 
un milion de locuitori. În martie 1939 participă alături de Germania la dezmembrarea 
Cehoslovaciei şi îşi definitivează planul de ocupare a întregului teritoriu al Ucrainei 
subcarpatice (Transcarpatia). Era destul de previzibil că următoarea ţintă o constituia mult 
râvnita Transilvanie. 

Prin aceste rapturi teritoriale nobilimea maghiară îşi vedea împlinit mult visatul proiect al 
Ungariei Mari, pe care nu şi l-a putut realiza la sfârşitul primului război mondial, odată cu 
dezmembrarea Imperiului Austro-Ungar.  De aceea, după Trianon forţele iredentiste maghiare 
au întreţinut în rândul populaţiei sindromul fals al nedreptăţii ce i s-ar fi făcut Ungariei, 
mobilizând-o, printr-o propagandă agresivă, pentru mult aşteptatul moment al revanşei.  

Dacă pentru popoarele europene declanşarea celui de-al doilea război mondial a reprezentat 
un factor de îngrijorare având în vedere amintirea tragediilor din timpul celeilalte conflagraţii, 
pentru liderii maghiari şi pentru curentele ungare revanşarde ce s-au dezvoltat după Trianon, 
acest moment a fost privit ca o oportunitate pentru împlinirea visului milenar al „Ungariei 
Mari”. Aşa se explică alianţa cu Germania şi Italia, state care duceau, de asemenea, o politică 
revanşardă de redesenare a graniţelor Europei.  

Pe lângă propagandă, autorităţile maghiare au elaborat planuri şi au pregătit forţele armate 
chiar pentru o intervenţie militară asupra României. De fapt, în toată perioada interbelică 
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România s-a confruntat cu presiuni politice şi militare din partea Ungariei, acestea 
intensificându-se în momentele critice pentru ţara noastră, cum a fost de exemplu raptul 
teritorial sovietic din 28 iunie 1940.  

Aceste intenţii belicoase au fost însă temperate, pe moment, de Germania ale cărei planuri  
puteau fi tulburate de un eventual conflict armat dintre Ungaria şi România. De aceea, la 
recomandarea lui Hitler, au avut loc iniţial tratative pentru soluţionarea acestui diferend, 
desfăşurate la Turnu Severin, şi pentru că acestea au eşuat, tot Hitler, secondat de Mussolini, a  
decis raptul teritorial asupra României săvârşit la Viena. A fost o demonstraţie de forţă în 
cunoscutul stil hitlerist. 

Deşi, pretenţiile teritoriale ale Ungariei erau cunoscute la Bucureşti, având în vedere şi 
precedentele rapturi asupra Slovaciei şi Ucrainei, săvârşite în baza celuilalt arbitrariu de la 
Viena, totuşi autorităţile române au părut surprinse de ceea ce hotărâse deja Hitler şi Mussolini 
în favoarea Ungariei. Chiar în data de 29 august 1940 când  Mihail Manoilescu, ministrul de 
externe al României şi Valer Pop, diplomat, luau cunoştinţă la Viena de pierderile teritoriale 
româneşti, Carol al II-lea, regele României, nota în jurnalul său că „ nu are ce să se întâmple 
rău”, deoarece „ni se va da posibilitatea de a ne expune mai clar teza noastră”.[3]  

În convorbirile pe care le-a avut cu Ribbentrop, ministrul de externe german, şi Ciano, 
omologul său Italian,  reprezentanţii României au aflat că nu fusese invitaţi pentru tratative ci 
doar pentru a li se comunica o hotărâre deja luată. Ribbentrop i-a comunicat direct lui Manolescu 
că este vorba de un arbitraj germano-italian şi că România dacă nu-l acceptă până la ora 10 seara 
va dispare de pe hartă. În noaptea de 29-30 august 1940 Regele a convocat Consiliul de Coroană 
şi cu 19 voturi pentru, 16 împotrivă şi o abţinere s-a acceptat şi această cedare de teritoriu. 
Interesant de observat este că spre deosebire de celălalt Consiliu de Coroană unde s-a acceptat 
ultimatul sovietic şi unde au fost doar 6 voturi împotrivă acum numărul celor care s-au opus 
cedării de teritoriu românesc a ajuns la 16. Să fi fost acesta un vot raţional sau unul emoţional?! 
O evaluare a stării de spirit în care se aflau atunci membrii consiliului de coroană este practic 
imposibilă.   

În ziua de 30 august când i s-a prezentat delegaţiei române harta cu această decupare de 
teritoriu, Mihail Manoilescu a leşinat, în timp ce delegaţia maghiară nu-şi mai putea stăpâni 
bucuria. Oare ar trebui uitat acest moment când popoarele şi lumea civilizată a Europei priveau 
cu spaimă spectrul sumbru al războiului, când hotarele consfinţite la Versailles, după o lungă 
chibzuinţă, pentru a garanta liniştea şi pacea pe continent, precum şi dezvoltarea liberă a 
naţiunilor scăpate din chingile imperiale se prăbuşeau prin dictate şi atacuri armate, în timp ce 
o clică de primitivi şi şarlatani ce fanatizase propriile popoare, târându-le într-un război 
devastator, jubilau de modul cum le reuşeau planurile lor barbare? Indiferent de cauzele care au 
generat cea de a doua conflagraţie mondială, o realitate nu poate fi trecută cu vederea şi ascunsă 
sub paravanul unor aşa zise „nedreptăţi” şi anume faptul că Germania, Italia şi Ungaria au 
devenit captive unor clici de escroci care, printr-o propagandă agresivă de manipulare a maselor, 
au pus stăpânire pe destinele acestor popoare, transformându-le în instrumente de subjugare, 
prin violenţă a populaţiei bătrânului continent doar pentru poftele lor de putere şi desfătare.      

Pretenţiile Ungariei horthiste faţă de România au fost mai mari, respectiv o suprafaţă de 
peste 60 0000 Km2. Hitler, însă, având nevoie şi de România în proiectatul război împotriva 
Rusiei Sovietice nu le-a satisfăcut în totalitate.  

 
2.2.  Genocid programat. Ungaria nu s-a împăcat niciodată cu statu-quo–ul stabilit prin 

tratatele încheiate la sfârşitul primei conflagraţii mondiale. Nobilimea maghiară, în mod 
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deosebit, a pregătit populaţia şi armata pentru momentul când conjunctura le va fi favorabilă 
pentru a răsturna această ordine. 

Printre altele a fost stimulată iniţiativa înfiinţării de organizaţii fasciste al căror obiectiv 
principal l-a constituit refacerea Ungariei Mari. Una dintre acestea, autointitulată „Ordinul 
Vitejilor”[4] a fost înfiinţată chiar în 1920 de Miklos Horthy, viitorul regent al Ungariei din 
timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Aceste organizaţii au desfăşurat o furibundă 
propagandă, inclusiv în rândul armatei, exacerbând sentimentul de ură viscerală împotriva 
românilor şi a celorlalte popoare vecine. „Vitejia” lor avea să se dovedească în timpul invaziei 
în Transilvania când indivizi, stăpâniţi de instincte sălbatice, s-au războit cu o populaţie paşnică 
şi lipsită de apărare. 

În data de 5 septembrie 1940, regentul Miklós Horthy şi primul ministru Pál Teleki în 
fruntea unei armate de peste 300 000 de oameni, la care se adăuga poliţia, jandarmeria şi 
administraţia au trecut hotarul consfinţit prin Tratatul de la Trianon, ajungând în Satul Mare, 
unde se pregătise o ceremonie de întâmpinare. Administraţia şi armata română, respectând  cele 
stabilite prin Dictatul de la Viena, se retrăsese din acest teritoriu. Deci, între România şi Ungaria 
nu exista o stare de beligeranţă pentru a se justifica o invazie de asemenea proporţii. 

Intrarea în România a unor forţe militare atât de numeroase avea să se justifice imediat după 
trecerea hotarului, când împotriva populaţiei româneşti s-a declanşat un bestial genocid. Este 
vorba de o exterminare planificată, având ca scop lipsirea etniei româneşti de argumentele cu 
care să-şi legitimeze dreptul de a trăi în vatra strămoşească. În toate disputele teritoriale 
româno-ungare anterioare partea maghiară s-a lovit nu numai de întâietatea neamului românesc  
dar şi de preponderenţa lui în Transilvania. Urmărind să-şi consolideze poziţia de stăpâni pentru 
totdeauna asupra acestui teritoriu, conducătorii fascişti ai Ungariei au pus la cale schimbarea 
structurii demografice a populaţiei pentru ca un alt Trianon să nu mai fie posibil. 

Că a fost o acţiune premeditată şi nu doar nişte incidente izolate şi imprevizibile rezultă 
destul de clar chiar din proclamaţia citită la festivitatea din Satu Mare, proclamaţie care, pe lângă 
caracterul ei incitator, a avut şi semnificaţia unui ordin sau dispoziţii cu privire la modalitatea 
în care armata şi administraţia hortistă urmau să acţioneze împotriva populaţiei româneşti în 
teritoriul luat în stăpânire. 

„Viteazul de Baia Mare, Horthy Miklós, guvernatorul Pál Teleki - se spunea în respectiva 
proclamaţie - au trecut frontiera de la Trianon. A sosit ora mult aşteptată de a scutura jugul 
greu şi puturos al românilor. Iată că putem călca din nou pe pământul sfânt al Ungariei de Vest 
şi al Ardealului. Acum, prin prezenţa noastră la Satu Mare, vă aducem  noua libertate, fraţi 
unguri. V-aţi întors acasă, fraţilor, la mama voastră Ungaria. Aţi îndurat proba dispreţului din 
partea celui mai crunt duşman, românii. De acum înainte vom rămâne împreună pentru 
totdeauna, în Ardeal, pentru că aşa au dorit marii conducători Adolf Hitler şi Benito 
Mussolini…. Duşmanii Ungariei – românii – trebuie suprimaţi prin toate mijloacele.” Orice 
interpretare sau analiză s-ar mai încerca cu scopul de a îmblânzi acest mesaj cred că este de 
prisos. Ce alt înţeles s-ar mai putea da acestui ordin decât cel de genocid[5], încadrându-se 
perfect în conceptul juridic cu acelaşi nume, definit de toate legislaţiile din lume, precum şi de 
ştiinţa dreptului. Instigarea a fost accentuată şi prin modalitatea abjectă în care au fost zugrăviţi 
românii şi  prezentaţi noilor autorităţi, şi aşa fanatizate de propaganda iredentistă, ca o etnie 
primitivă  şi ostilă poporului maghiar. 

La fanatismul trupelor horthyste incitate împotriva românilor chiar de la nivelul cel mai 
înalt al conducerii Ungariei fasciste, după cum s-a arătat mai sus, s-a alăturat şi sadismul grofilor 
unguri, trăitori în Ardeal şi frustraţi într-o anumită privinţă de faptul că românii au avut în ultimii 
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22 de ani privilegiul de a se bucura şi ei de  drepturi şi libertăţi la fel ca celelalte etnii, fapt care 
până la unirea din 1918 nu se întâmplase. Într-o cuvântare rostită în Şimleul Silvaniei în 
septembrie 1940 un astfel de individ a putut rosti următoarele: „Pe aceşti valahi opincari trebuie 
să-i extirpăm, să-i ucidem ca pe duşmanii noştri. Preoţii predică poporului iertarea dar aceasta 
este numai o momeală fiindcă Dumnezeu nu ajută decât forţa brută şi această forţă brută noi 
cu toţii trebuie s-o întrebuinţăm pentru a ucide şi extermina pe aceşti valahi. Vom organiza o 
noapte a Sfântului Bartolomeu şi vom ucide şi copii din pântecele mamelor lor”[6]. 

 
2.3.  Faptele. Că exterminarea populaţiei româneşti din Ardealul de Nord a reprezentat 

pentru Ungaria horthystă un obiectiv prioritar după invadarea acestui teritoriu, este dovedit nu 
numai de măsurile pregătitoare întreprinse cu mult timp înainte ci şi de acţiunile care au urmat, 
concretizate în crime şi maltratări la care au fost supuşi românii ardeleni.  

Primii au căzut victime preoţii, învăţătorii şi primarii. Constituind factorul de echilibru, 
încredere şi sprijin pentru români, s-a considerat că  eliminarea lor ar înlesni genocidul 
planificat. În timp ce preoţii ortodocşi au fost supuşi la bestiale acte de tortură, la batjocură şi 
umilinţă, mulţi găsindu-şi sfârşitul în chinuri groaznice, bisericile şi alte lăcaşuri de cult au fost 
profanate sau chiar dărâmate.[7]  

Nicio aşezare din acest teritoriu n-a fost ocolită de furia bestiilor horthyste. În unele dintre 
ele actele criminale degenerând în monstruozităţi comparabile cu imaginarele scene 
apocaliptice. Sunt de nominalizat localităţile Trăsnea, Ip, Ciumărna, Şimleul Silvaniei, Zalău, 
Camăr, Cosmiciu de Sus, Huedin, Cluj, Mureşenii de Cîmpie, Cătina, Belin, Zăbala, Breţca, 
Sărmaş, Prundu Bîrgăului, Moisei. 

S-a recurs şi la atacuri  provocatoare asupra trupelor horthyste, înscenate ca fiind din partea 
românilor, pentru ca actele de represiune să crească în intensitate şi violenţă şi să aibă justificare. 
În alte cazuri, focuri incidentale de armă declanşate de militari neatenţi sau în stare de ebrietate 
au accentuat urgia împotriva românilor.  

Masacrele au cuprins toate aşezările din Ardealul ocupat de trupele horthyste. 
Exemplificăm doar prin ceea ce s-a întâmplat în Ip şi Trăsnea, două sate din judeţul Sălaj, unde 
măcelul a luat proporţii apocaliptice. Faptele au fost stabilite prin cercetări judiciare efectuate 
după eliberarea acestui teritoriu românesc.  

În ziua de 9 septembrie 1940 horthiştii s-au apropiat de satul Trăsnea. La marginea 
localităţii un grup de copii români păşteau vitele. I-au mitraliat, omorându-i pe toţi, după care 
au intrat în sat, declanşând măcelul împotriva tuturor românilor, fiind omorâţi cu focuri de armă 
sau străpunşi cu săbii şi baionete. Le-au incendiat casele cu grenade iar pe copii i-au aruncat de 
vii în foc. Rezultatul: 90 de morţi şi 173 de răniţi, unii rămânând mutilaţi pe viaţă.  

Noaptea de 13/14 septembrie 1940 poate fi considerată pentru românii din satul Ip o 
veritabilă „noapte a Sfântului Bartolomeu”, după cum proiecta groful din Şimleul Silvaniei. 
Echipe de soldaţi însoţite de formaţiuni paramilitare şi aşa-zise gărzi naţionale constituite din 
maghiarii băştinaşi din localitate au atacat pe neaşteptate populaţia românească. Relatând modul 
în care a fost comis acest masacru, un document care reconstituie tragicul eveniment consem-
nează că în acea noapte, pe o ploaie torenţială, i-au scos din case pe toţi românii care nu fugiseră, 
i-au bătut până la sânge şi i-au schingiuit, zdrobindu-le oasele şi smulgându-le unghiile, apoi, 
fără a ţine seama de sex şi vârstă, i-au împuşcat cu focuri de armă şi de mitralieră. Femeile, în 
plus, au fost batjocorite, iar copiii spintecaţi. Cadavrele au fost cărate apoi cu căruţele, unii încă 
mai respirau, şi îngropaţi într-o groapă comună, peste care au turnat 400 kg var şi apoi pământ. 
Au căzut victime acestui odios masacru 157 de români, copii, bătrâni, femei şi bărbaţi 
nevinovaţi.[8] 
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Grozăvia acestor masacre şi bestialitatea armatei maghiare care s-a războit cu o populaţie 
paşnică şi lipsită de apărare, fapt care arată nu numai instinctul sălbatic de care au fost stăpâniţi 
aceşti criminali, fanatizaţi de o conducere revanşardă, dar şi laşitatea lor, este descrisă şi în 
documentele  Conferinţei de pace de la Paris, vol. 108. Faptele relatate aici depăşesc orice 
închipuire a sadismului de care au fost în stare acele bestii umane, demonstrând, totodată, la ce 
comportamente aberante se poate ajunge şi cum poate fi răscolit instinctul primitiv al individului 
printr-o propaganda agresivă încărcată de ură şi dispreţ faţă om, pentru că românii, chiar dacă 
nu erau de aceeaşi etnie cu ucigaşii, erau în primul rând oameni.  

„Soldaţi, jandarmi şi bande înarmate – se menţionează în acest document - cutreierau 
satele româneşti, devastând locuinţele şi schingiuind populaţia românească paşnică şi lipsită 
de apărare. Unora li s-au zdrobit oasele cu ciomegele. Alţii au fost împunşi cu baionetele. 
Altora li s-au scos ochii li s-au tăiat urechile, unei fetiţe de 4 ani din Suncuiş (jud. Bihor) i-au 
turnat petrol în cap şi i-au dat foc. Altora le-au sfărmat dinţii, li se smulgea părul cu carne 
(cazul femeii Maria Dobra din Cluj), li se tăiau buzele (Sudu Tanase din Cluj), alţii erau siliţi 
să bea sângele ce le curgea din răni, două fete, una de 18 ani şi alta de 14 din comuna Mihai 
Bravu (jud. Bihor) au fost schingiuite bestial fiindcă nu au lăsat să fie violate, altora li se punea 
sodă caustică pe piele, peste care apoi se turna apă caldă (cazul lui Cocoi Florea din Voiniceni 
jud. Someş), lui Dumitru Matei din Oradea i-au scos ochii cu baioneta şi aşa mai departe.” 

După cum se poate constata, nu este vorba de nişte asasinate obişnuite, omoruri săvârşite 
cu scopul de a diminua elementul etnic românesc din Ardealul ocupat de armata şi administraţia 
horthystă, ci de adevărate masacre care au înspăimântat întreaga populaţie românească. Această 
panică generală i-au făcut pe mulţi români să-şi părăsească gospodăriile şi locurile de baştină şi 
să se refugieze peste graniţa stabilită prin dictatul de la Viena, adică în România, respectiv în 
ceea ce a mai rămăsese din România în urma hăcuirilor criminale ale celor doi satrapi, Hitler şi 
Stalin. De aceea, se poate emite ipoteza că masacrele respective, generate desigur de instinctele 
sălbatice ale armatei horthyste fanatizate, au şi fost provocate cu scopul de a se produce o 
dislocare masivă de populaţie românească din Ardealul ajuns sub ocupaţia Ungariei hortyste.   

La acest exod, provocat de tratamentul criminal la care au fost supuşi românii, s-au mai 
adăugat şi expulzările forţate, în mod deosebit a intelectualilor de la oraşe (jurişti, profesori, 
medici, artişti, funcţionari etc.), precum şi a preoţilor şi învăţătorilor de la sate. Peste 11 500 de 
intelectuali români, printre care şi episcopul de Oradea, Nicolae Popoviciu, au fost expulzaţi 
chiar în prima lună de ocupaţie horthystă. Multe localităţi din judeţele Bihor, Sălaj şi Satu Mare 
precum Macea, Diosig, Horea, Scărişoara, Sălard, Gelu, Baba Novac Lazuri, Ienculeşi etc. au 
fost pur şi simplu curăţate de români.  

O altă formă de represiune şi de epurare etnică au reprezentat-o închisorile, lagărele de 
concentrare, taberele de muncă forţată şi trimiterile pe frontul de răsărit unde şi-au găsit sfârşitul 
peste 100 000 de români concentraţi în armata maghiară. La fel ca pe timpul regimului 
austro-ungar, românii au fost trimişi pe acele fronturi unde riscul pierderilor umane era mai 
mare, urmărindu-se ca şi pe această cale să se reducă preponderenţa elementului etnic românesc 
în Ardeal.  

Casele şi gospodăriile celor ucişi, refugiaţi sau expulzaţi au fost ocupate de colonişti aduşi 
din Ungaria.  Potrivit estimărilor, în perioada 1940-1944, peste 500 000  de colonişti unguri au 
ocupat casele şi gospodăriile românilor.  

Şi Ungaria, ca toate statele care au pus stăpânire pe anumite teritorii prin agresiune sau alte 
acte nelegitime, a urmărit schimbarea structurii demografice a populaţiei din Ardealul de Nord, 
pentru ca la un moment dat să invoce un aşa-zis drept istoric asupra acestui teritoriu, întemeiat 
pe „preponderenţa” elementului etnic maghiar, şi chiar să recurgă la o consultare a populaţiei 
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cu privire la statul căruia ar dori ea să-i aparţină. Deci, după exterminarea românilor şi aşezarea 
în gospodăriile lor a unei populaţii alogene adusă din Ungaria, se invocă dreptul poporului la 
autodeterminare, un drept, desigur, democratic, neputând fi respins de lumea civilizată, nu?! 

 
Concluzii 
Crimele săvârşite de armata şi autorităţile maghiare în Ardealul de Nord pe timpul ocupaţiei 

acestui teritoriu de Ungaria horthystă au făcut, după război, obiectul unor anchete judiciare. S-au 
pronunţat şi sentinţe, chiar de condamnare la moarte, însă majoritatea în contumacie pentru că 
„vitejii” fugiseră din faţa armatei române eliberatoare. Nu s-a pus în executare nicio sentinţă, 
considerându-se că după războiul devastator e nevoie de o perioadă de linişte, de reculegere, de 
detensionare şi reaşezare a relaţiilor interetnice pentru ca asemenea bestialităţi să nu se mai 
repete. Aşa au gândit autorităţile române, dar atitudinea lor conciliantă n-a reuşit să tempereze 
spiritul revanşard şi să stingă focarele de iredentism. Şi după război conducerea Ungariei a 
recurs la fel de fel de provocări împotriva României, întreţinând prin diasporă, mai ales, 
stigmatul aşa-zisei nedreptăţi istorice şi dreptul ei asupra Transilvaniei. 

Acţiunile provocatoare şi revanşarde s-au intensificat după 1990, când statul român a intrat 
într-un proces de reforme care i-au slăbit forţa de a se apăra împotriva unor riscuri ce vin din 
partea statului vecin şi care sunt atentate la unitatea şi integritatea sa.  

Iredentismul maghiar n-a încetat să se manifeste practic niciodată şi acest fapt ar trebui să 
constituie un serios motiv de îngrijorare pentru români, în general, şi românii ardeleni, în 
special.  

Declaraţia preşedintelui R. Ungaria, Arpad Göncz, din 1991, este cât se poate de 
edificatoare în această privinţă. „În ceea ce priveşte Transilvania - spunea acesta - există o 
singură alternativă: naţiunea ungară - înainte şi după Tratatul de la Trianon - ţine în modul cel 
mai ferm la dreptul ei de proprietate asupra întregii Transilvanii. Nu va exista niciodată o 
generaţie de unguri dispusă să renunţe la acest sfânt drept istoric. Naţiunea ungară este gata 
în orice clipă să ia arma în mână pentru a-şi exercita acest drept, sacrificându-şi chiar viaţa în 
luptă, fiindcă fără Transilvania nu poate să existe un stat ungar, nicio misiune ungară şi nici 
viaţă Ungurească”. 

Asemenea declaraţii, mai mult sau mai puţin directe, sunt făcute frecvent şi de liderii 
UDMR-ului, care susţin şi pretind autonomia Ţinutului Secuiesc. În acest scop au şi introdus pe 
ordinea de zi a Parlamentului României un proiect de lege, deşi prevederile sale sunt 
neconstituţionale, iar prin gestul lor încalcă vădit Constituţia şi jurământul pe care l-au depus la 
preluarea mandatului.  

În faţa acestor atacuri autorităţile statului român rămân în continuare inactive şi încearcă să 
detensioneze astfel de situaţii prin compromisuri. Însă aceste compromisuri n-au făcut altceva 
decât să întărească elementul maghiar în Transilvania în detrimentul celui român, adică să se 
maghiarizeze forţat acest teritoriu, ajungându-se ca un eventual rapt teritorial să nu mai 
întâmpine vreo rezistenţă românească.  

Trebui să avem în vedere că nu numai românii, dar şi ungurii ce trăiesc în Transilvania 
privesc cu îngrijorare aceste politici de înăsprire a relaţiilor interetnice. Nu toţi au curajul unor 
reacţii publice, însă vocile celor care îndrăznesc trebuie să se facă auzite pentru că în mod sigur 
ele nu sunt izolate. De exemplu, un şofer român de etnie maghiară poartă tricolorul ţării pe 
parbrizul tirului pe care-l conduce. Gestul lui, cam nefiresc pentru unii, a provocat un răspuns 
excepţional la întrebarea de ce-l poartă. „Sunt etnic maghiar - a spus acest cetăţean - iar România 
este ţara unde m-am născut şi trăiesc, cum să nu-i port tricolorul?!”.[9] Lesne se poate deduce 
că acest om a avut parte de o educaţie normală, o educaţie ce nu ia insuflat ostilitatea faţă de 
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ţara în care trăieşte şi nici ura faţă de cei de altă etnie. Îşi recunoaşte originea etnică, nu o neagă, 
dar respectă ţara în care trăieşte şi care îi asigură condiţii să păstreze tradiţiile, credinţa şi cultura 
moştenite de la înaintaşi, să folosească limba maternă etc. Ar trebui să reflecte asupra acestei 
atitudini civilizate şi umanitare nu numai conaţionalii săi care tulbură apele unei convieţuiri 
paşnice cu etnia majoritară, promovând concepţii iredentiste, dar şi românii care se cam 
deromânizează pe fondul unei accentuate subculturi şi a unei propagande de înjosire a neamului 
românesc.  

Ura interetnică şi interconfesională nu este provocată de diferenţele de cultură dintre 
oameni ci de dorinţa unor de a stăpâni iar prin stăpânire să-şi asigure un trai opulent. 
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Rezumat 
Drumul, pe care România l-a parcurs de la Revoluţia din 1989 şi până în prezent, a fost marcat de 

nenumărate evenimente, unele mai bune, iar altele care au marcat, până în prezent, starea de spirit a 
poporului român, din mai multe puncte de vedere. Mediile politice şi cea mai mare parte a clasei sociale 
au răspuns chemării populaţiei, vădit slăbită din punct de vedere economic, de a-şi uni forţele, într-un 
efort comun, în vederea traversării crizei, pe care ţara o resimţea. S-a dezvoltat, aşadar, un sentiment de 
pură umanitate, care a contribuit la dezvoltarea, în cele mai bune condiţii, a ţării noastre, în toate 
sectoarele de activitate. În acest articol doresc să arăt care sunt cele mai însemnate domenii, în care 
activitatea de voluntariat a dezvoltat programe de anvergură şi care au adus reale beneficii societăţii 
româneşti. 

 
Cuvinte-cheie: activitatea de voluntariat; domenii de interes; sectoare de activitate. 
 
1. Consideraţii generale  
Scurgerea unei perioade considerabile de la Revoluţia din 1989 a marcat societatea prin 

modificările substanţiale, pe care le-a produs. Acestea nu puteau să treacă neobservate de către 
cercetătorii din diferite domenii de activitate, de la cel economic la cel cultural, de la cel 
educaţional, la cel umanitar. Din acest considerent, am considerat necesar să exprim unele 
puncte de vedere pertinente, pe acest subiect, cu privire la modul în care societatea civilă a 
reacţionat imediat după revoluţie, precum şi ulterior, până în prezent. Iată, că la câteva decenii 
de la acest eveniment, a sosit timpul să aruncăm o privire către trecut, să analizăm realizările 
înregistrate în domeniul voluntariatului, să cântărim cu precizie situaţia de la momentul contem-
poran, dar, în egală măsură trebuie să reflectăm asupra viitorului, care este atât de aproape.  

Din cele mai vechi timpuri, popoarele au simţit nevoia de întrajutorare, de acordare a 
asistenţei la nevoie, asistenţă venită uneori din partea cetăţenilor, atunci când statul, prin institu-
ţiile şi organizaţiile sale, nu a putut răspunde nevoilor acestora.  

Este adevărat, că statul cunoaşte cel mai bine structura populaţiei, domeniile de activitate, 
în care este obligat să implice instituţiile abilitate, dar, cu toate acestea, cetăţenii nu au rămas 
pasivi, indiferenţi, în faţa nenumăratelor provocări, care s-au abătut asupra poporului român.  

Cât priveşte activitatea de voluntariat din ţara noastră, ceea ce este de remarcat este că 
aceasta s-a născut, am putea spune, odată cu poporul român. Altfel spus, această activitate a 
existat dintotdeauna, dar s-a dezvoltat treptat-treptat, funcţie de nevoile, pe care cetăţenii le-au 
avut, într-o anumită perioadă istorică sau, mai precis, în contextul anumitor evenimente, aşa 
cum au fost primul şi cel de-al doilea Război Mondial, spre exemplu. Însă, cât priveşte studiul 
de faţă, suntem interesaţi de a pune în discuţie activitatea de voluntariat din România, după 
instaurarea democraţiei şi a statului de drept în ţara noastră.  

Consider, că până în prezent, această activitate s-a dezvoltat într-o anumită direcţie, a 
cunoscut abordări diferite, în contexte diferite şi în legătură cu nevoile complexe ale cetăţenilor 
ţării. Din acest considerent, suntem obligaţi să facem o „radiografie” a celor mai importante 
domenii de activitate, în care voluntariatul a pătruns şi unde şi-a adus o contribuţie vădită.  
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2. Implicarea în domenii de activitate 
Activitatea de voluntariat presupune un corolar, care reuneşte factori şi simboluri, aplicate 

în cele mai diverse domenii de activitate, de la cel sportiv, la educaţie, cultură, asistenţă socială 
[1]. Între cei mai reprezentativi factori, „care au favorizat dezvoltarea activităţii de voluntariat, 
sunt destul de variaţi, oscilând în principal între deficienţele sociale, marcate de neajunsurile 
de ordin financiar, care s-au remarcat în ultima perioadă de timp, la diverse instituţii publice, 
finanţate de la bugetul de stat” [2]. 

 
2.1.  În domeniul învăţământului. În domeniul învăţământului, activitatea de voluntariat 

în România a cunoscut o rapiditate, dat fiind faptul că acest domeniu a fost destul de mult vitregit 
în ultima perioadă de timp. Schimbările postrevoluţionare ale acestuia au determinat modificări 
corespunzătoare, atât legate de organizarea procesului educaţional, cât şi cu privire la 
managementul instituţional.   

Mai mult decât atât, autorităţile guvernamentale ale vremii aveau să-şi focalizeze atenţia cu 
precădere asupra diferitelor domenii de activitate, care necesitau urgenţă [3]. Într-un context 
destul de fragil, cu resurse minime, ţara noastră a impus, totuşi, un stil disciplinat, care să ducă 
la soluţionarea acestor nevoi, la realizarea unui echilibru între cerinţele populaţiei şi societatea 
în ansamblul ei.  

Aşadar, în domeniul învăţământului gimnazial şi liceal, grupuri de cetăţeni, coordonaţi de 
asociaţii de voluntari, de regulă organizaţi în jurul unor fundaţii sau chiar instituţii de profil, au 
pus bazele unui adevărat stil cetăţenesc, în acord cu imperativele societăţii şi cu slaba implicare 
a autorităţilor în acest domeniu. Activitatea de voluntariat s-a făcut remarcată deopotrivă la sate 
şi în oraşe, acolo unde se cerea o astfel de implicare.  

La sate, dascălii sunt cei care adunau în jurul lor tineri interesaţi de activităţi de voluntariat, 
care, cu mare dăruire, au participat la evenimente ale comunităţilor locale.  

Legislaţia în materie civilă a permis efectuarea unor lucrări din donaţii, prin amabilitatea 
persoanelor care au dorit să acorde ajutor comunităţilor din care făceau parte. Astfel, prin 
implicarea în activitatea de voluntariat, s-a creat o adevărată reţea şcolară, care a putut, în scurt 
timp, să asigure desfăşurarea procesului de învăţământ, în bune condiţii. De asemenea, aceste 
activităţi s-au intensificat în ultima perioadă de timp şi au continuat să fie îndeplinite altele noi 
în domeniul învăţământului, care cu timpul a atras din ce în ce mai mulţi voluntari. La momentul 
actual, de asemenea, legea privind voluntariatul în România reglementează normele juridice 
referitoare la principiile, care se aplică într-o astfel de activitate [4]. 

La momentul prezent, implicarea părinţilor elevilor în dezvoltarea învăţământului este una 
memorabilă. Aceştia se organizează în asociaţii ale părinţilor şi, printr-un efort comun, reuşesc 
să contribuie la îmbunătăţirea condiţiilor de învăţământ ale copiilor lor, acolo unde statul este 
mai puţin prezent, unde nu sunt alocate sume de bani pentru reparaţii utile şi îmbunătăţirea 
condiţiilor de învăţare din şcoli.  

Este adevărat, că procesul de învăţământ, la momentul actual, este greu de realizat fără 
activităţile de voluntariat, la care comunitatea locală participă. De asemenea, elevii înşişi sunt 
parte a unor programe similare de voluntariat, organizate în cadrul şcolilor sau extracuricular, 
dar care implică prezenţa lor. Este vorba despre diferite programe în care sunt implicaţi elevi, 
ce constau în activităţi de ecologizare a unor zone din mediul înconjurător, pe care autorităţile 
le neglijează, din păcate.  

 
2.2.  În domeniul sănătăţii. Domeniul sănătăţii a fost şi este foarte afectat de lipsa fondu-

rilor bugetare, efectele cărora s-au extins pe o perioadă foarte mare de timp. Cu toate eforturile 
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făcute de autorităţi, implicarea cetăţenilor, prin diferite programe de voluntariat, este una activă, 
cu urmări vizibile.  

Pentru a avea rezultatele dorite, voluntarii sunt, de regulă, coordonaţi de către cadrele 
medicale cu pregătire în domeniu. Aceştia cunosc cel mai bine nevoile din sectorul medical, din 
spitale, cu precădere, astfel că cetăţenii implicaţi în aceste domenii provin tot din rândul 
persoanelor calificate.  

Au fost alocate sume mari de bani pentru redresarea sistemului sanitar după revoluţie, cu 
toate acestea, participarea voluntarilor a însemnat un punct forte pe harta umanitară a ţării.  

Persoanele implicate în astfel de activităţi au o oarecare experienţă, dobândită chiar în acest 
domeniu. S-a dezvoltat, din acest punct de vedere, un adevărat simţ civic în rândul populaţiei 
civile, care, din motive de solidaritate, a ales să participe în activităţi de voluntariat în spitalele 
şi clinicile din România, un segment important îl constituie sistemul de urgenţe, pe care 
voluntariatul nu l-a ocolit.    

Şi la momentul actual, activitatea de voluntariat din unităţile sanitare sau ale Crucii Roşii 
este una foarte bine pusă la punct. Legislaţia sanitară permite efectuarea anumitor activităţi de 
voluntariat de către persoanele, care doresc să ia parte la astfel de activităţi.   

 
3. Principii directoare în activitatea de voluntariat 
Activitatea de voluntariat este, la momentul actual, marcată de o serie de principii 

directoare, unele cu tradiţie în domeniu, iar altele având caracter de noutate.  
În cadrul secţiunilor următoare, vor fi aduse în discuţie fiecare din aceste categorii de 

principii directoare, care se aplică cu precădere în activitatea de voluntariat.  
 
3.1.  Principii tradiţionale. Prin definiţie, principiile tradiţionale au fost parte integrantă a 

activităţii de voluntariat, desfăşurată în ţara noastră de la începutul existenţei acestei instituţii. 
Tradiţia s-a creat în timp, dar, tuturor principiilor subsecvente, li s-au subsumat cele tradiţionale, 
care, în felul acesta, şi-au continuat existenţa în domeniul vizat. În felul acesta, principiile 
tradiţionale au creat ideea de „unitate prin diversitate”.  

Cele mai importante principii directoare tradiţionale ale activităţii de voluntariat sunt cu 
certitudine cele bazate pe etică şi moralitate. Aceste caracteristici au stat la baza fondării 
voluntariatului în România şi continuă să se aplice cu succes şi în ziua de astăzi.  

Etica sau regulile de bună purtare, aşa cum aceasta a fost definită în literatura de specialitate 
[5], este principiul de bază aplicat în activitatea de voluntariat. Etica arată ceea ce trebuie făcut 
în raporturile cu semenii sau în raporturile cu instituţiile publice. Aceasta se adresează voinţei 
voluntarului, învăţându-l că „pentru a ajunge la corectitudine şi cinste trebuie să aibă un 
comportament cinstit în interior, faţă de el însuşi şi faţă de ceilalţi oameni …” [6]. 

Un alt principiu, considerat a fi unul tradiţional, este umanismul. Acesta este dat de faptul 
că „societatea creează un sistem de modalităţi prin efectul cărora, prevederile normelor 
juridice care reglementează această activitate să fie aduse la cunoştinţa cetăţenilor” [7]. S-a 
apreciat, că societatea este focalizată asupra unui nou umanism, unul mult mai dinamic, care 
pune pe primul loc cetăţeanul, persoana aflată la nevoie. Acest mecanism are ca finalitate 
realizarea unui interes pentru întreaga societate [8]. 

Nu în ultimul rând binele, apare, în acest context, ca un principiu tradiţional, prin însăşi 
existenţa acestuia. Binele este caracterizat, între altele, de concordanţa dintre starea de fapt, în 
care este implicat voluntarul, şi regulile generale ale eticii sociale.  
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3.2.  Principii noi. Principiile noi, care caracterizează activitatea de voluntariat, au legătură 
cu normele juridice, norme care fac diferenţa între acestea şi regulile etice. S-a apreciat, că există 
deosebiri esenţiale între cele două categorii enumerate mai sus, însă, cu toate acestea, o legătură 
între cele două există. Această legătură vine în concordanţă cu „teoria îndatoririlor şi cu 
structura moralei, precum şi cu relaţia moralităţii în raport cu valoarea datoriei” [9]. 

Asigurarea unei corespondenţe între etică şi drept asigură, în fapt, un echilibru necesar 
pentru buna funcţionare a activităţii de voluntariat, bazată fiind pe acele principii care se 
subsumează ambelor forme de manifestare, a dreptului şi eticii, în egală măsură.  

Din acest considerent, putem doar să afirmăm, că, între principiile noi, egalitatea şi 
corelarea normelor juridice cu cele ale eticii, au o importanţă deosebită.  

 
3.3. Principii europene. Principiile europene sunt principii de modernitate pentru activi-

tatea de voluntariat. Acestea au fost preluate prin procesul de integrare a ţării noastre în Uniunea 
Europeană, ca o cerinţă de pre-aderare la comunitatea europeană, prin tratatele semnate de 
România.   

Acestea au devenit, în acest mod, parte a dreptului nostru intern, fiind aplicate cu întâietate, 
în caz de conflict legislativ între normele interne şi cele europene. Potrivit Constituţiei, „… 
prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări 
comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, 
cu respectarea prevederilor actului de aderare” [10]. 

În aceeaşi ordine de idei, implicarea societăţii civile la nivel european a făcut posibilă 
consolidarea statutului voluntarului şi activitatea acestuia în diferitele sectoare de activitate. De 
asemenea, aceasta a avut la bază un set de mecanisme de asigurare a transparenţei în 
desfăşurarea oricărei activităţi şi în special a aceleia care se desfăşoară în domeniul public [11], 
precum cele la care am făcut referire mai sus. Este vorba despre educaţie, sănătate, sport, cultură, 
asistenţă socială etc.  

De asemenea, activitatea de voluntariat se bazează pe un parteneriat public-privat, care 
apare ca un principiu-cheie în acest sector de activitate. În literatura de specialitate s-a apreciat, 
că un alt principiu constă în „cooperarea şi coordonarea între administraţia centrală, 
administraţiile locale şi diversele asociaţii ale societăţii civile” [12]. 

Însă, diversitatea activităţii de voluntariat nu poate fi separată de diversitatea principiilor 
fundamentale ale dreptului european, în ansamblul său. Acestea au o aplicabilitate deosebită, în 
conformitate cu atribuţiile profesionale ale persoanei implicate în activitatea socială desfăşurată. 
În ceea ce priveşte activitatea din sectorul public, care are legătură cu cea de voluntariat sau care, 
mai exact, se realizează prin acel parteneriat public-privat, despre care aminteam anterior, aceasta 
are ca referinţă doar dreptul european şi principiile acestuia, care vin să completeze cadrul juridic 
naţional adoptat în această materie cu privire la respectarea drepturilor omului [13]. 

Totodată, o cooperare interstatală este de neconceput, la acest capitol aducându-şi o reală 
contribuţie, în egală măsură, dreptul internaţional şi, în special, dreptul internaţional al 
drepturilor omului şi dreptul umanităţii. 

Alte principii europene, care vin să completeze cadrul normativ în domeniul activităţii de 
voluntariat, se referă la proporţionalitate, imparţialitate [14] şi la respectarea specificităţii 
teritorialităţii şi, implicit, a identităţii naţionale. Aceasta, deoarece actele normative, adoptate la 
nivel european, sancţionează legislaţiile naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene 
care nu asigură respectarea principiului teritorialităţii în plan european, aşa cum reiese din 
tratatele încheiate [15]. 
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Dar, discutând despre principiile europene, care se aplică în activitatea de voluntariat, nu 
putem să nu amintim de principiul egalităţii[16], care apare ca „o egalitate sinonimă cu 
nediscriminarea, trecând prin interzicerea doar a discriminărilor arbitrare şi ajungând până 
la egalitate relativă, justificată prin diferenţa obiectivă de situaţii” [17]. 

 
Concluzii 
De-a lungul timpului, de la Revoluţia din 1989 şi până în prezent, s-a observat o mai mare 

implicare a societăţii civile în activitatea de voluntariat, în cele mai vaste domenii de activitate, 
precum sănătatea, învăţământul, sportul, cultura, asistenţa socială.  

Pe de altă parte, domeniile, în care societatea civilă se implică la momentul prezent, sunt 
cu aproximaţie aceleaşi. Au fost dezvoltate şi sunt puse în practică diverse programe de 
implicare a societăţii civile în acele domenii de activitate, în care nu avem o participare activă 
prin programe guvernamentale. Din nefericire, slaba înzestrare a unor astfel de unităţi, prin sume 
alocate de la bugetul de stat, face ca obţinerea unor rezultate pozitive să fie posibilă cu ajutorul 
participării voluntarilor în astfel de programe de voluntariat.  

Disciplina şi regulile aplicate în domeniul voluntariatului asigură o activitate de calitate şi 
conformă prevederilor legale în materie.      
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Rezumat 
În cuprinsul lucrării este examinată infracţiunea de proxenetism în concepţia noului Cod penal, 

avându-se în vedere elementele preexistente, conţinutul constitutiv, precum şi unele considerente 
referitoare la forme, modalităţi şi sancţiuni. De asemenea, am evidenţiat şi modul în care infracţiunea 
era reglementată în Codul penal Carol al II-lea, cu precizarea unor elemente de identitate între cele două 
reglementări. Am examinat de asemenea şi câteva oportunităţi de aplicare a legii penale mai favorabile 
în situaţii tranzitorii. Elementele de noutate se referă atât la examinarea conţinutului constitutiv al 
infracţiunii, potrivit noii reglementări, cât şi la trimiterea către unele posibile ipoteze de aplicare a legii 
penale mai favorabile. Lucrarea poate fi utilă studenţilor şi masteranzilor facultăţilor de drept, precum 
şi practicienilor din domeniul dreptului penal. Lucrarea face parte dintr-un curs universitar ce urmează 
a fi publicat la Editura Universul Juridic în prima parte a anului viitor. 

 
Cuvinte-cheie: infracţiunea de proxenetism; elemente preexistente; conţinutul constitutiv; forme; 

modalităţi; sancţiuni. 
Clasificare JEL: K14 
 
Introducere 
Infracţiunea de proxenetism constă în fapta uneia sau mai multor persoane fizice sau 

juridice care determină sau înlesneşte practicarea prostituţiei, sau care deşi nu execută acţiunile 
menţionate, obţine foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituţiei. 

Aceste fapte sunt sancţionate mai aspru în cazul în care determinarea la începerea sau 
continuarea practicării prostituţiei s-a realizat prin constrângere sau faţă de un minor. 

În doctrina recentă se susţine că „faptele de practicare la prostituţie sub forma instigării 
sau complicităţii sunt incriminate distinct ca fapte autonome în raport cu care ar putea exista 
acte distincte de participaţie. Pe lângă aceasta, obţinerea de foloase patrimoniale apare atât 
ca scop al  practicării prostituţiei [a se vedea alin. (4) al textului], dar şi ca o modalitate 
distinctă de prostituţie (de pildă, când o persoană este întreţinută din foloase dobândite de 
proxenet). 

Aspectele specifice pe care le îmbracă aceste infracţiuni l-au şi determinat pe legiuitor să 
incrimineze distinct aceste modalităţi atât într-o modalitate normativă simplă cât şi într-o 
modalitate normativă agravată [alin. (2) şi alin. (3)]”1. 

 
1. Legea în vigoare în raport cu legea anterioară 
În Codul penal din 1969 infracţiunea de proxenetism era prevăzută în dispoziţiile art. 329 

sub aceeaşi denumire marginală. 
                                                            

1 Tudorel Toader în George Antoniu (coordonator), George Antoniu, Constantin Duvac, Daniela Iulia 
Lămăşanu, Ilie Pascu, Constantin Sima, Tudorel Toader, Ioana Vasiu, Explicaţii preliminare ale noului Cod penal, 
vol. III, Art. 188-256, Partea specială, Titlul I. Infracţiuni contra persoanei, Titlul II. Infracţiuni contra patrimoniului, 
Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013, p. 160. 
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Cu toate că denumirea marginală este identică, între cele două reglementări constatăm 
următoarele elemente de diferenţiere: 

- în legea în vigoare este incriminată acţiunea de determinare la practicarea prostituţiei, în 
timp ce în legea veche unde este incriminată acţiunea de a îndemna la practicarea prostituţiei; 

- a doua acţiune incriminată în noua lege este obţinerea de foloase patrimoniale de pe urma 
practicării prostituţiei, în timp ce în legea anterioară este incriminată acţiunea de tragerea de 
foloase de pe urma practicării prostituţiei; 

- potrivit noii incriminări, obţinerea de foloase patrimoniale se realizează de pe urma 
practicării prostituţiei de către una sau mai multe persoane, iar potrivit legii anterioare tragerea 
de foloase se realizează de pe urma practicării prostituţiei de către o persoană; 

- în noua incriminare tentativa este pedepsită numai pentru modalitatea agravată prevăzută 
în alin. (2), iar în legea veche tentativa este pedepsită atât în cazul modalităţii tip, cât şi a celor 
agravate; 

- în legea în vigoare, s-a renunţat la modalităţile agravate care privesc recrutarea unei 
persoane pentru prostituţie ori traficul de persoane în acest scop, precum şi la fapta care prezintă 
un caracter grav; 

- diferenţe importante semnalăm şi în ceea ce priveşte limitele de pedeapsă în cazul 
modalităţii agravate care priveşte comiterea faptei faţă de un minor, în legea nouă limitele fiind 
majorate cu jumătate, în timp ce în legea veche, pedeapsa prevăzută este închisoarea de la 5 la 
18 ani şi interzicerea unor drepturi; 

- o ultimă diferenţă priveşte renunţarea legiuitorului la prevederea potrivit căreia, banii 
valorile sau orice alte bunuri care au servit sau au fost destinate să servească, direct sau indirect, 
la comiterea infracţiunilor şi cele care au fost dobândite prin comiterea infracţiunii se confiscă, 
iar dacă acestea nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani; oricum 
această dispoziţie era inutilă, deoarece în toate situaţiile de acest gen sunt incidente dispoziţiile 
art. 112 şi 1121 C. pen. (confiscarea specială şi confiscarea extinsă). 

 
2. Elemente preexistente 
 
2.1. Obiectul juridic. Obiectul juridic principal constă în „relaţiile de convieţuire socială, 

relaţii care presupun procurarea mijloacelor de existenţă prin muncă, în condiţii de respect 
pentru regulile de morală şi de asigurare a demnităţii umane, cu excluderea oricăror acte de 
dobândire a unor foloase patrimoniale din practicarea prostituţiei de una sau mai multe 
persoane. 

Obiectul juridic secundar constă în relaţiile sociale privind integritatea corporală ori 
sănătatea persoanei, când fapta se realizează prin constrângere [în condiţiile alin. (2)] sau 
normala dezvoltare a minorului, când fapta se săvârşeşte asupra unui minor [în condiţiile alin. 
(2)]”2. 

Într-o altă opinie se susţine că „infracţiunea de proxenetism are ca obiect juridic special 
relaţiile sociale privind libertatea psihică şi demnitatea umană împotriva faptelor de 
transformare a actelor sexuale în sursă de trafic”3.  

 

                                                            
2 Ibidem, p. 160. 
3 Norel Neagu, în Vasile Dobrinoiu, Ilie Pascu, Mihai Adrian Hotca, Ioan Chiş, Mirela Gorunescu, Costică 

Păun, Norel Neagu, Maxim Dobrinoiu, Mircea Constantin Sinescu, Noul Cod penal comentat, Partea specială, Ediţia 
a II-a, revăzută şi adăugită,  Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014, p. 137. 
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2.2. Obiectul material. Obiectul material în modalitatea agravată constă în corpul 
persoanei care este constrânsă la practicarea prostituţiei. 

 
2.3. Subiecţii infracţiunii 
a) Subiect activ al infracţiunii poate fi orice persoană fizică sau juridică cu capacitate 

penală. Participaţia penală este posibilă în toate formele sale, coautorat, instigare şi complicitate. 
b) Subiect pasiv principal este statul, iar subiect pasiv secundar poate fi orice persoană 

care practică prostituţia în condiţiile menţionate în textul de incriminare. 
În modalitatea agravată prevăzută în alin. (3) subiectul pasiv este un minor. 
În cazul unei pluralităţi de subiecţi pasivi secundari, se va reţine o singură infracţiune de 

proxenetism, deoarece în textul de incriminare legiuitorul a prevăzut una sau mai multe 
persoane. 

 
3. Structura şi conţinutul juridic al infracţiunii 
 
3.1. Situaţia premisă. În cazul infracţiunii examinate nu avem o situaţie premisă, motiv 

pentru care conţinutul juridic este identic cu conţinutul constitutiv al infracţiunii. 
 
3.2. Conţinutul constitutiv 
A. Latura obiectivă. Elementul material al laturii obiective se realizează prin trei acţiuni 

alternative care constau în: determinarea la practicarea prostituţiei, înlesnirea practicării 
prostituţiei şi obţinerea de foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituţiei. 

Pentru a evita unele interpretări care să nu fie în acord cu voinţa sa, legiuitorul a realizat o 
interpretare legală a sintagmei de practicarea prostituţiei, în textul de incriminare, stabilind că 
prin practicarea prostituţiei se înţelege întreţinerea de acte sexuale cu diferite persoane în 
scopul obţinerii de foloase patrimoniale pentru sine sau pentru altul. 

Din interpretarea dispoziţiilor textului cuprins în art. 213 alin. (4) C. pen. (menţionate mai 
sus), rezultă că nu se va reţine comiterea acestei infracţiuni atunci când sunt întreţinute acte 
sexuale cu diferite persoane în scopul obţinerii unor foloase nepatrimoniale, cum ar fi obţinerea 
unor informaţii, promovarea în diferite funcţii etc., sau când actele sexuale sunt întreţinute cu o 
singură persoană.  

Determinarea la practicarea prostituţiei constă în acţiunea subiectului activ de a convinge 
o persoană să practice prostituţia. Cu excepţia celor care se realizează prin constrângere, nu are 
nicio relevanţă juridică mijloacele folosite pentru a convinge o persoană să practice prostituţia. 

Determinarea „la prostituţie are semnificaţia faptei de instigare, la infracţiune pe care 
legiuitorul a incriminat-o ca infracţiune de sine stătătoare, considerând că prezintă un grad de 
pericol social ridicat, indiferent dacă ulterior luării rezoluţiei infracţionale, se practică sau nu 
actele de prostituţie. În acest din urmă caz, simpla determinare este suficientă pentru existenţa 
infracţiunii”4. 

Într-o altă opinie, asemănătoare, se apreciază că „determinarea (instigarea) la practicarea 
prostituţiei presupune convingerea unei persoane la practicarea prostituţiei sau începerea 
practicării prostituţiei sau atragerea persoanelor cu scopul ca acestea să intre în slujba celui 
care organizează practicarea prostituţiei, fie în ţară, fie în străinătate; fapta nu este tipică dacă 
                                                            

4 Tudorel Toader în, George Antoniu (coordonator), George Antoniu, Constantin Duvac, Daniela Iulia 
Lămăşanu, Ilie Pascu, Constantin Sima, Tudorel Toader, Ioana Vasiu Tudorel Toader în George Antoniu 
(coordonator),  op. cit., p. 161. 
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se reţine un simplu îndemn la practicarea prostituţiei care nu a avut ca efect determinarea 
persoanei vătămate; nu prezintă importanţă pentru reţinerea tipicităţii faptei dacă persoana 
instigată a şi practicat efectiv acte de prostituţie, fapta consumându-se în momentul 
determinării”5.  

Un alt autor apreciază că determinarea la prostituţie „presupune o incitare, o trezire a 
interesului unei persoane pentru ca aceasta să practice prostituţia (de exemplu, prin 
promisiunea unei vieţi uşoare, fără muncă, cu distracţii etc.). Este vorba deci de încurajarea 
sau convingerea unei persoane ca să  practice prostituţia. Aceasta presupune adoptarea de 
către persoana determinată a hotărârii de a practica prostituţia şi trecerea la executarea unor 
acte de practicare a prostituţiei”6. 

Constatăm că în doctrină s-au conturat deja două opinii, una prin care se apreciază că simpla 
determinare la practicarea prostituţiei, fără a fi urmată de acţiunea subiectului pasiv de a practica 
prostituţia întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii examinate, iar cealaltă prin care se 
apreciază că infracţiunea poate fi reţinută în sarcina subiectului activ numai în cazul în care 
subiectul pasiv a trecut la executarea unor acte de practicare a prostituţiei.  

Considerăm că prima opinie este cea corectă, infracţiunea examinată urmând a fi reţinută 
atunci când subiectul activ determină o altă persoană la practicarea prostituţiei, chiar dacă 
subiectul pasiv, după ce a fost convinsă să practice prostituţia, a renunţat la executarea acestei 
acţiuni, indiferent din ce motive (de ordin personal sau oricare altele). 

În acelaşi timp, considerăm că acţiunea de determinare poate îmbrăca două modalităţi, 
respectiv, determinarea la începerea practicării prostituţiei şi determinarea la continuarea 
prostituţiei. 

Dacă determinarea la începerea practicării prostituţiei nu necesită explicaţii suplimentare, 
reprezentând acţiunea subiectului activ de a determina prin orice mijloace o persoană să practice 
prostituţia (aşa cum am menţionat anterior), determinarea la continuarea prostituţiei presupune 
acţiunea subiectului activ care, determină o persoană care deja practică prostituţia, să continue 
această activitate ilegală. Determinarea la continuarea prostituţiei poate să apară în condiţiile în 
care persoane determinată, se hotărăşte să renunţe la această activitate ilegală, sau oricum are 
unele reţineri în continuarea ei. 

În opinia noastră, determinarea la continuarea practicării prostituţiei poate fi comisă de 
către persoane care a determinat începerea practicării prostituţiei sau de către o terţă persoană. 

Pentru existenţa infracţiunii este necesar a se constata că subiectul activ a determinat 
persoana în cauză să continue practicarea prostituţiei. 

Dacă acelaşi subiect activ, a executat atât acţiunea de determinare la începerea prostituţiei, 
cât şi acţiunea de determinare la continuarea practicării prostituţiei, acest aspect are importanţă 
doar în ceea ce priveşte individualizarea sancţiunii de drept penal ce urmează a fi aplicată 
subiectului activ al infracţiunii. 

Apreciem că pentru a putea determina o persoană să practice prostituţia, este necesar ca 
făptuitorul să execute anterior alte acţiuni, respectiv identificarea şi contactarea viitoarelor 
victime. 

Prin înlesnirea practicării prostituţiei se înţelege ajutorul direct dat unei persoane pentru 
practicarea prostituţiei, ajutor care poate consta în: asigurarea transportului până la locul de 
destinaţie, asigurarea cazării şi a altor avantaje de acest gen, asigurarea dată subiectului pasiv al 
                                                            

5 Mihail Udroiu, Drept penal, Partea specială, Sinteze şi grile, Ediţia 3, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2016, p. 142. 
6 Norel Neagu, în Vasile Dobrinoiu, Ilie Pascu, Mihai Adrian Hotca, Ioan Chiş, Mirela Gorunescu, Costică 

Păun, Norel Neagu, Maxim Dobrinoiu, Mircea Constantin Sinescu, op. cit., p. 137. 
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infracţiunii că va fi apărată împotriva violenţelor unor persoane sau asigurarea că va fi apărată 
împotriva unor eventuale acţiuni ale organelor judiciare abilitate (asigurarea poate să privească 
promisiunea unei asistenţa judiciare calificate sau unele acţiuni de corupţie care să vizeze 
organele judiciare ale statului pe teritoriul cărui se desfăşoară activitatea infracţională), 
identificarea unor persoane beneficiare ale activităţii infracţionale etc. 

Din interpretarea dispoziţiilor art. 213 alin. (1) şi alin. (3) C. pen., rezultă că în cazul în care 
prin comiterea infracţiunii în modalitatea înlesnirii practicării prostituţiei, au fost identificate ca 
victime atât persoane majore cât şi minore, pot fi reţinute atât concursul de infracţiuni, cât şi o 
singură infracţiune. 

În acest sens, în practica judiciară s-a solicitat pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru 
dezlegarea de principiu a problemei de drept dacă „în cazul infracţiunii de proxenetism 
prevăzute în art. 213 din Codul penal – în modalitatea înlesnirii practicării prostituţiei, dacă 
faptele sunt săvârşite faţă de o persoană majoră şi de una minoră, sunt realizate elementele 
constitutive ale unei singure infracţiuni prevăzute de art. 213 alin. (1) şi (3 din Codul penal cu 
aplicarea art. 35 alin. (1) din Codul penal sau două infracţiuni aflate în concurs, respectiv  
art. 213 alin. (1) din Codul penal şi art. 213 alin. (3) din Codul penal, ambele cu aplicarea  
art. 38 din Codul penal”. 

Soluţionând această problemă, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în 
materie penală din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie a decis că: „În cazul în care 
infracţiunea de proxenetism, în varianta înlesnirii practicării prostituţiei, se săvârşeşte asupra  
a două sau mai multe persoane vătămate majore şi minore, în „aceeaşi împrejurare”, se va 
reţine o singură infracţiune de proxenetism, prevăzută de art. 213 alin. (1) şi (3) din Codul 
penal în formă simplă. 

Ori de câte ori infracţiunea de proxenetism, în varianta înlesnirii practicării prostituţiei, 
se săvârşeşte asupra a două sau mai multe persoane vătămate majore şi/sau minore, fără 
legătură între ele, se va reţine concurs de infracţiuni, prevăzut de art. 213 alin. (1), art. 213 
alin. (3) sau art. 213 alin. (1) şi (3) din Codul penal, după caz, cu reţinerea dispoziţiilor art. 38 
alin. (1) din Codul penal”7. 

Deşi poate suporta unele discuţii şi interpretări care să nu fie în acord cu soluţia pronunţată, 
apreciem că aceasta este în principiu corectă. 

Obţinerea de foloase materiale de pe urma practicării prostituţiei de către una sau mai 
multe persoane, presupune obţinerea unor avantaje materiale (foloase) de către subiectul activ 
al infracţiunii. Printre foloasele materiale reţinem situaţia în care subiectul activ pretinde 
victimei o anumită sumă de bani sau alte foloase materiale sau întreţinerea acestuia de către 
victimă. 

Considerăm că subiect activ al acestei infracţiuni poate fi atât persoana care a determinat 
sau înlesnit practicarea prostituţiei cât şi orice altă persoană, indiferent de calitatea sa faţă de 
victimă, care obţine foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituţii, dacă acea persoană 
cunoaşte activitatea ilegală desfăşurată de către subiectul pasiv. În condiţiile în care beneficiarul 
foloaselor patrimoniale nu cunoaşte provenienţa foloaselor, infracţiunea nu va putea fi reţinută 
în sarcina sa. 

În cazul în care determinarea la începerea sau continuarea practicării prostituţiei s-a realizat 
prin constrângere sau faţă de un minor, fapta este considerată mai gravă fiind sancţionată în 
consecinţă. 

                                                            
7 Decizia nr. 20/2016 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, complet DCD/P a fost publicată în Monitorul oficial 

al României, Partea I, nr. 927 din 17 noiembrie 2016. 
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Nu prezintă nicio relevanţă juridică actele efectuate de către subiectul activ prin care s-a 
realizat constrângerea victimei, important fiind ca victima să înceapă sau să continue practicarea 
prostituţiei datorită actului sau actelor de constrângere. 

Dacă actele de constrângere întrunesc elementele constitutive ale altor infracţiuni, se va 
reţine un concurs de infracţiuni (spre exemplu, vătămare corporală, loviri sau alte violenţe, 
ameninţare etc.).  

În ceea ce priveşte elementele de diferenţiere dintre infracţiunea de proxenetism şi trafic de 
persoane facem trimitere la subsecţiunea explicaţii complementare din cadrul secţiunii a 2-a din 
prezentul capitol. 

În practica judiciară s-a decis că în cazul în care persoana recrutată a ştiut că scopul 
inculpaţilor este acela ca ea să practice prostituţia şi să primească de la ea o parte din banii 
câştigaţi pe această cale, fără a fi constrânsă ori a se folosi una dintre modalităţile prevăzute în 
art. 12 alin. (1) din Legea nr. 678/2001 (în prezent abrogat, dar trimiterea este de actualitate 
deoarece vizează infracţiunile de trafic de persoane sau trafic de minori), fapta constituie 
infracţiunea de proxenetism, iar nu trafic de persoane incriminată de legea menţionată8. 

Într-o altă speţă s-a decis că identificarea şi contactarea unor persoane de sex feminin 
interesate să plece în străinătate pentru a se prostitua, precum şi transportarea acestora în 
străinătate pentru îndeplinirea acestui scop realizează elementul material al infracţiunii de 
proxenetism în formă agravată, prevăzută de art. 329 alin. (2) C. pen., în sensul îndemnului sau 
înlesnirii practicării prostituţiei9. 

De asemenea, îndemnul şi constrângerea la practicarea prostituţiei de două persoane, 
asigurarea condiţiilor pentru practicarea prostituţiei prin acte repetate timp de mai multe luni, 
constituie infracţiunea continuată de proxenetism, faptele fiind săvârşite în realizarea aceleiaşi 
rezoluţii infracţionale10. 

În practica judiciară recentă, s-a insistat în pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru 
dezlegarea de principiu a problemei de drept pentru varianta înlesnirii practicării prostituţiei, în 
sensul că: „în cazul infracţiunii de proxenetism prevăzută de art. 213 Cod penal – în 
modalitatea înlesnirii practicării prostituţiei, dacă faptele sunt săvârşite faţă de o persoană 
majoră şi una minoră, sunt realizate elementele constitutive ale unei singure infracţiuni prev. 
de art. 213 alin. (1) şi (3) Cod penal cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal sau două infracţiuni 
aflate în concurs, respectiv art. 213 alin. (1) Cod penal şi art. 213 alin. (3) Cod penal, ambele 
cu aplicarea art. 38 Cod penal. 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept 
în materie penală, s-a pronunţat în sensul că: „În cazul în care infracţiunea de proxenetism, în 
varianta înlesnirii practicării prostituţiei, se săvârşeşte asupra a doua sau mai multe persoane 
vătămate majore şi minore, în „aceeaşi împrejurare”, se va reţine o singură infracţiune de 
proxenetism, prev. de art. 213 alin. (1) şi (3) Cod penal, în formă simplă. Ori de câte ori 
infracţiunea de proxenetism, în varianta înlesnirii practicării prostituţiei, se săvârşeşte asupra 
a două sau mai multe persoane vătămate majore şi/sau minore, fără legătură între ele, se va 

                                                            
8 Î.C.C.J., Secţia penală, decizia nr. 2939 din 11 mai 2005, disponibilă pe www.scj.ro; Ion Rusu, Minodora-Ioana 

Bălăn-Rusu, în Alexandru Boroi (coordonator) şi col., op. cit., p. 142.  
9Î.C.C.J., Secţia penală, decizia nr. 654 din 27 ianuarie 2005, în B.J.; Tudorel Toader, A. Stoica, Nicoleta Cristuş, 

op. cit., p. 499. 
10 C.S.J., Secţia penală, decizia nr. 3743 din 12 septembrie 2001, în B.J.; Tudorel Toader, A. Stoica, Nicoleta 

Cristuş, op. cit., p. 499. 
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reţine un concurs de infracţiuni, prev. de art. 213 alin. (1), art. 213 alin. (3) sau art. 213  
alin. (1) şi (3) Cod penal, după caz, cu reţinerea dispoziţiilor art. 38 alin. (1) Cod penal11.  

Aşadar, în raport cu împrejurările concrete ale comiterii acestui gen de fapte, ne putem afla 
în faţa unei infracţiuni continuate sau a unui concurs de infracţiuni. 

În ipoteza în care acţiunile de determinare la începerea sau continuarea practicării 
prostituţiei s-a realizat prin constrângere fapta va fi considerată a fi mai gravă fiind pedepsită 
în consecinţă. 

O altă modalitatea de comitere a infracţiunii este prevăzută în alin. (3) al art. 213 şi se va 
reţine în ipoteza în care faptele prevăzute în alin. (1) sau (2) au fost comise împotriva unui 
minor. 

Pentru existenţa infracţiunii este necesar a se stabili că subiectul activ al infracţiunii a avut 
reprezentarea că victima este un minor. 

Cerinţa esenţială. Pentru întregirea elementului material al laturii obiective este necesar a 
se constata existenţa cerinţei esenţiale care presupune o legătură între activitatea incriminată şi 
practicarea prostituţiei, precum şi obţinerea unor foloase patrimoniale. 

Urmarea imediată constă în crearea unei stări de pericol pentru libertatea sexuală şi psihică 
a unei persoane care este determinată, sau constrânsă la comiterea prostituţiei. 

Între acţiunea făptuitorului şi rezultatul produs trebuie să se constate existenţa legăturii de 
cauzalitate.  

B. Latura subiectivă. Forma de vinovăţie cu care acţionează subiectul activ al infracţiunii 
este intenţia directă; în cazul obţinerii unor foloase patrimoniale de pe urma practicării 
prostituţiei, fapta se poate comite şi cu intenţie indirectă. 

 
4. Forme, modalităţi, sancţiuni 
 
4.1. Forme. Deşi posibile, actele de pregătire, ca forma imperfecte ale infracţiunii, în 

modalitatea tip, nu sunt pedepsite. 
În cazul modalităţii agravate prevăzute în alin. (2), atunci când determinarea la începerea 

sau continuarea practicării prostituţiei se realizează prin constrângere, potrivit dispoziţiilor  
art. 217 C. pen., tentativa se pedepseşte. 

Consumarea infracţiunii are loc în momentul în care făptuitorul a comis acţiunea prin care 
s-a realizat elementul material al laturii obiective urmată de producerea urmării imediate a 
acesteia. 

Astfel, acţiunea de determinare sau înlesnire a practicării prostituţiei, se consumă în mo-
mentul în care făptuitorul, indiferent de modalitate, a determinat o persoană sau i-a înlesnit 
practicarea prostituţiei, indiferent dacă victima a practicat sau nu prostituţia. 

Obţinerea de foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituţiei se consumă în 
momentul în care făptuitorul a realizat un folos material de pe urma practicării prostituţiei de 
către una sau mai multe persoane. 

Tot astfel, acţiunea de determinare la începerea sau continuarea prostituţiei, prin constrân-
gere, se consumă în momentul în care s-a realizat constrângerea, indiferent de modalităţile 
adoptate de făptuitor. 

                                                            
11 I.C.C.J., Secţia penală, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, Decizia nr. 20 

din 11 octombrie 2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 17 noiembrie 2016, 
disponibilă pe www.scj.ro. 
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Epuizarea infracţiunii este posibil să apară la un alt moment (ulterior), decât cel al 
consumării. 

În aceste condiţii, infracţiunea de proxenetism poate să capete forma continuă, dar, mai des, 
forma continuată. 

De regulă, epuizarea infracţiunii va avea loc în momentul în care s-a executat ultima acţiune 
incriminată de lege.  

 
4.2. Modalităţi. Infracţiunea examinată prezintă o modalitatea normativă simplă şi două 

modalităţi normative agravate. 
Modalitatea normativă simplă este prevăzută în art. 213 alin. (1) C. pen., şi, constă în 

determinarea sau înlesnirea practicării prostituţiei ori în obţinerea de foloase patrimoniale de pe 
urma practicării prostituţiei. 

Cele două modalităţi normative agravate constau în determinarea la începerea sau conti-
nuarea practicării prostituţiei prin constrângere sau în executarea acţiunilor incriminate de lege 
faţă de un minor, fiind prevăzute în dispoziţiile art. 213 alin. (2) şi (3) C. pen.   

 
4.3. Sancţiuni. Pentru modalitatea normativă simplă prevăzută în alin. (1), sancţiunea 

prevăzută de lege este închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.  
În cazul modalităţii normative agravate prevăzute la alin. (2) sancţiunea prevăzută de lege 

este închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi, iar în cazul modalităţii 
normative agravate prevăzute în alin. (3), sancţiunea este închisoarea de la 3 la 10 ani şi jumătate 
şi interzicerea exercitării unor drepturi în cazul modalităţii normative tip sau închisoarea de la 4 
ani şi jumătate la 15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.  

 
5. Explicaţii complementare 
 
5.1. Legătura cu alte infracţiuni. Infracţiunea examinată prezintă anumite elemente de 

asemănare, dar şi de diferenţiere cu infracţiunile de trafic de persoane şi trafic de minori. 
 
5.2. Unele aspecte procesuale. Competenţa de judecată în primă instanţă aparţine 

judecătoriei în circumscripţia căreia a fost comisă infracţiunea, cu excepţia cazurilor în care 
calitatea specială a subiectului activ determină competenţa unei instanţe superioare în grad. 

Competenţa de urmărire penală aparţine organelor de cercetare penală ale poliţiei judiciare 
sub supravegherea procurorului ori a procurorului, iar acţiunea penală se pune în mişcare din 
oficiu.  

 
6. Precedente legislative şi situaţii tranzitorii 
 
6.1. Precedente legislative. În legea română, prima incriminare a acestei fapte apare în  

art. 305 alin. (2) din Legea sanitară din 1933, iar ulterior în art. 297 alin. (2) din Legea sanitară 
din 1935. 

În Codul penal Carol al II-lea infracţiunea de proxenetism era prevăzută în art. 436 cu 
denumirea „proxenetism”, acelaşi cod prevăzând în art. 437 o unele modalităţi agravate ale 
infracţiunii, iar în art. 438 alte modalităţi agravate care sunt pedepsite mai aspru.  

Astfel, potrivit art. 436 din Codul penal Carol al II-lea „Oricine procură cuiva, în mod 
obişnuit şi în scopul de a realiza un folos material, o persoană pentru săvârşirea de acte sexuale 
sau acte de inversiune sexuală, comite delictul de proxenetism şi se pedepseşte cu închisoare 
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corecţională de la 6 luni la 2 ani, amendă de la 2.000 la 5.000 lei şi interdicţie corecţională de 
la unu la 2 ani”. 

În comentariul realizat în legătură cu această infracţiuni se susţinea că: „Art. 436 incri-
minează în termeni formali activitatea proxenetului propriu zis, adică, a aceluia care pentru 
câştig material face, în mod obişnuit, oficial de intermediar între femeile sau persoanele care se 
dedau la prostituţiune şi bărbaţii care doresc satisfacerea pasiunilor lor sexuale.  

Proxeneţii sunt mai ales acei care ţin case de toleranţă, sau ceva asemănător, autorizate sau 
clandestine; şi acei, care chiar fără să aibă o casă de toleranţă, exercită această meserie în mod 
obişnuit, procurând sau oferind femei ori fete tinere – numite trufandale -, caselor de toleranţă 
sau unor anume clienţi, ori pasagerilor din hoteluri… 

Proxenetismul este un delict prin care legiuitorul protejează bunele moravuri”12. 
Aşa cum am precizat mai sus, în art. 437 sunt prevăzute trei modalităţi normative agravate 

ale infracţiunii de la art. 436, care se vor reţine în următoarele situaţii: 
 „1. Acela care determină o femeie, care nu este considerată în public ca prostituată, de a 

intra într’o casă în care s’ar practica prostituţia, în scopul arătat în articolul precedent. 
2. Acela care reţine o femeie, contra voinţei ei, sub orice pretext, într’o casă în care s-ar 

practica prostituţia. 
Pedeapsa în cazurile prevăzute la acest articol este acea prescrisă în art. 433, alin. 1. 
Pedeapsa este închisoarea corecţională de la 3 la 6 ani, amendă de la 2.000 la 5.000 lei, şi 

interdicţia corecţională de la unu la 3 ani, în ambele cazuri ale acestui articol, când femeia nu 
are vârsta de 21 ani împliniţi”13. 

În art. 438 sunt prevăzute ultimele modalităţi normative agravate, pedepsite mai aspru, care 
se vor reţine în cazurile în care proxenetismul se comite prin violenţă, ameninţare, fraudă sau 
întrebuinţare de stupefiante, ori de către o persoană din cele prevăzute în art. 433 alin. ultim 
(ascendent, fie în linie directă sau prin alianţă, de tatăl sau mama adoptivă, de unul dintre soţi, 
de tutore sau orice altă persoană, căreia victima îi este încredinţată spre îngrijire, educaţie, 
instrucţie, supraveghere sau pază)14.  

Este important de reţinut asemănarea dintre conţinutul juridic al infracţiunii tip din Codul 
penal Carol al II-lea cu cel din legea în vigoare. 

 
6.2. Situaţii tranzitorii. Aplicarea legii penale mai favorabile. Având în vedere diferenţele 

existente între cele două reglementări, precum şi limitele de pedeapsă, considerăm că în situaţii 
tranzitorii, în ceea ce priveşte aplicarea legii penale mai favorabile, ne vom afla în prezenţa 
următoarelor ipoteze: 

a) în cazul comiterii infracţiunii în modalitatea simplă, prevăzută în art. 329 alin. (1)  
C. pen. din 1969, avem în vedere următoarele situaţii: 

- dacă subiectul activ a obţinut foloase nepatrimoniale, infracţiunea este dezincriminată, 
legea penală mai favorabilă fiind legea nouă, care nu sancţionează o asemenea faptă; 

                                                            
12 Ionescu-Dolj în, Const. G. Rătescu, I. Ionescu-Dolj, I. Gr. Perieţeanu, Vintilă Dongoroz, H. Aznavorian, 

Traian Pop, Mihail I. Papadopolu, N. Pavelescu, Codul penal Carol al II-lea, Adnotat, cu un cuvânt înainte de Mircea 
Djuvara, fost Ministru al Justiţiei şi cu o prefaţă de Valeriu Pop fost Ministru al Justiţiei la data votării şi promulgării 
codului, vol. II, Partea specială I, art. 184-442, Editura Librăriei SOCEC & Co., S.A., Bucureşti, 1937, p. 691. 

13 Const. G. Rătescu, I. Ionescu-Dolj, I. Gr. Perieţeanu, Vintilă Dongoroz, H. Aznavorian, Traian Pop, Mihail I. 
Papadopolu, N. Pavelescu, Codul penal Carol al II-lea, Adnotat, cu un cuvânt înainte de Mircea Djuvara, fost 
Ministru al Justiţiei şi cu o prefaţă de Valeriu Pop fost Ministru al Justiţiei la data votării şi promulgării codului,  
vol. II, Partea specială I, art. 184-442, Editura Librăriei SOCEC & Co., S.A., Bucureşti, 1937, p. 694. 

14 Ibidem, p. 683. 
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- în celelalte cazuri, deoarece limitele speciale ale pedepselor prevăzute de lege sunt 
identice (închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi), legea penală mai 
favorabilă, poate fi atât legea nouă, cât şi legea veche; astfel, va fi mai favorabilă de fiecare dată 
legea veche, atunci când se reţin circumstanţe atenuante, în timp ce  în cazul în care sunt reţinute 
circumstanţe agravante legea penală mai favorabilă va fi legea nouă; dacă nu sunt reţinute 
circumstanţe atenuante sau agravante, se va aplica, de regulă, legea nouă; 

b) în cazul comiterii infracţiunii prevăzute în art. 329 alin. (2) C. pen. din 1969 (în 
modalitatea constrângerii), avem în vedere următoarele situaţii: 

- deoarece limitele speciale ale pedepselor prevăzute de lege sunt identice (închisoare de la 
3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi), legea penală mai favorabilă, poate fi atât 
legea nouă, cât şi legea veche; astfel, va fi mai favorabilă de fiecare dată legea veche, atunci 
când se reţin circumstanţe atenuante, în timp ce  în cazul în care sunt reţinute circumstanţe 
agravante legea penală mai favorabilă va fi legea nouă; dacă nu sunt reţinute circumstanţe 
atenuante sau agravante, se va aplica, de regulă, legea nouă; 

- dacă victima este răpită, potrivit legii vechi fapta va întruni elementele constitutive ale 
infracţiunii de trafic de persoane, caz în care legea penală mai favorabilă va putea fi oricare 
dintre ele; 

c) în cazul comiterii infracţiunii prevăzute în art. 329 alin. (3) C. pen. din 1969 (faţă de un 
minor), avem în vedere următoarele situaţii: 

-  dacă avem în vedere limitele diferite de pedeapsă, (închisoarea de la 5 la 18 ani şi 
interzicerea exercitării unor drepturi în legea veche şi închisoare de la 3 la 10,5 ani şi interzicerea 
exercitării unor drepturi sau închisoarea de la 4,5 ani şi 15 ani şi interzicerea exercitării unor 
drepturi în legea nouă), legea penală mai favorabilă poate fi atât legea nouă, cât şi legea veche; 

- dacă vor fi reţinute circumstanţe atenuante legea penală mai favorabilă va fi, de regulă,  
legea veche, iar dacă sunt reţinute circumstanţe agravante, legea penală mai favorabilă va fi, de 
regulă, legea nouă; 

- în sfârşit, în cazul unui concurs de infracţiuni, legea penală mai favorabilă va fi în toate 
împrejurările legea veche. 

 
Concluzii 
În noul Cod penal român infracţiunea de prostituţie a fost dezincriminată, fiind păstrată 

infracţiunea de proxenetism. 
Examinarea realizată a evidenţiat principalele aspecte ce rezultă din analiza conţinutului 

constitutiv al infracţiunii de proxenetism, infracţiune care prezintă în contextul actual o rată a 
criminalităţii destul de ridicată. 

Pe de altă parte, este necesar a se avea în vedere şi implicaţiile unei asemenea incriminări 
în contextul general al proliferării criminalităţii în acest domeniu la nivel european. 

Am evidenţiat de asemenea şi consecvenţa legiuitorului român în ceea ce priveşte 
incriminarea unor asemenea fapte încă din perioada interbelică, precum şi o asemănarea 
existentă între cele două reglementări (avem în vedere legea în vigoare pe care o raportăm la 
dispoziţiile Codului penal Carol al II-lea). 

Într-o concluzie generală apreciem că incriminarea acestei fapte se dovedeşte a fi necesară 
datorită pericolului concret pe care reprezintă pentru relaţiile de convieţuire socială care implică 
procurarea mijloacelor de existenţă printr-o activitate utilă, recunoscută de lege, în condiţii de 
respect pentru regulile impuse de morală. 
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Pe de altă parte trebuie avute în vedere şi relaţiile sociale care implică integritatea corporală 
sau sănătatea persoanei ori dezvoltarea normală a minorului.  
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Rezumat 
Stabilirea regulilor de incriminare a faptelor ce atentează la valorile de mediu, cu inevitabile 

repercusiuni asupra persoanei şi bunurilor sale, ar fi de neconceput fără o definire a fenomenului cu 
luarea în considerare a prescrierilor date de  ştiinţa şi legislaţia în domeniu. Aceasta se cere în condiţiile 
în care calitatea reglementării în domeniul protecţiei apelor prin măsuri de drept penal este, prin esenţă, 
diminuată de lipsa conlucrării între domeniile dreptului, cel penal cu cel al mediului care se impune tot 
mai insistent în ultima perioadă prin particularităţile sale. 

 
Cuvinte-cheie: poluare; mediu; resurse acvatice; consecinţe prejudiciabile; infracţiune; legislaţie. 
 
Introducere  
Cunoaşterea şi înţelegerea esenţei reglementărilor într-un domeniu sau altul, ar fi de 

neconceput fără o tălmăcire a termenilor prin ai defini, caracteriza, altfel spus, interpreta sub 
toate aspectele şi tehnicile promovate de veacuri de către ştiinţă şi cercetare. Este şi cazul 
noţiunii infracţiunii de poluarea apei, pe fundalul în care dreptul la apă potabilă şi la salubritate 
se înscrie în rândul noilor drepturi fundamentale, emergente ale omului, cu un aspect special şi 
autonom al dreptului la mediu [10, p. 69]. 

 
Metode şi materiale utilizate  
La realizarea studiului de faţă, au fost folosite un spectru larg de surse sub formă de legi, 

manuale, monografii, articole ştiinţifice publicate în ţară şi în străinătate, atât în domeniul 
dreptului penal, cât şi în materie de mediu. Studierea şi analiza acestora nu ar fi fost posibilă în 
mod eficient decât prin utilizarea metodelor de cercetare, de genul: observaţia, metoda 
deducţiei, metoda calitativă, metoda istorică precum şi cea sistemică. 

 
Rezultate obţinute  
Încercarea ştiinţei penale autohtone de a defini şi califica „unilateral” fenomenul poluării, 

în special al apei, s-ar justifica prin faptul că la acel moment (în anul 2002), legislaţia apelor [2] 
nu definea noţiunea de poluare a apei. Însă, ne punem întrebarea, cum rămâne cu celelalte norme 
speciale în domeniul protecţiei apelor, care la acel moment defineau expres noţiunea de poluare 
a apei, printre altele, destul de calitativ pentru timpurile de atunci. Bunăoară, metodica 
provizorie de estimare a prejudiciului cauzat prin încălcarea legislaţiei apelor [6], definea 
poluare apei ca fiind modificarea proprietăţilor apei  (chimice, fizice şi biologice), în urma 
activităţii antropice în comparaţie cu cele naturale, care fac această apă total sau parţial 
improprie pentru utilizare. De fapt o noţiune asemănătoare este oferită şi de altă lege [5] în 
domeniu, adoptată şi mai devreme, încă în anul 1996. Ori, nu existau suficiente surse care să 
arate legiuitorului stilul de interpretare a fenomenului poluării apei. Aceiaşi situaţie este atestată 
şi în doctrină care exact în acea perioadă definea în mod expres şi explicit, inclusiv la nivel 
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naţional, noţiunea de poluarea apei [18, p. 127], iar deja din anul 2011 şi de noua lege a apelor 
[3, art. 2]. Cu toate acestea, nici până astăzi doctrina penală nu şi-a pus întrebarea dacă poziţia 
adoptată atunci cu ocazia definirii noţiunii de poluare a apei la nivel de infracţiune este una 
corectă, nu este contradictorie celei împărtăşite de ştiinţa mediului sau de legislaţia în domeniu, 
odată ce în practică ceva nu merge cu incriminarea penală a categoriilor de fapte avute în vedere. 
Ori, nu se mai săvârşesc infracţiuni de poluare a apei?, de ce atunci toate statisticile şi strategiile 
de dezvoltare durabilă a componentei discutate-apa-demonstrează compoziţia alterată a apelor 
de pe teritoriul Republicii Moldova. În consecinţă, toate aceste considerente, dar şi cele ale 
faptului că însăşi legislaţia apelor cunoaşte anumite contradicţii în definirea fenomenului 
poluării, determină astăzi la o consolidare a eforturilor ce urmează a fi îndreptate spre a avea o 
viziune unanimă asupra fenomenului poluării apei cu mici diferenţe văzute din optica acţiunilor, 
mijloacelor de săvârşire, gradul de pericol generat, precum şi a gradului de influenţă negativă a 
consecinţelor poluării. În caz contrar, nesupunerea normelor de incriminare penală a faptelor de 
poluare acvatică la cerinţele şi exigenţele pe care le impune materia de mediu, constrânsă, la 
rândul ei a se conforma unor legităţi obiective de funcţionare a factorilor protejaţi, nu are decât 
să avantajeze pe cei tentaţi de îmbogăţirea pe seama poluării resurselor de apă (deversarea fără 
autorizaţie a apelor menajere sau cu nerespectare condiţiilor stabilite).  

Revenind la necesitatea revizuirii conceptului ce a stat până nu demult la baza definirii 
noţiunii de poluare acvatică, insistăm asupra cercetării multidimensionale a fenomenului în 
discuţie cu intenţia explicării particularităţii lui, distingerii de alte fenomene asemănătoare, 
actualmente confundabile, iar ulterior sugerării legiuitorului de a ţine cont de esenţa noţiunii la 
reformularea de mai departe a conceptului de poluare acvatică în materie penală. 

Înainte de toate, ţinem să amintim că termenul poluare este folosit şi trebuie să fie folosit 
doar în contextul descrierii acţiunilor de degradare, alterare, viciere sau, altfel spus, acţiunii ce 
fac să devină nocivă o componentă sau alta a mediului. Deşi este sinonim cu termenii: a murdări, 
a profana, a infecta, impurifica, aceştia din urmă sunt utilizaţi în contexte diferite, pentru a 
descrie o stare similară, dar caracteristică altor categorii de bunuri, altele decât cele de mediu 
(factori de mediu: apă, sol, aer, floră sau faună etc.). Or, atunci când este murdărit, pângărit sau 
profanat un bun oarecare (automobil, sacou, casă etc.) nu vom putea spune că acesta a fost 
poluat, iar remedierea se face, de asemenea pe alte căi, după alte reguli şi prin diferite mijloace. 

 Toate aceste precizări, considerăm noi sunt obiective şi adecvate, făcând posibilă distincţia 
între diferite domenii sau mecanisme de responsabilizare, dar şi de percepţie şi exprimare 
corectă sub aspect stilistic şi semantic. În pofida faptului că etimologic cuvântul poluare vine 
din latinescul polluero, -er şi înseamnă a murdări, a pângări, a profana, după cum afirmă şi unii 
autori [13, p. 7] consacraţi domeniului, acesta desemnează o acţiune prin care duce la degradarea 
mediului. Deci, după cum se observă din conţinutul frazei citate, autorul pune accentul pe 
acţiunea prin care se degradează mediul, aparţinând omului, şi pe bună dreptate. Or, aşa cum 
menţionează în aceiaşi lucrare, poluarea constituie, în primul rând, opera omului, el însuşi 
element structural de importanţă capitală a mediului, care beneficiază de rezultatele pozitive ale 
activităţii sale, dar suportă şi calităţile negative ale acesteia. După părerea noastră, anume 
activitatea omului şi consecinţele sale prezintă interes pentru justiţie, mai ales în materie penală, 
deoarece această activitate poate fi şi naturală, ca un fenomen al poluării (vulcani, furtuni, 
producerea unor deşeuri ale activităţii vitale a diferitor specii, viermi, paraziţi etc.), dar care sunt 
nişte fenomene natural-obiective, independente de implicarea omului. Pe această cale trebuie 
de făcut distincţia dintre noţiunile de poluant şi poluator. Doar cel din urmă, poate fi 
responsabilizat prin măsuri juridice de constrângere, fiind omul ce a determinat prin activitatea 



Marcel Boşcaneanu 45 

 

sa modificarea negativă a unei componente de mediu, a influenţat nociv asupra echilibrului 
ecologic, fapta căruia a generat sau cel puţin este susceptibilă de a genera în viitor o daună 
ecologică, adesea ireversibilă şi iremediabilă. Astfel, poluantul poate fi atât de origine naturală 
(vulcan, furtună), cât şi de origine umană (unităţi de transport, întreprinderi), pe când poluator 
poate fi considerat doar omul prin acţiunile sale.  

Deci, până a trece nemijlocit la definirea noţiunii de poluare acvatică, considerăm necesar 
de a face referinţă la primele formulări ale acesteia cu intenţia de a prezenta specificul 
fenomenului din perspectiva delimitării lui de altele efecte care de multe ori sunt consecutive şi 
datorate poluării.  

Încă în anul 1961, în cadrul Conferinţei internaţionale de la Geneva privind situaţia poluării 
apelor din Europa, s-a definit poluarea apei ca fiind „modificarea, directă sau indirectă, a 
compoziţiei sau stării apelor unei surse oarecare, ca urmare a activităţii omului, în aşa măsură 
încât ele devin mai puţin adecvate tuturor sau numai unora din utilizările pe care le pot căpăta 
în stare naturală”. Ulterior, s-au făcut propuneri de completare a acestei definiţii, cu precizări 
privind folosinţele afectate şi aspectele extra economice, degradarea peisajului, stânjenirii 
pescuitului etc., [15, p. 164]. Oprindu-ne pentru o scurtă interpretare asupra sensului noţiunii 
enunţate, este important să punctăm că aceasta înglobează orice activitate a omului, desfăşurată 
prin orice metode sau cu orice fel de mijloace fără a se limita prin a le enumera pe unele sau 
altele, care au modificat doar compoziţia sau starea apelor în aşa fel încât acestea au devenit mai 
puţin adecvate unor sau tuturor utilizatorilor. Aşadar, se consideră poluare a apei doar acţiunile 
ce au generat consecinţe neesenţiale pentru viaţa şi sănătatea omului, acestea chiar, nefiind în 
stare să-i dăuneze dacă se va abţine de la folosinţa apei în condiţii normale. Deci, considerarea 
poluării nu este legată nici într-un fel de daunele aduse mediului sau omului, nefiind necesare 
pentru a o califica. Cu atât mai mult, nici poluarea în general nu se supune cerinţei de a fi însoţită 
de daune asupra mediului sau persoanei, acest lucru fiind clar şi unanim recunoscut încă prin 
anul 1982 în documentele internaţionale cu privire la poluare, intitulate „Regulile de la 
Montreal”. Potrivit acestora se spune că poluarea este „orice introducere de către om în mediu, 
direct sau indirect” a unor substanţe sau energii cu efecte vătămătoare, de natură să pună în 
pericol sănătatea omului, să prejudicieze resursele biologice, ecosistemele şi proprietatea 
materială, să diminueze beneficiile sau să diminueze alte utilizări legitime ale mediului [17, 
 p. 56]. Din această manieră a definirii, observăm că se adaugă doar consecinţele de natură să 
pună în pericol integritatea componentelor de mediu sau sănătatea omului, fără a specifica şi 
obligativitatea existenţei daunei, pentru ca poluarea să fie considerată.  

Ulterior acestei perioade, conţinutul textelor prin care s-a definit noţiunea de poluare a apei 
a cunoscut o evoluţie specifică de la stat la stat sau chiar de la doctrină la stil şi tactică de 
reglementare. Spunem aceasta, pentru a scoate în evidenţă discrepanţele dintre tehnica definirii 
noţiunii în cauză de către doctrina naţională şi cea a reglementării prin intermediul textelor unor 
legi (de mediu sau penale). Cu atât mai mult, divergenţele se identifică nu numai între doctrină 
şi legislaţie, ci chiar între doctrinarii autohtoni, precum şi în legislaţie între unele legi speciale 
ale domeniului, precum între acestea şi cele penale ce incriminează faptele de poluare acvatică. 
Ba mai mult, nici jurisprudenţa nu se grăbeşte în a uniformiza viziunea asupra fenomenului 
poluării apei în procesul de interpretare şi aplicare a legii. Deci, aşa cum spuneam, există o 
diferenţă însemnată între textul Legii apelor nr. 272/2011 ce defineşte noţiunea de poluare a 
apei şi cel al art. 229 din Codul penal al Republicii Moldova ce incriminează aceiaşi faptă, adică 
poluarea apei, nemaivorbind de alte legi speciale în domeniu [5, art. 2]. Potrivit primei, poluarea 
acvatică înseamnă introducere directă sau indirectă, ca rezultat al activităţii umane, a unor 
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substanţe sau a căldurii în aer, apă ori sol care poate prezenta riscuri pentru sănătatea umană 
sau pentru calitatea ecosistemelor acvatice ori a ecosistemelor terestre, ce depind în mod direct 
de ecosistemele acvatice, care duce la deteriorarea bunurilor materiale sau care dăunează ori 
afectează negativ serviciile şi alte folosinţe legale ale mediului. În acelaşi timp, Codul penal al 
Republicii Moldova în art. 229 defineşte poluarea apei drept acţiunea de infectarea sau altă 
impurificare a apelor de suprafaţă ori subterane cu ape uzate sau cu alte deşeuri ale 
întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor industriale, agricole, comunale şi de altă natură, 
dacă aceasta a cauzat daune în proporţii considerabile regnului animal sau vegetal, resurselor 
piscicole, silviculturii, agriculturii sau sănătăţii populaţiei ori a provocat decesul persoanei. 
Prin urmare, din textul noţiunilor prezentate se observă o diferenţă esenţială atât de formulare, 
cât şi de concept, ceea ce nu ar trebui să se întâmple, evident cu excepţia diferenţierii prin 
adăugirea sensului penal, doar în partea ce impune condiţia generării de daune considerabile 
mediului sau persoanei, cu toate că şi aceasta este un subiect ce incită la discuţii. Dar se 
înregistrează şi în legislaţia altor state o diferenţă dintre modul de definire a noţiunii generale 
de poluare a apei şi a celei, aşa numite speciale, odată ce se referă la un domeniu aparte, adică 
cel penal – infracţiune de poluare a apei, însă nu atât de pronunţată, aceasta rezumându-se doar 
la mici diferenţe legate de descrierea acţiunilor condamnabile şi a gradului de pericol al 
consecinţelor poluării pentru mediu sau om. 

Aşadar, potrivit pct. 45 din anexa nr. 1 la Legea apelor a României [4], poluarea apei 
înseamnă introducerea directă sau indirectă, ca rezultat al activităţii umane, a unor substanţe, 
sau a căldurii în aer, apă sau pe sol, care poate dăuna sănătăţii umane sau calităţii 
ecosistemelor acvatice sau celor terestre dependente de cele acvatice, care poate conduce la 
pagube materiale ale proprietăţii, sau care pot dăuna sau obstrucţiona serviciile sau alte 
folosinţe legale ale mediului. La rândul ei, noţiunea infracţiunii de poluare a apei este definită 
prin art. 92 al aceleiaşi legi, care presupune evacuarea, aruncarea sau injectarea în apele de 
suprafaţă şi subterane, în apele maritime interioare sau în apele mării teritoriale de ape uzate, 
deşeuri, reziduuri sau produse de orice fel, care conţin substanţe, bacterii sau microbi în 
cantitate sau concentraţie care poate schimba caracteristicile apei, punând în pericol viaţa, 
sănătatea şi integritatea corporală a persoanelor, viaţa animalelor, mediul înconjurător, 
producţia agricolă sau industrială ori fondul piscicol, constituie infracţiune. 

După cum se observă din compararea textelor din legea apelor a României şi cea a 
Republicii Moldova ce definesc noţiunea de poluare a apei, cea din legislaţia de mediu a ţării 
noastre este inspirată în mare parte din legislaţia României datorită aceloraşi tendinţe, credem 
noi, de armonizare cu cea a Consiliului Europei: nr. 2000/60/CE din 23 octombrie 2000 privind 
stabilirea unui cadru de politică comunitară în domeniul resurselor de apă1. Astfel, textul 
noţiunii în cauză este preluat de doctrina autohtonă, regăsindu-se deja din 2014 în diferite lucrări 
cu caracter metodico-didactic [12, p. 74]. Din păcate, acelaşi lucru nu se întâmplă la nivel de 
reglementare. 

Deci, dincolo de problema neconcordanţei între textele din legile naţionale ce definesc 
noţiunea de poluare a apei, mai constatăm o divergenţă de opinii sau, mai bine zis, de inspirare 

                                                            
1 Directiva 2000/60/CE constituie unul din cel mai amplu instrument legislativ la nivel european din domeniul 

protecţiei şi folosirii raţionale a apei. Scopul acestui document constă în stabilirea unui cadru comun pentru protecţia 
apelor de suprafaţă interioare, a apelor tranzitorii şi de coastă şi subterane care să prevină deteriorarea, să prevină şi 
să amelioreze starea actuală a ecosistemelor acvatice, dar şi a ecosistemelor terestre şi a zonelor umede, să promoveze 
utilizarea durabilă a apelor, încetarea imediată a evacuărilor, emisiilor sau pierderilor de substanţe periculoase, 
contribuirea la diminuarea efectelor inundaţiilor şi secetei.  
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şi prezentare a noţiunii de poluare a apei de către doctrinari în diferitele materiale cu caracter 
didactic sau ştiinţific. Bunăoară, un grup de autori [19, p. 157], cu ocazia elaborării materialului 
metodic destinat inspectorilor de mediu, defineşte noţiunea de poluare a apei drept acţiunile de 
deversare sau introducere prin alte metode a substanţelor nocive în obiectivele de apă, care 
duc la înrăutăţirea calităţii ori negativ influenţează starea lor, a terenurilor aferente – acţiuni 
interzise sau limitate special de actele normative acvatice. Un alt autor [8, p. 290] defineşte 
noţiunea de poluare a apei în sensul alterării proprietăţilor fizice, chimice sau biologice ale apei, 
produsă direct sau indirect prin activitatea umană, care face ca apele să devină improprii folosirii 
normale în scopurile în care lucrul acesta era posibil înainte de a surveni alterarea. După cum 
recunoaşte însuşi autorul, această din urmă definiţie a poluării apei este cea mai reuşită, fiind 
citată din Legea apelor a României din 1974 [4, art. 10 alin. 2] care a păstrat acest conţinut şi în 
pct. 20 din anexa nr. 1 a Legii apelor din 1996, potrivit căruia poluarea apei înseamnă orice 
alterare fizică, chimică, biologică sau bacteriologică a apei, peste o limită admisibilă stabilită, 
inclusiv depăşirea nivelului natural de radioactivitate produsă direct sau indirect de activităţi 
umane, care o fac improprie pentru o folosire normală în scopurile în care această folosire era 
posibilă înainte de a interveni alterarea. După anul 2006 aceasta a fost modificată, actualmente 
regăsindu-se în conţinutul art. 51 din anexa nr. 1 la Legea apelor a României, cu textul citat mai 
sus. Calitatea definirii respective este sesizată şi de alţi autori autohtoni [16, p. 24], chiar în 
timpurile mai actuale, agreând şi citând în lucrările lor aceiaşi noţiune.  

În ceea ce priveşte poziţia celor ce înfăptuiesc justiţia asupra esenţei şi conţinutului noţiunii 
de poluare a apei, constatăm că aceasta în general nu se conformează uniformităţii, aderând prin 
intermediul adoptării unor hotărâri explicative [7, pct. 27] la o noţiune mai veche, formulată 
încă în anul 1961 în cadrul Conferinţei de la Geneva privind situaţia apelor din Europa.  

 După o amplă analiză a conţinutului şi sensului textului ce defineşte infracţiunea de 
poluare a apei la nivel naţional, ne permite să distingem conceptul ce a stat la baza formulării 
conţinutului normei de incriminare penală a faptei ce o caracterizează. Evident, este un concept, 
după părerea noastră greşit, ce are ca punct de reper gravitatea consecinţelor poluării apei asupra 
mediului şi persoanei, deşi însuşi titlul infracţiunii se rezumă la sintagma „poluarea apei” fără a 
cuprinde şi daunele considerabile, ceea ce ne face să credem că ar fi fost mai corect. În acest 
caz, dispăreau toate nedumeririle şi pretenţiile asupra conţinutului normei de la art. 229 CP RM, 
având dreptul de a o intitula „Cauzarea de daune în urma poluării apei”, iar infracţiunea de 
poluare a apei urma să fie prevăzută de o normă aparte, care să prevadă o altă sancţiune, mai 
blândă în comparaţie cu prima. Cu toate că varianta înscenată nu e una din cele mai reuşite, 
totuşi pare a fi una mult mai inspirată decât actuala. Prin urmare, modelul după care a fost 
formulat textul actualei norme, poate crea confuzii grave, fiind temei pentru a înţelege că 
poluarea apei este aceeaşi daună de mediu, odată ce este reglementată printr-o singură normă, 
respectiv este supusă aceleiaşi pedepse.  

Deci, în împrejurările în care ne-am pomenit, ne vedem obligaţi să explicăm că deşi 
poluarea descrie starea degradată a unor factori de mediu, aceasta nici pe departe nu este 
echivalentul daunei de mediu. Poluarea constituie un dezechilibru, o stare de nesiguranţă, o 
disfuncţie a componentelor de mediu generată prin simpla vătămare, atingere neesenţială ce se 
poate restabili, reechilibra fără intervenţia omului chiar. În acelaşi timp, starea de poluare 
reprezintă o sursă de pericol la adresa mediului ce riscă să se transforme în daune atunci când 
nu reuşeşte să se reechilibreze fără intervenţia omului, fapt ce presupune deja cheltuieli necesare 
a fi suportate de autorităţile pentru depoluare, deci, poluarea este cauza daunei care, de regulă, 
o precede. Aceasta din urmă constituie temeiul declanşării răspunderii penale, cu reale pârghii 
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de responsabilizare, mult mai represive, dar şi mai eficiente în procesul prevenirii daunei. Aşa 
cum afirma autorul român Mircea Duţu într-o lucrare din 1996 [11, p. 120] modificarea unui 
echilibru nu este în mod necesar o sursă de prejudiciu (daună): poate fi vorba de o situaţie 
tranzitorie, prealabilă formării unui nou echilibru. Prejudiciul ecologic presupune o atingere 
care lasă sechele de durată, permanente chiar. Într-adevăr, după cum afirmau şi alţi autori mai 
devreme [9]. Echilibrul ecologic reprezintă o stare de balanţă între componentele mediului şi 
procesele ce contribuie la existenţa îndelungată a sistemelor naturale şi artificiale sau la 
dezvoltarea succesivă a acestora, pe când dezechilibrul ecologic în mediu este considerat drept 
stare anormală, stare de poluare. Ori, după cum susţin şi alţi autori [13, p. 163] poluarea constă 
din acţiuni care pot produce ruperea echilibrului ecologic. 

O altă cauză ce afectează calitatea noţiunii de poluare a apei din perspectivă infracţională, 
iar pe cale de consecinţă face difuză percepţia unei atare componenţe o constituie, credem noi, 
însăşi tehnica formulării textului ce defineşte fenomenul poluării apei atât în legislaţia penală, 
cât şi în doctrină. La prima vedere pare a fi neimportantă constatarea de faţă, însă claritatea cu 
care trebuie să vină legislaţia în materie de mediu asupra unor fenomene specifice ei este 
determinantă în formularea de mai departe a conţinutului şi sensului noţiunilor din alte legi care 
au misiunea de a califica corect şi incrimina faptele descrise. Cheia succesului trebuie căutată 
mai degrabă în simplitate, decât în descrierea exagerată a şirului de acţiuni, mijloace şi 
consecinţe care să ducă la considerarea infracţiunii avute în discuţie. Aşa, de fapt, s-a procedat 
la formularea textului actual al art. 229 CP RM, odată ce enumeră şirul acţiunilor (infectarea şi 
impurificarea), a categoriilor de substanţe (ape uzate sau deşeuri), a surselor de la care provin 
(instituţii, organizaţii, întreprinderi....), precum şi a categoriilor de obiecte la care se atentează. 
Ori, nu devine mai confuz şi neclar, pasibil de interpretare în interese meschine, textul prin care 
legiuitorul se limitează la a numi doar unele acţiuni, substanţe sau surse, evitându-le astfel pe 
toate celelalte. Dacă e să analizăm cu atenţie, sub incidenţa legii penale în textul actual al art. 
229 CP RM nu vor nimeri cei care au aruncat în ape substanţe toxice (carburanţi, detergenţi sau 
pesticide), deoarece aceasta cere pentru considerarea infracţiunii doar impurificarea apelor cu 
ape reziduale sau deşeuri. Acelaşi lucru se întâmplă şi în cazul enumerării surselor de la care 
acestea provin (întreprinderi, instituţii....), creându-se impresia că poluarea apei cu substanţele 
ce provin de la alte entităţi sau persoane nu se referă la infracţiunea descrisă. Tot astfel, deşi 
considerând-o cu mult mai calitativă noţiunea definită prin textul de la art. 2 al Legii apelor, 
rămâne şi ea a fi una „greoaie” şi nesistematizată odată ce se enumeră căile de poluare (direct 
sau indirect), mijloace (prin introducerea în aer, apă sau sol) sau în detalii categoria obiectelor 
de atentare. 

  
Concluzii 
Drept urmare la cele constatate şi sugerate în textul de mai sus, propunem un nou text care 

să definească noţiunea de bază în materie de mediu a fenomenului poluării, care urmează să 
constituie punctul de reper prin a fi preluată la formularea textelor normelor diferitor domenii 
de incriminare.  

 Prin poluarea apei urmează să se înţeleagă modificarea, pe orice căi sau prin orice 
mijloace a compoziţiei apei, ca rezultat al activităţii umane, devenind astfel improprie utilizării 
în condiţii normale şi care poate prezenta pericol pentru mediu natural şi artificial, viaţa şi 
sănătatea omului. 

 După cum se observă, noţiunea recomandată este una generală şi sistematizată, explicită 
şi atotcuprinzătoare, nelăsând loc de interpretare, fără a omite anumite acţiuni, căi sau mijloace 
odată ce se referă la absolut toate.  
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 Pe această „platformă” ar fi binevenită construcţia de mai departe a noţiunii prin care 
urmează a fi definită şi infracţiunea de poluarea apei prin adăugirea acţiunilor condamnabile şi 
a gradului consecinţelor necesare a fi întrunite pentru conferirea caracterului penal.  

 La formularea noţiunii infracţiunii de poluare a apei s-ar putea chiar de mers după 
modelul normei ce incriminează fapta de poluare a apei din Codul penal al Germaniei, care se 
rezumă doar la a menţiona acţiunea care a determinat poluarea şi sancţiunea pentru aceasta. 
Potrivit acesteia orice persoană, care cu intenţie şi fără avea o autorizaţie valabilă, poluează 
apa sau îi alterează calitatea va fi pedepsită cu închisoare de până la 5 ani. Evident, norma 
respectivă urmează doar a fi coroborată cu cea din legea specială în materie (Legea nr. 
272/2011) care explică ce înseamnă poluarea apei. 

 De fapt, această tehnică a reglementării normelor penale este agreată şi apreciată de mult 
timp de către doctrina penală. Încă prin anul 1969, autoarea N. Kuzneţova menţiona într-o 
lucrare de a sa [21, p. 117] că legea penală trebuie să fie cât mai laconică, iar după volum cât 
mai restrânsă. În acelaşi timp, excesul de sistematizare poate deveni chiar mai dăunător pentru 
înţelegere şi distingere a obiectului nemijlocit al infracţiunii, dar şi latura obiectivă prin care se 
exprimă esenţa căilor de atentare. 

 Deci, pentru a ne încadra în limitele rezonabilului impuse de tehnica legiferării, pentru a 
garanta o comoditate mai avansată celor ce urmează a o aplica şi pentru a nu lăsa loc de 
interpretare, considerăm a descrie în textul normei de incriminare a faptei penale de poluare a 
apei componenţa ei în întregime.  

 La etapa de faţă, am vedea noţiunea infracţiunii de poluare a apei definită în sensul 
acţiunii de introducere în ape pe cale directă sau indirectă, ca rezultat al activităţii umane, a 
unor substanţe de orice fel care au schimbat caracteristicile apei generând, astfel, un  pericol 
iminent pentru mediu natural şi artificial, producţia agricolă şi industrială, viaţa şi sănătatea 
omului, constituie infracţiune. 

 
Referinţe bibliografice 
1. Codul penal al Republicii Moldova. nr. 985-XV din 18.04.2002. În: Monitorul Oficial 

al Republicii Moldova nr. 128-129/1012 din.13.09.2002. 
2. Codul apelor al Republicii Moldova, nr. 1532 din  22.06.1993. Monitorul Parlamentului 

nr. 10 din 01.10.1993. Abrogat din 26.10.13 prin LP272 din 23.12.11. 
3. Legea apelor, nr. 272 din  23.12.2011. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova,  

nr. 81 din 26.04.2012.  
4. Legea apelor nr. 107 din 25 septembrie 1996. În: Monitorul Oficial al României,  

nr. 244 din 08.10.1996. 
5. Legea cu privire la zonele şi fâşiile de protecţie a apelor râurilor şi bazinelor de apă,  

nr. 440-XIII din 27.04.1995 din27.04.2012. În: Monitorul Oficial nr. 043 din 03.08.1995. 
6. Hotărârea Ministerului mediului nr. 1808 din 18.08.1999. Metodică provizorie de 

estimare a prejudiciului cauzat mediului înconjurător prin încălcarea legislaţiei apelor 
(poluarea apelor subterane). În: Monitorul Oficial nr. 106  din 30.09.1999. 

7. Hotărârea Plenului CSJ cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a 
unor prevederi ale legislaţiei ecologice în cadrul examinării cauzelor civile, nr. 3 din 24.12.2010.  

8. Borodac A. Manual de drept penal. Partea specială. Chişinău: Tipografia Centrală, 
2004. 622 p. 



50 Devianţă şi criminalitate 

9. Dediu I. Dicţionar - enciclopedic ecologic, Chişinău, 1990. 271 p. 
10. Duţu M., Duţu A. Răspunderea în dreptul mediului. Bucureşti: Editura Academiei 

Române, 2015, 480 p. 
11. Duţu M. Dreptul mediului. Bucureşti: Editura economică, 1996. 369 p. 
12. Isac A., Mărgineanu G., Andreev A. Ghid privind legislaţia în domeniul managementul 

resurselor de apă şi protecţia mediului înconjurător. Chişinău: Elan poligraf, 2014. 304 p. 
13. Lupan E. Tratat de dreptul protecţiei mediului. Bucureşti: C.H. Beck, 2009. 693 p. 
14. Lupan E. Dicţionar de protecţie a mediului. Bucureşti: Lumina Lex, 1997. 231 p. 
15. Marinescu D. Tratat de dreptul mediului. Bucureşti: Universul juridic, 2008. 772 p. 
16. Şaptefraţi C. Dreptul ecologic. Chişinău, 2013, p. 24. 
17. Trofimov I., Ardelean G., Creţu A. Dreptul mediului. Chişinău: Bons Offices, 2015, 

320 p. 
18. Trofimov I. Dreptul mediului. Chişinău: Elena- V.I, 2002. 203 p. 
19. Zamfir P., Strătilă V., Istrati S., c.a. Manual pentru inspectorii de stat de mediu. 

Chişinău: Reclama, 2003. 214 p. 
20. Şaptefraţi C. Dreptul ecologic. Note de curs. Chişinău, 2013. 40 p. 
21. Кузнецова, Н.Ф. Преступление и преступность. Москва: Юридическая 

литература, 1969. 290 с. 
 
Informaţia despre autor: 
Boşcaneanu Marcel 
Doctorand, Academia „Ştefan cel Mare” a MAI 
e-mail: marcel842002@mail.ru 
tel: +37369593182 
INFORMATION ABOUT AUTHOR 
Boşcaneanu Marcel 
PhD student, Academy „Stefan cel Mare” of MIA 
e-mail: marcel842002@mail.ru 
phone: +37369593182 
 
Recenzent: 
Ştefan BELECCIU 
Doctor în drept, conf. univ., Academia „Ştefan cel Mare” a MAI 
Reviewer: 
Ştefan BELECCIU 
PhD in law, associate professor, Academy „Stefan cel Mare” of MIA 



Ionel Bostan 51 

 

 

LEGISLAŢIA PRIVIND EXERCITAREA CONTROLULUI 
FINANCIAR PUBLIC: SCHIMBĂRI DE PONDERE  

ÎN CADRUL RAPORTULUI COERCIŢIE-PREVENŢIE 
 

Prof. univ. dr., Dr.HC Ionel BOSTAN 
Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava, România, 

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative 
E-mail: ionel_bostan@yahoo.com 

 
Rezumat 
Întărirea componentei preventive în exercitarea controlului financiar public vine în opoziţie cu ceea 

ce a operat o perioadă îndelungată pe linia combaterii fraudelor bugetare şi a fenomenelor evazioniste, 
şi anume implementarea unor norme cu vădit caracter punitiv/coercitiv. Frecvent, caracterul de natura 
amintită făcea ca organele de control să întreprindă demersuri disproporţionate în raport cu 
faptele/ilegalităţile constatate, mergându-se uneori la extrem (suspendarea/încheierea afacerii) din lipsa 
unor trepte intermediare/progresive de sancţionare. Plecându-se de la inconveniente de genul 
circumscris aici, autoritatea executivă (prin Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antrepre-
noriat) a fundamentat o nouă normă în materie (proiectul Legii prevenţiei), prin care, între altele, se 
intenţionează interzicerea sancţionării entităţilor „la prima abatere”. Noua conduită preconizată pentru 
cei ce efectuează controlul presupune ca pentru amenzi ori alte sancţiuni (există o listă de cca. 500 
contravenţii - exclusiv cele de ordin penal), companiile să nu mai fie direct sancţionate pecuniar, ci să 
fie mai întâi avertizate, controlorii urmând a reveni după trei luni să constate dacă mai există abaterile 
relevate iniţial. Remarcăm că se are în vedere educarea şi perfecţionarea antreprenorului (mai precis, 
nu se mai administrează sancţiuni dacă mai înainte nu s-a făcut îndrumare/prevenţie), obiectivul 
constituindu-l prevenirea erorilor/abaterilor în sfera controlată. În acest context, prin lucrarea de faţă, 
dorim să venim cu anumite consideraţii, unele de ordin personal, iar altele care îşi au corespondent în 
literatura de specialitate, legislaţie, rapoarte etc. 

 
Cuvinte-cheie: norme financiar-fiscale; ANAF; DGAF; comportament evazionist; control financiar 

public; sancţiuni pecuniare/avertismente; plan de conformare. 
 
Introducere 
Cu certitudine, în orice moment al execuţiei bugetare, dezideratul atingerii unui nivel al 

încasării impozitelor, taxelor şi a altor contribuţii destinate bugetului consolidat al statului, situat 
cât mai aproape de cel programat, există indiferent de trendul economiei – creştere, stagnare ori 
regres. De asemenea, la fel de cert e că activitatea de control financiar-fiscal are rolul ei în 
realizarea unei bune colectări a veniturilor bugetare. În acest sens, mai muţi autori au tratat 
diverse aspecte ale temei abordate, publicând o serie întreagă de studii şi lucrări, care ţin fie de 
domeniul dreptului financiar-fiscal, fie de cel al finanţelor publice1,2,3,4,5,6,7. Însă, înainte de a 
trece la abordarea problematicii controlului fiscal din perspectiva schimbării de pondere în 
cadrul raportului coerciţie-prevenţie, vom face câteva referiri la climatul fiscal autohton, luând 
                                                            

1 Aniţei, Nadia-Cerasela (2011). Drept financiar, Editura Universul Juridic, Bucureşti.  
2 Costas, C.F., Minea, M.S. (2015). Drept fiscal, Editura Universul juridic, Bucureşti.   
3 Drosu-Şaguna, D.; Tofan, Mihaela (2010). Drept financiar şi fiscal european, Editura C.H. Beck, Bucureşti 
4 Costea, I.M. (2011). Optimizarea fiscală: soluţii, limite, jurisprudenţă, Editura CH Beck, Bucureşti. 
5 Niţă, N. (2010). Drept financiar şi fiscal, Editura Tipo Moldova, Iaşi.   
6 Niţă, N. (2008). Descoperirea şi combaterea infracţionalităţii economico-financiare. Valorificarea informa-

ţiilor furnizate de contabilitate, Editura Tehnopress, Iaşi. 
7 Niţă, N. (2011). Euro-Plus Pact and the need to combat tax evasion in Romania. Economy, Cognition, 

Transdisciplinarity Journal, Vol. XIV, Issue no. 1, pp. 267-275, http://www.ugb.ro/etc/etc2011no1/FIN-3-full.pdf 
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în considerare evoluţiile cele mai recente, asociind aici şi o prezentare a rezultatelor activităţii 
de control exercitată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) în ultimul exerciţiu 
bugetar încheiat. 

 
1. Climatul fiscal autohton - evoluţii recente 
La o creştere economică de 4,8%, înregistrată de România în anul 2016, bugetul general 

consolidat a fost conceput cu un deficit bugetar de 2,8% din PIB în termeni cash, respectiv 
2,95% din PIB potrivit ESA 2010. Relaxarea fiscală concretizată în reducerile de taxe prevăzute 
de noul Cod Fiscal (ponderea în PIB a veniturilor fiscale a scăzut abrupt, fiind a doua cea mai 
redusă din UE) şi majorările de cheltuieli cu salariile şi asistenţa socială, au făcut să crească 
deficitul cu peste 2% din PIB faţă de valorile înregistrate în anul 2015. 

 

 
 

Un semnal de alarmă tras, care în opinia noastră nu ar trebui neglijat, rezidă în faptul că 
„România a practicat în perioada 2006-2015 o politică fiscală puternic pro-ciclică, stimulând 
(...) economia în perioadele de expansiune (2006-2008), şi frânând în perioadele în care aceasta 
a operat sub potenţial (2010-2015), contribuind la amplificarea fluctuaţiilor ciclului economic 
şi la accentuarea dezechilibrelor acumulate în economie”8, atrăgându-se, potrivit aceleiaşi surse, 
o „vulnerabilizare a poziţiei finanţelor publice în faţa manifestării unor şocuri, nefiind deloc 
exclusă necesitatea unor corecţii în perioade economice dificile”. Privind lucrurile şi sub 
aspectul structurii veniturilor bugetare, observăm o tendinţă de menţinere constantă (%PIB) a 
încasărilor din impozitul pe venit, impozitul pe profit şi CAS,  aşa cum se prezintă situaţia 
reflectată de Tabelul 1.  

 
Tabelul 1. Evoluţia veniturilor bugetare după standarde ESA 2010 (%PIB)  

 
Sursa: Eurostat, 2017 

                                                            
8 Consiliul fiscal (2017). Raportul pe anul 2016, http://www.consiliulfiscal.ro/RA2016roiunie2017.pdf 
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În raportul sus-invocat, Consiliul fiscal remarcă faptul că în materie de venituri fiscale, din 
motivele deja arătate, reduceri semnificative ale ponderii în PIB, comparativ cu anul precedent, 
au înregistrat încasările din TVA (-1,26%), din accize (-0,12%) din impozitul pe salarii şi venit 
(-0,10%) şi alte impozite şi taxe pe bunuri şi servicii (-0,08%); anumite creşteri ale ponderii în 
PIB au fost înregistrate la impozitul pe profit (0,08%) şi alte impozite şi taxe fiscale (0,03%). 
Or, starea în cauză, legată în principal de relaxarea fiscală amintită, impune respectarea 
disciplinei/legislaţiei financiar-fiscale, dar şi îmbunătăţirea modului de exercitare a controlului 
financiar public, pe linia inspecţiei fiscale şi a controlului antifraudă.   

  
2. Rezultate ale activităţii de control exercitată de Agenţia Naţională de Administrare 

Fiscală (ANAF) 
Activitatea de control exercitată de ANAF vizează un număr relativ ridicat de contribuabili 

- persoane juridice şi fizice9. Numărul de contribuabili înregistraţi la data de 31 decembrie (pe 
tipuri) şi numărul de contribuabili activi persoane juridice, înregistraţi la aceeaşi dată, pe 
categorii de plătitori - conform vectorului fiscal, rezultă din Tabelele 2 şi 3. 

 

Tabel 2. Numărul de contribuabili, pe tipuri (la 31 decembrie 2016) 

 
 

Sursa: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/Buletin_statistic_fiscal_nr_4_2016_05042017.pdf 
 

Tabel 3. Numărul de contribuabili activi - persoane juridice, pe categorii de plătitori  
(la 31 decembrie 2016)

 
 

Sursa: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/Buletin_statistic_fiscal_nr_4_ 2016_05042017.pdf 

                                                            
9 ANAF (2017). Buletin statistic şi fiscal, Trim. IV/2016, https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_ 

R/Buletin_statistic_fiscal_nr_4_2016_05042017.pdf 



54 Devianţă şi criminalitate 

 
Activitatea de antifraudă fiscală a vizat „identificarea şi instrumentarea unor fenomene de 

fraudă fiscală cu implicaţii fiscale negative semnificative asupra bugetului statului, pe baza 
analizei proprii de risc şi a informaţiilor furnizate de instituţii specializate”10. Indicatorii de 
performanţă ai activităţii de antifraudă fiscală sunt redaţi în Tabel 4. 

   
Tabel 4. Indicatori de performanţă - activitatea de antifraudă fiscală 

 
Sursa: 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/Buletin_statistic_fiscal_nr_4_2016_05042017.pdf 
 
Potrivit propriilor raportări ale DGAF, în anul 2016 au fost stabilite sume în valoare de 3,5 

mld. lei, reprezentând prejudicii aferente actelor de sesizare penală (93,7%) şi sancţiuni 
contravenţionale - amenzi şi confiscări (6,3%). Alte realizări au inclus11: (i) personalul din 
cadrul Direcţiei de combatere a fraudelor, detaşat la Parchete (pentru acordarea de suport tehnic 
procurorilor), a stabilit prejudicii cifrate la 5,3 mld. lei şi au contribuit la indisponibilizarea de 
bunuri estimate la 418,3 mil. lei; (ii) Pe linia descoperirii şi combaterii evaziunii fiscale, în anul 
2016 au fost înaintate 705 acte de sesizare penală (prejudiciul însumând 3,3 mld. lei; (iii) Au 
fost instituite 1.366 măsuri asigurătorii pentru active patrimoniale, în valoare totală de 2,0 mld. 
lei, în vederea asigurării recuperării sumelor sustrase de la plata către buget. Pe linia prevenirii 
evaziunii fiscale, urmare acţiunilor de control desfăşurate, s-au dispus sancţiuni 
contravenţionale cifrate la 221 mil. lei12: (i) 22.463 amenzi contravenţionale, în valoare de 141,8 
mil. lei (stabilite mai ales pentru ilegalităţi legate de autorizarea activităţii desfăşurate, 
provenienţa mărfurilor ori dotarea şi utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale); (ii) 
confiscări de numerar din venituri aferente activităţii, în valoare de 79,7 mil. lei, din care 30,8 
mil. lei c/v bunurilor cu provenienţă ilegală; (iii) suspendarea activităţii unui număr de 498 
operatori economici, din care 393 cazuri pentru ilegalităţi în materie de dotare şi utilizare a 
aparatelor de marcat electronice fiscale. Totodată, s-a propus pentru declararea în inactivitate 
fiscală, un număr total de 359 contribuabili. Referindu-ne şi la activitatea de inspecţie fiscală, 
arătăm că obiectivele acesteia includ „continuarea măsurilor de prevenire şi combatere a 
evaziunii fiscale, diminuarea metodelor de evitare a declarării şi plăţii obligaţiilor fiscale, 
creşterea conformării voluntare la declarare şi plată, respectiv o mai bună selecţie a 

                                                            
10 ANAF (2017). Raportul de performanţă pe anul 2016, https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/ 

Raport_performanta2016_07042017.pdf  
11 Idem. 
12 Idem. 
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contribuabililor pentru inspecţie fiscală şi implicit o alocare mai bună a resurselor de inspecţie 
fiscală”13. Indicatorii de performanţă ai activităţii de inspecţie fiscală sunt redaţi în Tabel 5. 

 
Tabel 5. Indicatori de performanţă - activitatea de inspecţie fiscală 

 
Sursa: 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Informatii_R/Buletin_statistic_fiscal_nr_4_2016_05042017.pdf 
 
Rezultatele obţinute la principalii indicatori ale controalelor efectuate la contribuabili 

persoane juridice şi fizice în anul 2016, se prezintă astfel14: (i) inspecţii fiscale şi controale 
inopinate/încrucişate/constatări la faţa locului - 48.676; (ii) obligaţii suplimentare stabilite -  
11,4 mld. lei; (iii) amenzi contravenţionale aplicate - în număr de 9.478; (iv) amenzi 
contravenţionale aplicate - în valoare de 18,8 mil. lei; (v) confiscări de bunuri şi numerar - în 
valoare de 9,4 mil. lei. La toate acestea, se adaugă efectuarea a 2.466 sesizări penale (prejudiciu 
aferent - 6,7 mld. lei),  diminuări de pierderi fiscale cu 2,3 mld. lei şi instituirea unui număr de 
1.804 măsuri asigurătorii, valoarea acestora din urmă situându-se la cca. 2,7 mld. lei.  

 
3. Recente modificări de optică în materie de reglementare a activităţii de control 

financiar 
Aşa cum am arătat anterior, pe linia prevenirii evaziunii fiscale, urmare acţiunilor de control 

desfăşurate de organele ANAF, s-au stabilit 22.463 amenzi contravenţionale, în timp ce numărul 
avertismentelor a fost de 6.612. Proporţia în cauză, explicată şi de cadrul normativ aplicabil în 
materie, vădeşte clar predilecţia inspectorilor către administrarea sancţiunilor de ordin pecuniar. 
Or, nu în toate cazurile acest tip de sancţiuni aduce rezolvările scontate. Aceasta cu atât mai 
mult cu cât, în numeroase situaţii, abaterile de la lege constatate erau datorate mai degrabă 
complexităţii şi ambiguităţilor normelor şi nici pe departe dorinţei de fraudare. De aceea, în cele 
ce urmează vom face unele referiri la ceea ce legiuitorul a gândit spre a aduce ameliorări pe 
planul abordat.  

Este vorba despre introducerea unor reglementări care vizează o masivă reconsiderare a 
componentei preventive în materie de control financiar public, de mare impact pentru afacerile 
de familie şi IMM, aflate adesea în imposibilitatea de a cunoaşte amănunţit orice normă sub 
incidenţa cărora intră.  

                                                            
13 Idem. 
14 Idem. 
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Dorindu-se în ansamblu, un mediu de afaceri mai prietenos, prin Proiectul Legii preven-
ţiei - al cărei scop îl constituie crearea unei serii de instrumente care să asigure prevenirea 
săvârşirii de contravenţii - se vizează „îndrumarea companiilor care nu sunt în conformitate cu 
cerinţele legale şi acordarea unei perioade de 90 de zile pentru a se pune la punct, timp în care 
nu sunt sancţionate”15. Potrivit sursei arătate, „Inspectorii vor fi obligaţi ca pentru peste 500 de 
contravenţii să aplice (în mod real ceea ce înseamnă prevenire - n.ns.), o parte de educare şi 
îndrumare şi să propună un plan de conformare a celor care sunt controlaţi şi să le acorde o 
perioadă de 90 de zile pentru a se conforma, spre a intra în legalitate”. Contravenţiile în cauză 
sunt prevăzute de o multitudine de legi, între care amintim: Legea contabilităţii, Legea 
dialogului social, Legea privind înfiinţarea şi dezvoltarea IMM-urilor, Codul fiscal, Codul de 
procedură fiscală, Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, Codul muncii, Legea privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, Legea privind ucenicia la locul 
de muncă, Legea privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, 
Hotărârea de Guvern privind registrul general de evidenţă a salariaţilor etc. Dacă acestea sunt 
norme care ţin de cadrul normativ curent sub incidenţa căruia intră diverşii agenţi economici, 
nu lipsesc însă nici normele speciale: Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, Legea  
nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, Legea  
nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public, Legea  
nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative etc.  

De subliniat, că toate sancţiunile în discuţie au în comun faptul că se referă la fapte care nu 
prezintă un grad de pericol social ridicat. Aşadar, ar urma ca firmele controlate să nu mai fie 
sancţionate de la prima abatere, ci mai întâi să li se administreze „Avertisment”, înmâ-
nându-li-se şi un plan de conformare/remediere. Ulterior, „În termen de maxim zece zile 
lucrătoare de la data expirării termenului de remediere, autoritatea/instituţia publică cu atribuţii 
de control are obligaţia să reia controlul”, iar dacă „se constată neîndeplinirea de către 
contravenient a obligaţiilor legale conform măsurilor de remediere stabilite, în termenul acordat, 
agentul constatator încheie un alt proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei, prin 
care... aplică sancţiunea/sancţiunile contravenţionale”16. În plus, noua lege obligă agentul 
constatator să verifice, atât în registrul unic de control cât şi în evidenţele autorităţii/instituţiei 
publice din care face parte, dacă contravenientul a beneficiat sau nu de prevenţie, respectiv dacă 
a fost informat cum să respecte legea înainte de a fi sancţionat.  

Apoi, pentru a determina firmele să fie mai responsabile, noua lege include şi un termen de 
trei ani în care societăţile trebuie să demonstreze că nu repetă abaterea pentru care au primit deja 
un avertisment17. În acest sens, prevederea este foarte clară „În cazul în care, în termen de trei 
ani de la data încheierii procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei în 
condiţiile prevăzute la art. 4 - când se aplică sancţiunea avertismentului şi la care anexează un 
plan de remediere - n.a., contravenientul săvârşeşte din nou aceeaşi contravenţie, sunt direct 
aplicabile prevederile legale în vigoare privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor”18.  
                                                            

15 ***Legea prevenţiei a fost adoptată de Senat, 31 Octombrie 2017,  http://www.ziare.com/afaceri/legea-preven 
tiei/legea-preventiei-a-fost-adoptata-de-senat-laufer-se-va-crea-un-mediu-de-afaceri-mai-prietenos-1487480 

16 Senatul României (2017). Proiectul Legii prevenţiei, https://www.senat.ro/Legis/PDF/2017/17L158FS.pdf 
17 Simona Bădulescu (2017). Legea prevenţiei, în linie dreaptă, Naţional, 31 Oct., http://www.national.ro/news/ 

victorie-de-etapa-a-psd-legea-preventiei-in-linie-dreapta-603500.html/#ixzz4xFpLkvPOenational.ro 
18 Senatul României (2017). Proiectul Legii prevenţiei, https://www.senat.ro/Legis/PDF/2017/17L158FS.pdf 
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Pe de altă parte, în materie de îndrumare a entităţilor care fac obiectul controlului, 
autorităţile/instituţiile publice cu atribuţii de control vor avea obligaţii cât se poate de concrete 
şi, în acelaşi timp, utile celor controlaţi. Este vorba despre faptul că acestea ar urma: „a) să 
elaboreze proceduri de îndrumare şi control care să fie utilizate de către toate persoanele 
competente să efectueze activitatea de control;  b) să afişeze pe site-urile proprii speţele cu 
frecvenţă ridicată şi soluţiile de îndrumare emise în aceste cazuri, precum şi procedurile 
elaborate conform lit. a); c) ca în fiecare activitate de control să exercite activ rolul de îndrumare 
pentru evitarea pe viitor a încălcării prevederilor legale (...)”19. De altfel, s-a stipulat obligaţia 
Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, ca în termen de un an de la 
data intrării în vigoare a legii, să dezvolte şi opereze un portal dedicat oferirii în mod centralizat 
de servicii online şi resurse în vederea informării în ceea ce priveşte aspectele arătate anterior.  

Ceea ce remarcăm cu acest prilej, este că nu se mai stipulează expres că facilitatea acordării 
avertismentului şi termenului de conformare nu se acordă în situaţii precum: folosirea muncii 
„la negru”, angajarea cu salariul sub cel minim pe economie ori punerea în pericol a sănătăţii şi 
vieţii consumatorilor, spre deosebire de cele incluse într-o versiune precedentă a respectivului 
proiect de act normativ20. Aceeaşi versiune, după cum arătam într-un alt articol al nostru21, din 
raţiuni de realizare a veniturilor bugetare, interzicea inspectorilor să încheie procese-verbale de 
constatare a neregulilor şi implicit să redacteze planuri de remediere/conformare, neexistând 
aşadar nici termen de remediere/conformare, pentru fapta de întârziere în luarea deciziei de 
impunere ce determină un pericol pentru constatarea situaţiei fiscale reale privind executarea 
obligaţiilor plătitorului sau când urmează să se ia măsuri de executare silită.  

În fine, s-a eliminat şi prevederea legată de faptul că instituţiile de control, în contextul 
îndrumării metodologice exercitate pentru a preveni încălcarea prevederilor legale, ar fi urmat 
„să  răspundă, în termen de 30 de zile de la data înregistrării solicitării, prin emiterea de puncte 
de vedere”22. Raportat la aceasta din urmă, două sunt consecinţele, în opinia noastră. Avem 
astfel de-a face cu o anumită relaxare a responsabilizării autorităţilor administraţiei publice 
centrale şi locale cu atribuţii de control, constatare şi sancţionare a contravenţiilor. Iar, pe de 
altă parte, celor din mediul de afaceri nu li se diminuează tocmai semnificativ posibilitatea 
derapării de la cadrul normativ la care ne-am referit aici, îndrumarea metodologică rămânând 
una departe de a putea fi considerată totală/reală. 

 
Concluzii 
În contextul aducerii în dezbatere publică a necesităţii accentuării unui mediu mai prietenos 

pentru afaceri, am elaborat lucrarea de faţă punând problema întăririi laturii preventive a 
controlului exercitat de instituţiile statului. Înţelegându-se că prevenţia are totuşi anumite limite, 
o relaxare masivă în materie de control fiind imposibilă, date fiind raţiunile de realizare a 
veniturilor bugetare, am recurs (şi) la o abordare a climatului fiscal autohton (evoluţii recente), 
înainte de a prezenta noua viziune a legiuitorului român în materie de reglementare a activităţii 

                                                            
19 Idem. 
20 Eduard Popescu (2017). Legea prevenirii a fost aprobată de senatori, Avocatnet.ro, https://www.avocatnet.ro/ 

content/articles/id_44633/avocatnet.html 
21 Bostan, I. (2017). Responsabilizarea controlorilor (I), Ziarul de Iaşi, Sect. Economic, 3 Aprilie, 

http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/responsabilizarea-controlorilor-i--156380.html 
22 Parlamentul României (2017). Versiunea Proiectului Legii prevenţiei din 30 Martie, http://legestart.ro/wp-

content/uploads/2017/03/proiect-legea-preventiei-13-30.03.2017.pdf 
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de control financiar. Dacă până acum verificările autorităţilor administraţiei publice centrale şi 
locale cu atribuţii de control, constatare şi sancţionare a contravenţiilor, puteau fi considerate de 
tip invaziv şi apreciindu-se că, aşa cum au avut loc, adesea au fost mai degrabă nebenefice – 
pentru agentul economic, dar şi pentru bugetul public, se poate sconta, în perspectivă, pe o 
îmbunătăţire semnificativă, prin instituirea efectivă a regulilor prevenţiei. O componentă 
notabilă a acestora este legată de intenţia de a responsabiliza mai mult instituţiile cu atribuţii de 
control, prin măsuri de ordinul la care am făcut referire în lucrare. Apoi, dincolo de faptul că se 
preconizează ca nicio firmă să nu mai fie sancţionată de la prima abatere, impunerea termenului 
de trei ani de la data aplicării avertismentului, însoţit de planul de remediere/conformare, de a 
nu se repeta săvârşirea aceleiaşi contravenţii (în caz contrar, respectiva favoare 
nemaiacordându-se), determină creşterea vigilenţei la derapaje. Totuşi, faptul că se instituie 
relativ tardiv sistemul în cauză atrage indiscutabile pierderi, dacă avem în vedere că adesea 
organele de control constată abateri de la lege datorate mai degrabă complexităţii şi ambiguităţii 
normelor juridice şi – mai rar - dorinţei subiecţilor de fraudare, care până la urmă au fost 
sancţionaţi. 
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Rezumat:  
De ani de zile se vorbeşte în mediile academice, în revistele de specialitate, în mass-media şi mai 

ales în mediul şcolar, despre prevenirea consumului de droguri (substanţe psihoactive) ca fiind un 
domeniu extrem de important în dezvoltarea psihosocială a copiilor şi adolescenţilor. Pentru ca tinerii 
să facă cele mai bune alegeri în perioada tentaţiilor, aceştia au nevoie de abilităţi de coping, deprinderi 
de viaţă sănătoasă, mecanisme de răspuns vis-a-vis de presiune şi tentaţii, abilităţi de a face faţă 
problemelor interioare. Din perspectiva practicienilor în domeniul prevenirii consumului de substanţe, 
intervenţiile preventive cele mai răspândite şi mai eficiente se întâlnesc la vârsta preadolescenţei şi 
adolescenţei: mediul gimnazial (clasele V-VIII) şi liceu (mai ales, IX-XI). Am pornit cercetarea de la 
întrebarea pertinentă: Este potrivită prevenirea consumului de substanţe la vârste mici? Răspunsul la 
această întrebare va fi dat cu ajutorul unei metodologii de cercetare atât de specialiştii în domeniu, cât 
şi de profesioniştii care lucrează cu şcolarii mici şi preşcolarii. 

 
Cuvinte cheie: prevenire; abilităţi; factori de protecţie; intervenţie preventivă; vârste mici. 
 
1. Introducere. Despre prevenirea consumului de droguri (PCD) 
Conform Dicţionarului Larousse de droguri, toxicomanii şi dependenţe, prevenirea este 

„un ansamblu de strategii, adesea incluse în programe, care vizează să împiedice dezvoltarea 
unei conduite considerată a fi riscantă”1. Dicţionarul Explicativ al Limbii Române traduce 
prevenirea într-un răspuns anticipat faţă de un eveniment care se presupune a fi nociv. Această 
ultimă definiţie duce la două modalităţi de abordare: a) reducerea şi dacă este posibil, eliminarea 
posibilităţii ca un astfel de eveniment să aibă loc; b) reducerea posibilităţii de apariţie a unor 
evenimente ulterioare în legătură cu acelaşi eveniment la care ne-am referit deja.  

A preveni ceva, în sens literal, înseamnă a se evita rezultatele negative specifice care altfel, 
s-ar fi întâmplat. Într-un context profesional, prevenirea este interpretată într-un sens proba-
bilistic, însemnând că probabilitatea pentru manifestarea problemei este redusă faţă de o situaţie 
contra-factuală unde nu a avut loc nicio intervenţie preventivă.2  

Prevenirea consumului de droguri (PCD) este văzută ca alternativă la starea de fapt 
anterioară sau ca o parte a acesteia. Dar pentru ca prevenirea să fie în măsură a răspunde în mod 
corespunzător la provocarea cu care se confruntă, avem nevoie de resurse teoretice şi tehnice. 
De multe ori, PCD este privită ca simplă informare asupra pericolelor consumului de droguri la 
care sunt expuşi adolescenţii şi tinerii, cu precădere. Astfel, prevenirea este confundată cu 
campaniile media sau campaniile de informare cu privire la efectele consumului de droguri. 

                                                            
1 Pavel Abraham (coord.), Denis Richard, Jean-Louis Senon, Dicţionar de droguri, toxicomanii şi dependenţe, 

Editura Ştiinţelor Medicale, Bucureşti, 2005, pp. 660-661 
2 Alfred Uhl, Richard Ives, et. al., Evaluation of the drug prevention activities: theory and practice, Printed at 

the Council of Europe, Strasbourg Cedex, 2010, p.16 
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Nicio dovadă nu a demonstrat faptul că simpla informare ar avea impact asupra comporta-
mentului faţă de consumul de droguri. 

Marea provocare cu care se confruntă PCD constă în găsirea unor variante optime prin care 
tinerii să fie ajutaţi să se simtă bine în propria piele, să facă faţă multiplelor influenţe, precum 
normele sociale, grupul de prieteni, interacţiunea cu egalii, condiţiile de trai şi chiar propriile 
trăsături de caracter. În 1994, Mrazek şi Haggerty3 schimbă paradigma medicală folosită 
anterior - a prevenirii primare, secundare şi terţiare - care nu era tocmai potrivită pentru descri-
erea comportamentului uman atât de complex, mai ales dacă acesta este disfuncţional sau chiar 
patologic. 

Când vorbim despre PCD, ne referim în primul rând la sănătatea individului (din punct de 
vedere fizic, psihic, social, comportamental, al stilurilor de viaţă) şi nu la absenţa bolii, având 
în vedere ansamblul determinanţilor biologici, psihologici, culturali, sociali şi economici. PCD, 
mai ales în rândul tinerilor, îşi propune modificarea comportamentelor negative prin informare 
obiectivă şi de calitate, permiţând identificarea şi alegerea comportamentelor benefice, prin 
oferirea de alternative îndreptate către sănătatea individului, prin abordarea unui discurs unitar 
şi continuu, prin punerea împreună a experienţelor specialiştilor în domeniu, dar şi ale tinerilor 
consumatori, şi lista ar putea continua mult de acum înainte.  

Abordări mai recente schimbă paradigma prevenirii, astfel, aceasta este diferenţiată tot în 
trei categorii (Gordon, 1987): universală, selectivă şi indicată. Gordon a conceput un nou sistem 
de clasificare folosind perspectiva „risc/beneficiu”. El a propus ca riscul individual de 
îmbolnăvire să fie cântărit în comparaţie cu riscul, costul şi disconfortul intervenţiei preventive. 
Aceste categorii preventive sunt descrise mai jos. 

a. Prevenire universală: sunt măsuri de dorit pentru toată lumea, aplicabile în populaţia 
eligibilă. Beneficiile depăşesc costurile pentru toată lumea. 

b. Prevenire selectivă: măsurile sunt de dorit numai atunci când o persoană face parte 
dintr-un subgrup al cărui risc de a deveni bolnav este peste medie. 

c. Prevenire indicată: măsurile sunt dorit pentru o persoană care, în cursul examinărilor, 
manifestă un factor de risc sau o condiţie care prezintă un risc ridicat pentru dezvoltarea viitoare 
a unei boli. 

 
2. Prevenirea consumului de droguri în mediul şcolar (PCDS) 
Prevenirea consumului de droguri în şcoală poate fi considerată un concept periferic, 

datorită creşterii numărului de roluri atribuite instituţiei numită „Şcoală” în ultimul timp, 
datorită intensificării rolului educator al cadrului didactic. PCDS are însă un rol deosebit de 
important în dezvoltarea armonioasă a minorilor şi tinerilor. 

Conform UNODC4, este de dorit ca şcolile să se implice în reducerea cererii de droguri, 
reducerea ofertei de droguri şi atenuarea consecinţelor sociale şi de sănătate ale consumului 
abuziv de droguri, însă, cu accent pe reducerea cererii de droguri. Rolul principal al şcolii este 
de a transmite cunoştinţe, de a învăţa abilităţi şi deprinderi şi de a stabili valori profunde de bază 
în relaţia dintre sănătate şi consumul de droguri. Alături de această misiune educaţională, şcoala 
îşi asumă de cele mai multe ori responsabilitatea de a aborda o varietate de probleme sociale şi 

                                                            
3 Zilli Slaboda, William J. Bukoski, Handbook of Drug Abuse Prevention - Theory, Science and Practice, 

Kluwer Academic, New York, 2003, p. 5 
4 ***, Schools: School-based Education for Drug Abuse Prevention, United Nations Office on Drugs and Crime, 

printed in Austria, 2004, pp. 12-14 
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de sănătate, precum educaţia pentru sănătate ce are drept scop prevenirea abuzului de tutun, 
alcool şi droguri, alături de prevenirea SIDA şi a sarcinilor adolescentine.  

Şcolile ar trebui să asigure astfel de programe, în special odată cu revenirea îngrijorărilor 
faţă de standardele academice. Ele oferă cel mai eficient acces celui mai mare număr de copii şi 
adolescenţi. Mai mult decât atât, mulţi profesori îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu astfel de 
probleme, în special consumul abuziv de droguri care constituie veritabile bariere în îndeplinirea 
cu succes a obiectivelor educaţionale. De exemplu, Departamentul de Educaţie al Statelor Unite 
a inclus între obiectivele îmbunătăţirii calităţii în educaţie şi obiectivul şcoli fără droguri. 

Primele abordări bazate pe şcoală în domeniul prevenirii abuzului de droguri, au la bază 
noţiuni intuitive despre cum să realizeze acest tip de prevenire. Acestea includ: diseminarea 
informaţiilor, educaţia afectivă şi programe alternative. Abordările mai recente ale prevenirii se 
bazează pe teoriile psihologice şi asupra comportamentului uman şi includ formarea abilităţilor 
sociale de rezistenţă şi îmbunătăţirea abordărilor cu privire la competenţe. În final se va arăta 
importanţa dezbaterilor cu privire la dezvoltarea, implementarea, evaluarea şi diseminarea 
programelor de prevenire a consumului de droguri bazate pe şcoală5.  

Profesorul - este motorul procesului de educare şi de transformare a tânărului aflat într-o 
formă de învăţământ. Spunem transformare pentru că elevul este un „material” care se lasă 
modelat (mai mult sau mai puţin) de modelele care transmit valorile şi cunoştinţele unui sistem 
a unor generaţii, bogăţia acumulată în decursul timpului. Practic şcoala, ar trebui să-i înveţe pe 
aceştia să folosească toate cunoştinţele acumulate în timpul anilor de studii, să ajute la formarea 
unor persoane responsabile şi care să se poată descurca în cele mai deosebite situaţii şi să-şi 
dezvolte cât mai bine mecanismul de acumulare a informaţiilor pe tot parcursul vieţii (lifelong 
learning). Acest lucru nu ar fi posibil fără un profesor bun.  

Ideea de specialist în prevenire este destul de nouă având în vedere istoria prevenirii 
consumului şi abuzului de droguri în ţările care se confruntă cu această problematică de mult 
timp, (de exemplu, în Statele Unite, această meserie a apărut în anul 1944, o dată cu înfiinţarea 
a Comitetului Naţional pentru Educaţie în alcoolism şi centre de informare (National Committee 
for Education on Alcoholism - NCEA, în prezent, National Council on Alcoholism and Drug 
Dependence or NCADD) de către doamna Marty Mann, membru fondator şi pionier în domeniu 
alături de E.M. Jellinek). Problematica consumului de alcool era luată în discuţie încă din anii 
1750, însă abia în 1944 ia fiinţă o instituţie naţională care va avea în vedere educaţia ca pre-
venire. Astăzi, mai mult ca oricând, munca în domeniul prevenirii şi asistenţei consumatorilor 
de alcool şi droguri, este necesară. 

Pentru ca munca de prevenire să se realizeze la cele mai înalte standarde, un specialist în 
prevenirea consumului de droguri ar trebui să aibă o serie de abilităţi, competenţe şi calităţi. 
Vom aminti doar câteva: capacitatea de a lucra în echipă (echipa multidisciplinară fiind la baza 
eficienţei în munca cu adolescenţii şi tinerii consumatori de droguri), abilităţi de comunicare 
foarte bine dezvoltate, să fie capabil să organizeze şi să implementeze proiecte şi programe de 
prevenire, să fie familiarizaţi cu ceea ce înseamnă lucrul cu tinerii şi serviciile oferite acestora, 
să fie analitici în munca pe care o desfăşoară, tocmai pentru a putea gestiona anumite cazuri, să 
asigure evaluarea eficientă a serviciilor şi a cazurilor particulare, să deţină informaţii actualizate, 
dovezi pe care le pot prezenta în activităţile desfăşurate în cadrul şcolii sau în alte medii etc.  

                                                            
5 Gilbert J. Botvin, Elizabeth M. Botvin, School – Based Programs – Substance Abuse, Williams & Wilkins, 

1997, pp.764-775 
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3. Particularităţi ale PCD la adolescenţi 
Adolescenţa este perioada marilor transformări, a schimbărilor rapide din toate punctele de 

vedere; există diferite moduri de a caracteriza aceste schimbări ale adolescenţei. Dezvoltarea 
fizică, nivelele de hormoni, capacitatea cognitivă şi modul de acţiune, experienţele sociale şi 
raportarea la sine şi la ceilalţi suferă transformări, trecând de la formele din copilărie la cele din 
viaţa de adult. Altfel spus, adolescenţa reprezintă o poartă către viaţa de adult, iar modificările 
ce o caracterizează devin o adaptare la transformarea copilului în adult. 

Fiind o perioadă tumultoasă, este foarte uşor să devină şi o perioadă vulnerabilă şi plină de 
riscuri din mai multe puncte de vedere. Adolescenţa este marcată adesea de dificultăţi psiholo-
gice importante, care contribuie într-un mediu nefavorabil sau resimţit ca atare, la consumul de 
substanţe psihotrope (medicamente, alcool, tutun, droguri ilegale).6 

Conform dicţionarului de sociologie, 1998, adolescenţa este o etapă distinctă în evoluţia 
individului care se situează între copilărie şi tinereţe, prezentând aspecte caracteristice în plan 
biologic şi psihosocial. Cuprinde două etape: a. preadolescenta (pubertatea), între 12-15 ani;  
b. adolescenţa propriu-zisă, situată între 15-18 ani. Uneori, această a doua etapă de prelungeşte 
peste limita de 18 ani, luând forma unei adolescenţe întârziate, datorită extinderii timpului de 
şcolarizare şi a amânării asumării de responsabilităţi sociale.  

Riscul este un concept cercetat şi utilizat cu precădere în domeniul social (situaţii de risc 
pentru anumite categorii sociale, factori familiali de risc şi protecţie în rândul tinerilor etc.), 
politic (riscurile pierderii alegerilor locale pentru un anumit partid, riscurile alunecării pe o pantă 
doctrinară contrară convingerilor personale-non-etic etc.) şi economic (riscurile bursei, „căderii 
monedei” naţionale, managementul riscului  etc.).  

Vulnerabilitatea presupune posibilitatea de a fi rănit, iar în sens figurat, persoana care are 
părţi slabe şi poate fi atacată uşor.7 O abordare asupra riscurilor şi vulnerabilităţilor apare la 
Denis Richard şi Jean-Louis Senon: Risc = (vulnerabilitate) x (produs) x (expunere). 
Vulnerabilitatea unui individ cuprinde factorii genetici şi factorii psihologici. Factorul produs 
este legat de proprietăţile farmacologice ale substanţei psihotropice, de cantitatea consumată, de 
modalitatea de consum şi de durata acestuia. Evaluarea riscului de dependenţă legat de un 
produs, pentru un individ sau pentru o categorie, trebuie să ţină cont de aceşti trei factori, dar 
niciunul dintre aceste elemente nu poate fi ignorat pentru a autoriza o percepere globală a 
fenomenului. 8 

Astfel, din această perspectivă, adolescenţa, rămâne perioada cu cel mai înalt grad de 
expunere la substanţele cu proprietăţi psihoactive, datorită influenţei anturajului, a dorinţei de 
autonomie, a disponibilităţii substanţelor în mediile pe care aceştia le frecventează. Mare parte 
din resursele unei preveniri eficiente se îndreaptă spre perioada adolescenţei. 

 
3.1. Principii ale PCD la copii şi adolescenţi. Practica ne demonstrează că de cele mai 

multe ori, prevenirea în şcoală se subsumează programelor universale şi anterior, prevenirii 
primare. Măsurile de prevenire primară destinate copiilor şi adolescenţilor au la bază analiza 
programelor adresate direct acestora, desfăşurate pe parcursul a peste 20 ani în Statele Unite. În 
urma acestor cercetări efectuate în privinţa abuzului de droguri, Nationale Institut on Drug 
                                                            

6 Pavel Abraham (coord.), Denis Richard, Jean-Louis Senon, op. cit, p. 356 
7 acad. Ion Coteanu, dr. Luiza Seche, dr. Mircea Seche - Dicţionarul explicativ al limbii române, Ed. Univers 

Enciclopedic, Bucureşti, 1998 
8 Pavel Abraham (coord.),  Richard Denis, Senon Jean-Louis, op. cit., pp.661-662 
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Abuse (NIDA) a identificat principii pentru programele de prevenire în familie, şcoală şi 
comunitate9. Cele legate de şcoală sunt: 

a. Programele de prevenire trebuie proiectate pentru a creşte „factorii de protecţie” şi  a 
anula sau a reduce „factorii de risc”. 

b. Programele de prevenire pot ţinti o varietate de substanţe consumate, precum: tutunul, 
alcoolul, substanţe inhalante şi marijuana, NSP sau pot ţinti doar o zonă a abuzului de droguri 
cum ar fi abuzul de medicamente obţinute pe reţetă. 

c. Programele de prevenire ar trebui să includă pregătirea pentru deprinderi de viaţă în 
general, în vederea dobândirii de abilităţi de rezistenţă la presiunea grupului (atunci când se 
oferă droguri), pentru atitudini personale hotărâte şi pentru angajamente împotriva folosirii de 
droguri şi deprinderi pentru creşterea competenţelor sociale (de exemplu, abilităţi de comu-
nicare, relaţionarea în grup, autoeficacitate şi afirmare). 

d. Programele de prevenire pentru copii şi adolescenţi ar trebui să includă metode 
interactive potrivite dezvoltării, cum ar fi discuţii în cadrul grupurilor şi luarea deciziilor şi 
rezolvarea problemelor în grup, mai degrabă decât tehnici didactice profesorale. 

e. Programele de prevenire ar trebui să includă şi o componentă pentru părinţi sau 
persoanele care îi au în îngrijire, pentru a reîntări ceea ce copiii învaţă despre droguri şi efectele 
lor nocive şi totodată aceasta deschide posibilitatea unor discuţii în familie despre folosirea 
substanţelor legale şi a celor ilegale şi despre politica familiei în legătură cu acestea. 

f. Eforturile de prevenire concentrate pe familie au un mai mare impact decât strategiile ce 
se centrează doar pe copii sau doar pe părinţi. 

g. Programele de prevenire ar trebui să fie pe termen lung, ca intervenţii repetate pentru 
întărirea scopurilor iniţiale de prevenire. De exemplu, eforturile din timpul şcolii să fie 
direcţionate către elevii din şcoala primară sau şcoala generală şi să cuprindă sesiuni de ajutorare 
pentru perioada critică de trecere la liceu. 

h. Şcolile oferă posibilitatea de a ajunge la întreaga populaţie şi servesc totodată ca şi cadre 
pentru subpopulaţii specifice cu risc de abuz de droguri, cum ar fi copiii.  

i. Prevenirea consumului de droguri la adolescenţi prin intervenţii active în familie cu 
probleme de comportament, cu probleme de învăţat sau cu potenţial scăzut. 

j. Programele de prevenire ar trebui adaptate pentru a se adresa naturii specifice 
problemelor abuzului de droguri în cadrul comunităţii locale.  

k. Cu cât este mai mare gradul de risc al populaţiei ţintă cu atât mai intensiv trebuie să fie 
efortul de prevenire, care trebuie început cât mai devreme. 

l. Programele de prevenire ar trebuie să ţină cont de vârstă, de etapa de dezvoltare şi de 
nivelul cultural. 

m. Programele eficiente de prevenire au şi o eficienţă a costurilor. Astfel, pentru fiecare 
ban cheltuit pe prevenirea abuzului de droguri, comunităţile pot economisi de 4 - 5 ori mai mult 
din costurile pentru tratarea şi consilierea abuzului de droguri. 

Au fost identificaţi factori care pot duce la consumul de droguri şi factori care pot împiedica 
începerea consumului de drog. 

În altă ordine de idei, atunci când se iniţiază un program preventiv pentru copii şi 
adolescenţi există un număr de principii ce ar trebui luate în considerare. Aceste principii sunt 
parte a unor modele teoretice adecvate, iar pe baza datelor empirice, ne permit dezvoltarea unui 
program preventiv adecvat, de la care se aşteaptă obţinerea celor mai bune rezultate. 

                                                            
9 Elizabeth B. Robertson, Susan L. David, Suman A. Rao, Preventing Drug Use Among Children and 

Adolescents: A Research-based Guide, Second Edition, NIDA, NCADI, Maryland, 1997 



Marta Butnaru 65 

 

Elisardo Becoña a identificat şi a propus, pe baza studiilor realizate şi a literaturii specifice, 
opt factori care influenţează în mod clar programele de prevenire a consumului de droguri şi 
promovarea sănătăţii în copilărie şi adolescenţă. Prevenirea diferitelor tipuri de substanţe 
vizează vârstele de dinaintea formării obiceiului de a consuma: copii, adolescenţi şi tineri, iar 
prevenirea se aplică la oricare din aceste categorii de vârste.10  

 
3.2. Familia: Cum mă raportez la ceilalţi. Rolul familiei, al părinţilor în special, este foarte 

important în dezvoltarea psiho-socială a adolescentului. Prin natura relaţiilor din cadrul familiei 
adolescentul este pus în situaţia în care alegerile pe care le face sunt sau nu în concordanţă cu 
ceea ce înseamnă familie funcţională. Majoritatea părinţilor nu pot concepe faptul că, la un 
moment dat, copiii lor ar putea măcar să experimenteze consumul de droguri. În acest sens, 
atunci când vine vorba de implicare efectivă în procesul de prevenire, se invocă lipsa de timp 
sau chiar de interes având în vedere că „lor nu li se poate întâmpla”. Acelaşi lucru (slaba 
implicare sau chiar neimplicare) se poate observa la unii părinţi ai adolescenţilor identificaţi 
deja ca fiind consumatori de droguri. Fiind problema adolescentului, părinţii văd de multe ori 
inutilă consilierea şi implicarea activă în procesul de vindecare şi reabilitarea a adolescentului.   

Stilurile parentale de educare pot fi destul de inconsecvente, variind de la hiper protecţie, 
la stilul foarte lax sau la cel excesiv de autoritar. Unele probleme pot fi sursă frecventă de 
conflict între părinţi şi copii, cum ar fi: ora de întoarcere acasă, prietenii cu care adolescentul îşi 
petrece majoritatea timpului, iubitul sau iubita, viaţa sexuală etc. Aceste probleme conflictuale 
fac parte din procesul de dezvoltare a adolescenţilor şi din dinamica relaţiilor dintre aceştia şi 
părinţii lor, în drumul spre autonomie. Scopul final este ca adolescentul să se desprindă de 
părinţi, să se maturizeze căpătând din ce în ce mai multă încredere în el şi în alegerile pe care le 
face, alegeri care devin, din ce în ce mai mult, asumate. 

În ceea ce priveşte identitatea vs. neclaritatea rolului, adolescenţii vor căuta să descopere o 
cale de mijloc între cei doi poli. Această etapă marchează cea de-a cincea secvenţă din cele opt 
descrise de Erikson în procesul de dezvoltare psihosocială şi primează în adolescenţă.  

Cea mai cunoscută descriere a ciclurilor umane a efectuat-o Erikson, care considera că după 
stadiile freudiene de dezvoltare, există stadiile psihosociale ale dezvoltării eului. Autorul a emis 
ideea existenţei unor componente duale (pozitive şi negative) aflate în opoziţie în fiecare din 
cele 8 stadii sau cicluri ale vieţii: stadiul 1 - primul an de viaţă (stadiul oral) - încredere versus 
neîncredere (dependenţa copilului de calitatea îngrijirii materne); stadiul 2 (1-3 ani) autonomia 
şi emanciparea versus simţul ruşinii şi al îndoielii; stadiul 3 (4-5 ani) constituirea iniţiativei 
versus vinovăţia (în cazul în care iniţiativa nu este îngrădită, ea devine caracteristică psihică); 
stadiul 4 (6-11 ani) sârguinţa versus inferiorizarea; stadiul 5 (12-18 ani) conştientizarea 
identităţii eului versus confuzia rolurilor; stadiul 6 - vârsta mijlocie - intimitate versus izolare; 
stadiul 7 - vârsta adultă mijlocie - altruism versus egocentrism; stadiul 8 - anii bătrâ-
neţii - realizare versus disperare. 

Erik Erikson a oferit concepte-cheie în ceea ce priveşte identitatea şi autonomia, concepte 
care continuă să fie explorate şi investigate empiric şi narativ de cercetători în domeniu din ce 
în ce mai interesaţi să extindă investigările legate de paradigma statusului de identitate11. 

                                                            
10 Elisardo Becoña, Bases cientificas de la prevencion de las drogodependencias, Delegación del Gobierno para 

el Plan Nacional sobre Drogas, Madrid, 2002, pp. 108-111. 
11 Melanie J. Zimmer-Gembeck, Andrew W. Collins, „Dezvoltarea autonomiei în adolescenţă”, în Gerald R. 

Adams, Michael D. Berzonsky (coord.), Psihologia adolescenţei - Manualul Blackwell, Editura Polirom, Iaşi, 2009, 
pp. 209-232. 
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4. Metodologia de cercetare 
Metodologia de cercetare a fost reprezentată de ancheta sociologică calitativă prin 

focus-grup. 
Anchetele calitative sunt intensive şi pun accent pe studiul însuşirilor, caracteristicilor 

definitorii ale faptelor sociale supuse investigaţiei. Realizate pe indivizi, trataţi separat sau în 
grupuri restrânse, ele permit un studiu calitativ de profunzime al acestora. Acest tip de anchetă 
se realizează în mod eficient cu instrumente puţin formalizate şi oferă date puţin cuantificabile, 
în schimb permite surprinderea nuanţată şi complexă a faptelor studiate.  

În cazul cercetării realizate, au fost organizate 3 focus-grupuri, după cum urmează: 
a. 2 focus-grupuri cu profesori, numărul acestora fiind de 12 profesori (5 profesori 

psihopedagogi prezenţi la primul focus-grup - 29 septembrie 2017, 4 profesori pentru 
învăţământul primar şi 3 profesori pentru învăţământul preşcolar (educatoare), la al doilea 
focus-grup - 20 octombrie 2017). 

b. 1 focus-grup cu profesionişti în domeniu, la care au luat parte 9 profesionişti (6 
specialişti care lucrează în prevenire din diferite instituţii şi 3 specialişti angajaţi ai Agenţiei 
Naţionale Antidrog, din 2 judeţe - 23 octombrie 2017) 

 
5. Câteva rezultate ale cercetării 
Ipoteza de cercetare stabilită de autor poate fi formulată astfel: Cu cât intervenţia preventivă 

care abordează importanţa unui stil de viaţă sănătos (fizic - alimentaţie, igienă; 
psihologic - cunoaşterea şi acceptarea emoţiilor, cunoaşterea propriilor copii, alegeri făcute în 
cunoştinţă de cauză) se face eficient şi ţintit la vârste mici, cu atât programele de prevenire a 
consumului de droguri dezvoltate la vârsta adolescenţei vor fi mai eficiente. 

Întrebarea centrală în toate cele 3 focus-grup-uri realizate a fost: Este prevenirea consu-
mului de droguri potrivită la vârste mici? Întrebările adresate participanţilor la focus-grup-uri 
au vrut să evidenţieze dacă vârsta, modalităţile de abordate şi frecvenţa subiectelor discutate cu 
preşcolarii şi şcolarii mici, ar putea influenţa abordările în domeniul prevenirii consumului de 
droguri la vârste mari - în special, la vârsta adolescenţei. 

Ghidul de interviu a fost construit astfel încât să cuprindă o plajă cât mai mare a 
problematicii prevenirii consumului de droguri la preşcolari şi şcolari mici. În toate cele 3 
focus-grup-uri realizate, participanţii au oferit răspunsuri pertinente din perspectiva cadrelor 
didactice, a consilierilor şcolari şi a specialiştilor în domeniul prevenirii. 

Majoritatea participanţilor au recunoscut faptul că realizează şi/sau implementează frecvent 
activităţi de prevenire în şcoală. Din această perspectivă, au oferit propriile definiţii ale 
prevenirii consumului de droguri în mediul şcolar. 

Reprezentanţii specialiştilor în domeniul educaţiei şi al prevenirii au considerat utile sau 
foarte utile cursurile de formare în domeniul prevenirii consumului de droguri pentru o mai bună 
înţelegere a fenomenului, pentru a înţelege importanţa acţiunii acum pentru a evita evenimente 
negative în viitor, pentru a actualiza informaţiile şi metodele de lucru cu diferite vârste etc. În 
privinţa vârstei la care ar trebui abordat strict subiectul prevenirii consumului de droguri, 
profesioniştii în educaţie au considerat în mare parte vârsta de 12-13 ani potrivită, profesioniştii 
în domeniul prevenirii au recunoscut vârste mult mai mici pentru prevenire: specialiştii CPECA, 
5-6 ani, iar ceilalţi specialişti, 7-8 ani, cu accent pe importanţa abordării la nivelul lor de 
înţelegere. 

Toţi participanţii au considerat potrivită prevenirea consumului de substanţe la vârste mici, 
dar cu mici nuanţări legate de vârsta de debut în prevenire, amintite mai sus. La 2 din cele 3 
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focus-grup-uri a fost pusă şi întrebarea La ce vârstă credeţi că elevii pot fi tentaţi să 
experimenteze consumul de alcool sau tutun? şi implicit: La ce vârstă am putea acţiona? 
Surprinzător, deşi unii participanţi au considerat că atât familia are un rol primordial în acest 
sens, cât şi cultura şi norma socială, iar tentaţia poate apărea foarte devreme: modelele din 
familie, obiceiurile, libertatea excesivă legată de lipsa de supraveghere (părinţi plecaţi la muncă 
în străinătate sau prea ocupaţi cu serviciile din ţară), vârsta potrivită pentru debutul în prevenire 
a fost considerată una destul de mare: 8-13 ani. 

Participanţii au considerat suficiente intervenţiile preventive în domeniul consumului de 
substanţe (legale sau ilegale) în mediul şcolar 1 dată sau de maxim 2 ori pe an. Câte un proiect 
pe an sau cel mult, câte un proiect pe semestru şi nu neapărat în fiecare an şcolar. A fost invocată 
lipsa timpului (foarte multe alte proiecte pe teme diferite, care trebuie implementate), prea multe 
documente, prea puţine materiale atractive şi prea puţine formări. În ceea ce priveşte formările, 
specialiştii în educaţie, au considerat utile mai multe formări, dar timpul referit acestora este, 
din păcate, foarte limitat. Sistemul educaţional este foarte încărcat de raportări şi cerinţe din 
partea superiorilor, iar un bun profesionist are nevoie de timp de pregătire pentru fiecare oră 
susţinută la clasă, mai ales dacă este vorba de un subiect atât de nou şi dificil de abordat. Fără 
materiale ajutătoare va fi foarte greu de implementat un eventual proiect de prevenire la vârste 
mici.  

Reprezentanţii categoriilor profesionale descrise mai sus, educaţie şi prevenire, în proporţie 
de 100%, au considerat implicarea părinţilor în activitatea de prevenire extrem de importantă. 
Însă, pesimismul realităţii i-a determinat să considere că această implicare va fi greu de realizat. 

Un program eficient de prevenire a consumului de alcool, tutun şi droguri în şcoala 
românească ar trebui să cuprindă toate elementele abordate anterior: program clar determinat în 
timp, cursuri de formare pentru cei care vor implementa proiectele, baza teoretică a acestor 
programe să fie clar explicată, exemple de bună practică din ţară sau din străinătate, materiale 
de lucru atractive pentru copii, consumabile, implicarea activă a părinţilor în realizarea acestor 
intervenţii (o dată sau de două ori: părinţi - profesionist şi părinţi şi copii alături de profesionist), 
un sistem de recompense pentru specialiştii care vor implementa programele, dar şi pentru 
preşcolarii şi şcolarii implicaţi şi nu în ultimul rând, coerenţă şi continuitate (teme diferite, 
abordate în semestre succesive sau în ani succesivi). 

Finalul celor 3 focus-grup-uri a adus confirmarea contextului în care ne aflăm, astfel că, 
marea majoritate a participanţilor a fost de acord cu realizarea şi implementarea unui program 
curricular de prevenire a comportamentelor de risc privind consumul de droguri care să prezinte 
continuitate şi specificitate pentru fiecare ciclu/an de învăţământ (începând de la cele mai mici 
clase). 

 
Concluzii 
O bună înţelegere a populaţiei ţintă şi a realităţii în care aceasta trăieşte este o condiţie 

prealabilă indispensabilă pentru (cost-) eficienţa şi etica în prevenirea consumului de droguri. 
Prevenirea consumului de droguri se realizează de către oameni, pentru oameni, prin urmare, 
nevoile legate de consumul de droguri trebuie privite dintr-o perspectivă mai largă: culturală şi 
socială. Evaluarea generală a necesităţilor legate de droguri şi a altor nevoi în populaţia generală 
sau într-o subpopulaţie specifică (a se vedea Standardele Europene de Calitate în prevenirea 
consumului de droguri, adoptate în 2011), indică care ar putea fi obiectivele programului şi ale 
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populaţiei ţintă şi astfel, care intervenţie ar trebui să fie direcţionată spre populaţia ţintă şi de 
ce.12 

În general, programele de prevenţie în mediul şcolar, conform Planurilor de Acţiune a 
Strategiei Naţionale Antidrog 2005-2012, prezintă caracteristici specifice pentru fiecare ciclu 
de pregătire în parte. Astfel, programele de prevenire în şcoală sunt menite să intervină cât mai 
timpuriu în educaţia copiilor, tocmai pentru a reduce factorii de risc şi pentru a întări factorii de 
protecţie în ceea ce priveşte consumul de droguri.  

În contextul aplicării unor astfel de programe preşcolarilor, acestea ar trebui să îşi propună 
diminuarea sau înlăturarea conduitelor agresive precoce, deprinderilor sociale indezirabile şi 
dificultăţilor de învăţare. Totodată, programele de prevenire în acest context, îşi propun în 
primul rând formarea de „abilităţi destinate educatorilor şi persoanelor resursă din învăţământul 
preşcolar”13 

Mai apoi, programele de prevenire adresate elevilor din şcoala primară ar trebui să se 
axeze pe îmbunătăţirea modalităţilor de învăţare atât teoretică, cât şi social-emoţională, cu 
scopul de a reduce sau elimina factorii de risc, dar şi de a îmbunătăţi factorii de protecţie.  

Iar în privinţa programelor de PCD adresate elevilor de gimnaziu sau liceu, acestea ar putea 
să îmbunătăţească competenţele sociale, teoretice şi academice, concentrându-se asupra 
următoarelor abilităţi: abilităţi de sprijin pentru învăţare, îmbunătăţirea abilităţilor de studiu, de 
comunicare, de relaţionare cu ceilalţi, mai ales cu prietenii, modalităţilor de a rezista tentaţiilor 
legate de consumul de substanţe, creşterea încrederii în sine, autoeficacitate, întărirea angajării 
personale împotriva abuzului de droguri, întărirea atitudinilor prosociale, de viaţă sănătoasă fără 
alcool, tutun şi droguri. 
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Rezumat 
Persoanele private de libertate trec prin programe de educaţie psiho-socială care îşi propun să 

dezvolte sau să întărească abilităţi şi competenţe sociale astfel încât după eliberare, rata de recidivă a 
persoanelor în cauză să scadă. Având în vedere faptul că o parte din faptele penale au fost săvârşite pe 
fondul consumului de alcool sau de droguri, specialiştii în domeniul prevenirii au realizat un proiect care 
să vină în întâmpinarea acestei categorii de persoane. Beneficiari ai proiectului sunt şi persoanele private 
de libertate care au în familie rude de gradul I cu probleme grave legate de consumul de alcool sau 
droguri (dependenţă) sau persoanele private de libertate care au declarat consumul de droguri la 
intrarea în penitenciar. Proiectul de prevenire presupune o evaluare a nevoilor de informare şi dezvoltare 
a competenţelor sociale a grupului ţintă, workshop-uri şi sesiuni de formare destinate voluntarilor 
antidrog, ateliere interactive săptămânale pentru persoanele private de libertate şi o sesiune de follow-up 
cu toţi beneficiarii (60 persoane/an). Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte eficacitatea proiectului 
desfăşurat în Penitenciarul din Bacău pe parcursul celor 4 ani consecutivi. 

 
Cuvinte-cheie: prevenire; persoane private de libertate; deprinderi; competenţe sociale; dependenţă 
 
Capitolul 1: Introducere - de ce un astfel de proiect? 
Problema consumului de droguri are un impact negativ asupra comunităţii în care trăim, 

asupra societăţii în general. De foarte multe ori, realitatea a demonstrat faptul că aceşti 
consumatori de droguri dovedesc comportamente deviante şi delincvente, săvârşind fapte 
antisociale şi infracţiuni de la furturi simple sau furturi calificate, la tâlhărie, proxenetism, trafic 
de persoane sau de droguri, vătămare corporală, înşelăciune, distrugere sau lipsire de libertate, 
până la omor. Întrebarea care se pune în acest context este cum s-ar putea acţiona astfel încât 
să scadă rata de recidivă? 

Articolul de faţă doreşte să evidenţieze câteva rezultate înregistrate în urma aplicării unui 
program pilot multianual destinat foştilor consumatori de alcool sau droguri, celor care au 
declarat astfel de consum la încarcerare sau celor care au în familia restrânsă persoane cu 
probleme de comportament din cauza consumului de alcool sau droguri. Astfel, vor fi prezentate 
etape ale realizării proiectului, proiectul pe scurt, dificultăţi întâmpinate, rezultate înregistrate şi 
sustenabilitatea intervenţiei.  

În Penitenciarul Bacău, numărul persoanelor private de libertate închise pentru astfel de 
infracţiuni sau alte tipuri, depăşeşte constant numărul de 500. Dintre acestea, în fiecare an, au 
fost identificate cazuri de infracţiuni săvârşite pe fondul consumului de alcool sau droguri, 
precum şi persoane private de libertate care au declarat că au aparţinători cu probleme legate de 
consumul de substanţe. 

Fiecare persoană este în căutarea unor idealuri în viaţă, comune tuturor oamenilor, conform 
modelului vieţii bune (Good Lives Model - GLM) dezvoltat de Ward şi Maruna1 apărut ca 

                                                            
1 Ward, T., Maruna S., Rehabilitation, Routledge, Londra, 2007. 
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alternativă la modelul risc-nevoi-responsivitate (RNR) dezvoltat de Andrews şi colaboratorii2. 
Deşi acest model poate fi aplicat de consilierii de probaţiune, în cazul programului dezvoltat de 
specialiştii din cadrul Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bacău, a constituit 
o bază de pornire pentru intervenţia scurtă realizată multianual în Penitenciarul Bacău, începând 
cu anul 2014.  

Ward le numeşte „idealuri umane de bază” (primary human goods) şi le împarte în 10 
categorii: viaţa - tot ce e important pentru a trăi sănătos; cunoaşterea - curiozitatea despre lume 
şi propria persoană; excelenţa în muncă şi joc - dorinţa de performanţă; pacea interi-
oară - stare interioară de echilibru; autonomia - dorinţa de a-şi formula propriile scopuri, de a 
desfăşura activităţi după propria voinţă; relaţionarea - formarea de legături emoţionale cu alţi 
oameni; comunitatea - nevoia oamenilor de a aparţine unui grup social; creativitatea - dorinţa 
de inovaţie, de nou, de a face lucrurile altfel; spiritualitatea - nevoia de a avea un sens, un scop 
în viaţă; fericirea - stare de mulţumire cu privire la propria viaţă. Conform modelului GLM, 
aceste idealuri sunt comune tuturor oamenilor, însă ordinea şi prioritatea lor diferă de la un om 
la altul. Dacă toţi căutăm aceleaşi idealuri primare, atunci cum apare infracţiunea? Potrivit 
acestui model, infracţiunea apare în principal ca urmare a utilizării mijloacelor deviante în 
procesul de obţinere a idealurilor primare. Intervenţia practică în cadrul modelului, descrisă de 
Purvis şi colaboratorii săi în 2011, presupune şase etape: culegerea de informaţii despre infractor 
şi circumstanţele săvârşirii infracţiunii; transformarea informaţiei în cunoaşterea reală a 
infractorului; clasificarea datelor după punctele tari, punctele slabe, mijloace şi legătura dintre 
comportament şi infracţiune (inclusiv, ordinea idealurilor primare); harta intervenţiei; analiza 
modului în care infractorul şi-a construit planul de viaţă; şi în ultima etapă, consilierul de 
probaţiune împreună cu infractorul ar trebui să elaboreze un plan de management de caz şi de 
stabilire a obiectivelor.3 

Proiectul „Comunicarea îndepărtează izolarea” s-a născut din dorinţa de a scoate în 
evidenţă latura umană a infractorului, încercându-se astfel o abordare pozitivă, prin recu-
noaşterea acestuia ca principal artizan al propriei vieţi. Astfel, dorinţa specialiştilor în domeniul 
prevenirii antidrog a fost de a diminua rata de recidivă a persoanelor în cauză, prin 2 tipuri de 
rezultate aşteptate:  

1. participanţii la grupul format să înţeleagă riscurile la care se pot expune în urma 
consumului, a consumului abuziv şi mai ales în etapa de dependenţă sau co-dependenţă (dacă 
ne referim la aparţinători) şi  

2. în cele 8 întâlniri ale scurtei intervenţii, participanţii să îşi întărească mecanismele de 
apărare, abilităţile şi competenţele sociale, precum şi dorinţa de a nu se mai întoarce în mediul 
din penitenciar, punând accent pe aspectele practice pozitive şi mult mai importante din viaţa 
fiecăruia: familia, sănătatea, spiritualitatea, fericirea etc. 

 
Capitolul 2: Câteva date statistice 
Potrivit rezultatelor ultimului studiu în populaţia generală – GPS 2016, la nivelul populaţiei 

generale se identifică o prevalenţă de-a lungul vieţii a consumului oricărui tip de drog ilicit de 
7,6%. În anul realizării studiului, prevalenţa acestui tip de consum a fost de 4,1%, în timp ce, 
pentru consumul din ultima lună se observă o prevalenţă de 1,8%. Totodată, faţă de studiul 

                                                            
2 Andrews, D.A., Zinger, I, Hoge, R.D., Bonta J., Gendreau, P., Cullen, F.T., „Does Correctional Treatment 

Work? A Clinically-Relevant and Psychollogically / Informed Meta-Analysis”, Criminology, 28, 1990, pp. 369-400. 
3 Oancea G., Durnescu I., „Modele de practică în domeniul corecţional”, apud  Durnescu, I. (coord.), 

Probaţionea - Teorii, legislaţie şi practică, Polirom, Iaşi, 2011, pp. 257-259. 
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anterior, se observă creşteri pentru toate cele trei tipuri de consum. Diferenţele de tendinţă, 
înregistrate pot fi explicate prin revigorarea interesului pentru noile substanţe psihoactive, dar 
şi prin evoluţia consumului de canabis, care, deşi înregistrează cele mai mici valori din Europa, 
îşi continuă tendinţa ascendentă. 

Canabisul continuă să fie cel mai consumat drog în România (5,8%). După canabis, pe 
poziţia a doua în „topul” celor mai consumate droguri în România, se situează noile substanţe 
psihoactive (NSP) – 2,5%. Urmează: cocaină/ crack şi LSD – câte 0,7%, ecstasy – 0,5%, 
ciuperci halucinogene – 0,4%, heroină, amfetamine şi ketamină – câte 0,3%. La consumul de 
canabis, cea mai mică vârstă de debut declarată a fost 14 ani, iar media vârstei de debut, 21,3 
ani.4 

Principalul act normativ care a produs efecte în domeniu şi în anul 2016 este reprezentat de 
Noul Cod de Procedură Penală. Practic, prin intrarea în vigoare a prevederilor care presupun ca 
în timpul urmăririi penale, persoanele consumatoare de droguri, care au săvârşit infracţiuni la 
regimul juridic al drogurilor, să fie evaluate în scopul includerii lor în circuitul integrat de asis-
tenţă a persoanelor consumatoare de droguri, la cererea procurorului, a generat restructurarea 
nevoii de tratament, scoţând la „suprafaţă” consumatorii de canabis şi determinându-i să urmeze 
un program de tratament. 

În contextul menţionat mai sus, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate 
Organizată şi Terorism (DIICOT) a emis, în anul 2016, ordonanţe de evaluare pentru consum 
de droguri pentru 2.478 persoane (1.597 în Bucureşti şi 881 în restul ţării), cu 42% mai mult 
decât în anul precedent. În comparaţie cu anii anteriori, se remarcă o creştere a adresabilităţii 
pentru serviciile de evaluare, de la 71 în anul 2014, la 1.619 în anul 2016 şi o diminuare a 
raportului dintre persoanele care au refuzat evaluarea şi cele care au fost de acord cu efectuarea 
sa.5  

Conform ultimului Raport Naţional privind situaţia drogurilor realizat de Agenţia Naţională 
Antidrog în anul 2017, cu date de referinţă din 2016, cantitatea totală a drogurilor confiscate în 
anul 2016, la unele tipuri de droguri în funcţie de forma de comercializare este mai mare decât 
în anii precedenţi, iar la altele mai mică: 5.907,57 kg de droguri, faţă de 1.192,792 în 2015 şi 
768,902 kg în 2014; 20.076 comprimate, faţă de 159.907 comprimate în 2015 şi 397.211 
comprimate în 2014; 0,152 litri, faţă de 0,596 litri în 2015, 0,864 litri în 2014 şi 991 de doze, 
faţă de 75 de doze în 2015, 509 doze în 2014.6 

Concluzia specialiştilor în domeniu relevă faptul că în anul 2016, cantitatea totală de 
droguri confiscate înregistrează creşteri semnificative faţă de anii anteriori, de aproximativ 5 
ori mai mult faţă de 2015 - 1.192,792 kg şi de 7,7 ori mai mult faţă de anul 2014 - 768,902 kg. 
Cu toate acestea, cantităţile de heroină, medicamente şi noi substanţe psihoactive (N.S.P.) 
confiscate în cursul anului 2016 sunt în scădere faţă de anul 2015. Totodată, canabisul rămâne 
cel mai capturat drog la nivel naţional, fiind evidenţiată în continuare o preocupare pentru 
cultivarea ilicită a acestuia (52,9% din cantitatea totală de droguri confiscate reprezintă capturi 
de canabis). Cantitatea confiscată de plante de canabis reprezintă 48,18% din cantitatea totală 
de droguri confiscată în cursul anului 2016. Numărul capturilor de droguri în 2016 este în 
creştere faţă de anul 2015, menţinându-se tendinţa ascendentă în perioada de monitorizare, cele 

                                                            
4 *** Raportul Naţional privind Situaţia Drogurilor - Agenţia Naţională Antidrog, REITOX, Bucureşti, 2017, 

pp. 29-30 
5  Idem, pp. 13-15 
6  Idem, pp. 177-178 
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mai multe capturi fiind înregistrate pentru: canabis (iarbă, rezină, fragmente vegetale cu THC şi 
plante), MDMA, heroină, pirovalerone şi cocaină.7 

Din subcapitolul 8.2.6. - Persoane aflate în penitenciare - aflăm că numărul persoanelor 
aflate în detenţie pentru infracţiuni la Legea nr. 143/ 2000, la sfârşitul anului 2016, a înregistrat 
o uşoară creştere (cu 5,8%) comparativ cu anul 2015. Astfel, la data de 31 decembrie 2016, în 
unităţile de detenţie ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, se aflau 1.303 persoane 
condamnate definitiv pentru infracţiuni la regimul drogurilor, faţă de 1.231 persoane înregistrate 
în anul 2015. 

De asemenea, tot în anul 2016, au fost liberate condiţionat 461 persoane aflate în executarea 
pedepselor pentru infracţiuni săvârşite la Legea nr. 143/ 2000, înregistrându-se astfel o creştere 
minoră, comparativ cu anul precedent (451 persoane).  

Conform aceloraşi date centralizate în Raportul Naţional, şi numărul persoanelor 
condamnate definitiv, aflate în detenţie la data de 31 decembrie 2016, pentru săvârşirea de 
infracţiuni prevăzute de Legea nr. 194/ 2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse 
susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare 
(N.S.P.), a înregistrat o creştere, de la 22 de persoane în 2015, la 49 în 2016. 

În următorul subcapitol, din datele furnizate de către Direcţia Probaţiune din cadrul 
Ministerului Justiţiei aflăm faptul că, în anul 2016, au fost întocmite 240 referate/ rapoarte de 
evaluare pentru persoanele cercetate/ sancţionate pentru săvârşirea de infracţiuni la Legea nr. 
143/ 2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri (dintre care 
202 majori şi 38 minori). De asemenea, au mai fost întocmite şi 27 referate/ rapoarte de evaluare 
pentru persoanele cercetate/ sancţionate pentru săvârşirea la Legea nr. 194/ 2011 privind 
combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele 
prevăzute de acte normative în vigoare (dintre care 15 majori şi 12 minori).8 

 
Capitolul 3: Date despre proiect - metodologia de lucru 
În anul 2014, după ce au avut loc discuţii, întâlniri de lucru şi propuneri între reprezentanţii 

Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bacău (CPECA) şi ai Penitenciarului 
pentru Minori şi Tineri Bacău (denumirea, precum şi statutul de la acea dată a penitenciarului 
din Bacău), specialiştii CPECA Bacău au conceput, elaborat şi organizat proiectul de prevenire 
a consumului de alcool şi droguri.  

Scopul propus la primele 2 ediţii pilot s-a limitat la dezvoltarea abilităţilor de comunicare 
pentru 30 de femei private de libertate şi 30 de tineri privaţi de libertate - 2014 (respectiv, 130 
femei private de libertate şi 20 tineri privaţi de libertate - 2015) din Penitenciarul Bacău în 
vederea întăririi factorilor de protecţie şi reducerii factorilor de risc privind consumul de droguri, 
cu ajutorul voluntarilor antidrog ai CPECA Bacău, în perioada martie - decembrie 2014 
(respectiv, martie - decembrie 2015).  

În următorii ani de proiect, scopul a fost mai bine formulat, în sensul că au fost punctate 
mai clar categoriile de beneficiari: Dezvoltarea abilităţilor de viaţă sănătoasă pentru 30 de femei 
private de libertate din Penitenciarul Bacău - 2016 (respectiv, 50 femei private de libertate în 
2017), care au declarat consumul de alcool/ droguri la intrarea în penitenciar, au săvârşit faptele 
penale pe fondul consumului sau au persoane dependente de droguri în familia nucleară, în 
vederea întăririi factorilor de protecţie şi reducerii factorilor de risc privind consumul de alcool/ 

                                                            
7  Idem, p. 195 
8 Idem, pp. 217-218  
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droguri, cu ajutorul voluntarilor antidrog ai CPECA Bacău. Cele 3 obiective ale proiectului au 
fost atinse cu ajutorul partenerilor din cadrul Penitenciarului pentru Minori şi Tineri - (din 2016, 
Penitenciarul Bacău) şi cu ajutorul voluntarilor antidrog (O1. Identificarea nevoilor grupului 
vulnerabil privind consumul de droguri; O2. Selectarea şi instruirea voluntarilor antidrog care 
se vor implica în derularea activităţilor prevăzute în proiect; O3. Întărirea factorilor de protecţie 
şi reducerea factorilor de risc prin dezvoltarea abilităţilor de comunicare a persoanelor private 
de libertate participante la proiect, prin implicarea acestora în activităţi interactive). 

Subiectele de importanţă majoră dezbătute alături de specialiştii din cadrul Penitenciarului 
Bacău (Director Adjunct Intervenţie Psihosocială şi 5 specialişti din cadrul acestui 
departament): metodologia de lucru cu beneficiarii direcţi, în vederea atingerii scopului propus, 
precum şi importanţa implicării voluntarilor liceeni. Astfel, s-a hotărât de comun acord ca 
voluntarii să fie instruiţi de specialiştii ai ambelor instituţii. Totodată, ideea aplicării de 
chestionare de evaluare a nevoii de informare, la debutul implementării proiectului şi de 
chestionare de satisfacţie la finalul intervenţiilor, a fost foarte bine primită de specialiştii 
parteneri. În funcţie de rezultatele aplicării acestor chestionare, proiectul a suferit modificări pe 
parcursul derulării lui, în fiecare an.   

În ceea ce priveşte numărul de intervenţii pentru fiecare grup format, în primii 2 ani de 
proiect au fost organizate câte 3 ateliere cu teme diferite pentru fiecare grupă formată din 10 - 15 
beneficiari şi câte un atelier final la care să participe toţi beneficiarii din proiect (în funcţie de 
prezenţa în spaţiul de detenţie). Una din dificultăţile întâmpinate a fost legată de nevoia 
persoanelor private de libertate de a fi la instanţă, sau la vizitele lunare sau pentru a primi pachete 
de acasă, nevoi, care erau evident, prioritare atelierelor propuse de specialiştii CPECA Bacău. 
Specialiştii din cadrul penitenciarului au stabilit numărul de participanţi pentru fiecare grupă 
formată, astfel încât să poată fi atins numărul total de beneficiari propuşi de comun acord. În 
următorii 2 ani de proiect, în urma evaluării intervenţiilor, numărul de ateliere s-a mărit. Astfel, 
în anul 2016 au fost organizate 6 ateliere diferite şi unul final, iar în anul 2017 au fost susţinute 
câte  8 ateliere diferite şi un atelier final pentru fiecare grupă formată. 

Au fost antrenaţi voluntari antidrog liceeni pentru a sprijini implementarea atelierelor, 
pentru a sensibiliza participanţii în vederea întăririi mecanismelor de apărare, a abilităţilor şi 
competenţelor sociale, astfel încât să nu se mai întoarcă în mediul din penitenciar, punând accent 
pe aspectele practice pozitive din viaţa fiecăruia: familia, sănătatea, spiritualitatea, fericirea etc. 
Aceştia au participat la instruiri realizate de specialiştii CPECA Bacău privind modalităţile de 
implementare a atelierelor propuse (prezentarea design-urilor de activitate, profilul 
participanţilor la ateliere), modalităţile de implementare a activităţilor, succesiunea acestora şi 
importanţa unei conduite decente, pozitive şi care să urmărească scopul proiectului. De 
asemenea, voluntarii au participat la instruiri realizate de specialiştii Penitenciarului Bacău în 
care s-a pus accent pe conduita în interiorul spaţiului de detenţie, modalităţile de interacţiune cu 
persoanele private de libertate, obiectele permise şi nepermise în incinta penitenciarului etc. 

Temele propuse au fost diverse, de la importanţa comunicării în vederea auto-cunoaşterii 
şi cunoaşterii mai profunde a celor cu care interacţionează, până la modalităţi de acţiune în 
prevenirea consumului de droguri sau alcool, trecând prin informaţii despre droguri, cauze ale 
consumului, efecte pe termen scurt şi lung.  

Fiecare atelier în parte a avut design de activitate, materiale de lucru, hand-out-uri şi fişe 
de lucru realizate de specialiştii antidrog. Evenimentul final - atelierul final s-a desfăşurat diferit 
în fiecare an, însă, de fiecare dată, a avut un corp comun în toate cele 4 ediţii ale proiectului:  
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1. participanţii au numit informaţiile care i-ar putea ajuta pe ei sau pe cei apropiaţi să stea 
departe de alcool sau droguri, după eliberarea din penitenciar şi, totodată,  

2. au fost formate câte 3 echipe de lucru care, cu ajutorul unor cuvinte cheie întâlnite în 
atelierele anterioare, au avut de realizat câte o poveste care să ilustreze ceea ce au reţinut din 
toate activităţile la care au luat parte. Acest atelier a fost organizat de fiecare dată în luna 
decembrie, sub egida „Comunicarea - primul pas”. 

Pentru buna derulare a proiectului, în fiecare an au fost realizate 2 calendare de activităţi: 
unul iniţial şi unul final, datorită schimbărilor care au intervenit în derularea acestuia. De 
asemenea, la finalul fiecărei ediţii a proiectului, participanţii au primit caiete, plicuri şi pixuri 
(pentru o bună comunicare cu familia şi cei apropiaţi - scrisori) şi pliante cu informaţii despre 
comunicare, droguri şi modalităţi de prevenire a consumului de droguri. Proiectul a avut parte 
şi afişe realizate de voluntarii antidrog.  

 
Capitolul 4: Rezultate ale implementării proiectului 
După mai multe întâlniri de lucru pentru buna derulare a proiectului, organizate în fiecare 

an, între specialiştii antidrog ai CPECA Bacău, cei din Penitenciarul Bacău şi, pentru primele 2 
ediţii ale proiectului şi cu specialişti din cadrul Asociaţiei pentru Prevenirea Adicţiei şi 
Comportamentului Adictiv Bacău, activităţile proiectului au fost pregătite în cele mai mici 
detalii cu ajutorul voluntarilor care au dovedit seriozitate şi implicare.  

Pentru ca intervenţia să aibă eficienţa scontată, în cei 4 ani de proiect au fost instruiţi 54 
voluntari antidrog cu vârste între 16 şi 18 ani, în vederea oferirii de sprijin în livrarea 
informaţiilor beneficiarilor selectaţi (14, în primul an de proiect, 13, în al doilea an, 15 voluntari, 
în 2016 şi 12 voluntari, în anul 2017). Aceşti voluntari, majoritatea liceeni au participat la câte 
2 workshop-uri cu atât cu specialişti antidrog, cât şi cu specialişti ai Autorităţii Naţionale a 
Penitenciarelor (ANP) din cadrul Penitenciarului Bacău. 

Înainte de intervenţia propriu-zisă în rândul beneficiarilor direcţi, în fiecare an de proiect 
au fost aplicate chestionare de identificare a nevoilor de informare pentru un număr 
reprezentativ de persoane din grupurile vulnerabile privind consumul de droguri, identificate de 
specialiştii din cadrul penitenciarului. Au fost aplicate în total 160 chestionare, după cum 
urmează: în primul an de proiect au fost aplicate 20 chestionare, apoi, în al doilea an, 50 
chestionare, în 2016 - 30, iar în ultimul an de proiect, 60 de chestionare. Cei 160 de respondenţi 
au recunoscut mare parte din tipurile de droguri după denumirea comercială, şi-au exprimat 
opinia în legătură cu periculozitatea consumului, au recunoscut propriul consum de substanţe 
sau pe al celor apropiaţi şi şi-au manifestat interesul pentru un astfel de proiect de prevenire a 
consumului de alcool şi/sau droguri prin întărirea factorilor de protecţie şi reducerea factorilor 
de risc. De asemenea, au selectat temele care urmau să fie abordate, în fiecare an de proiect. 

Totodată, după ce scurta intervenţie a avut loc, participanţii au completat câte un 
chestionar de satisfacţie privind eficienţa activităţilor derulate, echipa de implementare 
(specialist antidrog şi voluntari antidrog), precum şi modalităţi de îmbunătăţire a activităţilor. 
În urma chestionarelor aplicate: 97% dintre respondenţi au fost foarte satisfăcuţi sau satisfăcuţi 
de atelierele la care au participat, iar 82% dintre aceştia şi-au schimbat percepţia faţă de 
periculozitatea utilizării drogurilor. 73% dintre participanţi au manifestat interes pentru un 
număr mai mare de ateliere realizate cu ajutorul voluntarilor antidrog, iar 81% au apreciat foarte 
multă creativitate în modalitatea de abordare a acestei problematici. Toţi participanţii au apreciat 
foarte mult prezenţa tinerilor la ateliere şi au considerat timpul petrecut în proiect drept timp de 
calitate, simţind că orele de atelier i-au făcut să se simtă precum în libertate, iar activităţile i-au 
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făcut să uite unde se află şi uneori să îşi aducă aminte de copilărie. Majoritatea respondenţilor 
au apreciat, că în viitor ar mai participa cu plăcere la orice proiect propus de CPECA Bacău, iar 
aproximativ 88% au considerat proiectul util şi pentru ceilalţi.  

În cei 4 ani de proiect, numărul total de beneficiari direcţi ai acestor intervenţii s-a ridicat 
la 317 femei private de libertate şi 30 tineri privaţi de libertate, iar 30 tineri privaţi de 
libertate, au fost beneficiari indirecţi: în primul an de proiect, 30 femei private de libertate şi 30 
tineri privaţi de libertate (4 grupe formate, 3 ateliere diferite pentru fiecare grup şi 2 ateliere 
finale - femei şi tineri); în 2015 - 212 femei private de libertate (15 grupe formate, 3 ateliere 
diferite pentru fiecare grup şi 2 ateliere finale); în 2016 - 30 femei private de libertate, (2 grupe, 
câte 6 ateliere pentru fiecare grupă şi 1 atelier final); iar în 2017 - 45 femei private de libertate 
(3 grupe formate, câte 8 ateliere pentru fiecare grup format şi 2 ateliere finale; la unul din 
atelierele finale au participat 30 de tineri privaţi de libertate, beneficiari indirecţi). Iniţial, 
proiectul se adresa ambelor categorii de beneficiari, însă, din motive obiective, partenerii din 
Penitenciarul Bacău au considerat oportună doar implicarea femeilor private de libertate. 
Trebuie să menţionez aici faptul că proiectul a avut numărul de beneficiari direcţi atât de diferit 
de la un an la altul din 2 motive: în fiecare an proiectul s-a derulat un număr diferit de luni 
(2014 - 5 luni; 2015 - 10 luni; 2016 - 2 luni; 2017 - 8 luni), iar numărul de intervenţii la fiecare 
grupă formată a fost diferit, de la 3 ateliere per grupă, la 8 ateliere per grupă.  

Între dificultăţile întâmpinate, s-au numărat: selectarea beneficiarilor după criteriile 
stabilite de iniţiatorii proiectului; dificultatea de a intra în penitenciar (datorită măsurilor de 
securitate drastice); personalul redus - dificultatea de a ajunge la timp la activităţi a persoanelor 
selectate; ora înaintată de desfăşurare a atelierului (de la 14.00 sau 14.30 la ora 17.00), în funcţie 
de programul şcolar al voluntarilor; unele ateliere amânate din cauza personalului desemnat care 
era în concediu sau avea alte priorităţi în ziua stabilită pentru proiect (ale sarcini urgente de 
îndeplinit);  uneori, numărul mic de voluntari implicaţi în derularea atelierelor; spaţiul destul de 
întunecat şi uneori, suprapunerea cu alte activităţi (schimbarea locaţiei); faptul că nu am reuşit 
să facem poze în timpul activităţilor (au fost realizate poze doar la activităţile finale de către 
reprezentanţii penitenciarului). 

În cele 4 ediţii ale proiectului - pilot, au fost organizate 103 ateliere interactive, din care 7 
ateliere finale, comune grupurilor formate (2014 - 14 ateliere; 2015 - 48 ateliere; 2016 - 13 
ateliere; 2017 - 28 ateliere). Atelierele au pus accent pe importanţa auto-cunoaşterii şi a 
cunoaşterii reciproce, precum şi pe importanţa alegerilor în cunoştinţă de cauză. Între metodele 
de lucru propuse de specialiştii antidrog se numără jocuri didactice, psihologice, energizere, 
lucru în echipă, pe grupe mici sau chiar în echipe duale. S-a pus accent pe importanţa exprimării 
propriei opinii, pe modalitatea de descoperire a informaţiilor utile pentru viitor (descoperire prin 
joc, prin împărtăşirea propriilor experienţe sau a celor apropiaţi şi nu prin expunere); au fost 
folosite problematizări şi dezbateri ale unor idei sau chiar a unor cazuri reale cu final deschis. 
Astfel, în primii 2 ani de proiect, au fost gândite 3 ateliere generale şi un atelier final care să 
consolideze primele 3 tipuri de ateliere: Cunoaştere; Comunicare; Despre droguri şi Factori de 
risc şi de protecţie pentru prevenirea consumului de alcool şi/sau droguri.  

În anii următori, proiectul a suferit mici modificări, în sensul în care, atât participanţii, cât 
şi specialiştii din cadrul penitenciarului au considerat utilă creşterea numărului de ateliere 
diferite. În anul 2016, au fost gândite şi elaborate design-uri de activitate pentru 6 ateliere diferite 
şi un atelier final care să consolideze informaţiile din primele ateliere. În ultimul an de proiect, 
numărul de ateliere diferite a fost ridicat la 8 diferite şi unul final care să întărească factorii de 
risc şi de protecţie pentru prevenirea consumului de alcool şi/sau droguri: Cunoaştere; 
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Comunicare; Despre droguri; Cauzele consumului de droguri/alcool; Consecinţele consumului 
de droguri/alcool; Cum putem acţiona; Ce rămâne de făcut; Cum voi folosi informaţiile primite 
şi Factori de risc şi de protecţie pentru prevenirea consumului de alcool şi/sau droguri. 

Este foarte important de punctat faptul că în fiecare ediţie a proiectului, specialiştii au găsit 
modalităţi de a ajuta participanţii să împărtăşească voluntarilor şi specialiştilor antidrog 
experienţele proprii de viaţă, inclusiv împrejurările în care au săvârşit fapta sau faptele pentru 
care au fost închise: Salonul de manichiură, Ce rămâne de făcut: Trecut, Prezent şi Viitor (lucru 
în echipe mici - bistro sau chiar activitate 1 la 1). Astfel, toţi participanţii au avut lucruri de 
învăţat, lecţii de viaţă pentru voluntarii implicaţi, precum şi consolidarea modalităţilor şi 
abilităţilor de a căuta idealurile în viaţă, conform modelului vieţii bune (Good Lives 
Model - GLM), întărirea factorilor de protecţie şi reducerea factorilor de risc pentru consumul 
şi consumul abuziv de droguri şi/sau de alcool.   

 
Concluzii 
Consumul de droguri şi comportamentul infracţional sunt de multe ori laturi ale aceluiaşi 

individ; consumul de droguri, abuzul, dependenţa fiind cauze frecvente ale comportamentului 
infracţional. Practic, modificările circuitelor neuronale care apar în urma abuzului de droguri 
duc la alterări în procesul de învăţare şi memorie, iar astfel, drogurile de abuz reierarhizează 
priorităţile motivaţionale. Astfel se explică de ce dependenţii de droguri îşi neglijează familia, 
sănătatea, cariera9, prioritate devenind plăcerea, banul, starea de bine cu orice preţ. Aceste 
ultime priorităţi duc de cele mai multe ori la comportament infracţional.  

În unul din atelierele susţinute în cadrul proiectului care va fi prezentat în acest articol, un 
beneficiar a oferit voluntarilor un mesaj emoţionant: Nu faceţi ca noi! Noi nu ne-am mulţumit 
cu ce aveam. Marea majoritate a celor de aici au vrut mai mulţi bani, au vrut avere, un viitor 
mai uşor pentru ei şi pentru familie sau plăcere cu orice preţ. Dar ce preţ? Am crezut că 
niciodată nu vom fi prinşi încălcând legea, am crezut că e în regulă să facem bani uşor... 
Trebuia să ne descurcăm; la fel ca toţi românii. Am greşit alegând calea aceasta, care părea 
cea mai uşoară, fără să ne gândim o clipă la consecinţe. Eu personal, niciodată nu credeam că 
voi ajunge în puşcărie, departe de familie, de copii şi de viaţa mea uşoară de afară. Consumul 
de droguri mi-a întunecat mintea! Mă credeam invincibil, dar am descoperit că nu eram deloc 
aşa... Căutaţi-vă fericirea fără să încălcaţi legea! Drogurile nu fac altceva decât să îţi fure 
minţile şi să iţi adoarmă conştiinţa.  

Vă mulţumim pentru timpul pe care ni l-aţi acordat! Informaţiile pe care le-am primit aici 
ne vor ajuta pentru când vom ajunge acasă la copiii noşti, când vom fi puşi din nou în faţa unor 
tentaţii de mai bine, de mai uşor, de a uita de toate problemele cu ajutorul drogurilor, inclusiv 
a alcoolului. Alcoolul de multe ori întunecă minţile şi te face să greşeşti, să răneşti pe cei 
apropiaţi sau chiar să iei vieţi nevinovate.10   

Vârsta de debut în consumul de droguri este destul de scăzută. Conform ultimelor studii, 
este în jur de 15-16 ani; în plină adolescenţă, perioadă dificilă din punct de vedere 
psiho-emoţional, social; perioadă critică în care adolescenţii schimbă ciclul de învăţământ, 
schimbă şcoala de cele mai multe ori, schimbă anturajul, se măresc aşteptările, iar adolescenţii 
devin bulversaţi şi vulnerabili. Debutul în consumul de droguri ilegale duce la numeroase suişuri 
şi coborâşuri, cu multiple recăderi. În primul an după eliberare, multe persoane recidivează în 
acte antisociale şi infracţionale.  

                                                            
9 Prelipceanu, D., Voicu, V., Abuzul şi dependenţa de substanţe psihoactive. Manual pentru studenţii în 

medicină şi medicii rezidenţi, INFO Medica, Bucureşti, 2004 
10 A.P., participant la proiectul „Comunicarea îndepărtează izolarea” 



78 Devianţă şi criminalitate 

Consumul de alcool şi droguri duce de cele mai multe ori la certuri, violenţe şi la accidente 
nedorite, la aderarea la grupuri infracţionale de diferite tipuri, în scopul obţinerii unor „idealuri 
umane de bază”11, fără a ţine cont de consecinţe (Sunt puternic, pot să mă las când vreau; eu 
pot să le controlez!). Abordarea din mai multe perspective a problematicii consumului de 
droguri poate duce la scăderea criminalităţii. Astfel, conform unui articol scris de Sanda 
Luminiţa Mihai, în SUA, conceptul de justiţie terapeutică, dacă este bine aplicat şi există 
colaborare interinstituţională şi comunitară, rata recăderilor privind consumul şi rata 
încarcerărilor după primul an de eliberare a scăzut sub 3%12. 

Proiectul Comunicarea îndepărtează izolarea rămâne o încercare timidă de a schimba 
atitudinea faţă de consumul de droguri şi alcool, prin metode moderne de abordare a proble-
maticii, persoane surprinzătoare (adolescenţi) care pot livra informaţii non-formal unei categorii 
de persoane dificil de abordat, implicare comunitară - primele 2 ediţii ale proiectului fiind 
susţinute de Asociaţia pentru Prevenirea Adicţiei şi Comportamentului Adictiv Bacău şi bună 
colaborare interinstituţională între Agenţia Naţională Antidrog - prin Centrul de Prevenire, 
Evaluare şi Consiliere Antidrog Bacău şi Penitenciarul Bacău. Sustenabilitatea proiectului ar 
putea fi continuată printr-o susţinere mai puternică din partea comunităţii în care aceste persoane 
private de libertate se întorc (programe de sprijin după eliberare, programe de control medical, 
cursuri de dezvoltare personală sau implicarea unor firme în vederea oferirii unor şanse reale pe 
piaţa muncii pentru persoanele cu cazier etc.) şi o bună colaborare cu Serviciile de Probaţiune 
care ar putea sprijini instituţional aceste programe comunitare. Atât individul, cât şi comunitatea 
ar avea de câştigat în urma acestor tipuri de acţiuni sustenabile pe termen mediu şi lung.  
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Rezumat 
Răspunderea civilă, fiind o parte componentă a răspunderii juridice, are scopul de a influenţa 

conştiinţa oamenilor, de ai educa în spiritul respectării legilor în societate şi de a preveni săvârşirea 
faptelor antisociale. Principalele funcţii ale răspunderii civile sunt funcţia reparatorie şi 
educativ-preventivă. Răspunderea civilă a persoanelor, activitatea cărora este legată de exploatarea 
izvoarelor de pericol sporit pentru lumea înconjurătoare (exploatarea vehiculelor, instalaţiilor, 
mecanismelor, folosirea energiei electrice, a substanţelor explozive, efectuarea lucrărilor de construcţii 
etc), în legislaţia mai multor state şi în literatura juridică de specialitate, poartă denumirea 
de - răspundere pentru prejudiciul cauzat de un izvor (sursă) de pericol sporit. Conceptul de răspundere 
pentru prejudiciul cauzat de un izvor  de pericol sporit, împreună cu alţi factori, au condus la 
devalorizarea vinovăţiei în dreptul civil ca condiţie a răspunderii, totodată a marcat o nouă etapă în 
istoria responsabilităţii de la „vinovăţie” la „responsabilitatea fără vină”. Cercetarea se focalizează pe 
analiza cadrului legal ce reglementează răspunderea pentru eventualele prejudicii cauzate de vehiculele  
fără pilot, utilizate în toate ramurile de transport a economiei naţionale: aerian, naval şi terestru. 

 
Cuvinte-cheie: răspundere juridică; prejudiciu; izvor de pericol sporit; vehicul fără pilot. 
 
Introducere 
Pe parcursul existenţei sale, umanitatea a generat numeroase idei, iar printre cele mai vechi 

se regăseşte şi ideea răspunderii, care se referă la obligaţia de a suporta consecinţele încălcării 
unei reguli de conduită considerată reprobabilă în societate.  

Precum şi în alte ramuri de drept, răspunderea în dreptul civil nu poate fi concepută fără un 
fundament propriu. Fundamentul răspunderii civile în legislaţia română derivă din art. 16 
alin. (1) Cod civil român [1] potrivit căruia, dacă prin lege nu se prevede altfel, persoana 
răspunde numai pentru faptele sale săvârşite cu intenţie sau din culpă, iar potrivit art. 1398  
alin. (1) din Codul civil al Republicii Moldova [2], cel care acţionează faţă de altul în mod ilicit, 
cu vinovăţie este obligat să repare prejudiciul patrimonial, iar în cazurile prevăzute de lege şi 
prejudiciul moral cauzat prin acţiune sau omisiune. 

Fundamentul de bază a răspunderii civile se întemeiază pe ideea de culpă sau vinovăţie, iar 
făptuitorul răspunde pentru faptele sale în baza principiului răspunderii pentru fapta ilicită 
cauzatoare de prejudicii, dacă prin lege nu este prevăzut altfel.  

În evoluţia sa, răspunderea a trecut prin patru etape: răspunderea privată, compoziţia 
voluntară, compoziţia legală şi represiunea organizată de stat [3], iar răspunderea civilă a trecut 
prin fazele răspunderii subiectivă, obiectivă şi mixtă. Astăzi se impune o nouă formă a 
răspunderii în baza principiului precauţiei [4], care confirmă o nouă atitudine socială şi 
individuală faţă de ameninţările şi riscurile tehnologiilor moderne. 
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1. Conceptul de izvor de pericol sporit 
Legislaţia Republicii Moldova, României precum şi a altor state, pe lângă răspunderea 

pentru fapta proprie, a instituit şi răspunderea pentru fapta altuia, numită şi răspunderea fără 
vinovăţie - răspunderea civilă obiectivă, cu condiţia ca această formă de răspundere să fie expres 
prevăzută de lege. Legiuitorul nu pune la baza răspunderii civile delictuale fapta propriu-zisă 
cauzatoare de prejudicii, dar rezultatul negativ al acesteia, adică prejudiciul cauzat în rezultatul 
acestei fapte [5]. 

Codul civil al Republicii Moldova reglementează răspunderea comitentului pentru fapta 
prepusului, răspunderea pentru prejudiciul cauzat de lucruri şi animalele aflate în pază, 
răspunderea statului pentru prejudiciul cauzat de persoana cu funcţie de răspundere sau de o 
autoritate publică, răspunderea părinţilor pentru faptele minorilor etc. Fiind o parte componentă 
a răspunderii juridice, răspunderea civilă are funcţia de a influenţa conştiinţa oamenilor, de ai 
educa în spiritul respectării legilor adoptate în societate şi de a preveni săvârşirea faptelor 
antisociale. Principalele funcţii ale răspunderii civile delictuale sunt funcţia reparatorie şi 
educativ-preventivă. 

Răspunderea civilă nu poate fi tratată ca o pedeapsă, ceea ce o deosebeşte de alte forme mai 
grave de răspundere, ori aceasta se aplică nu atât în privinţa persoanei care a săvârşit fapta ilicită 
cauzatoare de prejudicii, cât în privinţa patrimoniului acesteia. Persoana vinovată de cauzarea 
unui prejudiciu nu poate fi lipsită de libertate pentru fapta comisă, dar poate fi lipsită de 
patrimoniul său pentru recuperarea prejudiciului. 

De la invenţia motorului cu aburi până la lansarea navelor cosmice, aceste descoperiri au 
adus omenirii beneficii enorme cât şi mari neplăceri, ori utilizarea obiectelor şi mecanismelor 
complexe este foarte greu de realizat întrucât controlul deplin al acestora depăşeşte capacităţile 
şi abilităţile normale ale omului. Aceste mecanisme, scăpate de sub control cauzează prejudicii 
considerabile, iar pericolele şi pagubele create, până în prezent ridică probleme serioase în 
privinţa reglementării juridice. 

În zilele noastre este greu de imaginat viaţa fără utilizarea rezultatelor progresului ştiinţific 
şi tehnologic. Mecanizarea, industrializarea şi informatizarea societăţii a determinat oamenii de 
ştiinţă, mediul academic şi legiuitorii să atragă atenţia asupra riscurilor rezultate în urma 
exploatării diverselor maşini şi mecanisme, forme de energie, aparate, substanţe toxice şi peri-
culoase, deoarece proprietăţile fizico-chimice a acestora nu pot fi controlate în măsura deplină 
de către om, iar pierderea controlului poate cauza prejudicii considerabile şi iremediabile. 

Activităţile care creează un pericol accentuat pentru alţii, în legislaţia multor state [6] şi în 
literatura juridică de specialitate, poartă denumirea de - izvor (sursă) de pericol sporit [7]. 

Conceptul răspunderii pentru prejudiciul cauzat de un izvor de pericol sporit nu s-a regăsit 
în Codul lui Iustinian, care a stat la baza tuturor sistemelor moderne de drept, în vigoare din sec. 
IV până în anul 1900, în Codul lui Napoleon din 1804, nici în Codul civil German, în vigoare 
şi astăzi, deşi aceste coduri conţin reglementări privind răspunderea sporită a unor categorii de 
persoane. 

Pentru prima data, conceptul „izvor de pericol sporit”, a fost propus în anul 1910 de 
avocatul german M. Rumelin [8], care a susţinut ipoteza potrivit căreia - cel care desfăşoară o 
activitate pentru lumea înconjurătoare cu un pericol mai mare decât nivelul normal, trebuie să 
poarte responsabilitatea pentru aceasta. În vederea justificării acestei responsabilităţi excesive, 
a fost folosită „ideea de risc”, utilizată de jurisprudenţa franceză la acea vreme. Acest concept 
s-a bazat pe ideea legalizării responsabilităţii sporite pentru deteriorarea proprietăţii de către 
„întreprinderile periculoase” (în special cele feroviare), reglementat de Legea austriacă din 5 
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martie 1869, care a avut imbold de reglementare cazurile de aprindere a imobilelor limitrofe căii 
ferate de la scânteile desprinse a locomotivelor cu aburi ce utilizau cărbunii în calitate de 
combustibil; Legea germană din 07 iunie 1871; Legea elveţiană din 1 iulie 1875 şi altele. 

Conceptul - izvor de pericol sporit, a fost materializat pentru prima dată în art. 404 Codul 
civil [9] al Republicii Sovietice Federative Socialiste Rusă din 1922, ca urmare a primei 
codificări a legislaţiei civile sovietice. 

 Datorită stilului laconic a legiuitorului sovietic, conceptul - izvor de pericol sporit, a 
sintetizat prevederile mai multor norme care reglementau răspunderea juridică, printre care:  
art. 683 din Codul civil al Rusiei Ţariste din 04.06.1912; art. 92 din Carta generală a căilor ferate 
din Rusia din 1916; art. 156 (19)-156 (24) din Carta Industriilor a Rusiei Ţariste din 1893 [10] 
etc.  

În legislaţia statelor ex-sovietice, această normă a fost preluată din art. 128 a Bazelor 
legislaţiei civile a U.R.S.S din 1991 [11]. 

Conceptul izvor de pericol sporit, împreună cu alţi factori, a condus la devalorizarea 
vinovăţiei în dreptul civil ca condiţie a răspunderii, totodată a marcat o nouă etapă în istoria 
responsabilităţii de la „vinovăţie” la „responsabilitatea fără vină”. 

Tendinţa de dezvoltare a responsabilităţii civile şi juridice în ţările occidentale prin 
diminuarea valorii principiului vinovăţiei ca una dintre principalele condiţii de responsabilitate, 
se datorează în primul rând dezvoltării progresului ştiinţific, utilizării maşinilor, agregatelor, 
proceselor tehnologice noi, care sunt dincolo de controlul fiinţei umane şi prin urmare, pot 
provoca daune chiar şi în absenţa vinei în comportamentul proprietarilor acestora. 

Codul civil al Republicii Moldova [12] în art. 1410, reglementează răspunderea pentru 
prejudiciul cauzat de un izvor de pericol sporit. În acest sens în alin. (1) este stipulat că,  
persoanele a căror activitate este legată de un izvor de pericol sporit pentru lumea înconjurătoare 
(exploatarea vehiculelor, a instalaţiilor, mecanismelor, folosirea energiei electrice, a 
substanţelor explozibile, efectuarea lucrărilor de construcţii etc.) au obligaţia să repare 
prejudiciul cauzat de izvorul de pericol sporit dacă nu demonstrează că prejudiciul se datorează 
unei forţe majore (cu excepţia cazurilor în care dauna a survenit ca urmare a exploatării navelor 
aeriene) sau din intenţia persoanei vătămate. Potrivit alin. (2) din art. 1410 Cod civil, obligaţia 
de reparare a prejudiciului revine persoanei care posedă izvorul de pericol sporit în baza 
dreptului de proprietate ori în alt temei legal sau persoanei care şi-a asumat paza izvorului de 
pericol sporit. 

 Legiuitorul Republicii Moldova a pus la baza răspunderii pentru prejudiciul cauzat de un 
izvor de pericol sporit teoria activităţii cât şi teoria obiectivă - posesia şi paza lucrului. Codul 
civil al Federaţiei Ruse [13] în art. 1079, indică o listă a activităţilor care prezintă pericol sporit 
pentru cei din jur, activităţi similare cu cele menţionate în alin. (1) art. 1410 Codul civil al 
Republicii Moldova, iar în legislaţia Ucrainei, conceptul de izvor de pericol sporit se regăseşte 
în art. 1187 din Codul civil [14]. 

În legislaţia României conceptul - izvor de pericol sporit, nu se regăseşte.  
În noul Cod civil al României, temeiul legal de răspundere pentru fapta proprie rezultă din 

art. 1357 Cod civil, potrivit căruia cel care cauzează altuia un prejudiciu printr-o faptă ilicită, 
săvârşită cu vinovăţie, este obligat să îl repare. Autorul prejudiciului răspunde pentru cea mai 
uşoară culpă, iar temeiul răspunderii pentru lucruri se regăseşte în alin. (1) art. 1376 Cod civil, 
potrivit căruia: Oricine este obligat să repare, independent de orice culpă, prejudiciul cauzat de 
lucrul aflat sub paza sa.  

Potrivit art. 1377 Cod civil, în înţelesul dispoziţiilor art. 1375 şi 1376, are paza animalului 
sau a lucrului proprietarul ori cel care, în temeiul unei dispoziţii legale sau al unui contract ori 
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chiar numai în fapt, exercită în mod independent controlul şi supravegherea asupra animalului 
sau a lucrului şi se serveşte de acesta în interes propriu. 

 Răspunderea civilă delictuală poate fi angajată pentru orice lucru dacă a cauzat victimei 
un prejudiciu, fără a se distinge dacă lucrul este susceptibil prin natura sa, să producă un 
prejudiciu, ori dacă este sau nu periculos. Obligaţia de despăgubire se stabileşte în sarcina 
paznicului juridic, independent de orice conduită a acestuia. 

 
2. Vehiculele fără pilot şi izvorul de pericol sporit al acestora 
Astăzi asistăm la automatizarea proceselor tehnologice, care constituie priorităţi economice 

ale fiecărui stat, iar robotizarea a crescut numărul vehiculelor controlate autonom de calcula-
toare aflate la bord, sau de la distanţă cu ajutorul unor sisteme de radiocomandă. Aceste 
vehicule, denumite generic, vehicule fără pilot, se folosesc pe larg nu doar în activităţile militare, 
dar şi în economia naţională, poliţie, medicină, serviciul de salvare-deblocare, agricultură, 
securitatea mediului, lichidarea urgenţelor, incendiilor, catastrofelor etc.  

Vehiculele fără pilot pătrund cu intensitate în viaţa noastră şi sunt utilizate în toate ramurile 
de transport a economiei naţionale: aerian, naval şi terestru. Aceste vehicule fără pilot se 
încadrează în categoria - izvor de pericol sporit, întrucât nefiind controlate direct de către om, 
dar de un pilot automat digital aflat fie la bordul vehiculului sau la un centru de control, pot 
cauza prejudicii considerabile. Din punct de vedere juridic, apar dificultăţi majore în vederea 
stabilirii persoanei responsabile pentru prejudiciul cauzat şi a vinovăţiei acesteia.  

Pentru a ilustra prezenţa acestor vehicule în viaţa cotidiană şi gradul de pregătire a 
autorităţilor statului în vederea acceptării şi reglementării regimului acestora, propunem atenţiei 
cazuri, contestate cu pasiune de unii şi acceptate cu entuziasm de alţii, care nu pot fi trecute cu 
vederea.  

La 05 decembrie 2014, judecătoria oraşului Sâktâvkar [15] (Federaţia Rusă) a adoptat 
decizia de anulare a hotărârii judecătorului de pace din sectorul Kuratovsk din 19.09.2014, prin 
care o persoană a fost sancţionată contravenţional pentru faptul utilizării aparatului de zbor fără 
pilot - Copter Expres, aşa numita dronă, cu scopul transportării produselor din pizza. Instanţa 
de judecată a anulat sancţiunea aplicată în privinţa contravenientului pentru încălcarea normelor 
de utilizare a spaţiului aerian şi lipsa licenţei pentru transportarea produselor, deoarece legislaţia 
în vigoare a Federaţiei Ruse la moment nu reglementa regimul juridic al dronelor.  Acest caz a 
servit imbold pentru Duma de Stat al Federaţiei Ruse să modifice Codul aerian [16] în această 
privinţa, iar în decembrie 2015, Duma Rusă a adoptat o lege restrictivă de utilizare a dronelor, 
instituind categoriile acestora în raport de greutate, înregistrare şi înmatriculare. Legiuitorul rus 
a exclus de la înmatriculare doar aparatele de zbor cu greutatea de 0,25 kg şi mai uşoare, totodată 
a instituit obligaţia deţinerii certificatului de zbor pentru dronele cu masa de la 0,25 - 30 kg, iar 
aparatele de zbor ce depăşesc 30 kg urmează a fi înregistrate în registrul de stat al aeronavelor. 

La nivel european [17], în august 2016 a fost făcută publică şi propusă spre dezbateri 
Reglementarea „Prototip” a Comisiei Europene privind Operaţiunile Aeronautice fără Pilot, 
potrivit căreia din 2019 reglementarea va trebui transpusă în fiecare stat membru UE.  

 Legiuitorul din Republica Moldova a reacţionat imediat la aceste evenimente şi la 24 
martie 2017 a votat în prima lectură proiectul Codului aerian al Republicii Moldova [18]. 
Potrivit notei informative în susţinerea acestuia Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi 
Comunicaţiilor, menţiona că deşi la nivel european nu a fost reglementată în mod unitar 
problematica operării cu aeronave fără pilot la bord, există însă preocupări în acest sens la nivel 
naţional, odată cu intensificarea activităţilor de utilizare a acestor tipuri de aparate de zbor de 
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către persoane fizice şi juridice. Mai multe organizaţii non-guvernamentale precum şi un grup 
de jurnalişti au făcut presiuni publice invocând încălcarea dreptului la informaţie, ori în acest 
proiect autorităţile au propus reglementări special de operare în spaţiul aerian naţional a dronelor 
şi criteriile de clasificare a acestor dispozitive în funcţie de dimensiuni, masă, înălţimea şi 
distanţa la care pot fi pilotate, să poată fi stabilit gradul de risc care îl reprezintă atât pentru 
securitatea aeronautică, cât şi pentru viaţa oamenilor. Deşi acest proiect de lege nu a întrunit 
numărul necesar de voturi a membrilor Comisiei pentru drepturile omului şi relaţii interetnice, 
pentru a fi susţinut în plenul Parlamentului din cauza unor presiuni publice făcute de unii 
jurnalişti şi mai multe organizaţii non-guvernamentale, care au atenţionat asupra restricţiilor 
care se impun în utilizarea dronelor, considerând că este o tentativă de a descuraja utilizarea 
dronelor în investigaţiile jurnalistice şi nu numai, totuşi a fost votat în prima lectură. Nu încape 
îndoială că în final acest proiect va fi adoptat chiar dacă impune o sarcină excesivă în utilizarea 
dronelor care sunt privite doar ca un instrument de dobândire a informaţiei de interes public, 
precum reportofonul sau aparatul de fotografiat. Cu toate că la moment proiectul Codului aerian 
al Republicii Moldova nu se regăseşte pe agenda Parlamentului şi nu există informaţii privitor 
la examinarea în lectura finală, documentul a readus în actualitate intenţia autorităţilor de a 
reglementa utilizarea dronei ca instrument de filmare şi a generat noi motive de vigilenţă pentru 
jurnalişti.  

 În acest sens pe de o parte deşi există jurisprudenţa CEDO în acest domeniu, potrivit căreia 
acordă dreptul jurnalistului de a obţine informaţii în mod deschis şi transparent, cu atât mai mult 
când folosirea tehnicilor speciale se justificată când există un interes public şi când informaţiile 
nu pot fi obţinute prin alte mijloace, ori în cauza Fressoz and Roire v. Franţa (1999) [19], Curtea 
a statuat cu privire la dreptul publicului de a primi informaţii. Primatul interesului public chiar 
dacă se poate dovedi că dezvăluirea informaţiilor va aduce prejudicii substanţiale unui scop 
legitim, informaţiile trebuie totuşi dezvăluite dacă avantajele divulgării depăşesc prejudiciile. 
Dezvăluirea unor informaţii de natură privată, pot demasca, în acelaşi timp, corupţia la nivel 
înalt în cadrul guvernului naţional sau alte crime, iar toate acestea confirmă că regimul juridic 
al navelor aeriene fără pilot va fi reglementat în viitorul apropiat şi în Republica Moldova 
printr-o lege organică. 

Vehiculele fără pilot pătrund cu încredere şi în sfera de activitate a navelor maritime. De 
exemplu, compania Yara din Norvegia [20] a anunţat că în anul 2020 va da în exploatare o 
electronavă maritimă fără pilot, complet robotizată, care va transporta mărfuri din portul 
Porsgrun către Breivik şi Larvik, porturi care se află la o distanţă de 14 şi 26 km de Porsgrun. 

Autoturismele fără pilot astăzi şi-au făcut prezenţa în mai multe ţări. La 1 iulie 2016, 
Geektimes [21] a publicat informaţia potrivit căreia în SUA un autoturism de model Tesla 
Model S cu sistem autopilot a fost implicat chiar într-un accident rutier, iar conducătorul 
acestuia a decedat, fiind înregistrat şi primul caz de deces al conducătorului unui autoturism 
aflat sub controlul unui sistem informatic automatizat. La prima vedere cazul de deces al 
pilotului nu pare ieşit din comun atâta timp cât anual decedează mai mult de un milion de 
conducători auto în accidente rutiere cu implicarea mijloacelor de transport tradiţionale, totuşi 
considerăm că acest caz merită o atenţie deosebită ori prejudiciile cauzate de aceste vehicule 
fără pilot nu sunt doar materiale, de aceia ştiinţa dreptului trebuie să vină cu soluţii şi propuneri 
de lege-ferenda în vederea creării cadrului normativ de prevenţie, precum şi cu modalităţi simple 
şi eficiente de recuperare a prejudiciului. Cu atât mai mult că o altă companie producătoare de 
maşini - Ford [12] -  planifică în 2021 să lanseze un autoturism-inteligent complet automatizat, 
fără volan şi pedale de frână, autoturisme ce se vor utiliza în regim de taxi, deci nu vor avea 
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conducător, iar în situaţia în care totuşi vor avea conducător, acesta va avea doar calitatea unui 
simplu pasager şi nu v-a putea interveni în situaţiile de avarie, deci nu va putea exercita 
independent controlul asupra acestui autovehicul. 

Apariţia în viitorul apropiat a acestor vehicule în România şi Republica Moldova, ne obligă 
să le întâmpinăm cu o legislaţie clară, precisă şi previzibilă, iar cetăţenii să se simtă în siguranţă 
şi protejaţi de eventualele pericole la adresa vieţii, sănătăţii, proprietăţii şi a mediului în care 
trăiesc. 

Efectuând o analiză prin prisma dreptului comparat a legislaţiei Republicii Moldova şi 
României, constatăm că acestea nu sunt pregătite în totalitate de a soluţiona problemele 
abordate, ori se impune o nouă formă de răspundere civilă orientată în viitor.  

 
3. Angajarea răspunderii în cazul vehiculelor fără pilot 
La prima vedere remarcăm că în legislaţia Republicii Moldova şi a statelor unde este 

instituită răspunderea specială cauzată de un izvor de pericol sporit, vehiculele fără pilot pot fi 
încadrate în categoria izvoarelor de pericol sporit, iar legea acoperă aria acestei forme de 
răspundere prin intermediul a patru subiecţi de bază: 1) proprietarul; 2) persoana de activitatea 
căreia este legată izvorul de pericol sporit; 3) posesorul; 4) persoana care exercită paza acestuia, 
iar legislaţia României, acoperă această răspundere prin intermediul a două subiecte: 1) 
proprietarul; şi 2) persoana care exercită paza lucrului cu condiţia legală ca acesta să exercite în 
mod independent controlul lucrului şi să se servească de acesta în interes propriu. Sintagma 
din legislaţia română potrivit căreia persoana care exercită paza lucrului să exercite în mod 
independent controlul lucrului şi să se servească în interes propriu, considerăm că este o condiţie 
restrictivă, care poate înlesni eschivarea făptuitorului de la răspunderea civilă, ori cercul 
persoanelor responsabile deşi mai restrâns decât în legislaţia Republicii Moldova, poate absolve 
persoana care exercită paza în fapt a lucrului (vehiculul fără pilot) de răspundere, ori aceasta v-a 
putea să se apere prin faptul că nu a putut exercita independent controlul lucrului. 

În opinia noastră, pentru angajarea răspunderii prevăzute de art. 1376 alin. (1) noul Cod 
Civil trebuie să fie întrunite cumulativ trei condiţii, două generale şi una specială. Condiţiile 
generale sunt: prejudiciul şi raportul de cauzalitate dintre lucru şi prejudiciu. Condiţia specială 
constă în faptul că lucrul care a cauzat prejudiciul să se afle în paza juridică a unei persoane, 
care exercită în mod independent controlul lucrului.  

În cazul prejudiciului cauzat de vehiculele fără pilot rezultă că victima pare a fi pusă într-o 
stare de inegalitate juridică deoarece urmează să probeze faptul juridic, dacă vinovatul stabilit 
de lege în baza teoriei obiective la momentul producerii pagubei a exercitat în mod independent 
controlul lucrului, cea ce este dificil sau imposibil de realizat, ori vehiculul fără pilot este 
controlat autonom de un computer aflat la bordul acestuia cu inteligenţă artificială. Pentru 
funcţionarea unui vehicul fără pilot sunt antrenate un cerc larg de persoane şi sisteme, ceia ce 
face imposibil de stabilit cine a exercitat în mod independent controlul, persoanele obligate să-l 
întreţină, softul (programa) sau hackerul, acel expert în informatică care utilizează tehnici de 
inginerie inversă cu scopul de a se distra, răzbuna, îmbogăţi etc. 

 
Concluzii şi propuneri 
Pentru a proteja drepturile victimei considerăm că sintagma „exercitarea în mod inde-

pendent a controlului” ar trebui să fie revizuită prin excluderea acestei condiţii, sau legiuitorul 
român să instituie răspunderea civilă delictuală specială pentru izvorul de pericol sporit în 
condiţiile expuse mai sus. 



Leonid Chirtoacă 85 

 

Considerăm că în redactarea actuală, această normă nu întruneşte cerinţele de claritate, 
precizie şi previzibilitate, lasă loc arbitrariului şi va pune în sarcina instanţelor judecătoreşti să 
suplinească atribuţiile autorităţii legislative, cea ce conduce la încălcarea principiului separaţiei 
puterilor în stat, prevăzut în alin. (4) art. 1 Constituţia României şi a art. 61 alin. (1) potrivit 
căruia Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate 
legiuitoare a ţării. 
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Rezumat 
Articolul analizează apariţia şi expansiunea criminalităţii transfrontaliere, accentuând tendinţele 

noi de manifestare a acestui fenomen: terorismul, contrabanda, traficul ilicit de persoane, crimele fiscale, 
crimele informatice, criminalitatea legată de flora şi fauna sălbatică şi de daunele aduse mediului etc., 
datorat contextului de globalizare accelerată. Expansiunea acestui fenomen a determinat statele să 
colaboreze în cadrul organizaţiilor internaţionale pentru prevenirea şi reprimarea criminalităţii 
transfrontaliere. Cercetarea finalizează cu măsurile care trebuie luate de state pentru a eficientiza 
combaterea fenomenului criminalităţii transfrontaliere printr-o cooperare mai strânsă a statelor. 

 
Cuvinte cheie: ordine juridică internaţională; infracţiune internaţională; forme ale criminalităţii 

transfrontaliere; cooperarea statelor; combaterea criminalităţii transfrontaliere. 
 
1. Introducere 
Amploarea cu care se comit faptele antisociale care încalcă ordinea internaţională, precum 

şi imposibilitatea statelor de a controla şi reduce prin mecanisme individuale fenomenul infrac-
ţional, au condus la prevenirea, reprimarea, interzicerea şi sancţionarea faptelor care lezează 
valorile supreme ale societăţii internaţionale, desemnate drept infracţiuni internaţionale.  

Cristalizarea noţiunii de infracţiune internaţională a fost precedată de trecerea în sfera 
internaţionalului a unor infracţiuni care în perioada clasică a dreptului internaţional erau de 
competenţa exclusivă a statului, ca şi apariţia unor noi infracţiuni grave, odată cu interzicerea 
recurgerii la forţa armată în dreptul internaţional public [1]. 

Odată cu dezvoltarea dreptului internaţional, noţiunea de infracţiune internaţională a 
dobândit conotaţii diferite. Într-o etapă incipientă de formare a dreptului internaţional, infracţiu-
nile internaţionale erau denumite printr-un termen comun - delict internaţional, nefiind definit 
conceptul de infracţionalitate internaţională.  

Potrivit lui Grigore Geamănu [2] infracţiunea internaţională reprezintă „un act constând 
dintr-o acţiune sau omisiune contrară dreptului internaţional”, iar elementul esenţial al infrac-
ţiunii internaţionale este periculozitatea manifestă pentru pacea şi securitatea internaţională şi 
celelalte valori supreme ale umanităţii, ceea ce atrage în mod obligatoriu sancţiunea penală. 

În accepţiunea lui Stelian Scăunaş [3] infracţiunea internaţională desemnează „fapta care 
constă dintr-o acţiune sau inacţiune, săvârşită cu vinovăţie de o persoană, în calitate de agent 
al statului sau în nume personal, prin care se încalcă drepturile şi interesele ocrotite de dreptul 
internaţional public, incriminată prin tratatele internaţionale şi care atrage aplicarea unor 
sancţiuni penale potrivit acestor tratate sau legilor naţionale”. 

O altă definiţie mai recentă [4] abordează fapta penală internaţională prin sintagma de 
„crimă internaţională” în două sensuri: lato sensu prin crimă internaţională sunt desemnate 
generic toate faptele sancţionate de dreptul internaţional penal, iar stricto sensu, prin crimă 
internaţională sunt desemnate faptele care încalcă normele imperative de drept internaţional, 



Natalia Chirtoacă 87 

 

aduc atingere gravă valorilor fundamentale ale comunităţii internaţionale şi intră în competenţa 
materială a jurisdicţiilor internaţionale. 

Sintagma de „infracţiune internaţională” era utilizată de unii autori [5]  pentru a desemna 
alături de crimele internaţionale şi delictele internaţionale, o categorie de fapte incriminate 
internaţional, cu un grad de pericol social mai scăzut. Sintagma de „delict internaţional” nu mai 
are o consacrare oficială, întrucât proiectul de Articole privind răspunderea statelor adoptat în 
2001 nu se referă la noţiunea de delict.  

 
2. Criminalitatea transfrontalieră şi cauzele acesteia 
Reglementările internaţionale atestă că, alături de răspunderea internaţională a statelor şi a 

altor subiecte de drept internaţional, s-a dezvoltat şi răspunderea persoanelor, în principal, ca 
răspundere penală. 

Răspunderea penală poate interveni în legătură cu două mari categorii de fapte interna-
ţionale ilicite, şi anume: 

a. crimele, cele mai grave fapte ilicite care privesc ansamblul comunităţii internaţionale, 
prevăzute de Statutul Curţii Internaţionale Penale [6]; şi 

b. infracţiunile internaţionale, alte fapte ilicite care afectează valori considerate a fi de 
interes general pentru toate statele, incriminate prin convenţii internaţionale speciale. 

În prima categorie sunt incluse: - crima de genocid; - crimele împotriva umanităţii; - crimele 
de război; - crima de agresiune [7]. Pentru săvârşirea unor astfel de crime intervine atât 
răspunderea statelor [8], cât şi răspunderea penală a persoanelor sau grupurilor de persoane care 
au ordonat, organizat şi săvârşit asemenea crime, judecata făcându-se de instanţe internaţionale.  

Cea de-a doua categorie cuprinde următoarele infracţiuni: - terorismul internaţional; - 
sclavia şi traficul de sclavi; - comerţul cu femei şi copii; - falsificarea de monedă; - traficul ilicit 
de stupefiante; - difuzarea de materiale pornografice; - spălarea banilor; - corupţia; - pirateria 
maritimă; - capturarea sau deturnarea de aeronave; - infracţiuni comise împotriva persoanelor 
care se bucură de protecţie internaţională; - traficul ilicit de arme etc. 

Caracterul internaţional al acestor infracţiuni este determinat de faptul că raporturile de 
drept penal sunt legate de elementul de extraneitate (subiectul infracţiunii este un străin, 
subiectul şi obiectul se află pe un teritoriu străin, infracţiunea este legată de nerespectarea ordinii 
de drept naţional şi internaţional), iar astfel de infracţiuni atentează şi dăunează bunelor relaţii 
dintre state, afectând siguranţa civică şi individuală. De regulă, pentru săvârşirea unor astfel de 
infracţiuni survine răspunderea penală individuală a persoanelor care le comit, fără a fi angajată 
răspunderea statului, exceptând situaţiile în care statul nu ia măsurile necesare pentru prevenirea 
şi reprimarea acestor acte. Persoanele care comit astfel de fapte, considerate infracţiuni în 
convenţiile internaţionale, sunt pedepsite în temeiul legilor interne şi rămân sub jurisdicţia 
internă a statului.  

Ţinem să menţionăm că, apariţia fenomenului criminalităţii transfrontaliere a fost cauzată 
de mai mulţi factori, între care putem aminti: lipsa unui cadru legislativ adecvat, creşterea 
fenomenului violenţei, situaţia economică instabilă, şomajul, inflaţia galopantă, diminuarea 
responsabilităţii individuale etc. Factorii enunţaţi mai sus, precum şi alţii au contribuit la 
intensificarea, dar şi diversificarea fenomenului infracţional. 

Dacă la început, infracţiunile internaţionale erau comise în anumite domenii şi pe teritorii 
restrânse, cum ar fi comerţul ilegal cu sclavi sau pirateria, actualmente infracţiunile interna-
ţionale au căpătat  forme şi tendinţe noi de manifestare: terorismul, contrabanda, traficul ilicit 
de persoane, crimele fiscale, crimele informatice, criminalitatea legată de flora şi fauna sălbatică 
şi de daunele aduse mediului etc. 
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3. Colaborarea statelor pentru combaterea criminalităţii transfrontaliere 
Odată cu intensificarea [9] şi diversificarea fenomenului infracţional transfrontalier [10], 

care pune în pericol siguranţa şi securitatea statelor şi a cetăţenilor, combaterea acestuia la nivel 
naţional a devenit insuficientă, impunându-se, astfel, necesitatea de a colabora, la nivel regional 
şi global, pentru prevenirea şi reprimarea formelor de manifestare a criminalităţii. 

În acest sens, statele colaborând în cadrul organizaţiilor internaţionale au adoptat sub egida 
ONU, Consiliului Europei şi Uniunii Europene mai multe convenţii şi recomandări [11] prin 
care se obligau să adopte măsuri de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional transfron-
talier, din ce în ce mai coerent şi coordonat, care au dat startul numeroaselor instrumente 
juridice, ce au fost adoptate ulterior în scopul asigurării unui cadru juridic optim de prevenire şi 
combatere a fenomenului infracţional. 

Astfel, hotărâte să îşi unească forţele pentru elaborarea unor instrumente juridice care să 
permită cooperarea internaţională în vederea prevenirii şi combaterii mai eficiente a crimi-
nalităţii transfrontaliere, pe de-o parte, şi armonizarea legislaţiilor naţionale în materie de drept 
penal şi procedural, pe de altă parte, statele membre ale ONU au adoptat Convenţia Naţiunilor 
Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate din 15 noiembrie 2000 [12]. Convenţia 
a fost completată prin trei Protocoale: - Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea 
traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor [13]; - Protocolul împotriva traficului 
ilegal de migranţi pe calea terestră, a aerului şi pe mare [14]; - Protocolul împotriva fabricării şi 
traficului ilegal de arme de foc, piese şi componente ale acestora, precum şi de muniţii [15]. În 
accepţiunea Convenţiei, cooperarea internaţională se poate realiza prin următoarele forme, şi 
anume: - extrădarea (art. 16), - transferul persoanelor condamnate (art. 17), - cooperare în 
vederea confiscării (art. 13), - dispunerea de produsul infracţiunii sau de bunurile confiscate  
(art. 14), - asistenţă judiciară (art. 18), - anchete comune (art. 19), - tehnici de anchetă specială 
(art. 20), - transferul procedurilor penale (art. 21), - stabilirea antecedentelor judiciare (art. 22), 
- acordare de asistenţă şi protecţie victimelor (art. 25), - protecţia martorilor (art. 24), - cooperare 
între serviciile de investigaţii şi de reprimare (art. 27). 

Statele-părţi au creat în anul 2013 un portal SHERLOC [16], care oferă acces la resursele 
electronice şi legile penale naţionale şi diseminează informaţia cu privire la modalitatea în care 
au implementat Convenţia de la Palermo. 

Anterior Convenţiei de la Palermo, la nivelul Uniunii Europene, s-a semnat Acordul de 
cooperare între guvernele statelor participante la cooperarea economică a Mării Negre 
(OCEMN) în domeniul combaterii criminalităţii, în special a formelor ei organizate [17]. 
Escaladarea fără precedent a fenomenului terorist a impus cu necesitate adoptarea Protocolului 
privind combaterea terorismului [18], adiţional la Acordul OCEMN în domeniul combaterii 
criminalităţii, în special a formelor ei organizate, care pune accentul pe cooperarea între părţi 
pentru combaterea şi reprimarea pregătirii actelor de terorism. 

Un alt proiect lansat la sfârşitul anului 1996 [19]  cu sprijinul Statelor Unite ale Americii şi 
al Uniunii Europene este Iniţiativa de cooperare în Europa de Sud-Est (SECI). Iniţiativa (SECI)) 
este o organizaţie transnaţională cu sediul în Bucureşti care are ca scop cooperarea în comba-
terea infracţionalităţii. Statele, fiind convinse că infracţionalitatea existentă la frontierele lor 
reprezintă o ameninţare serioasă pentru suveranitatea acestora şi pentru comerţul legal, şi, recu-
noscând interesul lor reciproc în ceea ce priveşte combaterea infracţionalităţii transfrontaliere şi 
dezvoltarea unei mai strânse cooperări regionale în aplicarea legislaţiei, au semnat Acordul de 
cooperare pentru prevenirea şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere (Acordul SECI), la 
Bucureşti, la 26 mai 1999 [20]. În baza Acordului SECI s-a instituit Centrul Regional SECI 
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pentru combaterea infracţionalităţii transfrontaliere [21], cu sediul la Bucureşti, care este 
singurul instrument regional ce contribuie direct la sprijinirea eforturilor instituţiilor de aplicare 
a legii din Sud-Estul Europei pentru combaterea criminalităţii transfrontaliere. 

Considerând a fi în interesul comun valorificarea avantajelor şi oportunităţilor create prin 
Centrul Regional SECI pentru Combaterea Criminalităţii Transfrontaliere şi anticipând 
perfecţionarea avantajelor şi oportunităţilor în cadrul unei noi organizaţii internaţionale, statele 
părţi la Acordul SECI semnează în 2009 Convenţia pentru stabilirea Centrului Sud-Est 
European de Aplicare a Legii (SELEC), care a intrat în vigoare la 07 octombrie 2011. Astfel, 
Centrul SECI a devenit SELEC, în timp ce capacităţile sale operaţionale şi strategice au fost 
menţinute şi transferate noului SELEC. Obiectivul SELEC [22], în cadrul cooperării între 
Autorităţile Competente, este de a oferi sprijin Statelor Membre şi de a îmbunătăţi coordonarea 
în prevenirea şi combaterea criminalităţii, inclusiv a criminalităţii grave şi a criminalităţii 
organizate, când astfel de infracţiuni implică sau par să implice un element de activitate 
transfrontalieră. 

SELEC este singura organizaţie din sud-estul Europei care acţionează în domeniul com-
baterii criminalităţii transfrontaliere, la nivel operaţional, reunind autorităţile poliţieneşti şi 
vamale din cele 12 state membre [23]. 

Statele membre ale Consiliului Europei au contribuit la adoptarea mai multor Convenţii 
[24]  care pun accentul pe stabilirea unei baze comune de cooperare în materie penală în toată 
Europa şi dincolo de frontierele ei. Aceste convenţii acoperă mecanismele de cooperare precum 
extrădarea, cooperarea judiciară şi transferul persoanelor condamnate, dar se referă şi la forme 
deosebite de criminalitate cu o componentă transfrontalieră cum ar fi terorismul, traficul de 
persoane şi criminalitatea informatică [25]. 

La nivelul Uniunii Europene, cadrul juridic a evoluat în raport de preocupările statelor la 
diferite etape de integrare, dar şi de amplificarea fenomenului infracţional, care a pus în sarcina 
statelor obligaţia de a colabora în vederea prevenirii şi contracarării diferitelor forme de crimă 
organizată. Astfel, putem enunţa o serie de convenţii adoptate, care reglementează cooperarea 
statelor în materie penală: - Convenţia privind procedura simplificată a extrădării între statele 
membre, adoptată la 10 decembrie 1995, - Convenţia Uniunii Europene privind extrădarea între 
statele membre, adoptată la 27 septembrie 1996, - Convenţia privind constituirea Oficiului 
European de Poliţie - Europol [26], adoptată la 26 iulie 1995 şi intrată în vigoare la 1 octombrie 
1998, - Convenţia referitoare la asistenţa judiciară în materie penală, adoptată la 29 mai 
2000, - Protocolul Convenţiei de asistenţă judiciară în materie penală din 16 octombrie 2001 
şi - Decizia-cadru a Consiliului European din 13 iunie 2002, privind Mandatul european de 
arestare [27] şi procedurile de remitere între statele membre.  

În anul 2000, Consiliul Justiţie şi Afaceri Interne a adoptat o Strategie de combatere a 
criminalităţii organizate: „Prevenirea şi controlul criminalităţii organizate - strategia Uniunii 
Europene pentru noul mileniu”, care a constituit o Reţea europeană de prevenire a criminalităţii 
[28]. Reţeaua este formată dintr-un Consiliu Administrativ, Secretariat şi puncte de contact 
desemnate de fiecare stat membru. Consiliul Administrativ este format din reprezentanţi 
naţionali ai statelor membre, având, totodată, un Preşedinte şi un Comitet Executiv [29]. 

Tratatul de la Nisa, a extins sfera acţiunilor comune ce pot fi adoptate de instituţiile euro-
pene şi a înfiinţat o nouă instituţie - Eurojust, cu scopul de a stimula şi îmbunătăţi coordonarea 
anchetelor şi a urmăririlor penale între autorităţile judiciare competente ale statelor membre ale 
UE atunci când acestea se ocupă de acte grave de criminalitate organizată şi transfrontalieră 
[30]. 
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Prin Tratatul de la Lisabona, Uniunea oferă cetăţenilor săi un spaţiu de libertate, securitate 
şi justiţie, fără frontiere interne, în interiorul căruia este asigurată libera circulaţie a persoanelor, 
în corelare cu măsuri adecvate privind controlul la frontierele externe, dreptul de azil, imigrarea, 
precum şi prevenirea criminalităţii şi combaterea acestui fenomen [31]. Astfel, Uniunea 
acţionează pentru a asigura un înalt nivel de securitate prin măsuri de prevenire a criminalităţii, 
a rasismului şi a xenofobiei, precum şi de combatere a acestora, prin măsuri de coordonare şi de 
cooperare între autorităţile poliţieneşti şi judiciare şi alte autorităţi competente, precum şi prin 
recunoaşterea reciprocă a deciziilor judiciare în materie penală şi, după caz, prin apropierea 
legislaţiilor penale [32]. 

În cazul în care este necesar, pentru realizarea obiectivelor enunţate mai sus, în ceea ce 
priveşte prevenirea şi combaterea terorismului şi a activităţilor conexe, Parlamentul European 
şi Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă ordinară, 
definesc cadrul măsurilor administrative privind circulaţia capitalurilor şi plăţile, cum ar fi 
îngheţarea fondurilor, a activelor financiare sau a beneficiilor economice care aparţin unor 
persoane fizice sau juridice, grupuri sau entităţi fără caracter statal, sunt în proprietatea acestora 
sau sunt deţinute de acestea [33]. 

Tratatul de la Lisabona sporeşte competenţele UE în ceea ce priveşte controlul la frontiere 
(art. 67, al. 2 din TFUE), dreptul de azil (art. 78 din TFUE) şi imigrare (art. 79 din TFUE), 
cooperarea judiciară în materie civilă (cap. 3 din TFUE) [34], cooperarea judiciară în materie 
penală (cap. 4 din TFUE) [35] şi cooperarea poliţienească (cap. 5 din TFUE) [36]. De asemenea, 
Tratatul de la Lisabona prevede la art. 86, al. 1 că pentru combaterea infracţiunilor care aduc 
atingere intereselor financiare ale Uniunii [37], Consiliul, hotărând prin regulamente în 
conformitate cu o procedură legislativă specială, poate institui un Parchet European, pornind de 
la Eurojust. Consiliul hotărăşte în unanimitate, după aprobarea Parlamentului European. 

În acest sens, în Raportul Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu din 02 
octombrie, 2017 se menţionează că în curând Consiliul Uniunii va adopta Regulamentul 
Parchetului European (EPPO) [38], care va fi responsabil de investigarea, urmărirea penală şi 
aducerea în faţa justiţiei a autorilor infracţiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale 
Uniunii. Parchetul European va putea urmări în justiţie cazurile cu caracter penal care aduc 
prejudicii bugetului Uniunii Europene, precum şi fraudele transfrontaliere în materie de TVA 
[39]. Această instituţie va deveni operaţională până la începutul anului 2020 şi va funcţiona ca 
un birou unic pentru toate statele membre participante [40]. Parchetul European va fi un 
organism independent, urmând să fie înfiinţat separat de instituţiile şi serviciile UE existente şi 
nu va putea nici să solicite, nici să accepte, instrucţiuni din partea instituţiilor UE sau a 
autorităţilor naţionale. Parchetul European va trebui să înlocuiască actualul OLAF (Oficiul 
European Antifraudă) [41]. 

Prin adoptarea şi implementarea acestor acte normative s-a instituit cadrul reglementărilor 
în materie de cooperare juridică penală la nivel european, instituind reguli comune tuturor 
statelor. 

 
Concluzii 
Faţă de cele expuse mai sus, apreciem că în ultima perioadă de timp, criminalitatea a 

devenit un subiect şi de preocupare politică, nu doar juridică, pentru toate statele lumii şi, în 
special, pentru statele europene. Guvernele statelor vor fi nevoite să facă faţă nu doar unei 
criminalităţi naţionale importante, dar şi unei criminalităţi transfrontaliere în plină evoluţie, 
aspecte care vor determina statele să identifice metode mai eficiente de prevenire şi combatere 
a acestui fenomen. 
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În acest sens, ţinem să menţionăm că este necesar ca reglementările internaţionale existente 
să fie perfecţionate sau să se elaboreze noi reglementări, astfel încât să se poată interveni rapid 
şi chiar să se impună sancţiuni clare pentru încălcările grave sau repetate ale obligaţiilor asumate 
de către state. De asemenea, statele trebuie să coopereze cât mai eficient pentru a menţine 
ordinea juridică internaţională, fapt care va contribui la prevenirea şi combaterea criminalităţii 
transfrontaliere, fenomene care sunt sprijinite sau tolerate de către unele state. 

Totodată, considerăm că unele infracţiuni, care se află în permanentă expansiune [42], cu 
consecinţe deosebit de grave, ori care prezintă un pericol sporit prin modul de comitere, ar trebui 
incluse în categoria crimelor internaţionale, pentru a fi de competenţa Curţii Penale 
Internaţionale. 
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Rezumat 
Ideea protecţiei, a ocrotirii omului se află în centrul atenţiei întregului sistem de drept românesc, 

iar la rândul său fiecare ramură de drept are mijloace proprii, specifice de ocrotire a omului. Persoanele 
fizice se bucură, fără discriminare, de protecţia dreptului civil şi a celorlalte ramuri de drept, dar sunt 
unele categorii de persoane fizice care, datorită vârstei (prea fragede sau prea înaintate), sănătăţii 
mintale sau sănătăţii fizice sau alte circumstanţe, au nevoie de o protecţie specială din partea societăţii. 
Aceste persoane sunt adesea persoane fără capacitate de exerciţiu sau au o capacitate de exerciţiu 
restrânsă. 

 
Cuvinte-cheie: protecţie multidisciplinară; protecţie interinstituţională; copii exploataţi; situaţii de 

risc; exploatare prin muncă; trafic de persoane. 
 
Introducere 
Ideea protecţiei, a ocrotirii omului se află în centrul atenţiei întregului sistem de drept româ-

nesc, iar la rândul său fiecare ramură de drept are mijloace proprii, specifice de ocrotire a 
omului. 

Sistemul mijloacelor juridice de ocrotire a omului este alcătuit din totalitatea mijloacelor 
juridice de ramură – adică de drept constituţional, de drept administrativ, de drept financiar, de 
drept civil, de dreptul muncii, dreptul securităţii sociale, de drept penal, de drept procesual (civil 
şi penal), de drept internaţional (public şi privat), de dreptul familiei, dreptul mediului etc. 

 Persoanele fizice se bucură, fără discriminare, de protecţia dreptului civil şi a celorlalte 
ramuri de drept, dar sunt unele categorii de persoane fizice care, datorită vârstei (prea fragede 
sau prea înaintate), sănătăţii mintale sau sănătăţii fizice sau alte circumstanţe, au nevoie de o 
protecţie specială din partea societăţii[1]. 

Aceste persoane sunt adesea persoane fără capacitate de exerciţiu sau au o capacitate de 
exerciţiu restrânsă. 

Potrivit art. 105 din Codul civil „sunt supuşi unor măsuri speciale de ocrotire minorii...” 
iar art. 106 C. civ. dispune că: „(1) Ocrotirea minorului se realizează prin părinţi, prin 
instituirea tutelei, prin darea în plasament sau, după caz, prin alte măsuri de protecţie specială 
anume prevăzute de lege”. 
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O astfel de „lege” este şi Legea nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului[2], care în art. 1 alin. (2) precizează că autorităţilor publice, organismelor private 
autorizate, precum şi persoanelor fizice şi persoanele juridice responsabile de protecţia copilului 
le revine obligaţia de a respecta, de a promova şi de a garanta drepturile copilului stabilite prin 
Constituţie şi lege, în concordanţă cu prevederile Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite cu 
privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/1990, republicată, cu modificările 
ulterioare, şi ale celorlalte acte internaţionale în materie la care România este parte. 

De asemenea, potrivit art. 110 alin. (2) din Legea nr. 272/2004, republicată, instituţiile şi 
autorităţile publice, potrivit atribuţiilor lor, trebuie să adopte reglementări specifice şi să aplice 
măsuri corespunzătoare pentru a asigura, printre altele, prevenirea: 

a. transferului ilicit şi a nereturnării copilului; 
b. încheierii adopţiilor, naţionale ori internaţionale, în alte scopuri decât interesul superior 

al copilului; 
c. exploatării sexuale şi a violenţei sexuale; 
d. răpirii şi traficării de copii în orice scop şi sub orice formă; 
e. implicării copiilor în conflicte armate; 
f. dezvoltării forţate a talentelor copiilor în dauna dezvoltării lor armonioase, fizice şi 

mentale; 
g. exploatării copilului de către mass-media; 
h. exploatării copilului în cadrul unor cercetări ori experimente ştiinţifice. 
În cele ce urmează mi-am propus să prezint unele aspecte privind protecţia 

multidiscisciplinară şi interinstituţională a copiilor exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de 
exploatare prin muncă, a copiilor victime ale traficului de persoane, precum şi a copiilor români 
migranţi victime ale altor forme de violenţă. 

 
I: CADRUL GENERAL INTERN ŞI INTERNAŢIONAL PRIVIND 

EXPLOATAREA COPILULUI PRIN MUNCĂ 
 
I.1. Exploatarea copiilor prin muncă 
Cu titlu de principiu [3], în art. 49 alin. (3) din Constituţia României se dispune interzicerea 

exploatării minorilor, folosirea lor în activităţi care le-ar dăuna sănătăţii, moralităţii sau care 
le-ar pune în pericol viaţa ori dezvoltarea normală. În consens cu prevederile constituţionale şi 
în detalierea acestora, art. 91 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului [4] dispune: „Copilul are dreptul de a fi protejat împotriva 
exploatării şi nu poate fi constrâns la o muncă sau activitate domestică ori în afara familiei, 
inclusiv în instituţii de învăţământ, de protecţie specială, reeducare şi detenţie sau în domeniul 
cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling, [5] ce comportă un risc potenţial sau care 
este susceptibilă să îi compromită educaţia ori să îi dăuneze sănătăţii sau dezvoltării sale fizice, 
mentale, spirituale, morale ori sociale.  Este interzisă orice practică prin intermediul căreia un 
copil este dat de unul sau de ambii părinţi ori de reprezentantul lui legal, în schimbul unei 
recompense, unor datorii sau nu, cu scopul exploatării copilului prin muncă”.  

Încadrarea în locuri de muncă grele, vătămătoare, periculoase, conform art. 13 alin. (5) din 
Codul muncii, republicat, se poate face numai după împlinirea vârstei de 18 ani, aceste locuri 
stabilindu-se prin hotărâre de Guvern. 

În vederea transpunerii în legislaţia noastră a prevederilor cuprinse în documente 
internaţionale, precum Convenţia nr. 138/1973 privind vârsta minimă de încadrare în muncă [6] 
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şi Convenţia nr. 182/1999 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor şi 
acţiunea imediată în vederea eliminării lor, [7] ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii, au fost 
adoptate Hotărârea Guvernului nr. 600/2007 privind protecţia tinerilor la locul de muncă [8] şi 
hotărârea Guvernului nr. 867/2009 privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii [9].  

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 600/2007, 
angajatorul are obligaţia de a proteja tinerii împotriva riscurilor specifice pentru securitatea, 
sănătatea şi dezvoltarea lor, riscuri care rezultă din lipsa lor de experienţă, din conştientizarea 
insuficientă a riscurilor existente sau potenţiale ori din faptul că tinerii sunt încă în dezvoltare. 

Este interzisă angajarea tinerilor [10] pentru activităţi care: 
a) depăşesc în mod evident capacităţile lor fizice sau psihologice; 
b) implică o expunere nocivă la agenţi toxici, cancerigeni, care determină modificări 

genetice ereditare, având efecte nocive pentru făt pe durata gravidităţii sau având orice alt efect 
nociv cronic asupra fiinţei umane; 

c) implică o expunere nocivă la radiaţii; 
d) prezintă riscuri de accidentare, pe care se presupune că tinerii nu le pot identifica sau 

preveni, din cauza atenţiei insuficiente pe care o acorda securităţii în muncă, a lipsei lor de 
experienţă ori de pregătire; 

e) pun în pericol sănătatea acestora din cauza frigului ori a căldurii extreme sau din cauza 
zgomotului ori a vibraţiilor (alin. 2); 

Tinerii nu pot presta muncă suplimentară (art. 11) şi nu pot presta muncă de noapte între 
orele 20.00 şi 6.00 (art. 12) 

Dispoziţii cu un conţinut asemănător se regăsesc şi Hotărârea Guvernului nr. 867/2009, 
care foloseşte termenul de copil pentru orice persoană în vârstă de până la 18 ani [art. 2 lit. (a)].  

Prin acest act normativ sunt interzise pentru copii atât muncile periculoase[11] cât şi 
muncile intolerabile definite a fi activităţile „desfăşurate de către copii sau realizate prin 
implicarea nemijlocită a copilului, care, prin natura lor sau condiţiile în care se exercită, 
dăunează sănătăţii, securităţii, dezvoltării sau moralităţii copiilor, şi anume: toate formele de 
sclavie sau practicile similare - vânzarea de sau comerţul cu copii, servitutea pentru datorii şi 
munca de servitor - precum şi munca forţată sau obligatorie, inclusiv recrutarea forţată sau 
obligatorie a copiilor în vederea utilizării lor în conflictele armate; utilizarea, recrutarea sau 
oferirea unui copil în scopul practicării prostituţiei, producţiei de material pornografic sau de 
spectacole pornografice; utilizarea, recrutarea sau oferirea unui copil în scopul unor activităţi 
ilicite, mai ales pentru producţia şi traficul de stupefiante, aşa cum le definesc convenţiile 
internaţionale” [ art. 2 lit. (c)]. 

Convenţia nr. 138/1973 recomandă ca vârsta minimă de încadrare în funcţie sau folosire la 
muncă să nu fie inferioară vârstei la care încetează şcolarizarea obligatorie. În România, durata 
învăţământului obligatoriu este de 10 clase, conform prevederilor legislaţiei în vigoare [12]. 

 În dreptul Uniunii Europene sclavia, [13] servitutea, munca forţată sau obligatorie [14] 
sunt interzise [15]. Încadrarea în muncă a copiilor este de asemenea interzisă [16]. 

Principalul instrument juridic care interzice munca copiilor este Directiva 94/33/ CE [17]. 
Statele pot stabili doar în circumstanţe excepţionale o vârstă minimă de încadrare în muncă 
inferioară vârstei la care încetează perioada de şcolarizare obligatorie [18]. 

 Statele trebuie să se asigure că tinerii încadraţi în muncă beneficiază de condiţii de lucru 
corespunzătoare [19]. Mai mult, copiii pot fi angajaţi numai pentru anumite activităţi, precum 
muncile casnice uşoare sau activităţile sociale şi culturale [20].  
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De asemenea, directiva stabileşte măsuri de protecţie specifice care trebuie luate în situaţiile 
în care există copii care muncesc. De multe ori, în cazurile privitoare la munca forţată în rândul 
copiilor sunt implicate victime ale traficului de copii [21]. Directiva 2011/36/UE privind 
prevenirea şi combaterea traficului de persoane recunoaşte munca forţată ca o formă de explo-
atare a copiilor [22]. Copiii traficaţi în scopul muncii forţate sunt protejaţi în temeiul directivei, 
în acelaşi mod ca şi victimele traficului în alte scopuri (cum ar fi exploatarea sexuală) [23].  

Considerentul 11 din Directiva 2011/36/UE statorniceşte că „pentru a răspunde evoluţiilor 
recente ale fenomenului de trafic de persoane, prezenta directivă abordează ceea ce ar trebui să 
fie considerat trafic de persoane într-un sens mai larg decât o face Decizia-cadru 2002/629/JAI 
şi, prin urmare, include în această definiţie şi alte forme de exploatare. În contextul prezentei 
directive, cerşitul forţat ar trebui înţeles ca o formă de muncă sau de serviciu forţat, (s.m.) astfel 
cum este definit în Convenţia Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 29 din 1930 privind 
munca forţată sau obligatorie. Prin urmare, exploatarea activităţilor de cerşit, inclusiv folosirea 
la cerşit a unei persoane traficate dependente, se încadrează în definiţia traficului de fiinţe umane 
doar atunci când sunt întrunite toate elementele care caracterizează munca sau serviciul forţat. 
În lumina jurisprudenţei relevante în domeniu, valabilitatea oricărui posibil consimţământ al 
persoanei de a presta o astfel de muncă sau un astfel de serviciu ar trebui evaluată de la caz la 
caz. Cu toate acestea, atunci când este vorba de un copil, niciun posibil consimţământ al acestuia 
nu ar trebui considerat vreodată valabil. Termenul „exploatarea activităţilor infracţionale” ar 
trebui înţeles ca exploatare a unei persoane pentru ca aceasta să săvârşească, între altele, furt din 
buzunare, din spaţii comerciale, trafic de droguri şi alte activităţi similare care fac obiectul unor 
sancţiuni şi implică un câştig financiar. Definiţia include, de asemenea, traficul de fiinţe umane 
în scopul prelevării de organe, care constituie o încălcare gravă a demnităţii umane şi a inte-
grităţii fizice a persoanelor, precum şi alte activităţi, cum ar fi adopţia ilegală sau căsătoria 
forţată, în măsura în care acestea prezintă elementele constitutive ale traficului de persoane”. 

Articolul 4 din Convenţia nr. 29/1930 a OIM interzice în termeni absoluţi toate formele de 
sclavie, aservire, muncă forţată şi obligatorie.  

CEDO defineşte „munca forţată sau obligatorie” drept „munca sau serviciul care este 
obţinut(ă) de la orice persoană sub ameninţarea unei pedepse împotriva voinţei persoanei în 
cauză şi pentru care persoana respectivă nu s-a oferit voluntară” [24]. Aservirea include, în plus, 
„obligaţia „servului” de a locui pe proprietatea altei persoane şi imposibilitatea de a-şi schimba 
situaţia” [25] şi în consecinţă aservirea este considerată o formă agravată de muncă obligatorie 
[26].   

Potrivit Raportului alternativ-Bucureşti 2016 al Asociaţiei „Salvaţi Copii” din România 
[27] participarea copiilor pe piaţa muncii în România, a înregistrat o tendinţă de scădere, dar 
rămâne îngrijorător faptul că o mare parte a adolescenţilor (15-19 ani) care muncesc au un nivel 
scăzut de educaţie (maxim studii gimnaziale), o proporţie semnificativă fiind băieţi. Educaţia 
întreruptă/de slabă calitate împiedică accesul pe piaţa muncii în poziţii profesionale remunerate 
adecvat; aceasta nu face decât să contribuie la menţinerea stării de sărăcie. 

Raportul mai evidenţiază faptul că, media a semnalat numeroase cazuri de copii exploataţi 
economic prin muncă la negru,[28] în activităţi solicitante fizic (agricultură, zootehnie), fără a 
li se asigura condiţii adecvate de locuire, unii dintre ei fiind trimişi de părinţi (în schimbul unor 
beneficii) la muncă în localităţi depărtate de casă. Exploatarea prin muncă a copiilor în interiorul 
familiei continuă, la rândul său, să aibă incidenţe ridicate, situându-se, potrivit unui studiu al 
Asociaţiei Salvaţi Copiii, [29] între 2 şi 8 % în funcţie de dimensiunea măsurată.  
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Astfel, 2% dintre copii afirmă că au fost trimişi să cerşească, 5% că muncesc în loc să 
meargă la şcoală, iar 8% că stau acasă să aibă grijă de fraţii mai mici, în loc să meargă la şcoală. 
Procentele sunt îngrijorătoare, se subliniază în „Studiu...”, şi trebuie corelate cu faptul că 19% 
dintre părinţii care au răspuns chestionarului apreciază că veniturile lor nu le ajung nici pentru 
strictul necesar, iar 45% dintre aceştia afirmă că le ajung numai pentru strictul necesar - adică 
un total de 64% dintre familii care trăiesc în sărăcie. În relaţie cu exploatarea economică, trebuie 
menţionat şi fenomenul participării copiilor la treburile casnice - 68% dintre părinţi afirmă că 
sunt ajutaţi, în diferite măsuri, de copii la treburile casnice.  

Analizând datele în funcţie de mediul de rezidenţă poate fi subliniat faptul că în mediul 
rural copiii participă într-o măsură semnificativ mai mare comparativ cu cei din mediul urban 
la treburile casnice (atât procentul celor care afirmă că nu participă niciodată este semnificativ 
mai scăzut în mediul rural, cât şi frecvenţa activităţilor este mai mare).  

De asemenea, participarea copiilor la treburile casnice corelează semnificativ cu nivelul 
veniturilor pe gospodării, mai exact, cu cât veniturile cresc, cu atât participarea copiilor este mai 
redusă. O dată în plus, reiese faptul că sărăcia în familie predispune la plasarea copiilor în situaţii 
suplimentare de risc şi le limitează accesul deplin la contextele educaţionale care nu doar că 
sunt esenţiale pentru dezvoltarea deplină a copilului, dar contribuie, pe termen lung, la ruperea 
cercului vicios ce menţine sărăcia şi abuzul [30]. 

„Munca copilului este o realitate nu doar pentru România. La nivel global, se estimează 
că 265 de milioane de copii lucrau în 2012 şi, oarecum surprinzător, criza economică a dus 
la reducerea numărului de copii care lucrează. Oricum, procentul de copii care muncesc 
rămâne îngrijorător (16,7%), dar în scădere semnificativă faţă de 2008 (19,3%). Pentru 
România nu există, din păcate, statistici care să arate o evoluţie a numărului de copii care 
muncesc. Marea majoritate a statisticilor arată însă că în mediul rural sunt mai mulţi 
copii care muncesc decât în mediul urban, mai ales la câmp, în gospodărie şi pentru 
creşterea animalelor. Statisticile pot fi coroborate şi cu numărul mai mare de copii din mediul 
rural care abandonează şcoala. Lipsa de participare şcolară este un factor favorizant pentru 
implicarea copiilor în muncă”, a declarat Dana Buzducea, advocacy director la World Vision 
România [31]. 

Legislaţia penală din ţara noastră încriminează o serie de infracţiuni care privesc munca 
forţată sau alte forme de muncă obligatorie care au ca subiect pasiv minorul (copilul). 

Astfel, Codul penal încriminează infracţiunile de Supunerea la muncă forţată sau 
obligatorie, (art. 2012); Exploatarea cerşetoriei cu cele două forme ale sale, simplă şi agra-
vată,(art. 214); Folosirea unui minor în scop de cerşetorie (art. 215); Proxenetismul când 
persoana determinată să practice prostituţia este un minor, art. 213 alin. (3); Folosirea serviciilor 
unei persoane exploatate dacă aceasta este victima traficului de minori [art. 216 alin. (2) teza a 
2-a]; Folosirea prostituţiei infantile (art. 2161) [32]; Racolarea minorilor în scopuri sexuale  
(art. 222); Coruperea sexuală a minorilor (art. 221) [33] 

Legea nr. 53/2003, Codul muncii, [34] republicată, în art. 265 incriminează infracţiunea de 
încadrare în muncă a minorilor, cu nerespectarea condiţiilor legale de vârstă, sau folosirea 
acestora pentru prestarea unor activităţi cu încălcarea prevederilor legale referitoare la regimul 
de muncă al minorilor (se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă). 

 
I.2. Traficul de copii şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe 

teritoriul altor state 
 
În legislaţia europeană traficul de persoane (copii) este reglementat în special prin Directiva 

2011/36/UE privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane şi protejarea victimelor 
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acestuia precum şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului [35] pe care-l 
defineşte în art. 2 alin. (1) ca fiind: „Recrutarea, transportul, transferul, adăpostirea sau primirea 
de persoane, inclusiv schimbul sau transferul de control asupra persoanelor în cauză, efectuate 
sub ameninţare sau prin uz de forţă sau prin alte forme de constrângere, prin răpire, prin fraudă, 
prin înşelăciune, prin abuz de putere sau profitând de starea de vulnerabilitate sau prin oferirea 
sau primirea de bani sau de alte foloase pentru a obţine consimţământul unei persoane care 
deţine controlul asupra alteia, în vederea exploatării” [36]. 

În acelaşi context legislativ al Uniuni Europene trebuie inclusă şi Directiva 2011/92/UE a 
Parlamentului  European şi a  Consiliului din 13 decembrie 2011 privind combaterea abuzului 
sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor şi a pornografiei infantile şi de înlocuire 
a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului, [37]care în considerentul 1 precizează: „Abuzul 
sexual asupra copiilor şi exploatarea sexuală a copiilor, inclusiv pornografia infantilă, reprezintă 
violări grave ale drepturilor fundamentale, în special drepturile copiilor la protecţia şi îngrijirea 
necesare pentru bunăstarea lor, astfel cum se stipulează în Convenţia Organizaţiei Naţiunilor 
Unite din 1989 cu privire la drepturile copilului şi în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii 
Europene”[38] iar în considerentul nr. 7 face precizarea că  această „directivă ar trebui să fie 
complementară întru totul Directivei 2011/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 
5 aprilie 2011 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane şi protejarea victimelor 
acestuia, precum şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului, întrucât unele 
victime ale traficului de persoane au fost şi victime ale abuzului sexual sau ale exploatării 
sexuale când erau copii”. 

În Raportul Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu, intitulat Raport privind 
progresele înregistrate în combaterea traficului de persoane (2016), elaborat în temeiul 
articolului 20 din Directiva 2011/36/UE privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane 
şi protejarea victimelor acestuia [SWD(2016) 159 final] [39], traficul de persoane este apreciat 
ca fiind „cumpărarea, vânzarea şi exploatarea adulţilor şi copiilor. Acest fenomen are un impact 
negativ asupra oamenilor, a societăţii şi a economiei. Traficanţii profită de vulnerabilităţile 
persoanelor, care pot fi exacerbate de factori precum sărăcia, discriminarea, inegalitatea dintre 
sexe, violenţa împotriva femeilor, lipsa accesului la educaţie, conflictele etnice şi catastrofele 
naturale. Traficul de persoane este o infracţiune motivată de cerere şi de profit. Profitul, atât în 
economia legală, cât şi în cea ilegală, determină o interacţiune complexă între cerere şi ofertă, 
care trebuie abordată pentru a eradica această infracţiune.  

Traficul de persoane este o încălcare gravă a drepturilor fundamentale şi este interzis în 
mod explicit în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. 

De asemenea, acesta este prevăzut ca infracţiune la articolul 83 din Tratatul privind 
funcţionarea Uniunii Europene. Infracţiunile prevăzute la articolul 83 sunt cunoscute sub 
denumirea de euroinfracţiuni. Acestea reprezintă infracţiuni deosebit de grave cu o dimensiune 
transfrontalieră.  

În acest context cooperarea şi coordonarea între statele membre este esenţială, aspect ce 
este reflectat în Directiva 2011/36/UE privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane 
şi protejarea victimelor acestuia [40] („Directiva privind combaterea traficului de persoane”).  

Potrivit aceluiaşi Raport, în total, în perioada supusă analizei, în Uniunea Europeană au 
existat 15.846 de „victime înregistrate” (atât identificate, cât şi prezumate) ale trafi-
cului. Traficul de persoane în scopul exploatării sexuale este în continuare cea mai răspândită 
formă (67 % dintre victimele înregistrate), urmat de exploatarea prin muncă (21 % dintre 
victimele înregistrate). Restul de 12 % au fost înregistrate ca victime ale traficului pentru alte 
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forme de exploatare. Peste 3/4 din victimele înregistrate au fost femei (respectiv,76 %), 15 % 
dintre victimele înregistrate au fost copii, şi 65 % dintre victimele înregistrate erau cetăţeni ai 
Uniunii Europene. În primele cinci ţări din Uniunea Europeană raportat la cetăţenia victimelor 
înregistrate în 2013-2014 s-au numărat România, Bulgaria, Ţările de Jos, Ungaria şi Polonia. 
Sunt aceleaşi ţări ca şi în perioada 2010-2012.  

Comparat pe bază anuală, numărul total al victimelor înregistrate conform datelor pentru 
perioada 2013-2014 este mai mic decât cel din documentul de lucru al Eurostat pentru perioada 
2010-2012 (8. 034 în 2013 şi 7. 812 în 2014; faţă de 9. 710 în 2010, 9. 438 în 2011 şi 10. 998 
în 2012). 

În conformitate cu Raportul ILO 2014 [41] munca forţată şi traficul de fiinţe umane 
generează 150 de miliarde de dolari anual în economia privată, cu două treimi din profituri 
provenite din exploatarea sexuală.  

Raportul UNODC [42] arată că aceasta este una dintre afacerile ilicite cele mai profitabile 
din Europa, din care traficanţii obţin 2,5 miliarde de euro pe an, prin exploatarea sexuală şi 
obligarea victimelor la muncă forţată (p.7). 

În România, potrivit datelor furnizate de Agenţia Naţională Împotriva Traficului de 
Persoane [43], din 756 victime identificate în anul 2016 cca 77% din acestea au fost de gen 
feminin, 70% au fost exploatate sexual, 57% au fost exploatate pe teritoriul naţional şi 47% au 
fost minore. 

Potrivit Raportului Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu, Raport privind 
progresele înregistrate în combaterea traficului de persoane (2016) elaborat în temeiul 
articolului 20 din Directiva 2011/36/UE privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane 
şi protejarea victimelor acestuia [SWD(2016) 159 final, traficul de persoane în scopul 
exploatării sexuale este o formă predominantă de trafic la nivelul UE. Conform datelor statistice 
pentru perioada 2013-2014, 10 044 de victime înregistrate (67 % din totalul victimelor 
înregistrate) au fost supuse acestui tip de exploatare, care afectează în principal femeile şi fetele 
(95 % dintre victimele înregistrate), (...). Majoritatea victimelor sunt exploatate în industria 
sexului. Din informaţiile disponibile reiese că traficanţii trec de la forme vizibile către forme 
mai puţin vizibile de trafic în scopul exploatării sexuale, precum şi că aceştia abuzează de 
statutul de „lucrător independent”.  

Potrivit Europol, în ţările în care prostituţia este legală sau reglementată, este posibil ca 
munca sexuală să fie afectată de cererea de forţă de muncă ieftină”, iar în ţările respective „este 
mult mai uşor pentru traficanţii care doresc să utilizeze un cadru legal pentru a-şi exploata 
victimele” [44]. Modelele sunt de asemenea în schimbare, cu o trecere de la forme de prostituţie 
vizibile către forme mai puţin vizibile.  

Din conţinutul aceluiaşi document se desprinde concluzia că „La nivel Uniunii Europene 
(...) traficul de persoane în scopul exploatării prin muncă este în creştere (21 % din totalul 
victimelor înregistrate). De asemenea, se constată o creştere a numărului bărbaţilor care sunt 
victime ale acestei forme de trafic, de exemplu în sectorul agricol situaţie reliefată de datele 
statistice pentru perioada 2013-2014 care arată că 74 % dintre victimele înregistrate ale 
exploatării prin muncă erau bărbaţi [45].  

Traficanţii profită de lacunele legate de asigurarea respectării sau de controlul legislaţiei 
privind permisele de lucru, vizele, drepturile lucrătorilor şi condiţiile de muncă. Traficul de 
persoane în scopul exploatării prin muncă nu este în niciun caz un fenomen nou în Uniunea 
Europeană, iar criza economică a dus la creşterea cererii de forţă de muncă ieftină [46]; 
persoanele devin victime ale traficului fie din ţări terţe către UE, fie în interiorul UE, fiind 
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obligate să muncească fără nicio plată sau cu o plată foarte mică şi în condiţii de muncă şi de 
locuit care nu respectă demnitatea umană”.  

Se apreciază că aservirea domestică este o formă a traficului în scopul exploatării prin 
muncă deosebit de greu de detectat şi care afectează în principal femeile şi fetele. Deoarece are 
loc în gospodăriile private, victimele sunt adesea izolate, cu posibilităţi limitate sau fără 
posibilitatea de a raporta exploatarea sau de a scăpa de aceasta.  

Conform aceloraşi surse, pentru perioada 2013-2014, celelalte forme de exploatare 
reprezintă 12 % din numărul total de victime.  

Printre acestea se numără traficul în scopul cerşitului forţat, al activităţilor infracţionale, al 
căsătoriilor forţate, al căsătoriilor fictive sau al prelevării de organe, traficul de sugari şi copii 
mici pentru adopţii, traficarea femeilor însărcinate pentru a vinde copiii nou-născuţi ai acestora, 
traficul pentru producerea de canabis şi traficul pentru introducerea ilegală sau vânzarea de 
droguri.  

Totodată, au fost identificate cazuri de persoane care sunt victime ale unor forme multiple 
de exploatare, cum ar fi exploatarea prin muncă şi sexual sau sunt exploatate prin muncă şi 
obligate să desfăşoare şi activităţi infracţionale.  

În acelaşi se sens se evidenţiază faptul că exploatarea persoanelor cu handicapuri fizice, 
mentale şi de dezvoltare este în creştere. La nivelul statelor membre ale UE s-a constatat o 
creştere a traficului de persoane de origine romă în scopul cerşetoriei forţate.  

Victimele traficului de persoane sunt, de asemenea, utilizate drept cărăuşi de droguri, 
exploatate pentru cultivarea de canabis sau pentru fraudarea sistemului de prestaţii sociale. 
Statele membre raportează, de asemenea, cazuri de femei însărcinate recrutate şi obligate să îşi 
vândă copiii nou-născuţi.  

În Statele membre se constată un număr tot mai mare de căsătorii forţate [47]şi căsătorii 
fictive în contextul traficului de persoane. 

Potrivit Europol, se poate presupune că actuala criză a migranţilor şi a refugiaţilor va duce 
la creşterea numărului de căsătorii forţate, din cauza intensificării încercărilor migranţilor şi 
solicitanţilor de azil de a obţine drepturi de şedere [48].   

Referitor la tendinţele traficului de copii în Uniunea Europeană, Raportul Comisiei 
evidenţiază că acestea ar avea cea mai rapidă creştere. Astfel, potrivit datelor statistice pentru 
perioada 2013-2014, din cele 15.846 de victime înregistrate ale traficului din UE, cel puţin 2.375 
au fost copii.   

Reţelele de trafic vizează persoane din familii defavorizate din punct de vedere social şi 
economic, pe care le pun în situaţia de a face împrumuturi pe care nu le pot plăti. În acest context, 
părinţilor le sunt luaţi copiii ca formă de plată a datoriilor.  

Potrivit Europol, copiii se numără printre cele mai vulnerabile grupuri-ţintă ale traficanţilor. 
Grupurile de criminalitate organizată optează pentru traficul de copii pentru că aceştia pot fi 
recrutaţi cu uşurinţă şi înlocuiţi rapid [49].   

Cu toate că traficul de copii nu au legătură cu migraţia, informaţiile existente sugerează că 
acest fenomen a fost exacerbat de actuala criză a migraţiei, în timpul căreia numărul de copii 
care au sosit în UE a crescut exponenţial [50]. O mare parte din aceşti copii sunt neînsoţiţi, 
călătorind către şi pe teritoriul UE fără un adult responsabil sau lăsaţi neînsoţiţi după ce au intrat 
în UE.  

De asemenea, Raportul evidenţiază că traficul de copii în scopul activităţilor infracţionale 
forţate şi al exploatării sexuale este în creştere. Victimele care sunt copii sunt expuse unui risc 
ridicat nu numai de a face obiectul traficului în mod repetat, ci şi de a suferi o victimizare 
secundară, fiind tratate ca autori ai unor infracţiuni, şi nu ca victime ale traficului [51].  
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Pentru aceste motive, se precizează în Raport, Comisia recomandă să se depună eforturi 
concertate şi coordonate pentru a preveni şi a combate traficul de copii, a reduce vulnerabilitatea 
copiilor aflaţi în situaţii de risc, a oferi un sprijin adecvat victimelor care sunt copii, precum şi 
a asigura includerea unei dimensiuni de protecţie a copilului în toate măsurile care vizează 
copiii, în special prin consolidarea sistemelor integrate de protecţie a copiilor şi a cooperării 
transfrontaliere între aceste sisteme [52].  

În ţara noastră Codul penal încriminează în articolul 211 traficul de minori şi defineşte 
această infracţiune ca fiind: „1) Recrutarea, transportarea, transferarea, adăpostirea sau primirea 
unui minor, în scopul exploatării acestuia, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi 
interzicerea exercitării unor drepturi”. 

Pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi atunci 
când: 

a) fapta a fost săvârşită în condiţiile art. 210 alin. (1); 
b) fapta a fost săvârşită de către un funcţionar public în exerciţiul atribuţiilor de serviciu; 
c) fapta a pus în pericol viaţa minorului; 
d) fapta a fost săvârşită de un membru de familie al minorului; 
e) fapta a fost săvârşită de către o persoană în a cărei îngrijire, ocrotire, educare, pază sau 

tratament se afla minorul ori de o persoană care a abuzat de poziţia sa recunoscută de încredere 
sau de autoritate asupra minorului [53]. 

(3) Consimţământul persoanei victimă a traficului nu constituie cauză justificativă”. 
Alte acte normative interne care cuprind reglementări în domeniul traficului de 

persoane/copii şi exploatării prin muncă: 
- Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane [54]; 
- Mecanismului naţional de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane, 

aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative, al ministrului muncii, 
familiei şi egalităţii de şanse, al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului, al ministrului 
sănătăţii publice, al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, al 
procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi al ministrului 
justiţiei nr. 335/2.881/1.990/1.072/2007/266/ A6.880/409/C/2.353/C/2008 [55]; 

- Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate 
[56]; 

- Legea nr. 294/2006 pentru ratificarea Acordului dintre România şi Spania privind 
cooperarea în domeniul protecţiei minorilor români neînsoţiţi în Spania, repatrierea lor şi lupta 
împotriva exploatării minorilor, semnat la Madrid la 15 decembrie 2005 [57]; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2002 pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere 
dintre Guvernul României şi Organizaţia Internaţională a Muncii privind eliminarea muncii 
copilului, semnat la Geneva la 18 iunie 2002; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1143/2004 privind metodologia de repatriere a copiilor români 
neînsoţiţi şi asigurarea măsurilor de protecţie specială în favoarea acestora [58]; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1.142/2012 privind aprobarea Strategiei naţionale împotriva 
traficului de persoane pentru perioada 2012–2016 şi a Planului naţional de acţiune 2012–2014 
pentru implementarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 
2012–2016 [59]; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1.237/2007 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Franceze privind cooperarea în vederea protecţiei minorilor 
români neînsoţiţi pe teritoriul Republicii Franceze şi a întoarcerii acestora în ţara de origine, 
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precum şi în vederea luptei împotriva reţelelor de exploatare a minorilor, semnat la Bucureşti la 
1 februarie 2007 [60]; 

- Hotărârea Guvernului nr. 859/2008 privind aprobarea Acordului dintre Guvernul 
României şi Guvernul Republicii Italiene privind cooperarea în domeniul protecţiei minorilor 
români neînsoţiţi sau în dificultate aflaţi pe teritoriul Republicii Italiene, semnat la Roma la 9 
iunie 2008 [61]; 

Potrivit acestor acte normative, cât şi a celor internaţionale prezentate mai sus, exploatarea 
copiilor prin muncă acoperă următoarele situaţii: 

- vârsta copilului este sub vârsta minimă legală pentru angajare în muncă sau munca îl 
împiedică să frecventeze şcoala în mod regulat sau afectează capacitatea copilului de a învăţa; 

- copilul este implicat în munci intolerabile (munca forţată, traficul, prostituţia, pornografia, 
activităţi ilicite), care sunt cele mai grave şi trebuie eliminate de urgenţă; 

- copilul este implicat în munci periculoase care, prin condiţiile în care se desfăşoară, 
precum şi prin durata muncii, sunt susceptibile să dăuneze sănătăţii, securităţii sau moralităţii 
copilului; 

Retragerea copilului din situaţia de exploatare prin muncă semnifică întrunirea conco-
mitentă a următoarelor criterii: 

a) copilul nu mai este implicat în munci intolerabile ori, în cazul muncilor periculoase, 
pericolul a fost eliminat ca urmare a unei intervenţii specializate (de exemplu, îmbunătăţirea 
condiţiilor de muncă şi respectarea prevederilor legale referitoare la durata muncii); şi 

b) riscul de recidivă este apreciat ca minim (utilizând matricea riscurilor). 
Prevenirea implicării copiilor în situaţii de exploatare prin muncă semnifică prevalenţa 

factorilor de protecţie versus factorii de risc, iar riscul este scăzut conform matricei riscurilor. 
Noţiunea de trafic de copii corespunde definiţiei traficului de minori din Legea nr. 678/2001 

privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, cu modificările şi completările 
ulterioare [art. 13 alin. (1)]. 

 Din punct de vedere operaţional, traficul de copii poate fi definit ca trafic intern, atunci 
când infracţiunea se realizează pe teritoriul naţional, şi trafic transfrontalier, atunci când 
infracţiunea se realizează în afara graniţelor ţării (fie copilul este traficat din ţară în străinătate 
prin acţiuni infracţionale deliberate, fie copilul ajunge în mod legal în străinătate şi este traficat 
pe teritoriul altor state). 

Definiţia victimei traficului de copii este inclusă în definiţia victimei traficului de persoane 
din cadrul Mecanismului naţional de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane, 
aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative, al ministrului muncii, 
familiei şi egalităţii de şanse, al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului, al ministrului 
sănătăţii publice, al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, 
al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi al 
ministrului justiţiei nr. 335/2.881/1.990/1.072/2007/266/ A6.880/409/C/2.353/C/2008. 

Traficul de copii are întotdeauna ca scop exploatarea, principalele forme ale exploatării 
fiind: exploatarea sexuală, exploatarea prin muncă, exploatarea pentru comiterea de infracţiuni 
(de exemplu, furt, tâlhării), adopţia ilegală şi prelevarea de organe şi ţesuturi. 

Migraţia internaţională, care include atât fenomenul imigraţiei, cât şi pe cel al emigraţiei, 
poate fi legală sau ilegală. Legat de copiii români migranţi pe teritoriul altui stat există 3 aspecte 
care trebuie avute în vedere: 

a) emigraţia ca şi act sau fenomen al părăsirii ţării sau regiunii natale de către un individ 
sau grup de indivizi pentru a se stabili în altă ţară; cetăţenii români minori pot călători în 
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străinătate numai însoţiţi, cu acordul părinţilor ori al reprezentanţilor legali, în condiţiile Legii 
nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările 
şi completările ulterioare. Emigrarea poate avea diferite motive, unele politice, altele economice 
sau chiar personale (cum ar fi în cazul căsătoriei); 

b) returnarea care reprezintă procesul de întoarcere a migranţilor în ţara de origine, situaţie 
care este valabilă în cazul copiilor însoţiţi. Returnarea poate fi benevolă, când persoanele se 
întorc din proprie iniţiativă, sau forţată, când migrantul este obligat de autorităţile ţării de 
destinaţie să se întoarcă; 

c) repatrierea privită ca un proces de reîntoarcere a copiilor neînsoţiţi în România; definiţia 
copiilor neînsoţiţi şi procedurile de repatriere sunt prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 
1.443/2004 privind metodologia de repatriere a copiilor români neînsoţiţi şi asigurarea măsurilor 
de protecţie specială în favoarea acestora. 

Copiii români aflaţi pe teritoriul altor state, însoţiţi sau neînsoţiţi, pot fi victime ale oricăror 
forme de violenţă, implicând sau nu fenomenul traficului de copii. Statul român poate primi 
informaţii cu privire la măsurile de protecţie luate de către autorităţile străine pentru aceşti copii 
victime şi/sau solicitări de întoarcere a acestor copii în ţară, care se realizează, aşa cum s-a 
menţionat anterior, prin repatrierea copiilor neînsoţiţi sau returnarea copiilor însoţiţi de 
familie/reprezentant sau însoţitor legal. 

 
CAPITOLU II: INSTITUŢII ŞI STRUCTURI CU RESPONSABILITĂŢI ÎN 

PREVENIREA ŞI COMBATEREA  EXPLOATĂRII COPIILOR PRIN MUNCĂ ŞI A 
TRAFICULUI DE COPII 

 
Conform art. 111-126 din Legea nr. 272/2004, cu modificările ulterioare, autorităţile 

administraţiei publice locale au obligaţia de a garanta şi promova respectarea drepturilor 
copilului, prin asigurarea activităţilor şi serviciilor de prevenire a riscurilor pentru copii (la nivel 
local), precum şi prin asigurarea protecţiei speciale a copiilor lipsiţi, temporar sau definitiv, de 
îngrijirea părinţilor (la nivel judeţean). 

În aplicarea prevederilor acestui act normativ a fost elaborată Hotărârea Guvernului nr. 
49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă 
multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi 
a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi 
aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, 
precum şi copiii români migranţi[62], (în continuare Metodologie). 

Conform Metodologiei, instituţiile responsabile în aplicarea art. 2 din Legea nr. 203/2000 
pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 182/1999 privind 
interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor şi acţiunea imediată în vederea eliminării 
lor, adoptată la cea de a 87-a sesiune a Conferinţei Generale a Organizaţiei Internaţionale a 
Muncii la Geneva la 17 iunie 1999 sunt: 

A) La nivel central: - Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale; - Inspecţia muncii; - Direcţia 
generală protecţia copilului (MMJS-DGPC); - Ministerul Afacerilor Interne (MAI); - Agenţia 
Naţională Anti-Drog (MAI-ANA); - Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane 
(MAI-ANITP); - Ministerul Educaţiei, Cercetării; - Ministerul Sănătăţii. 

B) La nivel local: - Inspectoratele teritoriale de muncă de la nivelul judeţelor şi al 
municipiului Bucureşti; - DGASPC de la nivelul judeţelor şi ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti; - serviciile publice de asistenţă socială/persoanele cu atribuţii de asistenţă 
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socială; - Inspectoratul de Poliţie al Municipiului Bucureşti şi secţiile de poliţie de sector; - 
inspectoratele judeţene de poliţie; - centrele judeţene antidrog; - centrele regionale antitrafic; - 
Inspectoratele şcolare judeţene; - Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti; - direcţiile 
judeţene de sănătate publică şi Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti. 

Un specific aparte îl reprezintă domeniul prevenirii şi combaterii traficului de copii, precum 
şi domeniul protecţiei şi asistenţei copiilor victime ale traficului, unde există o serie de 
responsabilităţi particulare din partea următoarelor instituţii şi structuri: 

a) MAI, prin intermediul ANITP, are rolul de a coordona, evalua şi monitoriza la nivel 
naţional modul în care instituţiile statului implementează politicile în domeniul traficului de 
persoane, precum şi în domeniul protecţiei şi monitorizării asistenţei acordate victimelor 
acestuia, iar prin intermediul structurilor de combatere a crimei organizate asigură combaterea 
traficului de persoane. Precizăm că termenul „combatere” are conotaţii distincte în funcţie de 
activităţile specifice din cadrul MAI şi, respectiv, ale celor de intervenţie din domeniul protecţiei 
copilului, care se referă la acordarea de sprijin şi servicii specializate pentru copil şi familie, 
precum şi la luarea măsurilor de protecţie specială; 

b) MMJS-DGPC asigură monitorizarea respectării drepturilor copilului, precum şi coordo-
narea şi controlul activităţii de protecţie şi promovare a drepturilor copilului la nivel naţional; 

c) Ministerul Afacerilor Externe asigură comunicarea în materie între autorităţile române 
şi străine; 

d) Subgrupul pentru coordonarea şi evaluarea activităţii de prevenire şi de combatere a 
traficului de copii a fost înfiinţat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.295/2004 privind aprobarea 
Planului naţional de acţiune pentru prevenirea şi combaterea traficului de copii [63], prevăzut 
de Regulamentul de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea 
traficului de persoane, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 299/2003 [64]. Coordonarea 
subgrupului a fost asigurată de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor 
Copilului (ANPDC), iar în anul 2009 a fost iniţiat procesul de preluare a atribuţiilor acestuia în 
cadrul Comitetului naţional director pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin 
muncă; 

e) Secretariatul tehnic al Subgrupului pentru coordonarea şi evaluarea activităţii de 
prevenire şi de combatere a traficului de copii a fost înfiinţat prin Ordinul secretarului de stat al 
Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copiilor nr. 295/2005, cu modificările 
ulterioare. Atribuţiile secretariatului tehnic au fost preluate în anul 2010 de subcomitetul pentru 
traficul de copii înfiinţat de Comitetul naţional director pentru prevenirea şi combaterea 
exploatării copiilor prin muncă. 

Potrivit art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 617/2004 [65], Comitetul naţional 
director pentru prevenirea şi combaterea exploatării copiilor prin muncă (CND) este organismul 
de coordonare şi monitorizare a programelor desfăşurate în România pentru prevenirea şi 
eliminarea celor mai grave forme ale muncii copilului. CND se află în coordonarea ministrului 
muncii şi justiţiei sociale, având o structură tripartită (guvern, sindicate şi patronate), cu 
următoarele responsabilităţi: 

a) de a stabili priorităţile de politică şi programele, inclusiv zonele, sectoarele unde trebuie 
dezvoltate programe de acţiune; 

b) de a obţine sprijin guvernamental şi resurse pentru aceste programe de acţiune. 
Începând din anul 2008, CND deţine atribuţii suplimentare: 
- identifică şi propune soluţii pentru atragerea de resurse financiare suplimentare pentru 

funcţionarea sa, respectiv pentru organizarea şedinţelor, pentru funcţionarea subcomitetelor de 
lucru şi pentru funcţionarea secretariatului tehnic; 
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- propune instituţiilor reprezentate iniţierea şi implementarea unor programe de interes 
naţional pentru prevenirea şi eliminarea celor mai grave forme ale muncii copiilor. 

Pentru dezvoltarea capacităţii instituţionale în acest domeniu, prin Hotărârea Guvernului 
nr. 617/2004, cu modificările şi completările ulterioare, s-a decis înfiinţarea, în cadrul fiecărei 
instituţii membre a CND, a câte unei unităţi specializate în munca copilului sau, după caz, 
desemnarea a cel puţin două persoane (incluzând persoanele nominalizate ca membri) care vor 
avea în cadrul atribuţiilor de serviciu responsabilităţi curente privind problematica exploatării 
copilului prin muncă. 

Odată cu încheierea Programului internaţional pentru eliminarea muncii copilului 
(ILO-IPEC) în anul 2009, CND a preluat responsabilităţile acestuia în ceea ce priveşte 
elaborarea şi monitorizarea programelor de acţiune, acordarea de consultanţă agenţiilor de 
implementare, colaborarea cu Biroul Internaţional al Muncii în vederea elaborării şi diseminării 
de statistici, cercetări şi alte informaţii detaliate asupra naturii şi dimensiunii fenomenului 
exploatării copiilor prin muncă. 

Totodată, în anul 2009, CND a luat decizia extinderii atribuţiilor sale pentru toate formele 
de violenţă asupra copilului şi, ulterior, pentru violenţa în familie. 

 În anul 2000 în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, 
(ANPDC) odată cu debutul ILO-IPEC în România, s-a înfiinţat Unitatea specializată în munca 
copilului (USMC) şi a fost recunoscută oficial prin Ordinul secretarului de stat al Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copiilor nr. 294/2005, cu modificările şi completările 
ulterioare. USMC are în componenţă 7 membri şi a fost creată cu scopul de a deveni un organ 
executiv al CND, în baza prevederilor Planului naţional de acţiune pentru eliminarea exploatării 
prin muncă a copiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.769/2004[66]. 

 Principalele responsabilităţi ale USMC sunt următoarele: 
- menţinerea legăturii permanente cu echipele intersectoriale locale (EIL) şi stabilirea unei 

modalităţi unitare de raportare şi monitorizare; 
- formarea membrilor EIL şi a altor profesionişti care intervin în domeniu; 
- monitorizarea copiilor exploataţi şi la risc de exploatare prin muncă la nivel naţional, 

analiza datelor şi elaborarea de proiecte şi strategii, precum şi a raportului anual al CND; 
- asigurarea secretariatului CND; 
- acordarea de consultanţă pentru agenţiile de implementare (organizaţiile neguverna-

mentale şi celelalte instituţii care implementează programe de acţiune în domeniu); 
- acordarea de sprijin pentru elaborarea de acte normative în domeniu; 
- identificarea şi diseminarea de bune practici; 
- elaborarea de proiecte pentru întărirea USMC ca organ executiv al CND; 
- monitorizarea strategiei de preluare a responsabilităţilor ILO-IPEC de către CND. 
În prezent USMC funcţionează în cadrul MMJS-DGPC. 
La nivel judeţean/de sector Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului 

(DGASPC), ca instituţii publice cu personalitate juridică, în subordinea consiliului judeţean, 
sunt parteneri-cheie pentru consiliile locale în satisfacerea nevoilor copiilor şi familiilor. 
DGASPC asigură la nivelul judeţean, respectiv la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti 
aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, 
persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror 
persoane aflate în nevoie. DGASPC au în subordine ansamblul serviciilor rezidenţiale şi de tip 
familial destinate copiilor pentru care au fost stabilite, în condiţiile legii, măsuri de protecţie 
specială în afara propriei familii: pentru copiii separaţi temporar de familie, cu acordul/la 
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solicitarea părinţilor, măsura este decisă de către Comisia pentru protecţia copilului, iar pentru 
copiii aflaţi în pericol în familie, pentru care nu există acordul părinţilor şi pentru copiii lipsiţi 
de părinţi sau ai căror părinţi au fost decăzuţi din drepturile părinteşti măsura  ce este decisă de 
către instanţa judecătorească, la solicitarea DGASPC. 

De asemenea, DGASPC au responsabilităţi în cazurile de abuz, neglijare sau exploatare, 
inclusiv exploatare prin muncă, trafic de copii, repatrierea şi reintegrarea socială a copiilor 
neînsoţiţi, respectiv returnarea familiilor cu copii şi acordarea de servicii de sprijin în funcţie de 
nevoi.  

Principalele servicii oferite de DGASPC în cazurile de exploatare a copiilor prin muncă, 
trafic de copii şi în cazul copiilor repatriaţi: 

a) serviciile telefonul copilului pentru semnalarea tuturor situaţiilor de violenţă asupra 
copilului şi, după caz, pentru semnalarea situaţiilor de violenţă în familie, în cadrul cărora 
funcţionează câte o echipă mobilă de intervenţie pentru situaţiile de urgenţă; 

b) centrele de primire în regim de urgenţă pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat - care 
îşi extind activitatea pentru toate formele de violenţă asupra copilului; 

c) centrele de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat - care îşi extind 
activitatea pentru toate formele de violenţă asupra copilului; 

d) centrele de tranzit pentru protecţia şi asistenţa copiilor repatriaţi şi/sau victime ale 
traficului. 

Echipele intersectoriale locale (EIL), sunt echipe multidisciplinare şi interinstituţionale 
constituite la nivelul fiecărui judeţ, respectiv la nivel de sector al municipiului Bucureşti, cu 
misiunea de a identifica/referi/monitoriza cazurile de muncă a copilului în aria teritorială de 
competenţă, conform legislaţiei în vigoare. EIL include reprezentanţi ai instituţiilor şi 
organizaţiilor relevante angajate în combaterea exploatării copiilor prin muncă, componenţa 
minimă fiind: 

- DGASP - coordonator al EIL, conform Hotărârii Guvernului nr. 867/2009 privind 
interzicerea muncii periculoase pentru copii [67]; 

- inspectoratul teritorial de muncă; 
- inspectoratul judeţean de poliţie/Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi 

unităţi de poliţie ale sectoarelor; 
- inspectoratul şcolar judeţean/Inspectoratul Şcolar General al Municipiului Bucureşti; 
- direcţia judeţeană de sănătate publică/Direcţia de Sănătate Publică a Municipiului 

Bucureşti; 
-organizaţii neguvernamentale. 
De asemenea, se recomandă totodată implicarea reprezentanţilor primăriilor, sindicatelor, 

patronatelor şi ai bisericii. 
Componenţa Echipelor intersectoriale locale este stabilită prin hotărâre a consiliului 

judeţean/local în cazul sectoarelor municipiului Bucureşti. 
Echipele intersectoriale locale sunt coordonate de reprezentantul DGASPC, dar fiecare 

reprezentant al instituţiilor sau organizaţiilor membre are un rol-cheie în combaterea exploatării 
copiilor prin muncă, fiind un coordonator al acţiunilor din sfera sa de competenţă, responsabil 
atât cu diseminarea informaţiei specifice către personalul propriu şi al instituţiilor de profil/ din 
subordine, cât şi cu centralizarea datelor despre cazurile identificate. 

 Responsabilităţile Echipelor intersectoriale locale sunt: 
A) La nivel de echipă: 
 1. elaborează planurile locale de acţiune, care ar trebui să cuprindă cel puţin următoarele 

aspecte: a) acţiuni de diseminare a informaţiei despre rolul şi responsabilităţile EIL, despre 
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mecanismul de monitorizare a copiilor exploataţi şi la risc de exploatare prin muncă în vederea 
sensibilizării publicului pentru a participa activ la identificarea cazurilor, precum şi a 
autorităţilor locale pentru a sprijini proiectele din domeniu; b) acţiuni de prevenire în şcoli şi 
comunităţi, centrate pe consecinţele muncii premature asupra dezvoltării copilului, a familiei 
sale şi a comunităţii; c) modalităţi de identificare a copiilor exploataţi prin muncă, conform 
procedurilor stabilite în baza prezentei metodologii; 

2. elaborează rapoartele periodice şi anuale cu privire la situaţia copiilor exploataţi şi la risc 
de exploatare prin muncă, incluzând propuneri pentru a fi supuse atenţiei USMC, după 
aprobarea lor de DGASPC: a) elaborarea de programe de prevenire şi combatere a exploatării 
prin muncă a copilului; b) îmbunătăţirea legislaţiei; c) identificarea de bune practici; 

3. sprijină activităţile profesioniştilor care intervin direct pe cazuri atât de exploatare, cât şi 
la risc de exploatare şi asigură pregătirea acestora, în funcţie de resursele disponibile; 

4. organizează vizite de monitorizare în locurile suspectate pentru exploatarea prin muncă 
a copiilor. 

B) Prin intermediul membrilor echipei, în mod individual: 
1. identifică situaţiile de copii exploataţi prin muncă şi le raportează la DGASPC, inclusiv 

situaţiile de urgenţă care se semnalează la Serviciul telefonul copilului din cadrul DGASPC; 
2. identifică soluţii individualizate pentru fiecare copil exploatat prin muncă, în 

conformitate cu mandatul instituţiei în care lucrează, şi furnizează informaţii pentru completarea 
fişei de monitorizare (de către managerul de caz nominalizat de DGASPC). 

Responsabilităţile EIL sunt trecute în fişa de post a fiecărui membru. 
În vederea realizării celor menţionate anterior, se organizează lunar reuniuni de lucru, 

conform procedurilor interne ale fiecărei echipe aprobate de fiecare instituţie în parte. 
EIL nu reprezintă o echipă de intervenţie directă pentru copiii victime ale exploatării prin 

muncă. Membrii EIL trebuie să acţioneze ca persoane resursă pe plan judeţean/local pentru 
profesioniştii care intervin direct sau pentru cei care doresc să implementeze proiecte/acţiuni de 
prevenire. Totodată, EIL supraveghează activitatea globală de monitorizare a cazurilor de 
exploatare a copiilor prin muncă, iar DGASPC răspunde de centralizarea datelor de monitorizare. 

Atribuţiile EIL se pot extinde pentru toate formele de violenţă asupra copilului şi violenţa 
în familie pentru evitarea dublării eforturilor şi paralelismelor în acest domeniu. 

C) La nivel local/de comunitate. 
La nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor funcţionează Serviciile publice de asistenţă 

socială SPAS, în subordinea consiliului local, iar la nivelul comunelor este prevăzută, în 
structura aparatului propriu al consiliilor locale comunale, angajarea persoanelor cu atribuţii de 
asistenţă socială. Acestea au responsabilitatea de a dezvolta servicii de suport pentru copil şi 
familie, prin care se asigură menţinerea, refacerea şi dezvoltarea capacităţilor copilului şi ale 
familiei sale în vederea depăşirii situaţiilor de criză.  

Atribuţiile SPAS, respectiv ale persoanelor cu atribuţii de asistenţă socială sunt prevăzute 
la art. 118 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia drepturilor copilului, republicată, cu 
modificările ulterioare, printre care se enumeră: 

- monitorizarea modului de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea şi 
sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante, atribuţie relevantă pentru monitorizarea dreptului 
copilului de a fi protejat împotriva exploatării prin muncă, exploatării sexuale şi traficului de 
copii (art. 32-35 din Convenţia cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generală 
a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 20 noiembrie 1989, ratificată prin Legea nr. 18/1990, 
republicată, cu modificările ulterioare); 
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- identificarea şi evaluarea situaţiilor care impun acordarea de servicii şi/sau prestaţii pentru 
prevenirea separării copilului de familia sa, precum şi realizarea activităţii de prevenire a 
separării copilului de familia sa, atribuţie relevantă pentru identificarea copiilor la risc de 
exploatare prin muncă, evaluarea acestor situaţii şi realizarea planului de servicii pentru aceşti 
copii, familie şi persoane importante pentru copil (Ordinul secretarului de stat al Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind 
întocmirea Planului individualizat de protecţie); 

- colaborarea cu DGASPC în domeniul protecţiei copilului şi transmiterea datelor şi 
informaţiilor solicitate din acest domeniu, atribuţie relevantă pentru monitorizarea copiilor la 
risc de exploatare prin muncă, exploatare sexuală şi trafic de copii. 

În vederea aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 867/2009, SPAS şi persoanele cu 
atribuţii în asistenţă socială au responsabilitatea de a identifica situaţiile de munci intolerabile şi 
munci periculoase efectuate de copii de pe raza administrativ-teritorială şi de a le semnala la 
DGASPC. 

Având în vedere obligaţia autorităţilor administraţiei publice locale de a garanta şi promova 
respectarea drepturilor copilului din respectivele unităţi administrativ-teritoriale, Legea  
nr. 272/2004, republicată, cu modificările ulterioare, prevede obligaţia de a implica colecti-
vitatea locală în procesul de identificare a nevoilor comunităţii şi de a soluţiona la nivel local 
problemele sociale care privesc copiii. În acest scop este prevăzută înfiinţarea de Structuri 
comunitare consultative (SCC) [68]. 

Membrii SCC sunt cetăţeni ai comunităţii - lideri formali şi informali - care doresc să se 
implice ca voluntari în procesul de intervenţie în vederea rezolvării problemelor comunităţii: 
consilierii locali, preotul (indiferent de religie) şi/sau profesorul de religie, poliţistul de 
proximitate, medicul de familie şi/sau medicul pediatru, consilierul şcolar, directorul de şcoală 
şi/sau diriginţii, preşedintele unei asociaţii de locatari, reprezentantul oricărei alte asociaţii din 
comunitate (religioase, de tineret, a femeilor, a minorităţilor etc.), foştii beneficiari ai serviciilor 
sociale, reprezentantul mass-media local, operatorii economici/ oamenii de afaceri, liderii 
grupurilor etnice comunitare. 

SCC recomandă SPAS din localitate luarea unor măsuri pentru soluţionarea anumitor 
cazuri prin acordarea unor servicii, precum şi prin acţiuni de prevenire a exploatării copiilor prin 
muncă, exploatării sexuale şi traficului de copii, cum ar fi: 

- informarea membrilor comunităţii cu privire la această problematică (în cadrul „şcolii 
părinţilor” sau a grupurilor/familiilor de sprijin); 

- identificarea şi propunerea de soluţii concrete pentru copiii aflaţi la risc de exploatare prin 
muncă, exploatare sexuală şi trafic de copii (centre de zi, centre de consiliere şi sprijin); 

- facilitarea accesului familiilor vulnerabile la serviciile de sprijin existente; 
- semnalarea la DGASPC a cazurilor de copii victime. 
Orice profesionist care lucrează în sistemul de protecţie a copilului - în servicii publice sau 

private - trebuie să cunoască problematica exploatării copilului prin muncă, a exploatării sexuale 
a copiilor şi a traficului de copii şi să intervină activ în prevenirea şi combaterea acestora, cu 
scopul eliminării progresive a celor mai grave forme de muncă a copilului şi reintegrării sociale 
a copiilor victime.  

Pe lângă asistenţii sociali, educatorii, psihologii, asistenţii maternali din serviciile 
specializate, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările ulterioare, menţionează expres 
grupurile profesionale care au responsabilitatea de a identifica şi sesiza autorităţile competente 
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despre situaţiile de risc şi de dificultate în care se pot afla copiii şi familiile lor - inclusiv în 
situaţiile de exploatare prin muncă, exploatare sexuală şi trafic de copii: cadrele didactice, 
personalul medical, poliţiştii, juriştii, preoţii, precum şi angajaţii altor instituţii care vin în 
contact cu copilul. Astfel, informaţiile transmise de membrii Echipelor intersectoriale locale 
către colegii din propriul domeniu profesional vin în sprijinul exercitării responsabilităţilor ce 
le revin şi creează premisele de a nu rămâne indiferenţi şi la situaţiile de risc sau exploatare/trafic 
întâlnite în activităţile cotidiene. 

 
III. CONCLUZII  
 
În finalul acestui material evidenţiem faptul că orice copil are dreptul de a fi protejat 

împotriva exploatării şi nu poate fi constrâns la o muncă sau activitate domestică ori în afara 
familiei, inclusiv în instituţii de învăţământ, de protecţie specială, reeducare şi detenţie sau în 
domeniul cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling, ce comportă un risc potenţial sau 
care este susceptibilă să îi compromită educaţia ori să îi dăuneze sănătăţii sau dezvoltării sale 
fizice, mentale, spirituale, morale ori sociale. 

 De asemenea, mai reţinem că orice profesionist care lucrează în sistemul de protecţie a 
copilului - în servicii publice sau private - trebuie să cunoască problematica exploatării copilului 
prin muncă, a exploatării sexuale a copiilor şi a traficului de copii şi să intervină activ în 
prevenirea şi combaterea acestora, cu scopul eliminării progresive a celor mai grave forme de 
muncă a copilului şi reintegrării sociale a copiilor victime.  

Totodată subliniem că oricine care, prin natura profesiei sau ocupaţiei sale, lucrează direct 
cu un copil şi are suspiciuni în legătură cu existenţa unei situaţii de abuz sau de neglijare a 
acestuia este obligată să sesizeze serviciul public de asistenţă socială sau direcţia generală de 
asistenţă socială şi protecţia copilului. 
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Rezumat 
Lucrarea de faţă este o reprezentare a evoluţiei pe plan social a celor două aspecte studiate, 

toxicomania şi prostituţia,  şi încearcă să ofere o introspecţie referitor la cauzalitatea, tipurile şi percepţia 
acestora în contextul economic mondial actual. 

 
Cuvinte-cheie: toxicomanie; prostituţie; tineri; tehnologie informaţională. 
 
Introducere 
Trecând peste terminologiile ştiinţifice arhicunoscute un lucru este clar şi anume că omul 

este un animal social cu o capacitate cerebrală net superioară celorlalte fiinţe. Aşadar luând în 
considerare acest aspect putem spune că el stă atât la 
baza multitudinii de lucruri uimitoare înfăptuite cât 
şi la baza multitudinii de lucruri negative de care este 
capabil a înfăptui. Venind în sprijinul înţelegerii 
problematicii umane scriitorul englez Charles 
Dickens spunea: „Înfrânaţi-vă poftele, dragii mei, şi 
veţi fi cucerit natura umană”, iar în balanţă cu 
viziunea optimistă a acestuia, medicul neuropsihiatru 
Sigmund Freud ne transmitea că „Omului îi trebuie 
un vis ca să suporte realitatea”. Aşadar luând ca punct de pornire şi reflexie, ceea ce aceste 
două mari personalităţi ne transmit, descoperim că şi în ziua de azi prin „simplul” fapt că natura 
umană este dominată de pofte şi susceptibilitate la iluzii, mecanismul de  înţelegere, prevenţie 
şi combatere a dependenţelor este unul anevoios şi greu de gestionat. Atât poftele cât şi iluziile 
au pus pe masa societăţii două probleme ce încă nu şi-au găsit o rezolvare: prostituţia şi 
toxicomania. 

 
1. Prostituţia - o perspectivă între vechi şi nou 
În sens simplist prostituţia este definită în general ca activitatea celor ce oferă prestaţii 

sexuale în schimbul  unei sume de bani. Prostituţia este un fenomen ilegal în foarte multe ţări şi 
constituie un subiect social intens dezbătut. Este foarte comună prostituţia în stradă, în care 
exercitantul îşi oferă serviciile în stradă, aşteptând eventuali clienţi şi folosindu-se de ţinute 
„atractive”. Prestaţia sexuală este consumată de obicei în autoturismul clientului sau în camerele 
unui hotel. Prostituatele din stradă mai sunt numite ironic „lucrătoarele stradale”.  

În general, oferta stradală se concentrează în zone bine determinate, ca de exemplu străzile 
intens frecventate sau cartierele periferice. În unele state există zone dedicate special prostituţiei, 
precum aşa-numitele „cartiere cu lumini roşii”. În alte ţări prostituţia se practică în locuri 
dedicate, numite bordeluri, sau în case destinate exclusiv acestei activităţi. 
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O prostituată din Bangladesh şi clienţii ei (foto: Sandra Hoyn) 
 
Oferirea unor plăceri sexuale în schimbul unor avantaje materiale este înţelesul cel mai 

comun pe care îl dăm prostituţiei. În funcţie de faptul că angajarea poate fi consimţită sau nu, 
prostituţia se distinge în două categorii: prostituţie benevolă şi prostituţie forţată. Diferenţierea 
celor două categorii este discutabilă prin faptul că şi în prostituţia benevolă se poate vorbi de o 
constrângere economică, socială, culturală, la fel cum şi  în prostituţia forţată este detectabil, 
uneori,  un element de „aventură asumată” într-o lume cu foarte multe necunoscute. Dacă 
prostituţia, în general, este asemuită unei relaţii contractuale (C. Pateman, 1988), cele două 
tipuri de prostituţie diferă esenţial prin faptul că în prostituţia benevolă persoana care se 
prostituează poate să se pronunţe asupra „clauzelor contractuale” (poate negocia relaţia între 
servicii şi plată), pe când în prostituţia forţată persoana care se prostituează este obiectul unui 
contract între alte părţi. O situaţie intermediară între cele două este aceea în care interesele 
persoanei care se prostituează sunt „reprezentate” de către un intermediar, un proxenet. 
Prostituţia forţată este cunoscută şi sub numele de trafic de femei, comerţ cu sex, trafic de carne 
vie, proxenetism. Termenii care denumesc această realitate transmit informaţii nu doar despre 
felul în care ea se desfăşoară, dar şi de despre încadrarea juridică a acesteia. 

Prostituţia forţată  poartă această titulatură pentru că persoanele, de obicei de sex feminin, 
care se prostituează sunt sechestrate şi obligate prin acte de violenţă să aibă raporturi sexuale.  

Noţiunea de trafic indică faptul că, în majoritatea cazurilor, persoanele de sex femeiesc 
părăsesc ţara de origine şi sunt obligate să se prostitueze într-o altă ţară. Este un comerţ cu sex 
pentru că femeile sunt tratate ca o marfă de care beneficiază traficanţii. Traficul cu femei 
destinate să se prostitueze forţat intră în categoria mai largă a traficului cu carne vie, în care 
anumite persoane sunt silite să presteze munci în beneficiul unor „cumpărători”. Este vorba de 
o sclavie „modernă” din care face parte şi sclavia sexuală (Bindman J., 1998: 66).  

Sclavia sexuală este un fenomen răspândit în întreaga lume. Ea cuprinde şi tinere sub vârsta 
de 14 ani. În Europa, ţările din care se recrutează cele mai multe  „victime” sunt Moldova, 
Ucraina şi România. Deşi acest fenomen este posibil datorită unui ansamblu de factori, el este 
asociat cel mai frecvent sărăciei (Wijers M., 1998: 73), lipsei de educaţie şi insecurităţii 
socio-familiale. 

În noul Cod Penal, intrat în vigoare de la 1 februarie 2014, prostituţia nu mai este 
infracţiune, ci doar o contravenţie, care se pedepseşte cu amendă. În cazul în care persoana care 
este prinsă practicând prostituţia nu plăteşte amenda, va trebui să presteze muncă în folosul 
comunităţii, sub supravegherea primăriei.  

În anul 2016, statisticile Interpol arătau că România a ajuns principalul furnizor de 
prostituate de pe piaţa europeană, devansând Ucraina şi Rusia. În momentul de faţă datorită 
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evoluţiei tehnologiei informaţionale şi a modificărilor legislative conceptul de prostituţie forţată 
la noi în ţară a devenit un concept arhaic lăsând loc unui concept de formă hibridă, acela al 
prostituţiei benevole. Forma actuală a acesteia a fost posibilă prin parcurgerea mai multor stadii: 

a) stadiul de victimă a metodei „lover boy”, când proxenetul sau un acolit al acestuia 
pretindea că se îndrăgosteşte de victimă şi apoi apelând la diverse metode de manipulare şi 
constrângere morală convingea victima să practice prostituţia ca unică soluţie în  a-i „ajuta” ca 
şi cuplu să treacă de „greutăţile vieţii”; 

b) practica judiciară ce a existat anterior modificărilor legislative, în care era oferită 
prostituatei soluţia de a deveni victimă şi să denunţe în detaliu proxenetul şi reţeaua acestuia 
pentru a evita condamnarea proprie; 

 

 
Exemplu de porstituţie benevolă – anunţ site publi24.ro 

 
c) modificările legislative în care prostituţia a devenit din infracţiune în contravenţie,  
modificări ce în 
combinaţie cu noţiunile dobândite în calitate de „denunţător” şi evoluţia tehnologiei infor-

maţionale, au slăbit considerabil puterea „instituţiei” proxenetului şi au oferit prostituatei/victimei 
noi puteri decizionale şi orizonturi profesionale de explorat; 

d)  apariţia unei noi profesii legalizate şi extrem de profitabile, cea de videochat, unde din 
punct de vedere legal puteai să munceşti şi de la vârsta de 16 ani, dacă aveai acordul scris al 
părinţilor, şi în intimitatea unui apartament puteai să stabileşti întâlniri extraprofesionale cu 
clienţii ce până atunci doar te priveau pe monitor; 

e) suprasaturarea pieţei de muncă a videochat-ului a dat naştere unui nou concept profi-
tabil cel de masaj erotic, negocierile putând fi purtate voalat la telefon cu clientul sau direct cu 
acesta la locaţie; 

f) necesitatea evitării plătirii de taxe pentru munca legală prestată a dus în prezent la forma 
finală de prostituţie benevolă, cea în care marketingul direct permite clientului ocazional să 
aleagă liniştit ce doreşte totul fiind doar la un click distanţă. 

Scriitorul Anatole France în lucrarea sa „Grădina lui Epicur”, spunea: „... Luaţi seama să 
nu dispară credinţa, căci odată cu ea dispare şi o parte din puterea voastră; când nu veţi mai fi 
un păcat, ce mult veţi pierde!...  În sfârşit, dacă aş fi femeie, toţi emancipatorii voştri, care vor 
să vă facă egale cu bărbaţii, m-ar dezgusta. Ei vă pregătesc declinul. Ce mare scofală să fii egală 
cu un avocat sau cu un farmacist! Luaţi seama: aţi renunţat până acum la o parte din mister şi 
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farmec. Dar încă nu-i totul pierdut: bărbaţii se mai bat pentru voi, din pricina voastră se mai 
ruinează, se mai sinucid: în schimb, tinerii ocupă scaunele în tramvai şi vă lasă să staţi în picioare 
pe platformă. Cultul vostru a început să piară împreună cu toate celelalte culturi vechi”. 

 
2. Toxicomania o problematică cu ramificaţii sociale adânci 
Etimologic, cuvântul „toxicomanie” provine din limba greacă de la toxikon (otravă) şi 

manie (nebunie). Homer aminteşte în „Odiseea” despre „nepentes”, băutura minunată, care 
suprima grijile, „cel ce a băut nepentes nu va mai vărsa lacrimi”.  

Omul modern recurge, însă, la un număr tot mai mare de produse, în special sintetice, care 
dau naştere la toxicomanie. În prezent, OMS-ul recunoaşte 115 substanţe ce induc toxicomanii. 

Există, într-adevăr, în om, puternic înrădăcinată dorinţa de a-şi crea ceea ce marele poet şi 
toxicofil Charles Baudelaire a denumit un „paradis artificial”. J. Molto şi C. Randel (1995) 
precizează: „Fără îndoială nu există o etiologie pentru toxicomanie, ci există, totuşi, o serie de 
factori care adeseori coexistă”. 

Dependenţa faţă de stupefiante este un proces complex, în componenţa căruia se regăsesc 
factori individuali şi factori socio-culturali. 

Factori individuali: intoleranţă la frustrare, nevoia imperioasă de a obţine plăcerea, agresi-
vitate patologică, perturbarea relaţiilor părinte-copil, inadaptarea putând ajunge la comporta-
mente deviante, diferite perturbări variabile cum ar fi: criza adolescenţei, psihopatie, 
schizofrenie. 

Factori socio-culturali: căutarea unei plăceri inedite, ignorarea interdicţiei şi gustul 
riscului, un mod de protest, neintegrare socială, precaritate, apartenenţa la un grup de consu-
matori de droguri. 

În momentul de faţă în România, ca şi în cazul prostituţiei, evoluţia tehnologiei informa-
ţionale şi modificările legislative au contribuit din plin la evoluţia toxicomaniei ca şi fenomen 
social îngrijorător prin parcurgerea etapizată a unor etape precum: 

a) folosirea ţării ca punct de tranzit pentru drogurile de mare risc destinate ţărilor cu putere 
economică mai mare; 

b) mediatizarea intensă a succeselor DIICOT - DCCO în acest sens; 
c) testarea pieţei de consumatori, fiind folosite ca „programe” pilot marile oraşe, precum: 

Bucureşti, Cluj, Braşov, Oradea etc.; 
d) preţul ridicat pentru produsele „de top”, dă naştere substituentelor facile de obţinut 

precum bronzul, prenandezul, lacul de lemn, acetona etc.; 
e) nevoia obţinerii unei senzaţii veritabile şi persistente provoacă intelectul întreprinzător 

al viitorilor „specialişti” în domeniu să călătorească în ţări cu legislaţie permisivă în acest 
domeniu şi astfel în ţară apare o nouă afacere legală „SPICE SHOP-uri”; 

f) noua formă legală de a obţine efectele halucinogene scoate la suprafaţă un număr 
impresionant de consumatori iar efectele negative ale acestor produse prin mediatizarea lor 
intensă provoacă o stare de teamă şi îngrijorare la nivel naţional; 

g) scoaterea înafara legii a produselor vândute de „SPICE SHOP-uri” şi a „SPICE 
SHOP-urilor” linişteşte opinia publică, însă creează un vid imens printre foştii clienţi; 

h) mirajul unor câştiguri rapide şi facile, coroborate cu cererea de piaţă foarte mare a dus 
în prezent la forma finală de exploatare a toxicomaniei, cea în care marketingul direct permite 
clientului ocazional să aleagă liniştit ce doreşte totul fiind doar la un click distanţă. 
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                 Reţetă de droguri preluată de pe pagina retetededroguri.blogspot.ro 
 

         
 
Comment-uri la reţete de droguri preluată de pe pagina retetededroguri.blogspot.ro 
 
Acestea sunt doar câteva din modalităţile de a obţine starea euforică asemănătoare drogu-

rilor. Reţetele sunt „la liber”, pe internet şi nimeni nu poate împiedica acest lucru. Până şi siropul 
de tuse pentru copii apare în reţetarul consumatorilor de droguri ca fiind ingredient de bază la 
prepararea combinaţiilor ce pot avea efectul drogurilor. Medicii explică efectul euforic al acestei 
combinaţii foarte simplu: „Siropul de tuse de copii conţine codeină. La fel şi pastilele de codeină 
pot fi combinate cu alcool şi dau aceste stări de euforie”, spune Constantin Roşca, şeful Unităţii 
de Primiri Urgenţe. 

Lista medicamentelor este însă mult mai lungă. Distonocalmul, diazepamul, extraveralul 
sau fortralul sunt binecunoscute tinerilor ce nu au bani sau se tem să cumpere droguri. Până şi 
o pastilă de piafen combinată cu alcool poate da stări euforice. „Deşi aceste medicamente se 
eliberează doar în baza unei reţete sunt sigur că sunt farmacii care dau şi fără şi pot spune că din 
10 oameni doi chiar primesc”, spune Constantin Roşca, şeful Unităţii de Primiri Urgenţe. 

24 de comentarii: 

•  
mOldoom30 octombrie 2015, 13:22 

Doom.. 
Răspundeţi 

•  
Unknown6 aprilie 2016, 11:37 
de unde stiu ca merge ? ...dami macar una şi daca merge incarc şi le i.au şi pe restu ... 
dami una sa probez 
Răspundeţi 

•  
Unknown12 aprilie 2016, 02:00 
Salut ! sunt interesat de retete, platesc 1 euro la 2 zile sau platesc smsul?  „ 

Salutare prieteni  Astazi va prezint reteta la produsul Headshot-Chill iata cum se prepara 
mai in jos aveti un link caqre va trimite la descarcarea unui PDF cu instructiuni necesare 

100%. 

Atentie retetededroguri.blogspot.ro,nu incurajeaza producerea sau comercializarea acestui 
produs,orice incalcare a legi retetededroguri.blogspot.ro,nu raspunde,mai ales in cauza unui 
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Internetul din nefericire nu este singura sursă de inspiraţie în amploarea acestui fenomen, 

seriale de televiziune precum Breaking Bad  (Serial TV american produs de Vince Gilligan). 
Stilul serialului este caracterizat prin prezenţa umorului sarcastic. În centrul acţiunii este Walter 
White, un geniu în chimie, care a ajuns însă să fie doar profesor ce predă într-un liceu din 
Albuquerque, New Mexico. El are dificultăţi financiare, un fiu handicapat şi o soţie gravidă. La 
aceste probleme se adaugă diagnosticul de cancer pulmonar pe care îl primeşte în primul episod 
al serialului. Pentru a face rost de banii necesari tratamentului şi a asigura viitorul familiei sale 
după moartea lui, White se asociază cu un fost elev, mic traficant de droguri, şi începe să 
producă fără ştirea familiei metamfetamina (un drog psihostimulant) şi Weeds  (Serie televizată 
americană  a genului dramă-comedie neagră) în care personajul principal este Nancy Botwin, 
Mary-Louise Parker, o văduvă, mamă a doi băieţi ce începe să vândă marijuana pentru a-şi 
întreţine familia, după ce soţul i-a murit în urma unui atac de cord, oferă informaţii trunchiate şi 
legitimează acţiunile de acest gen prin sfera problemelor de ordin social şi personal cu care 
foarte multă lume se identifică, anulând astfel la nivel conceptual respectul faţă de lege şi 
sănătatea proprie şi a celorlalţi. 

 
Concluzii 
Schimbările cultural-sociale accentuate, cele de ordin legislativ, emanciparea omului 

modern din toate păturile sociale, tehnologia informaţională tot mai facilă, stângăciile judiciare 
cu efecte anevoioase în viitor, indiferenţa societăţii cu privire la identificarea timpurie a acestor 
probleme, toate au un rol major în menţinerea, perpetuarea şi prosperitatea acestora.  

Păstrarea secretului profesional şi respectarea legislaţiei în domeniul informaţiilor 
clasificate îmi oferă ca şi unică posibilitate de expunere a unor reflexii pe marginea acestor 
probleme, tehnica literară a interogaţiei retorice. 

- Ca şi reprezentat al legii cum să poţi să utilizezi pârghiile legale pentru aţi duce la bun 
sfârşit treaba când legea în sine se schimbă de la an la an şi niciodată în folosul celui ce trebuie 
să o aplice? 

- Eu, victima a traficului de carne vie cum pot să-mi apăr integritatea când sunt privită ca 
pe o unealtă şi de cei ce îmi fac rău şi de cei ce ar trebui să mă apere ? 

- Reintegrarea socială este un miraj al victimelor sau doar un concept teoretic şi veşnic fără 
aplicabilitate reală?  

- Accesul mult prea facil la informaţie cu potenţial dăunător asupra minţilor fragede creează 
doar dispute asupra libertăţilor fundamentale sau este o problemă ce trebuie tratată cu 
seriozitate? 

cum să-ţi faci droguri acasă 
Tigari din musetel, nucsoara pisata, sau chiar sirop de tuse combinat cu bere. Retete 

pentru un drog disponibile pe internet. 
Pe fel de fel de forumuri apar o gramada de „retete”, diferite modalitati in care poti 

experimenta senzatii asemanatoare cu cele ale drogurilor. O comunitate online creata 
de tineri care impartasesc aceste secrete tuturor. „Ceaiul de musetel se fierbe, apoi 
pliculetele sunt lasate doua zile la uscat. Apoi faramitezi, rupi plicul iar continutul 

este pus la fiert pana se face o substanta rosiatica, inchisa la culoare. Se adauga 
putina faina (foarte putina) şi se obtine o pasta. Apoi se pune la uscat din nou şi se 
obtine ceva de genul unei pudre rosii din care se face tigara şi gata! Efectele apar 

dupa cateva tigari fumate”. 
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- Majoritatea instituţiilor implicate în formarea individului ca parte integrată a unei societăţi 
de calitate, precum cea a Bisericii, Familia, Învăţământul, merită atenţia şi aprecierea cuvenită 
sau doar ne mulţumim în a le arăta cu degetul când totul merge rău ? 

- Utilizarea şi mediatizarea excesivă a formelor speciale de efectuare a unui probatoriu 
ologeşte sistemul clasic judiciar sau provoacă noile generaţii ale ambelor tabere să se 
autodepăşească în iscusinţă ? 

- M-aş simţi în siguranţă dacă aş şti că un asistent medical al secţiei de pediatrie colaborează 
cu persoane implicate în traficul de carne vie ? 

- M-aş simţi în siguranţă dacă aş şti că un reprezentat al legii este consumator constant de 
substanţe interzise ? 

- M-aş simţi în siguranţă dacă aş şti că un legiuitor consideră starea de ebrietate o stare de 
normalitate ? 

- M-aş simţi în siguranţă dacă aş şti că un doctor al instituţiei spitaliceşti are devianţe 
comportamentale grave de ordin sexual ?  

- M-aş simţi în siguranţă dacă aş şti că personalul unei unităţi de alimentaţie publică este 
consumator şi distribuitor de substanţe interzise ? 

- M-aş simţi în siguranţă dacă aş şti că elevi ale claselor primare, elevi al învăţământului 
liceal cu pregătire în domeniul sănătăţii consumă, distribuie, creează substanţe interzise folosind 
unităţile de învăţământ ca piaţă de desfacere şi unităţile de practică ca laboratoare şi spaţii de 
depozitare ? 
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Rezumat 
Lucrarea de faţă este o continuare a studiului realizat în anul 2016 la nivelul copiilor şi tinerilor 

din com. Sărata jud. Bacău şi încearcă să propună un exemplu de bună practică la nivelul unei comunităţi 
rurale referitor la prevenirea unei probleme actuale, cea a delicvenţei juvenile, crearea unui climat de 
dezvoltare optim pentru viitorii tineri în care colaborarea interinsituţională joacă un rol cheie. 

 
Cuvinte-cheie: delicvenţă juvenilă; prevenire; tineri; mediu rural. 
 
INTRODUCERE 
Unul dintre drepturile fundamentale ale copilului este acela de a fi protejat. Copilul 

dăruieşte iubire şi ceea ce trebuie să primească este siguranţă, creştere, educaţie, dezvoltare, 
dragoste părintească. Lumea unui copil este cea a inocenţei şi cu toate acestea, există situaţii în 
care cei mari nu consideră acte de violenţă unele forme de abuz.  

Societatea tolerează anumite comporta-mente violente, punându-le în panoplia 
„normalităţii”. 

De câte ori nu am auzit cu naturaleţe expresii ca: „lasă că o palmă nu a omorât pe nimeni”, 
„unde dă mama, creşte”, „bătaia e 
ruptă din Rai”, „lasă că aşa creşte 
om educat, să ştie de frică 
părintelui”... şi exemple am putea 
înşirui nenumărate.  

Multe situaţii de violenţă se 
petrec în spatele uşilor închise şi 
atunci când copiii devin tineri, 
adulţi, carenţele în dezvoltare 
necesită timp îndelungat de 
terapii sau copierea modelului 
parental şi perpetuarea lui în 
societate. 

Societatea rurală este diferită 
în manifestarea/conservarea tradiţiilor, accentuează aceste forme de „educare” a copiilor, de aici 
şi ideea acestui proiect, „Nu frânge aripile copilului tău!”. Imaginea este cea care creează impact 
dincolo de cuvânt şi mesajul decodat „cu inima” ne-a oferit încrederea că semnalul de alarmă 
va fi transformat, în semn de întrebare la care vor căuta răspuns în primul rând, părinţii! 
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1. PERSPECTIVA SOCIALĂ A PROBLEMEI VIOLENŢEI 
1 La 10 septembrie 1948, Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a adoptat şi 

proclamat Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. După acest act istoric, Adunarea 
Generală a recomandat statelor membre să nu precupeţească nici unul din mijloacele care le stau 
la dispoziţie pentru a publica în mod solemn textul Declaraţiei şi pentru a face astfel ca el să fie 

distribuit, afişat, citit şi comentat, în principal în şcoli şi în alte 
instituţii de învăţământ, indiferent de „statutul politic al ţărilor 
sau teritoriilor”. România a semnat Declaraţia la 14 decembrie 
1955 când, prin Rezoluţia 955(X) a Adunării Generale a ONU, 
a fost admisă în rândurile statelor membre. 

„Protecţia copiilor împotriva tuturor formelor de violenţă 
este un drept fundamental garantat de Convenţia cu privire la 
drepturile copilului şi alte tratate şi standarde internaţionale 
privind drepturile copilului şi alte tratate şi standarde interna-
ţionale privind drepturile omului. Totuşi violenţa rămâne o 
parte reală a vieţii copiilor din toată lumea - indiferent de 
circumstanţele lor economice şi sociale, cultură, religie, sau 
origine etnică - cu consecinţe atât imediate, cât şi pe termen 
lung.”2 

„În 2013 au fost înregistrate peste 12.000 de cazuri de violenţă împotriva copiilor, dintre 
care peste 11.400 au avut loc în familie, iar mai mult de jumătate în mediul rural. Majoritatea 
sunt cazuri de neglijenţă, urmate de abuz emoţional, fizic şi sexual. Se consideră însă, că 
numărul de cazuri raportate reflectă doar o mică parte din actele de violenţă asupra copiilor.”3 

O problemă care tinde să ia amploarea unui fenomen social, pentru societatea românească 
este generat de existenţa şi accentuarea formelor de violenţă domestică asupra copiilor.  

„Deşi de multe ori invizibilă, violenţa împotriva copiilor este un fenomen din ce în ce mai 
răspândit în România. Statisticile şi dovezile anecdotice arată că violenţa este în creştere, în 
toate formele ei de manifestare. În ultima perioadă, unele forme de violenţă au crescut ca 
intensitate, iar altele sunt trecute cu vederea sau luate drept manifestare a normalităţii.”4 

 
2. PERSPECTIVA CAMPANIEI POLIŢIEI ROMÂNE, „ARIPI FRÂNTE”  
O componentă continuă de preocupare în activitatea Poliţiei Municipiului Bacău prin 

Compartimentul de Ordine Publică, este activitatea de prevenire a comportamentelor infracţio-
nale ale copiilor şi tinerilor precum şi siguranţa lor. Statisticile desprinse din activitate ne arată 
că infracţiunile în care sunt implicaţi copii sunt în creştere cu aproximativ 17 % în 2016 faţă de 
2015, conform datelor statistice operate de Inspectoratul Judeţean Bacău. Un semnal de alarmă 
îl constituie, potrivit aceleiaşi instituţii, vârsta la care sunt comise aceste infracţiuni – dacă în 
ceilalţi ani, constanta de vârstă se situează la 17-18 ani, în 2016 s-au constatat infracţiuni şi la 

                                                            
1 BENNINGER-BUDEL Carin, LACROIX Anne-Laurence, Violence against Women (Violenţa Împotriva 

femeilor), World Organization Against Torture (OMCT), 1999. 
2 „Ascunşi la vedere” – o analiză statistică a violenţei asupra copiilor – UNICEF. 
3 „Stop violenţei împotriva copiilor  - Ghid de lucru cu familia şi comunitatea pentru profesioniştii locali” – 

autor Roxana Marin, consultant  Population Services International Services – filiala română, PSI şi contributor Raluca 
Zaharia, Communication for Development Officer, UNICEF România. 

4 „Stop violenţei împotriva copiilor  - Ghid de lucru cu familia şi comunitatea pentru profesioniştii locali” – 
autor Roxana Marin, consultant  Population Services International Services – filiala română, PSI şi contributor Raluca 
Zaharia, Communication for Development Officer, UNICEF România. 
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vârsta de 13-14 ani. Majoritatea celor care comit infracţiuni sunt copii care sunt în situaţia de 
abandon şcolar şi dacă ar fi să ne raportăm tot la statistici oferite de Inspectoratul Judeţean de 
Poliţie, în 2015 aveam un procent de 43,6% dintre minorii cu fapte penale frecventau cursurile 
şcolare, în 2016, doar 34,2% mai mergeau la şcoală şi nu erau în situaţie de abandon şcolar.  

„Caracteristicile fizice şi psiohocomportamentale plasează minorii într-una din categoriile 
vulnerabile la criminalitate în ceea ce priveşte implicarea în comiterea de infracţiuni şi situaţiile 
de risc la care aceştia pot deveni victime. Principalele motive pentru care adolescenţii comit 
astfel de acte antisociale sunt, educaţia deficitară, nevoia de a ieşi în evidenţă, de a atrage atenţia 
celorlalţi şi dorinţa de distracţie. (...) Diversificarea formelor de manifestare a delincvenţei 
juvenile din ultimii ani, în special a infracţiunilor comise cu violenţă, impune realizarea de 
eforturi în scopul găsirii celor mai eficiente mijloace de contracarare a efectelor nocive ale 
acestui fenomen. Este necesară, aşadar, o implicare şi o colaborare mai strânsă între instituţiile 
guvernamentale şi neguvernamentale care se ocupă de educarea şi protecţia minorilor - familie, 
şcoală, poliţie, autorităţi locale, comunitate etc. - în vederea creşterii siguranţei acestora, a 
imprimării unui comportament civilizat şi a unui respect mai mare faţă de lege”. 

În acest sens, este important ca informarea cu caracter preventiv a minorilor să se desfă-
şoare constant şi continuu pentru a constitui o componentă a procesului educaţional. O parte 
semnificativă a activităţilor de prevenire a criminalităţii în care sunt implicaţi copiii poate fi 
orientată către mediul şcolar, deoarece informaţia ajunge mai uşor la grupuri ţintă mari, iar 
cadrele didactice pot sprijini demersurile de informare, continuând dezbaterile activităţilor 
iniţiate de poliţie. 5 

Având în vedere că prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile reprezintă o prioritate 
naţională în anul 2017, şi ţinând cont că de cele mai multe ori tinerii din zona comunelor aflate 
în apropierea municipiului Bacău intră foarte uşor în contact cu unităţi şcolare sau puncte de 
atracţie şi divertisment din municipiul Bacău, putând deveni astfel victime sau generatori ai unor 
activităţi infracţionale (...), se impune organizarea unor activităţi preventive pentru prevenirea 
şi combaterea delincvenţei juvenile la nivelul comunelor arondate Compartimentului de Ordine 
Publică.”6 

 
3. CONTEXTUL TEMEI PROPUSE 
Comuna Sarata este o comună desprinsă din comuna Nicolae Bălcescu în anul 2004. 

Datorită reorganizării administrative şi teritoriale relativ recentă, problemele sociale au fost în 
atenţia personalului administrativ, mai ales din punct de vedere financiar, al oferirii prestaţiilor 
sociale care revin beneficiarilor datorită reglementărilor legislative în vigoare. Oportunitatea de 
a oferi şi alte servicii în afara celor băneşti a apărut odată cu stabilirea ca obiectiv în strategia de 
dezvoltarea comunitară pentru anii 2014 - 2020 a unui  centru comunitar care să reunească alt 
gen de activitate din sfera socială. Necesitatea oferirii de servicii sociale care să vizeze identi-
ficarea şi monitorizarea situaţiilor dificile din punct de vedere social şi prevenirea acestora s-au 
făcut vizibile datorită proiectului - pilot -  „Incluziune socială prin furnizarea de servicii integrate 
la nivelul comunităţii din judeţul Bacău” implementat de UNICEF. 

La debutul proiectului s-a realizat, cu ajutorul unei aplicaţii iniţiate de UNICEF, un recensă-
mânt comunitar, care a avut ca scop reliefarea profilului social al comunităţii. Pregnant au fost 
identificate probleme din sfera violenţei domestice, ca urmare a consumul excesiv de alcool, 

                                                            
5 „ Program de prevenire a delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor” - 2017 
6 „Plan de acţiune privind prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile la nivelul comunelor „ 2017 
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probleme familiale generate de lipsa suportului financiar în viaţa de zi cu zi, acest tip de 
probleme fiind reflectat în neglijarea copiilor, din datele culese în timpul recensământului. O 
altă problemă accentuată care generează disfuncţionalităţi familiale este aceea a copiilor cu 
părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi lăsaţi în grija bunicilor sau altor rude. Astfel, odată ce 
profilul social al comunei ne-a fost confirmat şi de datele obţinute în urma recensământului 
comunitar, s-a conturat clar ideea că a devenit necesară realizarea de activităţi menite să vină cu 
impact asupra comunităţii, astfel încât să fie cunoscute implicaţiile riscului acţiunii violenţei 
asupra copilului şi familiei. 

 Activităţile au fost orientate în direcţia prevenirii comportamentelor generatoare de 
violenţă cu precădere în rândul elevilor. În 2017, continuitatea sau aprofundarea activităţilor 
comunitare au constituit o premisă importantă pentru dezvoltarea, pe plan local a practicilor 
non-formale de implicare a comunităţii în activităţi de educare specifice vârstei şi categoriei de 
vulnerabilitate. 

 
4. ACŢIUNI ÎN COMUNITATE  
Colaborarea din Postul de Poliţie Sarata şi Primăria Sarata în ceea ce priveşte acţiunile de 

prevenire a violenţei s-au reliefat prin activităţi vizibile care au implicat peste 250 de copii şi 
peste 150 de părinţi pe tot parcursul anului. Astfel, organizarea şcolii de vară a fost precedată 
de atelierul de creaţie dedicat părinţilor şi copiilor, în care am propus tematica de abordare a 
atelierelor care s-au desfăşurat în vară. Participarea factorilor importanţi din comunitate 
(Primărie, Poliţie, Şcoală, Biserică) a generat un nucleu comun în jurul căruia s-au cristalizat 
părinţi, bunici, copii interesaţi de a desfăşura la nivelul comunităţii a cât mai multe activităţi 
recreativ- educativ- preventive.  

    

 
 

Grup de participanţi din comuna Sărata la lansarea Şcolii de vară 2017 



Ramona Ciofu, Mirela Nicoleta Crăciun 127 

 

 
 

Imagine din cadrul  atelierul de creaţie MATEMATICĂ DISTRACTIVĂ 

Pe parcursul celor două luni de şcoală de vară, iulie şi august, am abordat activităţi care au 
avut ca scop prevenirea comportamentului adictiv, delincvent cu accent pe oportunitatea 
petrecerii, în mod constructiv a timpului liber ca o alternativă la socializarea online sau în locuri 
care pot prolifera comportamentul deviant. 

Debutul activităţii şcolii de vară a fost punctat în atelierul în care părinţii şi copiii din grupul 
ţintă au fost informaţi despre ateliere şi modul lor de organizare şi şi-au exprimat acordul pentru 
participarea copiilor.  

 

 
            

Grup de copii participanţi la  atelierul de creaţie FLORI GIGANTICE 
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Cele opt activităţi s-au derulat pe parcursul lunilor de vară iulie - august şi au abordat 
tematici care au evidenţiat socializarea, dezvoltarea deprinderilor de viaţă, exprimarea emo-
ţiilor, lucrul în echipă, îmbunătăţirea abilităţilor,  stimularea creativităţii,  elemente de siguranţă 
şi încurajarea comportamentelor pozitive. Atelierele au purtat denumiri apropiate de percepţia 
copiilor precum: Baloane dichisite, Atelier de împletituri, Exprimarea emoţiilor prin fotografie, 
Matematică distractivă, Rochiţa păpuşii, Sporul casei, Flori gigantice.   

 
Atelierele de creaţie au avut la bază teme propuse de copii, adaptate universului acestora. 
Ca şi exemplu în cazul atelierului de creaţie intitulat „Comuna mea de vis” copiii au avut 

libertatea de a exprima cum arată o comunitate ideală în percepţia lor. Cu ocazia participării la 
acest atelier copiii au învăţat cum să lucreze în echipă încadrându-se într-un termen bine definit, 
cum se planifică o activitate, cum se împart sarcini etc. La finalul atelierului o „delegaţie” a 
copiilor au predat macheta comunei de vis doamnei Primar a Comunei Sărata, macheta 
rămânând pentru a fi admirată în cadrul acestei instituţii. 

Astfel, dacă la începutul activităţilor, media de copii participanţi la ateliere era de 25 de 
participanţi, la finalul celor două luni, 56 de copii participanţi au primit diplomă de participare 
şi implicare în activităţi.  

 

 
 

Imagini din cadrul CURSULUI DE AUTOAPĂRARE 
 
În acelaşi timp cu şcoala de vară, prin colaborarea cu un antrenor profesionist şi autorizat, 

s-au realizat cursuri de autoapărare care i-au învăţat pe copii că autoapărarea nu înseamnă 
violenţă ci stăpânirea tehnicilor de a face faţă situaţiilor dificile cu care ne putem confrunta în 
viaţă: de ex. cum trebuie să efectuăm apel la numărul de urgenţă 112, mod de comportare în 
situaţie de incendiu, înec, inundaţie etc. 

 
5. PROIECTUL „NU FRÂNGE ARIPILE COPILULUI TĂU!” 
Ideea proiectului a plecat de la oportunitatea colaborării între două instituţii locale cu 

implicaţie directă în viaţa comunităţii locale: Primăria Sarata şi Postul de Poliţie Sarata.  
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Poliţiştii consideră necesară pre-
venirea, în comunitate a oricăror forme 
de violenţă, consum de alcool sau alte 
substanţe generatoare de comporta-
mente la risc pentru copil şi familie, 
factori determinanţi care stau la baza 
problemelor de delincvenţă juvenilă în 
rândul adolescenţilor. 

NU FRÂNGE ARIPILE COPILU-
LUI TĂU  un mesaj adresat părinţilor 
prin intermediul imaginii.  

Fotografii alb-negru, copii sur-
prinşi la joacă, acasă, la şcoală, 
împreună cu prietenii, colegii. Pur şi simplu viaţa, aşa cum o primit zilnic! Ideea proiectului a 
plecat de la faptul că  tot viaţa, aşa cum o primim zilnic, ne pune în situaţia de a constata că 

violenţa, familiile disfuncţionale, consumul de 
alcool, limitarea sau îngrădirea accesului la edu-
caţie, copiii „invizibili”, mentalitatea generatoare 
de discriminare pentru femei şi copii în societate 
sau în familie, debutul comportamentului infrac-
ţional şi generator de comportament la risc în rândul 
copiilor şi adolescenţilor, remigrarea cu toate 
consecinţele ei de reintegrare sunt semnale de 
alarmă care ne-au pus în situaţia de a intensifica 
acţiunile de prevenire.  

La nivel local, agenţii de la Postul de 
Poliţie Local, au intensificat intervenţiile de 
prevenire cu precădere în rândul elevilor dar 
dincolo de porţile şcolii sunt ceilalţi membri ai 
comunităţii cărora trebuie să li se facă şi lor 
cunoscut faptul că generaţia de mâine este cea 
care astăzi este formată din copii. Copiii lor! 
Astfel că, două instituţii, Primăria Sarata şi 
Postul de Poliţie Sarata, factori de decizie în 
comunitate s-au reunit în a arăta că putem, 
împreună, preveni! Primăria Sarata, ca primărie 
care implementează proiectul finanţat de 
UNICEF „Incluziune socială prin furnizarea de 
servicii integrate la nivelul comunităţii” a 
inclus în micrograntul „Împreună pentru 
comunitatea de mâine” cu derulare pe parcursul 
anului 2017, activităţi adresate copiilor din 
comunitate care au ca obiect prevenirea 
comportamentelor de violenţă, în genere asupra 
copiilor. 
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 Am fotografiat copiii în mediul lor de 
viaţă, fără pregătiri prealabile privind 
îmbrăcămintea,  comportament potrivit 
evenimentului. Am dorit să cuprindem mirare, 
zâmbet, copii la joacă, tristeţe, priviri 
întrebătoare astfel încât să evidenţiem trăirile, 
mediul, normalitatea lor. În puncte importante 
din comună (şcoală, biserică, post poliţie, 
locuri în care se joacă) i-am surprins în 

fotografii de copilărie: un copil cu animalul lui preferat - calul, cu bicicleta, cu fraţii, părinţii, 
prietenii. 

Am ales fotografia alb-negru 
pentru a sublinia trăirile, firescul. 
Într-una din zilele în care am surprins 
fotografiile, ploua torenţial dar copiii 
nu păreau afectaţi, veselia lor a fost 
molipsitoare, mereu au fost curioşi să 
experimenteze aripile.  

Expoziţia am organizat-o cu 
prilejul evenimentului de 1 iunie, „Ziua 
Copiilor Noştri”. Am invitat părinţi şi 
copii deopotrivă,  tocmai  pentru a 
sublinia importanţa faptului că noi, ca şi părinţi trebuie să asigurăm copiilor dezvoltarea şi 
ocrotirea într-un mediu sigur, care să le permită  creşterea în mod armonios până când, cum este 
şi firesc, îşi vor lua zborul. Am subliniat că sufletul copiilor este fragil, sentimentele lor pure, 
iubirea lor este manifestată simplu, firesc… firescul lor, al copiilor trebuie ocrotit pentru că ceea 
ce învaţă acasă, lângă părinţi este start pentru ei în viaţa de adult. 

 
CONCLUZII 

Într-o lume guvernată de informaţie, copiii nu îşi 
găsesc, întotdeauna echilibrul. Părinţii, în alergătura lor 
continuă spre a-şi asigura existenţa, transferă copiilor 

responsabilitatea de a 
alege fără a-i îndruma 
cu privire la riscuri, 
eşecuri, urmări. Pro-
blemele sociale le ac-
centuează pe cele fami-
liale şi de aici riscul 
pentru a genera com-
portamente posibil de-
lincvente nu e decât o 
chestiune de timp 
atunci când nu se 
intervine în acţiuni de 
prevenire şi informare. 
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Mediul rural este cu atât mai supus riscului cu cât tradiţionalismul este încă un factor 
rezistent la schimbare.  

„Este important ca toţi partenerii, formali sau informali, să fie permanent informaţi şi 
implicaţi în activităţile legate de planificarea şi derularea acţiunilor de mobilizare comunitară. 
De asemenea, aceste acţiuni pot fi urmate de altele, de intervenţie efectivă.”7 
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Rezumat 
În condiţiile proliferării fără precedent a migraţiei ilegale, falsificatorii de paşapoarte sunt din ce 

în ce mai numeroşi şi mai bine plătiţi. De multe ori ei beneficiază şi de sprijinul funcţionarilor publici. 
Prin acest studiu ne-am propus să identificăm şi să analizăm principalele metode utilizate de către 
infractori în falsificarea paşapoartelor, precum şi metodele cele mai sigure de identificare a 
paşapoartelor falsificate, care pot fi utilizate de autorităţile din domeniu. 

 
Cuvinte-cheie: paşaport; falsificator; metode de falsificare; măsuri de siguranţă. 
 
Introducere 
La punctele de trecere a frontierei de stat a României, ca urmare a controlului actelor de 

călătorie, sunt descoperite documente false sau falsificate. Nedescoperirea acestor înscrisuri 
false  sau falsificate poate genera consecinţe grave.  

Studiile efectuate de specialişti arată că migraţia ilegală are legături tot mai strânse cu crima 
organizată şi, deci, cu săvârşirea de infracţiuni. O caracteristică a crimei organizate o constituie 
capacitatea acesteia de a se reorienta rapid spre domenii  care aduc profit, cu riscuri mici, cum 
este cazul traficului ilegal de migranţi, deoarece câştigurile sunt mari, iar riscurile sunt mici, 
pedepsele fiind mai reduse decât în cazul traficului de droguri.  

Pentru îndeplinirea scopurilor, anumite grupuri din cadrul organizaţiilor criminale 
transfrontaliere sunt specializate în procurarea şi falsificarea documentelor de călătorie. Datorită 
bunei „specializări” în domeniu, aceste grupări sunt, din punct de vedere al potenţialului, cele 
mai periculoase.  

Însă, sunt chiar funcţionari publici care nu respectă legea, săvârşind ei înşişi infracţiuni de 
fals în înscrisuri, emiţând paşapoarte valabile, dar pentru alte persoane decât titularii de drept, 
în principal determinaţi de dorinţa de a obţine venituri pe căi ilicite, scop care nu ar putea fi 
realizat altfel.  

Datorită noilor tehnologii, dar şi profesionalismului accentuat al lucrătorilor de specialitate, 
noile paşapoarte electronice sunt aproape imposibil de falsificat, fiind implementate măsuri de 
siguranţă stricte. 
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I. Infracţiuni de fals în paşapoarte în România 
 
Motivaţiile care stau la baza folosirii paşapoartelor false sau falsificate de către cei care 

încearcă să treacă ilegal frontiera cu ajutorul acestora sunt destul de diverse şi enumerăm câteva 
din acestea: intrarea în ţară în mod ilegal, solicitarea de azil, obţinerea de beneficii sociale, 
obţinerea permisiunii de rezidenţă, înşelarea autorităţilor statului, efectuarea de tranzacţii 
ilegale, efectuarea de studii sau exercitarea unei profesii, terorismul – tot mai manifest în ultima 
perioadă.  

În urma activităţii de control desfăşurată de lucrătorii poliţiei de frontieră la punctele de 
trecere a frontierei, de-a lungul timpului, s-a regăsit înregistrată o mare varietate de falsuri pentru 
comiterea cărora falsificatorii foloseau diverse metode, unele simple, care au avut ca rezultat 
falsuri grosolane, ce puteau fi sesizate cu ochiul liber, iar altele, prin folosirea unei tehnici 
perfecţionate, de natură să inducă în eroare până şi specialiştii.  

Falsurile au fost, astfel, clasificate în falsuri parţiale, falsuri totale, documente de călătorie 
fanteziste, documente de călătorie furate în alb şi documente de călătorie procurate prin 
intermediul funcţionarilor corupţi1.  

 
II. Analiza falsurilor în paşapoarte şi măsurile de siguranţă întreprinse 
 
2.1. FALSUL PARŢIAL2 constă în înlocuirea fotografiei, falsificarea ştampilelor sau a 

timbrului sec, adăugarea sau modificarea de text (cifre sau litere), acoperirea de text, ştergerea 
de text (cifre sau litere), sau înlocuirea unei file sau unui fascicol de file de paşaport. 

Nu se urmăreşte falsificarea întregului document, ci doar a unei părţi a acestuia, astfel încât 
efectele juridice ale documentului să fie altele decât cele pentru care a fost eliberat. Aceste 
falsuri se execută, de cele mai multe ori, la fotografie, la datele de identitate, la data naşterii, 
data eliberării paşaportului, la data valabilităţii acestuia, precum şi la rubricile destinate 
însoţitorilor şi la semnele particulare. Aceste falsuri se realizau prin mijloace mecanice sau 
chimice.  

De regulă, cele realizate prin mijloace mecanice se descoperă şi se cercetează cu ajutorul 
aparatelor optice de mărit, cum sunt lupa, microscopul sau comparatorul video spectral. În cazul 
falsurilor parţiale realizate prin mijloace chimice, descoperirea şi cercetarea acestora se 
efectuează cu ajutorul razelor ultraviolete şi a celor infraroşii, precum şi prin intermediul unor 
compuşi chimici speciali.  

 
2.2. FALSUL PRIN ÎNLOCUIREA FOTOGRAFIEI este considerat cel mai obişnuit gen de fals 

parţial, întrucât substituirea fotografiei este cel mai rapid şi cel mai uşor mod de schimbare a 
unei identităţi.3  Din acest motiv, fotografiei i se acordă o foarte mare importanţă atât de către 
organele emitente, cât şi de către falsificatori, dat fiind faptul că, prin acest tip de fals, se 
urmăreşte folosirea documentului de către o altă persoană decât titularul acestuia.  

În prezent, fotografia şi datele de identitate sunt cuprinse într-o filă informatizată, contrafa-
cerea acesteia necesitând imprimante performante, specializate, apoi să fie laminată cu 

                                                            
1 Nelu Pop, Constantin Paveluc, Ghidul poliţistului de frontieră pentru combaterea fraudei în documente şi vize, 

partea a II-a, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, 
Română, editura Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, Bucureşti, 2008, p. 83-84; 

2 Idem; 
3 Hand Book – Manual, Editura INTERPOL – Olanda, Ediţia 1999, Parte Introductivă, Controlul paşaportului; 
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laminatul original sau cu un laminat fals şi fila informatizată obţinută astfel să fie cusută cu 
celelalte file din paşaport. 

La controlul documentului, specialiştii au în vedere aspectul fundalului tipăriturilor care, la 
un fals e diferit datorită calităţii inferioare a acestora; diferenţa de culoare a fundalului şi textului 
de pe pagina contrafăcută; diferenţa imprimării fotografiei faţă de organul emitent; lipsa 
elementelor de siguranţă de pe laminat, sau diferenţa de calitate sau deteriorarea celor autentice; 
lipsa elementelor de siguranţă ale hârtiei sau diferenţa de calitate a hârtiei faţă de cea autentică; 
reacţia diferită a broşării la razele UV când paşaportul este descusut pentru înlocuirea filei şi 
rebroşat ulterior; tăierea manuală a colţurilor laminatului, reacţia diferită la raze UV  a hârtiei 
false (hârtia de securitate prezentând fluorescenţă dacă este falsificată). 

Deşi s-au realizat acţiuni de falsificare şi în aceste moduri, fotografiile integrate constituie 
metode moderne de protejare a paşapoartelor, împotriva acţiunilor ilicite ale falsificatorilor4. 

 
2.3. FALSUL LA ŞTAMPILE ŞI TIMBRU SEC5 se realizează prin desenare cu mâna, folosirea 

unui obiect având stema statului respectiv, prin transferarea unei impresiuni originale de pe alt 
înscris, prin confecţionarea de ştampile după modelul celor originale. Timbrul sec se poate 
contraface manual sau cu ajutorul unei matriţe folosită pentru falsificat.  

În acest caz, la controlul documentului, trebuie avute în vedere următoarele aspecte: 
cerneala diferită folosită de falsificatori, care nu reacţionează la acţiunea luminii UV; diferenţele 
la dimensiunea fontului ştampilelor aplicate în fals faţă de cele originale; neregularităţile 
chenarului care încadrează ştampilele aplicate în fals, faţă de chenarul perfect drept care 
încadrează ştampilele originale; lipsa elementelor de siguranţă pe care le au ştampilele valabile; 
diferenţa la dimensiunile ştampilelor aplicate în fals în documentele de călătorie, precum şi 
modul de imprimare; deformarea şi/sau nealinierea corespunzătoare a literelor sau semnelor 
ştampilei false; lipsa de simetrie a elementelor, înghesuirea literelor, dimensiuni sau forme 
diferite ale aceloraşi litere în textul ştampilei; greşeli ortografice. 

Sunt cetăţeni români care recurg la aplicarea ştampilelor româneşti în fals pentru a-şi 
justifica şederea în Occident, mai exact pentru a arăta că nu au depăşit perioada legală de 90 de 
zile. De asemenea, din practica poliţiştilor de frontieră, reiese că unele persoane aplică în 
documentele de călătorie ştampile false ce le imită pe cele ale statelor din Uniunea Europeană 
pentru a arăta o continuitate a călătoriei în aceste state.  

 
2.4. FALSUL PRIN MODIFICAREA ŞI ADĂUGAREA DE TEXT6 este utilizată pentru falsificarea 

datelor de identitate ale titularului, a datei eliberării şi valabilităţii documentului, a semnelor 
particulare, cum ar fi înălţimea, sau se adaugă însoţitori în documentele de călătorie ori se fac 
prelungiri ale valabilităţii paşapoartelor în fals. Falsificarea se face prin modificarea unor litere 
şi cifre, sau prin adăugarea unui text în locurile rămase libere.  

În acest caz, trebuie avute în vedere următoarele aspecte: nuanţa diferită a cernelii folosite 
pentru modificare sau adăugare de text, atunci când documentul este cercetat atent cu ochiul 
liber, cu lupa sau cu raze ultraviolete; diferenţa dimensiunilor cifrelor şi literelor adăugate sau 
modificate; lipsa uniformităţii cifrelor sau literelor adăugate, înghesuirea textului, modificarea 
spaţierii în rând a cuvintelor, acolo unde se fac adăugiri de noi litere sau cuvinte între cele 
existente; scris nefiresc de larg utilizat de falsificator pentru umplerea spaţiilor goale; orientarea 
                                                            

4 Ibidem; 
5 Vasile Bercheşan, Valorificarea ştiinţifică a Urmelor Infracţiunii, editura Little Star, 2003, vol. 3, p. 119; 
6 Hand Book – Manual, op.cit.; 
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diferită a scrisului; întretăierea necorespunzătoare a traseelor literelor; îngroşarea unor trasee, 
reluarea şi suprapunerea acestora. 

 
2.5. FALSUL PRIN ACOPERIRE DE TEXT7 reprezintă o modalitate frauduloasă de manieră 

grosieră deoarece, în general, poate fi observată cu ochiul liber. Aceasta se poate realiza prin 
acoperire cu haşurări, pete de cerneală sau timbre consulare a unor porţiuni de text. La 
examinarea cu raze ultraviolete a documentului, apare textul acoperit. Acoperirea de text se 
realizează prin haşurare sau crearea unei pete de cerneală sau de alte substanţe pe o anumită 
parte din paşaport, acoperindu-se, astfel, cuvintele nedorite de falsificator.  

 
2.6. FALSUL PRIN ŞTERGEREA DE TEXT (CIFRE SAU LITERE)8 este utilizat la datele de 

identitate ale titularului, la semnele particulare pentru eliminarea acestora, precum şi la vize sau 
ştampilele aplicate de diferite state. Ştergerea poate fi mecanică sau chimică, prin folosirea de 
substanţe chimice  pentru spălarea diferitelor date. 

În cazul ştergerii mecanice, la controlul documentului, sunt urmărite: pete mate şi 
decolorate, ca urmare a deteriorării hârtiei; deteriorarea fondului tipăriturii; pierderea grosimii 
hârtiei în locul în care s-a acţionat prin radiere, vizibilitatea locului unde s-a intervenit prin 
ştergere mecanică; scămoşarea hârtiei în locul unde a fost efectuată intervenţia, ca urmare a 
desprinderii fibrelor din masa hârtiei; absorbţia cernelii în cazul în care locul radiat este 
completat cu text nou şi îngroşarea textului. 

În cazul ştergerii cu agenţi chimici, trebuie avute în vedere următoarele aspecte: afectarea 
fondului de securitate prin acţiunea agenţilor chimici; mătuirea documentului în locul corodat 
prin examinarea cu ochiul liber sau cu lupa; pete determinate de prezenţa în acel loc a substanţei 
folosite la spălare care sunt evidenţiate prin examinarea documentului cu ajutorul razelor 
ultraviolete; apariţia textului scris iniţial sub acţiunea razelor ultraviolete. în cazul în care există 
microtext, copierea acestuia duce la imposibilitatea de a putea fi citit datorită efectului de 
„explozie” al literelor microtextului.  

 
2.7. FALSUL PRIN ÎNLOCUIREA UNEI FILE SAU FASCICOL DE FILE DIN PAŞAPORT9 vizează 

înlocuirea cu altă filă sau file ce conţine/conţin vize ori ştampile. Filele folosite pentru înlocuire 
pot fi originale ori contrafăcute. În ambele cazuri, se are în atenţie modul de prindere a filei sau 
filelor. Din practică, reiese că se detaşează o filă sau fascicol de file dintr-un alt document de 
călătorie şi se transpune la documentul supus falsificării de la care s-a detaşat, de asemenea, o 
filă sau fascicol de file. Pentru aceasta, falsificatorul modifică numărul şi seria paşaportului la 
filele înlocuite. Ataşarea unei file sau porţiuni  de filă se poate face prin radierea unui loc din 
documentul  de călătorie supus falsificării, pentru a fi mai subţire, pentru ca, după lipirea filelor, 
documentul falsificat să aibă aproximativ aceeaşi grosime. De asemenea, se poate face 
decuparea urmată de reconstituirea filei paşaportului fie prin tăierea filei la o distanţă de 2-3 mm 
măsuraţi de la interior către exterior pentru a lăsa posibilitatea lipirii filei noi, metodă care este 
uşor de depistat, fie prin desfacerea broşării, scoaterea filei şi introducerea celei noi urmată de 
rebroşare, metodă care este mai greu de detectat.  

În acest caz, la controlul documentului, sunt avute în vedere: numărul filelor şi corespon-
denţa numărului paşaportului imprimat pe fiecare filă şi modul de prindere (coasere) a 
                                                            

7 Ibidem; 
8 Ibidem;  
9 Ibidem; 



136 Devianţă şi criminalitate 

documentului; denivelări sau îngroşări ale suprafeţei filei/filelor evidenţiate printr-o examinare 
cu ochiul liber sau cu lupa, ori prin pipăire a filelor; lipsa unor file prin depistarea 
necorespondenţei numărului unei file sau a mai multor file cu numărul celorlalte file; nealinierea 
filelor; neuniformitatea perforaţiilor din numărul paşaportului; urme de rebroşare; fluorescenţa 
substanţei folosite la lipit sub razele ultraviolete. 

 
2.8. FALSUL TOTAL presupune că documentele de călătorie sunt în întregime contrafăcute 

de către persoane particulare sau diferite asociaţii, grupuri cu preocupări ilicite şi, în practica 
lucrătorilor poliţiei de frontieră, s-au întâlnit mai multe cazuri de punere în circulaţie a unor 
paşapoarte  falsificate total. Falsificatorii unor astfel de documente folosesc tehnici dintre cele 
mai avansate cu aparatură de vârf (scanere, copiatoare şi imprimante performante, asistate de 
calculatoare de ultimă generaţie, maşini speciale de tipărit).  

Pentru siguranţă, cercetarea falsului într-un document astfel contrafăcut se face în paralel 
cu un specimen de acelaşi tip10. 

 
2.9. FALSIFICAREA COPERŢILOR LA DOCUMENTELE DE CĂLĂTORIE11 este o latură 

importantă a activităţii de falsificare. 
În acest caz trebuie avute în vedere următoarele aspecte la controlul documentului: culoarea 

diferită a coperţilor paşaportului fals total, aceasta fiind mai pală, grosimea diferită a 
paşapoartelor false total; aspect diferit al colţurilor coperţilor, acestea fiind rotunjite, drepte sau 
tăiate diferit faţă de cele originale; dimensiuni diferite în lăţime sau lungime  a paşaportului 
falsificat total; material diferit din care sunt confecţionate coperţile,  paşapoartele originale 
având copertă mai rigide; forzaţul diferă la coperţile paşapoartelor false, neavând calitatea celor 
originale; tipăriturile de pe copertă sunt imprimate diferit faţă de cele valabile; înscrisurile au 
dimensiuni diferite, fiind mai mici sau mai mari, sau cu caractere diferite; ornamentele de pe 
prima copertă interioară diferă sau nu sunt imprimate cu claritate; înscrisurile sau ornamentele 
de pe copertă sunt poziţionate diferit, mai sus, mai jos sau lateral. 

 
2.10. FALSIFICAREA FILELOR DIN DOCUMENTELE DE CĂLĂTORIE12 presupune o calitate 

inferioară a hârtiei filelor, fiind confecţionate din hârtie obişnuită, spre deosebire de filele 
paşapoartelor valabile care sunt confecţionate din hârtie specială, de securitate. 

În acest caz, trebuie avute în vedere următoarele aspecte la controlul documentului: 
diferenţa de grosime, compoziţie şi elasticitate a filelor paşapoartelor contrafăcute; fluorescenţa 
hârtiei filelor paşapoartelor falsificate evidenţiată prin expunerea la lumina ultravioletă, reacţie 
inexistentă la paşapoartele originale; lipsa elementelor de securitate de pe filele paşapoartelor 
falsificate sau contrafacerea acestora, cum ar fi supratipărirea planşetelor şi firelor de siguranţă, 
imprimarea fibrelor pe hârtie, de regulă pe ambele părţi, identic, în timp ce paşapoartele 
originale au fibrele în masa hârtiei; filigran imprimat pe fila documentului şi care apare mai 
închis la culoare decât restul hârtiei, în cazul paşaportului falsificat, la lumina ultravioletă. Sunt 
situaţii în care filigranul nu reacţionează la lumina ultravioletă deoarece este poziţionat între 
două file lipite, fapt ce poate fi descoperit prin verificarea marginilor filei paşaportului pentru a 
observa dacă aceasta este formată din două file lipite între ele.  

 
                                                            

10 Nelu Pop, Constantin Paveluc, op. cit., p. 106; 
11 Hand Book – Manual, op.cit.; 
12 Ibidem; 



Mirela Carmen Cioltan, Florentina Violeta Neamţu 137 

 

2.11. FALSIFICAREA ELEMENTELOR DE FUNDAL13 presupune utilizarea unei tehnici 
avansate de către falsificatori. Fundalul original pe o pagină de paşaport se realizează prin 
metoda offset, foarte  greu de falsificat, având mai multe motive: linii, texte, suprafeţe clare, 
continui, fiind vizibile sub lupă sau microscop. Sunt greu de observat diferenţele dintre un 
paşaport original şi unul fals şi este nevoie de un model de comparaţie. Contrafacerea se 
realizează prin imprimarea cu jet de cerneală sau imprimarea cu laser.  

 În acest caz, se urmăreşte calitatea imprimării fundalului pe o filă din paşaport, motivele 
din fundal fiind neclare şi de multe ori neprezentând continuitate, lipsa de continuitate a liniilor, 
acestea fiind alcătuite din puncte. În cazul paşapoartelor care au file imprimate în curcubeu, cele 
contrafăcute prezintă trecerea de la o culoare la alta în mod liniar, brusc şi nu în mod gradat, ca 
în cazul paşapoartelor originale. 

 
2.12. FALSIFICAREA PERFORAŢIEI PAŞAPORTULUI14 poate fi depistată urmărindu-se 

aspecte precum: neuniformitatea numărului perforat pe paşaportul contrafăcut total; existenţa 
mai multor sau mai puţinor perforaţii; modalitate diferită de perforare; lipsa numărului perforat 
în paşaportul fals total. 

 
2.13. DOCUMENTELE DE CĂLĂTORIE FANTEZISTE15 reprezintă documente care sunt 

realizate pentru ţări sau organizaţii care au altă denumire decât cea din realitate, sau documente 
de călătorie realizate pentru ţări sau organizaţii care nu există, sau documente de călătorie 
realizate pentru ţări care nu mai există sau al căror nume a fost schimbat. 

 
2.14. DOCUMENTELE VALABILE PROCURATE PRIN MIJLOACE ILICITE constituie forma cea 

mai gravă de trecere ilegală a frontierei întrucât suportul documentului este perfect valabil iar 
falsificatorul, cu ajutorul aparaturii de vârf de care dispune, poate imita destul de bine, atât 
tehnicile de integrare a fotografiei, cât cele de scriere16. 

 
2.15. DOCUMENTELE DE CĂLĂTORIE VALABILE, FURATE ÎN ALB17, sunt completate de 

persoane neautorizate. Pentru identificarea acestora, este necesară cunoaşterea formei şi a 
modalităţilor de tipărire sau completare a datelor de către organul emitent autorizat; verificarea 
documentelor în evidenţele speciale întocmite pentru aceste tipuri de documente; observarea 
foarte atentă a trăsăturilor persoanei, care poate crea unele indicii cu privire la stabilirea 
adevăratei identităţi şi cetăţenii, ceea ce va duce la chestionarea persoanei cu privire la locul 
naşterii, domiciliul, profesia, ori alte date necesare pentru stabilirea eventualelor neconcordanţe 
cu datele din paşaport; executarea unui control atent al bagajelor pentru descoperirea altor 
documente care să ateste adevărata identitate. 

 
2.16. DOCUMENTELE DE CĂLĂTORIE VALABILE PROCURATE PRIN INTERMEDIUL 

FUNCŢIONARILOR CORUPŢI. Practica a demonstrat că există cazuri de falsificare a acestor 
documente nu doar de către infractori, persoane fizice sau grupuri organizate, ci şi de 

                                                            
13 Ibidem; 
14 Ibidem; 
15 Nelu Pop, Constantin Paveluc, op. cit., p. 84; 
16 Idem, p. 105; 
17 Hand Book – Manual, op.cit.; 
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funcţionari,18 care au responsabilitatea şi obligaţia respectării prevederilor legale şi garantării 
autenticităţii documentelor de călătorie, ispitiţi fiind de posibilitatea obţinerii, în acest mod, a 
unor venituri ilicite semnificative,  de la persoanele care doresc să treacă fraudulos frontierele 
statului, dat fiind că aceste falsuri sunt foarte dificil de depistat, documentul de călătorie emis 
fiind unul valabil din punct de vedere tehnic. În aceste cazuri, se cere imperativ aplicarea 
imediată a prevederilor legale coercitive în materie de fals în înscrisuri.  

Este vorba de situaţii în care paşaportul este eliberat pentru un cetăţean român, pe fila 
informatizată fiind datele de identificare ale cetăţeanului român, dar fotografia este a persoanei 
care trecea ilegal frontiera.  

Acest gen de fals este foarte greu de depistat, dar poate fi descoperit, în cazul existenţei 
unei suspiciuni, în următoarele moduri: observarea foarte atentă a trăsăturilor persoanei pentru 
a avea unele indicii cu privire la stabilirea adevăratei identităţi şi cetăţenii, caz în care persoana 
este chestionată cu privire la locul naşterii, domiciliul, profesia sau alte date necesare pentru 
stabilirea eventualelor neconcordanţe cu datele din paşaport; executarea unui control atent al 
bagajelor în scopul descoperirii unor documente cum ar fi documente de identitate, scrisori, 
chitanţe, C.E.C.uri, care să ateste adevărata identitate.  

De multe ori, persoanele care încercau să treacă ilegal frontiera în acest mod nu erau din 
zona din care pretindeau că sunt, cum ar fi cazul cetăţenilor din Republica Moldova cu 
paşapoarte false, procurate din diferite zone ale ţării, în special din Ardeal, care pot fi identificaţi 
foarte uşor datorită accentului specific moldovenesc, în contradicţie cu cel ardelenesc. De 
asemenea, multe persoane care utilizau astfel de documente de călătorie nu cunoşteau datele de 
identitate din paşaport.  

Este necesar a se evidenţia că acest mod de operare este considerat ca fiind forma cea mai 
periculoasă de trecere ilegală a frontierei de stat, deoarece documentul de călătorie folosit este 
valabil şi prezintă toate elementele de siguranţă, din cercetarea acestuia nerezultând nicio 
suspiciune de fals19. 

 
Concluzii şi propuneri de lege ferenda 
Cercetările de specialitate evidenţiază faptul că falsul în înscrisuri reprezintă o ameninţare 

comună globală care afectează atât persoane, cât şi comunităţi. Ele servesc substituirii 
autenticităţii unui document emis de o autoritate în vederea atingerii unor scopuri ilicite.  

Tehnologia avansată este un factor determinant atât pentru creşterea fenomenului 
infracţional de fals în înscrisuri (s-a constatat că timpul mediu de falsificare îl reprezintă 
aproximativ 18 luni de la apariţia unui element de securitate), cât şi pentru dezvoltarea 
abilităţilor de depistare a falsurilor la persoanele care au atribuţii de examinare a acestor 
înscrisuri, deopotrivă.  

Paşapoartele sunt, în general, fabricate la standarde foarte ridicate. Elementele de siguranţă 
au rolul de a face dificilă atât alterarea lor, cât şi încercările de contrafacere. Un paşaport 
contrafăcut nu poate avea calitatea ridicată a originalului realizată numai utilizând echipamente 
speciale, care aparţin exclusiv de industria tipografică de mare performanţă.  

Majoritatea documentelor false pot fi depistate prin folosirea deprinderilor menţionate 
succint anterior şi prin compararea cu materialul de referinţă specific celor originale, prin studiul 

                                                            
18 A se vedea Tribunalul Braşov, secţia penală, sentinţa penală nr. 515/10.10.2007; 
19 Nelu Pop, Constantin Paveluc, op. cit., p. 105; 
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documentului de călătorie dar şi al deţinătorului, din punct de vedere psihologic, aceasta fiind 
considerată de specialiştii în domeniu cheia unei decizii pertinente. 

De asemenea, întrucât la acest fenomen infracţional participă şi unii dintre funcţionarii 
publici care, prin definiţie, au  rolul de a respecta şi aplica întocmai legea, au atribuţia şi 
responsabilitatea  legală de a emite documente de călătorie autentice, iar falsurile realizate  de 
aceştia sunt, la controlul de la trecerea frontierei, văzute ca documente de călătorie valabile şi 
prezintă toate elementele de siguranţă, din cercetarea acestora nerezultând nicio suspiciune de 
fals, astfel fiind, pe de o parte, îngreunată activitatea lucrătorilor de la poliţia de frontieră şi, pe 
de altă parte, încurajată activitatea infracţională, considerăm că pedepsele ar trebui să fie 
majorate.  

Astfel, infracţiunea de fals material în înscrisuri oficiale în varianta simplă este sancţionată, 
potrivit art. 320 alin. (1) din noul Cod penal, cu pedeapsa închisorii de la 3 luni la 3 ani. Pentru 
varianta agravată prevăzută la alin. 2 al art. 320, pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 5 ani. 

Pentru varianta agravată, considerăm că pedeapsa ar trebui să fie închisoarea de la 1 an la 
5 ani şi interzicerea ocupării unei funcţii publice pentru o perioadă de 5 ani.  

De asemenea, potrivit dispoziţiilor articolului 321 din noul Cod penal, infracţiunea de fals 
intelectual este sancţionată cu pedeapsa închisorii de la 1 an la 5 ani.  

Considerăm că pedeapsa ar trebui să fie închisoarea de la 2 ani la 7 ani şi interzicerea 
ocupării unei funcţii publice pentru o perioadă de 10 ani.  

Din fericire, noile paşapoarte electronice sunt aproape imposibil de falsificat. Mai mult, 
dacă cineva ar intenţiona să falsifice un astfel de paşaport, prin schimbarea unui element din 
interiorul lui, nu ar putea, pentru că ar fi necesar să îl schimbe cu totul, aceasta datorită  
ansamblului de măsuri de strictă siguranţă adoptate în ultima perioadă şi aici ne referim la foliile 
de policarbonat, elementele de siguranţă şi cip-ul cu memorie read only, precum şi la faptul că, 
pe fiecare filă a paşaportului, cu excepţia celei care conţine cip-ul, apare câte un poet român în 
partea de sus a paginii, iar, dedesubt, numele unei poezii din opera sa, ale cărei versuri se 
regăsesc în microtext împrejurul desenului de fond pe filă.  

 
Referinţe bibliografice 
1. Bercheşan Vasile, Valorificarea ştiinţifică a urmelor infracţiunii, vol. 3, Editura Little 

Star, 2003. 
2. Hand Book - Manual, Editura INTERPOL - Olanda, Ediţia 1999, Parte Introductivă, 

Controlul paşaportului. 
3. Nelu Pop, Constantin Paveluc, Ghidul poliţistului de frontieră pentru combaterea 

fraudei în documente şi vize, partea a II-a, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, 
Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Română, Editura Ministerului Internelor şi 
Reformei Administrative, Bucureşti, 2008. 



140 Devianţă şi criminalitate 
 

COMPETENŢA MATERIALĂ ÎN CAZUL JUDECĂRII CERERII 
DE REABILITARE JUDECĂTOREASCĂ 

 
Conf. univ. dr. George COCA 

Universitatea Spiru Haret din Bucureşti 
Facultatea de Ştiinţe Juridice, Politice şi Administrative 

E-mail: georgecoca59@yahoo.com 
 
Rezumat 
Reabilitarea este o cauză care înlătură consecinţele condamnării. Consecinţele condamnării pot fi 

decăderi, interdicţii sau incapacităţi. Reabilitarea este o instituţie de drept penal prin care foştii deţinuţi 
sunt reintegraţi în societate din punct de vedere legal, dacă fac dovada unui comportament ireproşabil 
pe timpul executării sentinţei, prin care arată că s-a transformat în bine. 

 
Cuvinte-cheie: reabilitare; Codul de procedură penală; Codul penal; cerere condamnat; pârât; 

Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.  
 
Noţiuni introductive 
Reabilitarea1 este o cauză care înlătură consecinţele condamnării. 
Consecinţele condamnării pot fi decăderi, interdicţii sau incapacităţi2. 
Reabilitarea este o instituţie de drept penal prin care foştii condamnaţi sunt reintegraţi pe 

plan juridic în societate, dacă dovedesc prin conduita lor ireproşabilă după executarea pedepsei 
sau considerarea ei ca executată că s-au îndreptat.3 

 
I. Felurile reabilitării 
Reabilitarea este de două feluri: reabilitarea de drept (are loc în cazul condamnării la 

pedeapsa amenzii, la pedeapsa închisorii care nu depăşeşte 2 ani sau la pedeapsa închisorii a 
cărei executare a fost suspendată sub supraveghere, dacă în curs de 3 ani condamnatul nu a mai 
săvârşit vreo infracţiune) şi reabilitarea judecătorească. 

                                                            
1 Art. 165-171 Cod penal. 
2 Art. 66: Conţinutul pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi. (1) Pedeapsa comple-

mentară a interzicerii exercitării unor drepturi constă în interzicerea exercitării, pe o perioadă de la unu la 5 ani, a 
unuia sau mai multora dintre următoarele drepturi: a) dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii 
publice; b) dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; c) dreptul străinului de a se afla pe 
teritoriul României; d) dreptul de a alege; e) drepturile părinteşti; f) dreptul de a fi tutore sau curator; g) dreptul de a 
ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea 
infracţiunii; h) dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme; i) dreptul de a conduce anumite categorii 
de vehicule stabilite de instanţă; j) dreptul de a părăsi teritoriul României; k) dreptul de a ocupa o funcţie de conducere 
în cadrul unei persoane juridice de drept public; l) dreptul de a se afla în anumite localităţi stabilite de instanţă; m) 
dreptul de a se afla în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, culturale ori la alte adunări publice, stabilite 
de instanţă; n) dreptul de a comunica cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu persoanele cu care a comis 
infracţiunea sau cu alte persoane, stabilite de instanţă, ori de a se apropia de acestea; o) dreptul de a se apropia de 
locuinţa, locul de muncă, şcoala sau alte locuri unde victima desfăşoară activităţi sociale, în condiţiile stabilite de 
instanţa de judecată.  

3 Prof. univ. dr. Matei Basarab, Drept penal - Partea generală. Tratat, Vol. II, Editura Lumnina Lex, Bucureşti, 
2005, pag. 379. 
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Reabilitarea judecătorească se acordă la cererea condamnatului, după trecerea unei 
perioade de timp care se calculează de la data când a luat sfârşit executarea pedepsei principale 
sau de la data când aceasta s-a prescris.4 

 
II. Condiţiile reabilitării judecătoreşti şi efectele ei 
Pentru a fi admisă cererea de reabilitare judecătorească trebuie să se îndeplinească cumu-

lativ următoarele condiţii: 
a) condamnatul să nu fi săvârşit o altă infracţiune în intervalul de timp prevăzut la art. 166 

Cod penal. În acest sens instanţa de judecată solicită copia fişei cazierului judiciar al condam-
natului. 

b) a achitat integral cheltuielile de judecată şi şi-a îndeplinit obligaţiile civile stabilite prin 
hotărârea de condamnare, afară de cazul când acesta dovedeşte că nu a avut posibilitatea să le 
îndeplinească sau când partea civilă a renunţat la despăgubiri. În acest sens instanţa competentă 
solicită depunerea la dosar a referatului întocmit de către Biroul Executări Penale a instanţei de 
executare cu privire la executarea pedepsei şi celorlalte dispoziţii ale hotărârii definitive de 
condamnare. Inculpatul poate depune şi un certificat de cazier fiscal5 din care să rezulte că nu 
are fapte înscrise în el. În ceea ce priveşte renunţarea de către partea civilă la despăgubiri 
considerăm că aceasta poate fi ascultată de către instanţa penală şi renunţarea este expresă sau 
se poate depune un act notarial de renunţare. 

c) să îndeplinească condiţiile de formă prevăzute de art. 530 Cod procedură penală. 
Ca efecte atât reabilitarea de drept cât şi reabilitarea judecătorească conduc la încetarea 

decăderilor, interdicţiilor, incapacităţilor care decurg din condamnare. 
Şi totuşi chiar dacă condamnatul este reabilitat angajatorul nu are obligaţia de reintegrare 

în funcţia din care condamnatul a fost scos în urma condamnării.6 Este vorba doar de o condam-
nare cu privare de libertate sau şi cu suspendarea executării pedepsei?7 De asemenea nu se redă 

                                                            
4 Art. 166: Reabilitarea judecătorească. (1) Condamnatul poate fi reabilitat, la cerere, de instanţă, după 

împlinirea următoarelor termene: a) 4 ani, în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 2 ani, dar care nu 
depăşeşte 5 ani; b) 5 ani, în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depăşeşte 10 ani; 
c) 7 ani, în cazul condamnării la pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani sau în cazul pedepsei detenţiunii pe viaţă, 
comutată sau înlocuită cu pedeapsa închisorii; d) 10 ani, în cazul condamnării la pedeapsa detenţiunii pe viaţă, 
considerată executată ca urmare a graţierii, a împlinirii termenului de prescripţie a executării pedepsei sau a liberării 
condiţionate. (2) Condamnatul decedat până la împlinirea termenului de reabilitare poate fi reabilitat dacă instanţa, 
evaluând comportarea condamnatului până la deces, apreciază că merită acest beneficiu. 

5 ORDONANŢĂ nr. 39 din 26 august 2015 privind cazierul fiscal, Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 
655 din data de 31 august 2015 

6 Încetarea de drept a contractului individual de muncă - Legea nr. 53 din 2003, Codul Muncii. Art. 56 (1) 
Contractul individual de muncă existent încetează de drept: f) ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse 
privative de libertate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti; (2) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) 
lit. c)- j), constatarea cazului de încetare de drept a contractului individual de muncă se face în termen de 5 zile 
lucrătoare de la intervenirea acestuia, în scris, prin decizie a angajatorului, şi se comunică persoanelor aflate în 
situaţiile respective în termen de 5 zile lucrătoare. 

7 DECIZIE nr. 15 din 6 martie 2017 referitoare la pronunţarea unei hotărâri prealabile cu privire la modul de 
aplicare a dispoziţiilor art. 56 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în sensul de a se stabili dacă acestea sunt aplicabile în toate cazurile condamnării unui salariat, 
prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate, inclusiv cu suspendarea executării 
pedepsei. 

ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE 
COMPLETUL PENTRU DEZLEGAREA UNOR CHESTIUNI DE DREPT 
Admite sesizarea formulată de Curtea de Apel Braşov - Secţia civilă în Dosarul nr. 3.485/62/2015 privind 

pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, stabileşte că: Dispoziţiile art. 56 alin. (1) lit. f) din Legea 
nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se interpretează în sensul că sunt 
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gradul militar pierdut ca urmare a degradării militare8. 
Reabilitarea nu are efecte asupra măsurilor de siguranţă deoarece scopul acestora este de a 

înlătura o stare de pericol sau de a preîntâmpina săvârşirea faptelor prevăzute de legea penală. 
 
III. Competenţa materială a judecării cererii de reabilitare 
Competenţa materială reprezintă abilitatea legală a organului judiciar de a instrumenta 

cauzele penale în funcţie de obiectul cauzei, natura şi gravitatea fiecărei infracţiuni, 
realizându-se o repartizare pe verticală a soluţionării cauzelor penale9 

Potrivit art. 529 Cod procedură penală: „Competentă să se pronunţe asupra reabilitării 
judecătoreşti este fie instanţa care a judecat în primă instanţă cauza în care s-a pronunţat 
condamnarea pentru care se cere reabilitarea, fie instanţa corespunzătoare în a cărei circumscrip-
ţie domiciliază condamnatul sau în care a avut ultimul domiciliu, dacă la data introducerii cererii 
domiciliază în străinătate”. 

Pentru analiza propusă facem trimitere şi la reglementarea din vechiul cod de procedură 
penală.10 

Prin Decizia nr. 83 din 200711 într-un recurs în interesul legii s-a stabilit competenţa de 
judecare a cererii de reabilitare judecătorească ca fiind instanţa competentă să judece cauza în 
primă instanţă conform legii în vigoare la momentul introducerii cererii respective. 

După cum se poate observa în ceea ce priveşte competenţa de judecare a cererii de 
reabilitare dispoziţiile art. 529 din Noul cod de procedură penală reproduc dispoziţiile art. 494 
din Vechiul cod de procedură penală, adică instanţa de fond care a pronunţat condamnarea sau 
instanţa corespunzătoare în grad în a cărei circumscripţie teritorială domiciliază persoana 
condamnată. 

În anul 2007 deci sub imperiul vechiul cod de procedură penală prin Decizia nr. 83 din 
2007, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a statuat că în caz de modificare a normelor de 
competenţă cererea de reabilitare judecătorească va fi soluţionată de instanţa competentă să 
judece cauza la momentul introducerii cererii de reabilitare. 

 
IV. Practica judiciară (sentinţa penală nr. 179/F din 04 octombrie 2017 pronunţată 

de Curtea de Apel Bucureşti - Secţia I Penală, în dosarul nr. 7091/2/2017) 
Pe rolul acestei instanţe s-a aflat dosarul respectiv având ca obiect cererea de reabilitare 

judecătorească a petentului C.M. care în calitate de ofiţer de poliţie judiciară având gradul 
profesional de inspector principal a fost achitat pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită şi 
trafic de influenţă de către Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a II-a Penală prin sentinţa penală 
nr. 341 din 19 decembrie 2008 pronunţată în dosarul nr. 9056/2/2017. Prin decizia nr. 3750 din 
12 noiembrie 2009 pronunţată în dosarul nr. 9056/2/2017 Înalta Curte de Casaţie şi 

                                                            
aplicabile numai în situaţia în care condamnatul execută efectiv pedeapsa în penitenciar, fiind în imposibilitate fizică 
de a se prezenta la locul de muncă. Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă. 
Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 6 martie 2017. 

8 Art. 3 (1) din Legea nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare, Gradul militar este un drept 
al titularului şi reprezintă recunoaşterea în plan social a calităţii de cadru militar. (2) Gradul de ofiţer, maistru militar 
şi subofiţer nu se poate pierde decât în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege (degradarea militară s.n.). 

9 Conf. univ. dr. George Coca, Procedura penală, 2012, Editura Universul Juridic pag. 96 
10 Art. 494: Instanţa competentă (1)Competentă să se pronunţe asupra reabilitării judecătoreşti este fie instanţa 

care a judecat în primă instanţă cauza în care s-a pronunţat condamnarea pentru care se cere reabilitarea, fie instanţa 
corespunzătoare în a cărei rază teritorială domiciliază condamnatul. 

11 Publicată în Monitorul Oficial al României nr. 780 din 21 noiembrie 2008. 
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Justiţie - Secţia Penală a admis recursul parchetului, a casat în întregime sentinţa primei instanţe 
şi rejudecând în fond după schimbarea încadrării juridice a hotărât condamnarea inculpatului 
C.M. la două pedepse de câte 3 ani închisoare pentru infracţiunea de luare de mită şi trafic de 
influenţă şi să execute pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare. 

Cererea de reabilitare este introdusă la prima instanţă respectiv Curtea de Apel Bucureşti 
care îşi declină competenţa către Tribunalul Bucureşti cu următoarea motivare: 

a) La data săvârşirii infracţiunilor respectiv 11 aprilie-26 iulie 2006 petentul avea calitatea 
de ofiţer de poliţie judiciară cu grad profesional de inspector principal. 

b) Până la pronunţarea hotărârii penale definitive a fost în vigoare Legea nr. 218 din 2002 
privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române care la art. 27 alin. 3 lit. b) prevedea că 
infracţiunile săvârşite de poliţişti cu gradul profesional menţionat la art. 14 alin. 2 pct. 1 lit. e-j 
din Legea nr. 360 din 2002 privind Statutul poliţistului între care şi cel de inspector principal de 
poliţie (lit. h) care avea şi calitatea de organ de poliţie judiciară se judecă în prima instanţă de 
Curtea de Apel. 

c) Dispoziţiile art. 27 alin. 3 din Legea nr. 218 din 2002 sunt abrogate începând cu 01 
februarie 2014, astfel potrivit art. 52 pct. 3 şi art. 104 din Legea nr. 255 din 2013 adică ulterior 
datei respective şi până în prezent competenţa de judecare a infracţiunilor anterior menţionate 
nu se mai determină după calitatea persoanei. 

d) Potrivit art. 36 alin. 1 lit. a) din actualul Cod de procedură penală, infracţiunile de luare 
de mită şi trafic de influenţă prev. şi ped. de art. 289, respectiv art. 291 Cod penal în vigoare se 
judecă în prima instanţă de tribunal. 

e) De asemenea potrivit art. 36 alin. 1 lit. d) din actualul Cod de procedură penală 
tribunalul judecă în prima instanţă şi infracţiunile cu privire la care urmărirea penală a fost 
efectuată de D.N.A. dacă nu sunt date prin lege în competenţa altor instanţe ierarhic superioare. 

f) În fine se invocă Decizia nr. 83 din 2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie prin care 
recursul în interesul legii a stabilit că în caz de modificare a normelor de competenţă cererea de 
reabilitare judecătorească va fi soluţionată de instanţa competentă să judece cauza în prima 
instanţă potrivit legii în vigoare la momentul introducerii cererii. 

g) Cererea de reabilitare judecătorească este subsecventă condamnării şi are un caracter 
autonom care impune incidenţa regulii tempus regit actum în aplicarea normelor de procedură 
penală astfel că instanţa corespunzătoare celei care a judecat cauza în prima instanţă nu poate fi 
decât aceea care la data introducerii cererii prin care se solicită reabilitarea judecătorească este 
competentă să judece în primă instanţă infracţiunea pentru care inculpatul este condamnat. 

Astfel, în temeiul art. 50 alin. 1 şi 4 raportat la art. 529 şi art. 36 alin. 1 lit. a şi c din Codul 
de procedură penală se declină competenţa către Tribunalul Bucureşti. 

 
Concluzii 
Recursul în interesul legii are ca scop asigurarea unei practici judiciare unitare12,  alături de 

sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru 
dezlegarea unor chestiuni de drept. 

O hotărâre pronunţată într-un recurs în interesul legii nu are efecte asupra hotărârilor 
judecătoreşti examinate şi nici cu privire la situaţia părţilor din acele procese. 

                                                            
12 Recursul în interesul legii este menit să dea o interpretare unitară în situaţia în care problemei de drept şi 

motivarea acesteia li se dau soluţii diferite. 
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Efectele unei astfel de hotărâri penale (decizii s.n.) încetează în situaţia abrogării, consta-
tării neconstituţionalităţii ori modificării dispoziţiei legale care a generat problema de drept 
dezlegată, cu excepţia cazului în care aceasta subzistă în noua reglementare.  

Faţă de cele ce preced rezultă că efectele obligatorii a deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie îşi produc efecte, conform art. 4741 din actualul Cod de procedură penală, câtă vreme 
dispoziţia legală care a generat problema de drept dezlegată se menţine în mod identic în noua 
reglementare. 

Ca propunere de lege ferenda credem că se impune modificarea prevederilor legale privind 
competenţa materială a judecării cererii de reabilitare judecătorească în corelare cu Decizia  
nr. 83 din 2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie publicată în Monitorul Oficial al României 
nr. 780 din 21 noiembrie 2008. 
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DE SERVICIU 

 
Prof. univ. dr. Constantin DUVAC, 
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Universitatea Româno-Americane din Bucureşti 

 
Rezumat 
Autorul prezintă unele elemente introduse de noua legislaţie penală în materie, dar şi unele decizii 

ale Curţii Constituţionale date cu privire la anumite infracţiuni de serviciu, după care sunt examinate 
principalele controverse existente. Pe baza acestei analize, autorul formulează şi unele sugestii de 
îmbunătăţire a textelor examinate, astfel încât să se asigure o mai bună înţelegere şi aplicare a acestora! 

 
Cuvinte cheie: Infracţiuni de serviciu, decizii Curtea Constituţională. 
 
1. Titlul V „Infracţiuni de corupţie şi de serviciu” este structurat în două capitole: primul 

capitol cuprinde infracţiunile de corupţie, iar al doilea capitol pe cele de serviciu, legiuitorul din 
2009 renunţând la al treilea capitol pe care comisia îl consacrase faptelor care aduc atingere 
intereselor financiare al Comunităţilor Europene şi care vor fi incriminate în continuare prin 
dispoziţiile Legii nr. 161/2003. 

Capitolul 2 cuprinde incriminări cu privire la faptele de serviciu, săvârşite fie numai de 
funcţionari publici (purtarea abuzivă), fie de către aceştia şi de către persoanele care exercită, 
permanent ori temporar, cu sau fără o remuneraţie, o însărcinare de orice natură în serviciul unei 
persoane fizice dintre cele prevăzute la art. 175 alin. (2) ori în cadrul oricărei persoane juridice 
(majoritatea infracţiunilor din acest capitol), fie numai de către acestea din urmă (violarea 
secretului corespondenţei, în anumite ipoteze de incriminare).  

Dacă infracţiunile din acest capitol sunt comise în formă continuată şi aduc atingere unor 
subiecţi pasivi secundari diferiţi, subiectul pasiv principal fiind unic, unitatea de infracţiune nu 
este afectată, iar pluralitatea de infracţiuni este doar aparentă. 

În această subdiviziune s-au păstrat toate infracţiunile de serviciu prevăzute în Codul penal 
anterior al căror conţinut însă a fost modificat sau completat, dar au fost aduse şi alte infracţiuni 
prevăzute în unele legi speciale sau în alte subdiviziuni ale legii penale anterioare.  

Nu în ultimul rând, au fost propuse mai multe incriminări noi, menite să ofere soluţii unor 
probleme evidenţiate de practica ultimilor ani. 

 
2. O primă chestiune vizează participaţia la infracţiunile proprii, majoritatea faptelor 

penale din acest grupul de incriminări examinate, fiind astfel de infracţiuni.  
Ca atare, se pune problema în ce măsură se pot concilia exigenţele principiului legalităţii 

incriminării cu soluţia propusă de doctrina majoritară şi îmbrăţişată de către instanţele de 
judecată. 

După cum este îndeobşte cunoscut, legalitatea incriminării1 (nullum crimen sine lege) 
presupune, pe de o parte, prevederea în legea penală a faptelor care constituie infracţiuni, iar, 

                                                            
1 Pentru o analiză detaliată a acestui principiu, a se vedea G. Antoniu, Noua legislaţie penală. Reflecţii 

preliminare, în „Noua legislaţie penală: tradiţie, recodificare, reformă, progres juridic”, vol. I, Editura Universul 
Juridic, Bucureşti, 2012, p. 27-43. 
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pe de altă parte, că „nicio persoană nu poate fi sancţionată penal pentru o faptă care nu era 
prevăzută de legea penală la data când a fost săvârşită” – art. 1 C. pen. 

Pentru a satisface exigenţele acestui principiu, legea penală trebuie să fie: scrisă (lex 
scripta), certă (lex certa), neretroactivă (lex praevia), strictă (lex stricta) şi adoptată cu 
respectarea standardelor convenţionale şi constituţionale. 

Codul penal prevede expressis verbis doar regula neretroactivităţii legii penale (lex 
praevia), celelalte laturi ale principiului legalităţii incriminării [tragerea la răspundere penală a 
celui care a comis o faptă ilicită nu se poate realiza decât în temeiul unei legi scrise şi nu a unor 
acte normative inferioare acesteia ori pe baza cutumei (nullum crimen sine lege scripta); norma 
penală trebuie să aibă un conţinut bine determinat (nullum crimen sine lege certa); legea penală 
este de strictă interpretare excluzând analogia incriminării (nullum crimen sine lege stricta)] 
neavând o consacrare explicită în noul Cod penal. Ele rezultă însă implicit din reglementările 
acestuia şi sunt cunoscute şi aplicate în mod corespunzător, după caz, de doctrina şi de organele 
judiciare penale române. 

Aşa cum ne-am pronunţat şi cu alte prilejuri2, după părerea noastră, coautorul, instigatorul 
şi complicele trebuie să aibă calitatea cerută de lege autorului în momentul comiterii faptei de 
către acesta din perspectiva respectării întocmai a exigenţelor principiului legalităţii incri-
minării. În caz contrar, aceştia vor fi traşi la răspundere pentru comiterea faptei în varianta în 
care aceasta este incriminată şi când este săvârşită de orice persoane (de pildă, art. 308, repre-
zintă o variantă atenuată a faptelor la care face trimitere) ori nu vor răspunde penal, calitatea 
autorului fiind o circumstanţă personală care nu se răsfrânge asupra acestora, potrivit art. 50 
alin. (1), în lipsa unei dispoziţii derogatorii. 

În susţinerea acestei teze, pe care o promovăm la toate infracţiunile cu subiect activ 
nemijlocit calificat, s-ar mai putea invoca şi alte argumente. 

Mai întâi, orice altă interpretare a art. 50 alin. (1) – legea penală este de strictă interpretare 
–, doctrinară sau jurisprudenţială, în lipsa unei dispoziţii penale derogatorii, este de natură să 
aducă atingere principiului legalităţii incriminării (prin aplicarea unui text de lege ce nu a fost 
încălcat de inculpat), iar în mod implicit şi celui al legalităţii pedepsei (prin judecarea 
inculpatului în alte limite decât cele prevăzute în dispoziţia penală aplicabilă acestuia), aşa cum 
sunt ele reglementate în art. 1 şi în art. 2. 

Apoi, încadrarea juridică a contribuţiei participanţilor, precum şi a faptei autorului în 
diferite variante (agravate sau atenuate) ale faptei tip ori în varianta de bază a infracţiunii, atunci 
când diferitele variaţiuni ale faptei tipice sunt incriminate în acelaşi text, dar şi în articole 
diferite, din acelaşi act normativ ori din legi diferite, nu înfrânge teoria unităţii de infracţiune şi 
este conformă principiului legalităţii incriminării şi pedepsei. 

A accepta părerea contrară ar însemna crearea unei situaţii mai grele pentru participantul la 
infracţiunile proprii (cu subiect activ nemijlocit calificat), deşi este în afara oricărui dubiu că în 
aceste cazuri el comite „o parte” din infracţiune, decât pentru persoana necalificată care ar 
săvârşi nemijlocit aceeaşi infracţiune „în întregime” şi nu doar „a unei părţi” din aceasta. 

Cu privire la instigatorul la aceste infracţiuni proprii, doctrina3 mai nouă s-a pronunţat, pe 
drept cuvânt, în sensul că va fi instigator numai cel care are calitatea cerută de lege pentru autor 

                                                            
2 C. Duvac, Drept penal. Partea specială, vol. I, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015, p. 166. 
3 M. Basarab, Complicitatea (Comentariu) în „Codul penal comentat, vol. I, Partea generală”, de M. Basarab, 

V. Paşca, Gh. Mateuţ, C. Butiuc, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2007, p. 172-173; I. Pascu, Instigatorul (Autorul şi 
participanţii), în „Explicaţii preliminare ale noului Cod penal”, vol. I de G. Antoniu (coordonator), C. Bulai, C. Duvac, 
I. Griga, Gh. Ivan, C. Mitrache, I. Molnar, I. Pascu, V. Paşca, O. Predescu, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010,  
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la data comiterii actelor de executare. De pildă, în această concepţie, dacă se instigă la 
delapidare, instigatul trebuie să fie funcţionar public, gestionar sau administrator. 

Aceasta înseamnă per a contrario că nu va putea fi instigator la aceste fapte cu subiect activ 
nemijlocit calificat persoana care nu are calitatea cerută de lege pentru autor la momentul 
consumării faptei concrete. 

Este evident că aceeaşi soluţie se impune şi pentru complicele la faptele proprii, conform 
principiului ubi eadem ratio, ibi eadem ius. 

De altfel, în cazul art. 200 C. pen., această problemă a primit o corectă soluţionare în cazul 
acestei fapte penale in persona propria4, dar din nefericire ea nu a fost extinsă şi la infracţiunile 
proprii. 

De lege ferenda, credem că s-ar impune modificarea art. 50 alin. (1) C. pen., pentru punerea 
sa în acord deplin cu exigenţele art. 1 C. pen. 

 
3. De departe cel mai afectat text incriminator din acest grup de infracţiuni de modificările 

intervenite ca urmare a apariţiei unor decizii ale instanţei noastre de contencios constituţional, 
este cel referitor la abuzul în serviciu. 

De pildă, prin Decizia nr. 405/20165, Curtea Constituţională a României a constatat că 
dispoziţiile art. 297 alin. (1) C. pen. sunt constituţionale în măsura în care prin sintagma 
„îndeplineşte în mod defectuos” se înţelege „îndeplineşte prin încălcarea legii”, adică lege sau 
ordonanţă de Guvern. Interpretarea a fost menţinută, prin Decizia nr. 518/20176 a aceleiaşi 
instanţe, şi în ceea ce priveşte conţinutul expresiei respective din textul art. 298 C. pen. 

Concluzia ce se desprinde din cele două decizii precitate, este că au determinat restrângerea 
semnificativă a incidenţei art. 297 C. pen. şi art. 298 C. pen., unele manifestări abuzive (de pildă, 
cele prin care s-au încălcat dispoziţii din acte normative de nivel inferior legii au fost 
dezincriminate implicit) fiind scoase de sub incidenţa legii penale. 

De asemenea, datorită caracterului lor obligatoriu credem că de aceeaşi protecţie penală ar 
trebui să se bucure şi deciziile (de neconstituţionalitate sau interpretative) date de Curtea 
Constituţională sau de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în ceea ce priveşte dezlegarea unor 
chestiuni de drept sau adoptarea unor recursuri în interesul legii, pentru unificarea practicii 
judiciare, ele având putere de lege, atunci când se referă la dispoziţii din legi sau ordonanţe ale 
Guvernului. 

Trebuie precizat că Deciziile Curţii Constituţionale, potrivit art. 147 alin. (4) din Constituţie 
şi art. 4771 C. pr. pen., au preeminenţă în faţa deciziilor privind unificarea practicii judiciare, 
emise de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Astfel, de exemplu, după publicarea Deciziei nr. 
265/2014 efectele Deciziei nr. 2/2014 a instanţei supreme, prin care se stabilise că „prescripţia 
răspunderii penale reprezintă o instituţie autonomă faţă de instituţia pedepsei”, au încetat. 

Prin urmare şi nerespectarea acestor categorii de decizii, cu respectarea şi a celorlalte 
condiţii de incriminare, poate determina incidenţa, după caz, a art. 297 sau a art. 298, ambele 
din Codul penal. 
                                                            
p. 509; I. Pascu, Instigatorul (Autorul şi participanţii), în „Explicaţiile noului Cod penal”, vol. I de G. Antoniu 
(coordonator), T. Toader (coordonator), C. Bulai, B.N. Bulai, C. Duvac, I. Griga, I. Ifrim, Gh. Ivan, C. Mitrache,  
I. Molnar, I. Pascu, V. Paşca, O. Predescu, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015, p. 541; I. Pascu, Instigarea 
(Comentariu) în „Noul Cod penal comentat”, vol. I de I. Pascu, V. Dobrinoiu, T. Dima, M.A. Hotca, C. Păun, I. Chiş, 
M. Gorunescu, M. Dobrinoiu, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012, p. 344. 

4 C. Duvac, op. cit., p. 113-116. 
5 Publicată în M. Of. nr. 517 din 8 iulie 2016. 
6 Publicată în M. Of. nr. 765 din 26 septembrie 2017. 
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Doctrina penală mai nouă, pe drept cuvânt, admite caracterul de izvor de drept al acestor 
decizii (atât dispozitivul lor, cât şi considerentele pe care acesta se întemeiază7), deoarece, în 
anumite condiţii, au aptitudinea de a scoate din vigoare o astfel de normă (legiuitor negativ) ori 
să-i configureze un anumit conţinut. De altfel, însăşi Curtea a statuat că „decizia de constatare 
a neconstituţionalităţii face parte din ordinea juridică normativă”8. 

Astfel, potrivit Deciziei nr. 392/20179 a instanţei constituţionale „prin sintagma 
considerente pe care dispozitivul deciziei Curţii se sprijină se înţelege ansamblul unitar de 
argumente, care prezentate într-o succesiune logică realizează raţionamentul juridic pe care se 
întemeiază soluţia pronunţată de Curte. Astfel, argumente autonome, de sine-stătătoare, sau 
argumente multiple, coroborate, pot determina o construcţie logico-juridică după structura 
premisă-demonstraţie-concluzie. Cu alte cuvinte, considerentele unei decizii a Curţii 
Constituţionale cuprind analiza comparativă dintre textul legal criticat şi norma constituţională, 
procesul logic pornind de la situaţia premisă (care implică, pe de o parte, analiza textului legal, 
şi, pe de altă parte, analiza textului constituţional), realizând legături corelante, inferenţiale 
(analiza raportului dintre cele două norme) din care derivă o concluzie, consecinţa analizei 
(soluţia pronunţată de Curte). Această structură este una unitară, coerentă, întregul ansamblu 
argumentativ constituind fundamentul concluziei finale, astfel încât nu poate fi acceptată teza 
potrivit căreia în conţinutul unei decizii a Curţii ar putea exista considerente independente de 
raţionamentul juridic care converge la soluţia pronunţată şi implicit care nu ar împrumuta 
caracterul obligatoriu al dispozitivului actului jurisdicţional. Prin urmare, întrucât toate 
considerentele din cuprinsul unei decizii sprijină dispozitivul acesteia, Curtea constată că 
autoritatea de lucru judecat şi caracterul obligatoriu al soluţiei se răsfrânge asupra tuturor 
considerentelor deciziei”. 

Prin aceeaşi decizie, Curtea Constituţională a reţinut, în mod corect, că infracţiunea de abuz 
în serviciu este o infracţiune de rezultat, urmarea imediată a săvârşirii acestei fapte fiind 
cauzarea unei pagube ori a unei vătămări a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane 
fizice sau ale unei persoane juridice. Curtea a constatat că legiuitorul nu a reglementat un prag 
valoric al pagubei şi nicio anumită intensitate a vătămării, ceea ce a determinat instanţa de 
contencios constituţional să concluzioneze că, indiferent de valoarea pagubei sau intensitatea 
vătămării rezultate din comiterea faptei, dacă sunt îndeplinite şi celelalte elemente constitutive, 
fapta poate fi calificată drept infracţiune. 

În ceea ce ne priveşte, este de la sine înţeles că dispoziţiile art. 297 şi 298, ambele din Codul 
penal, trebuie puse în acord cu deciziile Curţii precitate, însă nu ni se pare cea mai fericită idee 
introducerea unui prag valoric minim relativ la cuantumul pagubei produse prin conduita 
abuzivă, intenţionată sau culpabilă, a funcţionarului public, ceea ce ar crea o situaţie discri-
minatorie pentru celelalte categorii de destinatari ai legii penale care ar fi traşi la răspundere 
penală pentru comiterea altei infracţiuni de daună (de pildă, înşelăciunea), fără ca legiuitorul să 
condiţioneze existenţa sa de o anumită valoare a prejudiciului. 

Pe de altă parte, exigenţele privind activitatea funcţionarului public trebuie să fie mai 
ridicate decât cele aplicabile persoanelor care nu au o astfel de calitate, or printr-o atare, 
dispoziţie s-ar crea în mod nejustificat un tratament penal mai blând pentru funcţionarul public 
decât pentru nefuncţionari.  

 
                                                            

7 Decizia nr. 1/1995, publicată în M. Of. nr. 16 din 26 ianuarie 1995. 
8 Decizia nr. 847/2008, publicată în M. Of. nr. 605 din 14 august 2008. 
9 Publicată în M. Of. nr. 504 din 30 iunie 2017. 
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Rezumat 
Consecinţele consumului de droguri afectează individul, nucleul familial, comunitatea dar şi 

întreaga societate. Fiind o problemă socială negativă, complexitatea ei se răsfrânge atât la nivel 
individual, cât şi general. Astfel, pe scena socializării, actorii sociali din comunitate condamnă cu 
severitate comportamentul adictiv şi urmările acestuia. Nu e uşor de intervenit atunci când este vorba de 
un şir de cutume perpetuate din generaţie în generaţie. 

 
Cuvinte cheie: consum de droguri; problemă socială; adicţie; persuasiune. 
 
Introducere 
Potrivit ultimului studiu elaborat de Agenţia Naţională Antidrog, consumul de droguri este 

în creştere în ţara noastră. Deşi sunt înregistrate valori mici ale populaţiei consumatoare, indicele 
este unul ascendent (ANA, 2017). Cu ajutorul terapiei de stimulare motivaţională, consilierea 
este centrată pe client, cu scopul de a iniţia schimbări comportamentale şi de a oferi ajutor 
acestora în rezolvarea propriei ambivalenţe prin angajarea în tratament şi încetarea consumului 
de drog (Mihai, 2005). Specialiştii care oferă asistenţă consumatorilor de droguri încearcă să îi 
ajute pe aceştia în a se reabilita progresiv parcurgând împreună etapele schimbării. Acest proces 
este menit să asigure toxicomanilor recuperarea unui comportament sănătos acceptat social. 
Schimbarea individului apare numai atunci când acesta este pregătit să îşi accepte condiţia, ca 
mai apoi să îşi dorească să se implice în procesul redefinirii şi transformării sale (Făinaru, 2016). 
Acest lucru este realizabil cu ajutorul  şedinţelor de consiliere care facilitează dialogul dintre 
consumatorii de droguri şi specialiştii din domeniul antidrog. 

Elementul cheie al întrevederilor dintre persoana asistată şi specialist este comunicarea 
dintre aceştia. Astfel se face posibilă transmiterea de informaţii dintre emiţător şi receptor, 
printr-un proces complex. Comunicarea stă la  baza raporturilor interumane, făcând posibilă 
coexistenţa indivizilor şi adaptarea comportamentelor la contextele sociale diferite. Individul 
comunică sub orice formă: fie că articulează sunete sau cuvinte, fie că tace, ori prin mimică şi 
gesturi, acesta are întotdeauna ceva de transmis. În fiecare secundă, noi, oamenii,  emitem 
conştient sau inconştient o multitudine de mesaje verbal sau nonverbal. Trăim într-o societate 
modernă care ne învaţă şi ne impune o diversitate de roluri şi comportamente în cadrul relaţiilor 
în care individul interacţionează. De aceea, consilierul are datoria de a decodifica mesajul 
transmis de către beneficiarul aflat în faţa sa şi de a răspunde nevoilor identificate. 

Provocarea specialiştilor în asistenţa consumatorilor de droguri este realizarea schimbării 
beneficiarilor care solicită ajutor pentru reabilitare, prin influenţarea acestora în sens pozitiv cu 
ajutorul persuasiunii. 

În viziunea lui Jean-Noël Kapferer (2002), persuasiunea este concepută ca fiind un proces 
format din operaţii psihice, şi anume „expunerea la mesaje, transformarea în imagini a stimulilor 
senzoriali, acceptarea/respingerea conţinutului mesajului, trecerea de la atitudine la 
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comportament, menţinerea de durată a schimbului atitudinal-comportamental” (Kapferer, 2002, 
77). Termenul de persuasiune se defineşte prin „activitatea de influenţare a atitudinilor şi 
comportamentelor unor persoane în vederea producerii acelor schimbări care sunt concordante 
cu scopurile sau interesele iniţiatorului (persoane, grupuri etc.)” (Zamfir; Vlăsceanu; 1998, 
423). Persuasiunea mai poate fi definită ca fiind „modificarea atitudinilor şi a comportamentelor 
prin expunerea la mesaje” (Kapferer, 2002, 78). O condiţie a comunicării este aceea de a exista 
un contact între individ şi mesaj, deoarece este destul de dificil să fii influenţat de ceva ce nu a 
fost văzut sau înţeles. Astfel expunerea la mesaj este o fază necesară în procesul de influenţare. 
De aceea, rezultatele persuasiunii depind de expunere. 

Pentru ca mesajul să aibă efect trebuie întâi de toate receptat (cu ajutorul atenţiei, percepţiei, 
înţelegerii). După care urmează decodificarea, urmată de feed-back. Efectele se văd în schim-
barea de atitudine şi comportament. Este afectat astfel domeniul privat al fiecărui individ, modul 
de exprimare a propriei personalităţi, a libertăţii sale. 

 
1. Strategii de persuasiune 
Termenul de strategie (gr. strategia) reprezintă în acest context, „ansamblul demersurilor 

de persuadare, planul de acţiune, ştiinţa şi arta de a folosi cele mai adecvate mijloace pentru 
atingerea scopului acţiunilor; totodată tehnica (gr. technikos) are ca referenţial meşteşugul, 
artificiile, vicleşugul la care recurgem pentru a influenţa opiniile, atitudinile şi comportamentele 
altora” (Chelcea, 2006, 193). 

Hugh Rank („Modelul persuasiv al lui Rank”) (apud Larson, 2003, 32) elaborează 
modelul persuasiunii care permite agenţilor persuasivi să aleagă următoarele strategii: 

-intensificarea punctelor forte proprii; 
-intensificarea punctelor slabe ale părţii adverse; 
-minimalizarea punctelor lor vulnerabile; 
-minimalizarea punctelor de rezistenţă ale oponentului. 
În cadrul discuţiilor purtate cu persoanele toxico-dependente este foarte importantă apli-

carea strategiei de a minimaliza punctele lor vulnerabile şi de a intensifica punctele forte ale 
acestora prin utilizarea anumitor tactici: omisiunea, diversiunea, confuzia. 

Repetiţia reprezintă una dintre cele mai frecvente tehnici folosite în advertising şi de 
asemenea în discursurile pe care le au persoanele publice. Utilizând această tehnică sunt scoase 
în relief caracteristicile şi calităţile unui produs sau a unei persoane. Prin repetarea aceleiaşi idei 
sau a unei anumite calităţi sau valori a persoanei care îşi doreşte schimbarea în viaţa sa, se pun 
bazele îndeplinirii obiectivului propus.  

Asocierea are la bază un proces alcătuit din trei componente: „1) o cauză, un produs sau un 
candidat asociat/ă cu 2) un obiect deja agreat sau respins de către 3) un public; în acest mod, 
cauza, produsul sau candidatul se identifică cu acel obiect plăcut sau repudiat” (Larson, 2003, 
33). Practic, în contextul şedinţelor de consiliere, se efectuează legarea unei idei cu valoare 
pozitivă de un principiu moral al persoanei asistate. Acest fapt determină asimilarea într-un mod 
facil a ideii respective, ceea ce conduce la proiectarea unui obiectiv pe termen scurt care să 
determine o acţiune în viitor cu privire la implementarea acestuia. 

Compunerea se realizează prin modificarea formei materiale a mesajului. Acest procedeu 
este foarte eficient cu ajutorul imaginilor sau a comunicării nonverbale. De aceea, în majoritatea 
cazurilor, mesajele cu un conţinut puternic sunt însoţite de imagini sugestive menite să surprindă 
esenţa, semne sau simboluri relevante, pentru a capta atenţia. Astfel, ideea transmisă capătă 
consistenţă, formă şi culoare, fiind mai uşor înţeleasă şi reţinută. 
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Omisiunea este folosită atât în convorbirile cotidiene, cât şi în discursurile publice, când 
„se uită” informaţii ce ar putea prejudicia imaginea emiţătorului sau a mesajului transmis. 
Omisiunea se deosebeşte de minciună. Spre exemplu adevărurile spuse pe jumătate au ca scop 
diminuarea impactului, în cazul în care este vorba despre o informaţie negativă, din dorinţa de 
a proteja persoana (în funcţie de caracteristicile emoţionale ale persoanei asistate) sau de a mai 
avea timp pentru a o pregăti pe aceasta până la dezvăluirea informaţiei complete.  

Diversiunea se produce prin distragerea atenţiei individului de la defectele proprii sau de 
la calităţile adversarului. Astfel se aduce în discuţie o temă secundară menită să abată atenţia de 
la aspectele pozitive ale adversarului sau de la aspectele negative legate de sine. Umorul este o 
formă subtilă de diversiune, la fel ca şi „despicarea firului în patru”, care prin multitudinea 
argumentelor unor probe secundare distrage atenţia de la problemele principale. De exemplu: 
distragerea atenţiei către lucruri inexistente sau nesemnificative etc. 

Confuzia este creată în mod deliberat de emiţător pentru a persuada. Din acest motiv, 
expresia „a băga în ceaţă” defineşte foarte bine situaţia. Prin folosirea terminologiei de spe-
cialitate, a jargonului, răspunsurilor neclare sau argumentaţia stufoasă se doreşte îndepărtarea 
partenerului de dialog de la logica discursului. Această tactică este cel mai des folosită de către 
persoana asistată atunci când aceasta se află în etapa de precontemplare în procesul schimbării. 
La rândul său, consilierul poate folosi această strategie pentru a accesa canalele de receptivitate 
şi reactivitate ale persoanei. 

Există patru tipuri de limbaj dublu folosite în exercitarea persuasiunii (Chelcea, 2006): 
- eufemismele: datorită lor, realitatea neplăcută devine suportabilă; 
- jargonul: cu ajutorul său lucrurile simple devin extraordinar de complexe; 
- limbajul pompos sau birocratic: are menirea de a impresiona prin neologisme sau fraze 

complexe, fără sens profund; 
- limbajul bombastic: acordarea unei importanţe exagerate unei realităţi mărunte. 
Persuasiunea se realizează dacă sunt luate în considerare caracteristicile subiectului cu 

privire la receptivitatea şi reactivitatea acestuia. De aceea, ea este „o activitate de convingere 
bazată pe o astfel de organizare a influenţelor încât să ducă la adoptarea personală a schimbării 
aşteptate, fiind opusul impunerii sau forţării unei opinii. Efectele ei sunt dependente atât de 
factorii personali, cât şi de cei referitori la modul de organizare a influenţelor” (Zamfir; 
Vlăsceanu; 1998, 423). În acest sens, se ia în calcul deschiderea individuală de a accepta 
schimbări mai întâi în atitudini şi apoi în comportamente. 

 
2. Mesaje şi canale nonverbale 
Înţelesurile nonverbale pot fi comunicate prin mai multe canale. Specialist în teoria 

comunicării, Dale G. Leathers (1997) a identificat nouă canale, şi anume: - expresia feţei; - 
mişcarea ochilor; - mişcarea corporală; - utilizarea spaţiului (proxemica); - aspectul 
fizic; - intonaţia; - volumul şi timbrul vocii; - şi folosirea atingerii. Orban a identificat nouă 
canale ce au consecinţe asupra argumentării. Printre acestea sunt: - contactul vizual; - gesturile 
sau mişcarea corpului de cinci tipuri: ilustratori, regulatori, embleme, afişarea afectelor şi 
elemente de armonizare. 

Expresia feţei şi comportamentul ocular sunt primele canale de transmitere a unui mesaj 
nonverbal. După Leathers (1997), faţa reprezintă sursa cea mai importantă de informaţie 
nonverbală. Mimica este remarcată imediat şi familiară, în timp ce nuanţele subtile ale expresiei 
feţei stau la baza diferenţelor semantice. Dilatarea pupilei asociată cu intervalele de timp la care 
se clipeşte din ochi transmit informaţii precise despre cât de concentrată e atenţia unei persoane 
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ori despre intensitatea interesului sau a emoţiei. Modul de a privi are funcţia atenţiei (privirea 
fixă), funcţia regulatoare (indică începerea sau terminarea conversaţiei), funcţia afectivă (emoţii 
pozitive/negative), funcţia puterii (a privi insistent), funcţia persuasivă (apreciem persoanele 
care menţin contact vizual drept credibile şi îi suspectăm pe cei care îşi feresc privirea de 
timiditate sau ascunderea unui fapt). 

Comunicarea prin intermediul corpului prezintă dimensiunea mişcărilor fizice ale 
corpului prin ţinuta corpului, gesturi şi modul în care este folosit trupul în anumite contexte. 
Subiecţii persuasivi autoritari care îşi propun să „domine” perceptual sau fizic persoana cu care 
discută, afişează o ţinută relaxată, o poziţie dreaptă a corpului, contact vizual susţinut, gesturi 
dinamice sau variaţii ale inflexiunii vocii. Lethers (1997) a ajuns la concluzia că semantica 
sunetelor influenţează reacţia la mesajul agentului persuasiv. Factorii identificaţi includ 
volumul/intensitatea, calitatea vocală, înălţimea tonului, claritatea pronunţării, viteza emisiei, 
tipul intonaţiei şi pauzele din vorbire. Indicatorii vocii influenţează în acţiunea de persuadare 
oferind adesea informaţii cu privire la agenţii persuasivi (emoţii, sinceritatea şi obiectivele 
acestora). Vorbitorii monotoni pierd din forţa persuasivă plictisind indivizii cărora li se 
adresează. 

Simţul tactil comunică prin felul şi durata atingerii. Pentru utilizarea atingerii sunt diferenţe 
de gen, femeile comunicând astfel mai des decât bărbaţii. O femeie foloseşte atingerea de 
douăsprezece ori pe zi, în timp ce un bărbat de opt ori. În culturile occidentale, contactul tactil 
dintre bărbaţi se rezumă la strângerea de mână sau o bătaie de palmă pe spate. Atingerea este 
un mijloc bun de transmitere a tipurilor speciale de persuasiune emoţională (încurajarea, 
empatia, căldura). În funcţie de calităţile receptorului, un canal nonverbal de comunicare ce 
trebuie atent observat este cel tactil. 

Anumite atingeri sunt interzise. Stanley Jonesc şi Eleine Yarborough (apud Larson, 2003, 
282) au stabilit o serie de astfel de tabuuri, care includ: - atingerea persoanelor străine; - 
atingerea care provoacă durere (cum ar fi atingerea unei zone arse de soare); - atingerea care 
interferează cu alte activităţi sau cu o conversaţie; - mişcarea prin care alţii sunt daţi la o 
parte; - atingerea în joacă, dar agresivă (pişcatul sau imitarea unei lupte corp la corp); - atingerea 
pentru a sublinia un aspect negativ (de exemplu atingerea pe burtă pentru a sublinia creşterea în 
greutate). 

 
Concluzii 
Persuasiunea ia naştere întotdeauna din eforturile combinate ale emiţătorului cu cele ale 

receptorului. În contextul determinării schimbării comportamentului adictiv, specialiştii capătă 
caracteristicile unor agenţii persuasivi care ajută la îndeplinirea anumitor obiective stabilite 
iniţial cu beneficiarul. Acestea sunt direcţionate în funcţie de unele strategii, fiind traduse în fapt 
prin anumite tactici caracteristice. Cu acest scop, comunicarea dintre cei doi participanţi ai 
dialogului devine un mijloc prin care se desfăşoară intervenţia terapeutică. 

 
Este foarte important pentru specialişti, de a ţine cont de aceste strategii de persuasiune, nu 

doar pentru a le folosi în contextul asistenţei consumatorilor de droguri, ci şi în a le identifica în 
discuţiile purtate cu aceştia, venind din partea lor. Fiind conştienţi de diferitele moduri în care 
indivizii pot fi influenţaţi, intervenţioniştii sunt determinaţi să îşi formeze o mai bună latură de 
receptor critic. 



154 Devianţă şi criminalitate 

Referinţe bibliografice 
Ahmad, A. (2009). Lupta antidrog: prevenire, consiliere şi terapie, Bucureşti; 
Boza, M. (2010). Atitudinile sociale şi schimbarea lor, Iaşi: Polirom; 
Chelcea, S. (2006). Opinia Publică. Strategii de persuasiune şi manipulare, Bucureşti: 

Editura Economică; 
Făinaru, I. (2016). Intervention methods for drug users rehabilitation, Bulletin of the 

Transilvania University of Braşov, Vol. 9 (58), no. 1, 89-96; 
Holdevici, I. & Neacşu, V. (2008). Sisteme de psihoterapie şi consiliere psihologică, 

Bucureşti: Kullusys; 
Kapferer, Jean-Noël, (2002). Căile persuasiunii, Bucureşti: Editura comunicare.ro; 
Larson, U. C. (2003). Persuasiunea. Receptare şi responsabilitate, Iaşi: Editura Polirom; 
Leathers, D. G. (1997). Successful Nonverbal Communication: Principles and 

Applications, 3rd Edition, USA: Allyn&Bacon Incorporated; 
Leviţchi, A. C.; Toma, C. (2013). Acolo unde poţi fugi de tine şi de viaţa ta: o incursiune 

în lumea dependenţei şi a comportamentelor active, Bucureşti: Ascendent; 
Mihai, S., L. (2005). 14 paşi în lumea drogurilor, Bucureşti; 
Mitrofan, I. (coord). (2003). Terapia toxicodependenţei, posibilităţi şi limite, Bucureşti: 

Editura S.P.E.R.; 
Solomon, D. (2014). Managing misuse of novel psychoactive substances, In Nursing 

Practice Review Mental Health, Vol. 110(22), pp. 12-15; 
Zamfir, C.; Lazăr, V. (1998). Dicţionar de sociologie, Bucureşti; Editura Babei; 
www.ana.gov.ro 



Valeriu Fîrţală 155 

 

 

EFICIENŢA PROBAŢIUNII ÎN REDUCEREA DEVIANŢEI  
ŞI CRIMINALITĂŢII 

 
Lector univ.dr. Valeriu FÎRŢALĂ  

Universitatea din Bucureşti 
E-mail: valeriu.firtala@sas.unibuc.ro 

 
Rezumat 
Prevenirea şi reducerea devianţei şi criminalităţii reprezintă un obiectiv fundamental al sistemului 

sancţionator penal. Spre deosebire de sistemul sancţionator penal privativ de libertate, care, raportat la 
acest obiectiv, prezintă numeroase dezavantaje, probaţiunea, ca sistem sancţionator neprivativ de 
libertate, prin particularităţile sale, se dovedeşte a fi mult mai eficientă în realizarea acestuia. 

 
Cuvinte-cheie: probaţiune; devianţă; criminalitate; sancţiuni penale. 
 
Introducere 
Devianţa şi criminalitatea au reprezentat întotdeauna realităţi şi adevărate provocări ale 

oricărei societăţi, indiferent de zona geografică, perioada istorică sau tipologia socială care le 
caracterizează.  

Sancţiunile normelor juridice penale sunt considerate un factor foarte important în 
prevenirea şi combaterea devianţei şi criminalităţii. Tipologia acestor sancţiuni şi modalitatea 
de executare a acestora au fost permanent modificate şi adaptate la specificul relaţiilor sociale 
pe care le-au reglementat, eficienţa acestora fiind apreciată în special în funcţie de potenţialul 
preventiv şi de reducere a devianţei şi criminalităţii, precum şi raportat la reducerea riscului de 
recidivă.  

În căutarea celui mai eficient sistem sancţionator penal, legiuitorii din toate timpurile au 
căutat şi au testat eficienţa unei varietăţi de sancţiuni penale, criteriul privării sau nu de libertate 
a persoanei condamnate pentru încălcarea legii penale fiind cel mai important în căutarea celor 
mai potrivite sancţiuni, raportat la specificul societăţii în care trebuie asigurată ordinea de drept, 
ordine tulburată prin săvârşirea infracţiunii. 

Alături de specificul privativ sau neprivativ de libertate al sancţiunii penale, legiuitorul 
încearcă şi o permanentă adaptare la specificul social şi infracţional a conţinutului concret al 
acesteia, măsurile şi obligaţiile sancţionatorii, reperele sau limitele comportamentale impuse 
persoanei condamnate penal fiind esenţa remodelării conduitei acesteia, în scopul formării 
conduitei pro-sociale şi a reducerii riscului de recidivă. Există diferenţe semnificative între 
posibilităţile de aplicare eficientă a acestora în instituţiile sistemului penitenciar, comparativ cu 
mediul neprivativ de libertate, sub supravegherea unui consilier de probaţiune. 

În condiţiile unei rate semnificative a recidivei, sistemul sancţionator penal are ca principal 
obiectiv, în primul rând, reducerea devianţei şi criminalităţii prin eficientizarea sancţiunilor 
penale şi reducerea riscului de recidivă, în paralel cu efectul preventiv asupra celorlalte categorii 
populaţionale fără antecedente penale. 

Atât sistemul sancţionator penal privativ de libertate, cât şi cel neprivativ de libertate sunt 
folosite de către legiuitor, precum şi de către ceilalţi profesionişti din domeniul aplicării şi 
supravegherii aducerii la îndeplinire a sancţiunilor penale, ca mecanisme socio-juridice de 
reeducare şi reintegrare socială a persoanelor care au săvârşit fapte penale, de reducere a riscului 
de recidivă şi de prevenire a devianţei şi criminalităţii. 
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Capitolul I 
Sancţiunile penale şi rolul acestora în prevenirea şi combaterea devianţei şi 

criminalităţii 
Ansamblul normelor juridice în vigoare asigură conservarea, apărarea şi garantarea 

valorilor fundamentale ale societăţii, buna desfăşurare a raporturilor sociale, menţinându-se 
astfel ordinea de drept şi buna funcţionare a statului. Sancţiunea normei juridice este elementul 
specific de presiune a acesteia asupra conduitei umane, în încercarea de a determina confor-
marea conduitei individuale după modelul conduitei-tip prescrise de legiuitor. „Sancţiunea are 
rolul de a descuraja, în mod deliberat, comportarea particulară nelegală” (Popa, 2008, p.125). 

Prin raportare la sancţiuni juridice ale normelor altor ramuri de drept, sancţiunile penale se 
disting printr-un grad foarte ridicat de constrângere, în corelaţie directă cu importanţa valorilor 
sociale ocrotite de legea penală. 

În tradiţia sistemului penal clasic, sancţiunea penală este construită pe principiul retribu-
tivităţii, persoanei care a săvârşit o infracţiune (provocând astfel un rău societăţii) răspun-
zându-i-se printr-o reacţie socială de pedepsire aspră, infractorul simţind simetric şi direct 
proporţional cu fapta săvârşită, un fel de răzbunare a societăţii (prin organele şi mecanismele 
legale), ca răspuns la răul pe care acesta l-a provocat societăţii. „Sancţiunile de drept penal au 
în genere caracter represiv sau retributiv, fiindcă ele implică o anumită privaţiune sau aflicţiune 
şi au ca scop prevenirea săvârşirii de noi acte ilicite, atât de către cel căruia i se aplică, cât şi, 
prin exemplaritate, de către  alte persoane care ar fi înclinate să-i urmeze exemplul” (Bulai, 
1997, p.276). 

În dreptul penal modern, tipologia sancţiunilor penale se delimitează tot mai clar de 
aplicarea limitată a principiului retributivităţii, urmărind cu prioritate eficienţa sancţiunilor, atât 
în ceea ce priveşte populaţia infracţională, dar şi prin prisma prevenirii şi combaterii devianţei 
şi criminalităţii, la nivel societal general. În acest context, sancţiunile penale sunt în directă 
legătură cu specificul şi cu dinamica socială, cu particularităţile socio-psihologice în permanentă 
transformare ale membrilor societăţii, cu politicile sociale şi cu particularităţile politicilor 
penale. 

Dinamica politicilor penale s-a raportat permanent la o înţeleaptă gestionare a raportului 
dintre elementele coercitive ale sancţiunilor penale şi măsurile de identificare şi tratare a 
etiologiei criminalităţii, de reducere a riscului de recidivă şi de prevenire a devianţei şi 
criminalităţii. În acest context, s-a diminuat spectrul sancţiunilor privative de libertate, sistemul 
sancţionator penal modern susţinând dezvoltarea justiţiei restaurative, a medierii, a sancţiunilor 
neprivative de libertate şi a sistemului de probaţiune. Astfel, dacă sancţiunea penală din sistemul 
clasic coercitiv şi retributiv contribuia la prevenirea şi combaterea devianţei şi criminalităţii prin 
exemplaritate şi teamă de sancţiune, sancţiunea penală configurată în lumina principiilor justiţiei 
restaurative este bazată pe înlăturarea cauzelor care au determinat săvârşirea infracţiunii, pe 
tratarea şi reintegrarea socială a infractorului, precum şi pe restabilirea armoniei dintre societate, 
infractor şi victimă. Elementul coercitiv, privativ de libertate, al pedepsei penale, nu mai este 
dominant (acesta fiind reconfigurat, raportat la făptuitor, infracţiune şi recidivă), sancţiunea 
fiind determinată de criteriul eficienţei, atât pentru făptuitor, cât şi pentru societatea căreia îi 
aparţine acesta. 

Chiar şi în sistemul penal clasic, alături de pedepse, măsurile educative (pentru infractorii 
minori) şi măsurile de siguranţă şi-au dovedit eficienţa, pregătind astfel gândirea şi abordarea 
sancţionatorie, construite pe principiul metodelor de intervenţie centrate pe prevenirea şi tratarea 
eficientă a criminalităţii, rolul pedepsei penale fiind reconfigurat şi adaptat la noile realităţi 
sociale. 
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De asemenea, structura complexă a normelor penale din dreptul modern include tot mai 
multe componente legate de tratament psihologic şi medical, măsuri de supraveghere şi 
reintegrare socială sau stagii de formare civică, legea penală instituind mai degrabă mecanisme 
sociale de tratare şi prevenire a etiologiei criminale, decât de pedepsire, ca o constrângere 
retributivă pentru infracţiunea săvârşită. 

Noile tipologii sancţionatorii penale vizează nu doar mecanisme, tehnici, măsuri şi obligaţii 
mai eficiente, ci şi instituţii şi echipe de profesionişti ai dreptului penal recent-înfiinţate, cu 
scopul de a aduce la îndeplinire, în condiţiile eficienţei maxime, misiunea de tratare, reeducare 
şi reintegrare socială a persoanelor care au săvârşit fapte penale, precum şi pe aceea de a preveni 
şi combate devianţa şi criminalitatea din societate. Vorbim, astfel, în lumina noilor reglementări, 
despre rolul tot mai important al consilierilor de probaţiune, al asistenţilor sociali, al altor 
profesionişti cu care aceştia colaborează (psihologi, sociologi, medici, consilieri, cadre didactice 
ş.a.) în aplicarea paletarului complex de măsuri sancţionatorii, menite să înlăture în mare măsură 
efectele negative ale sistemului execuţional privativ de libertate, cu scopul reducerii devianţei 
şi criminalităţii. 

Concluziile rezultate din cercetările ştiinţifice, dar şi din practica profesională a specia-
liştilor din domeniile conexe dreptului penal sunt valorificate atât de către consilierii de 
probaţiune, cât şi de către legiuitor, actele normative fiind tot mai receptive la complexitatea 
intervenţiei necesare prevenirii şi reducerii devianţei şi criminalităţii (prevenţia generală), cât şi 
pentru reducerea riscului de recidivă (prevenţia specială). 

 
Capitolul al II-lea 
Limitele şi dezavantajele sistemului sancţionator penal privativ de libertate 
Considerat o perioada îndelungată ca fiind cea mai bună metodă de executare a sancţiunilor 

penale, sistemul sancţionator penal privativ de libertate s-a dovedit însă, de cele mai multe ori, 
a avea mai multe limite şi dezavantaje decât rezultate pozitive în îndeplinirea scopului şi 
obiectivelor sistemului execuţional, al procesului penal şi al politicilor penale ale unui stat. 

Avantajele principale ale sistemului execuţional privativ de libertate sunt considerate a fi 
neutralizarea infractorului (mai ales pentru infracţiunile cu pericol social crescut, condamnatul 
fiind împiedicat să săvârşească alte infracţiuni în perioada detenţiei), participarea condam-
natului la programe de reeducare şi reintegrare socială, cursuri de calificare sau reconversie 
profesională, exemplaritatea, vizând teama oamenilor liberi din societate de a ajunge în 
penitenciar, ca factor motivaţional pentru respectarea normelor juridice penale. 

Sistemul sancţionator privativ de libertate are însă mult mai multe limite şi dezavantaje, 
care în timp au determinat legiuitorii statelor moderne să încerce sisteme sancţionatorii penale 
mai eficiente. 

În primul rând, contactul cu mediul penitenciar afectează profund (şi uneori ireversibil) 
personalitatea deţinutului. Şocul încarcerării şi presiunea ulterioara a mediului carceral 
determină efecte negative asupra persoanei condamnate. Stresul, frica, sentimentul de 
insecuritate, frustrarea sau mânia sunt doar câteva din trăirile negative bulversante pentru 
personalitatea deţinutului. „Astfel, frica în penitenciar are pentru deţinut mai multe surse care 
acţionează simultan asupra lui: acţiunile altor deţinuţi pentru a-l intimida, ameninţările făcute în 
faţa martorilor (care sperie mai mult decât cele făcute între patru ochi), deposedarea de bunuri 
personale, fapt care afectează puterea de a supravieţui a individului, incertitudinea permanentă, 
teama de denunţători, zvonurile (care-l fac pe deţinut să treacă de la o mare speranţă la o mare 
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disperare şi invers), conduitele arbitrare ale unor gardieni care îl derutează pe deţinut (acesta 
nemaiştiind criteriile pentru conduita corectă)” (Florian, 2003, p.118). 

Fenomenul „contagiunii penitenciare” este un alt efect negativ al mediului carceral. În loc 
să fie terenul prielnic pentru ca deţinutul să conştientizeze efectele negative ale faptei săvârşite 
(atât pentru el, cât şi pentru familie şi societate), să accepte corectarea şi reeducarea 
comportamentului său pe bazele unei conduite legale şi prosociale, mediul penitenciar este de 
multe ori mai degrabă mediul prielnic pentru ca deţinutul să-şi contamineze sistemul valorilor 
sociale cu mult mai multe elemente negative: din dialogul cu ceilalţi deţinuţi acesta se 
alimentează cu justificări ale comportamentului său infracţional şi învaţă de la ceilalţi metode 
şi tehnici de a săvârşi noi infracţiuni. 

Actele de violenţă comise de către deţinuţi în penitenciare sunt şi ele un element negativ 
specific mediului carceral: „tensiunile inerente vieţii carcerale, reglările de conturi, lupta pentru 
putere, neînţelegerile cu personalul, abandonarea de către familie, neachitarea unor datorii etc., 
sunt printre cele mai frecvente motive care incită anumiţi deţinuţi sa-i agreseze pe alţii. La 
acestea trebuie să adăugăm pe cele care derivă din suprapopularea spaţiilor, inactivitatea 
prelungită, greutăţile de a contacta persoanele de decizie, teama sau dorinţa de a fi transferat în 
altă unitate, contestarea unor sancţiuni considerate arbitrare” (Florian, 2003, p.163). 

Supraaglomerarea este un element specific mediului carceral, permanent evidenţiat şi 
dezbătut, pentru toate consecinţele negative care decurg de aici. „Importanţa problemei 
supraaglomerării depăşeşte limitele unui penitenciar sau ale unui sistem penitenciar, aşa cum 
este cazul celui românesc, devenind obiect de preocupare pentru organizaţii internaţionale” 
(Florian, 2003, p. 97). „Din punct de vedere psihologic, supraaglomerarea este trăită ca un 
sentiment înăbuşitor de îngrămădire cu efecte devastatoare: pierderea libertăţii de mişcare, 
creşterea stimulării prin mirosuri, voci, priviri care incomodează, imposibilitatea de a controla 
propriul spaţiu de viaţă şi de a prevedea desfăşurarea evenimentelor, sentimentul de incomodare 
reciprocă, anularea relaţiilor  ierarhice în grupul de deţinuţi (nimeni nu mai respectă pe nimeni), 
abundă sentimentele negative (mânie, teamă, depresie), diminuează toleranţa în relaţiile 
interpersonale, conduitele celorlalţi sunt etichetate cu severitate” (Florian, 2003, p. 100). 
Acestea determină comportamente deviante sau chiar infracţionale, numeroase conflicte, 
tentative de suicid, automutilări etc. De asemenea, supraaglomerarea influenţează direct şi 
efectele contagiunii infracţionale, creează cadrul prielnic al organizării „ierarhiei” şi abuzurilor 
în grupul de deţinuţi, generează costuri suplimentare, riscuri crescute de corupţie, ridicând şi 
serioase probleme de menţinere a securităţii penitenciare, afectând astfel persoanele 
condamnate, dar şi cadrele penitenciarului (Giles, 2001). 

Atât frustrările şi traumele trăite în mediul carceral, cât şi contagiunea penitenciară 
configurează mai degrabă un pachet motivaţional negativ al deţinutului, care îngreunează 
procesul de reeducare şi reintegrare socială a acestuia, diminuarea riscului de recidivă, 
prevenirea şi combaterea unor noi acte de devianţă şi criminalitate. 

Sistemul sancţionator penal privativ de libertate, prin particularităţile, costurile ridicate şi 
transmiterea mai degrabă a unor vectori comportamentali antisociali, s-a dovedit a fi tot mai 
mult o soluţie sancţionatorie necesară doar pentru fapte penale cu pericol social ridicat, pentru 
infractori recidivişti sau cu anumite particularităţi care necesită izolarea acestora de societate, 
sau pentru care sancţiunile neprivative de libertate nu sunt suficient de relevante pentru a-i 
conştientiza de gravitatea faptei săvârşite şi de a-i motiva să nu recidiveze. 
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Capitolul al III-lea 
Specificul probaţiunii în contextul reducerii devianţei şi criminalităţii 
Limitele sistemului sancţionator penal privativ de libertate şi eficienţa redusă a acestuia în 

reeducarea şi reintegrarea socială a infractorilor, au determinat încercarea de a găsi alte metode 
şi instrumente sancţionatorii penale, având ca scop tratarea etiologiei infracţionale, reducerea 
devianţei, criminalităţii şi a riscului de recidivă, sancţiunea penală fiind centrată pe ideea iden-
tificării şi tratării cât mai eficiente a etiologiei conduitei antisociale şi nu pe ideea de constrân-
gere, izolare şi pedeapsă, ca efecte simetrice răului produs societăţii prin săvârşirea infracţiunii. 

Trecerea de la justiţia retributivă la justiţia restaurativă (în sistemele penale moderne) 
schimbă radical forma şi conţinutul sancţiunii penale. Perioada executării sancţiunii penale este 
deopotrivă o perioadă de asistare şi consiliere a persoanei condamnate lăsată în mediul social 
neprivativ de libertate, consilierul de probaţiune exercitând deopotrivă atribuţii de supraveghere, 
dar şi de consiliere a beneficiarilor serviciilor de probaţiune. În acelaşi timp, consilierul de 
probaţiune este şi un bun facilitator al legăturilor necesare între persoana condamnată şi familia 
acestuia, mediul profesional şi social de apartenenţă, precum şi cu alte servicii sociale sau 
instituţii de care condamnatul are nevoie (instituţii de învăţământ, de formare/reconversie 
profesională, de dezvoltare a competenţelor şi abilităţilor, instituţii medicale etc.). 

Activitatea consilierilor de probaţiune se realizează printr-o îmbinare armonioasă şi 
eficientă a supravegherii persoanei condamnate cu măsuri asistenţiale şi de reintegrare socială 
a acesteia (Abraham, 2001). 

Supravegherea, asistarea şi reintegrarea socială a persoanelor condamnate penal în mediu 
neprivativ de libertate, presupun metode şi tehnici de intervenţie eficiente, fără dezavantajele pe 
care le prezintă mediul penitenciar în influenţa sa asupra persoanelor încarcerate. Tocmai 
influenţele nefaste ale mediului penitenciar asupra deţinutului (contagiunea infracţională, 
schimbarea sistemului de valori, raportat la regulile conduitei infracţionale, frustrarea şi 
autojustificările etc.) au determinat, de cele mai multe ori, ca rezultatul activităţilor de reeducare 
şi reintegrare socială desfăşurate în penitenciar să fie mult diminuat, uneori chiar anihilat. 

În lumina politicilor penale şi a criminologiei moderne, cercetările şi legislaţia din domeniu 
sunt centrate pe identificarea factorilor care stau la baza abandonării comportamentului infrac-
ţional (Durnescu, 2011, p. 254). Astfel, dacă mediul penitenciar, prin efectele acestuia asupra 
persoanelor condamnate, nu se subscrie integral acestui scop, atunci sancţiunea penală privativă 
de libertate este ineficientă sub acest aspect. 

În H.G. 1079 din 11 decembrie 2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 
dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune, 
art. 1 alin. 3 prevede: „Activitatea sistemului de probaţiune se desfăşoară în interesul comu-
nităţii, în scopul reabilitării sociale a infractorilor, al diminuării riscului de săvârşire a unor noi 
infracţiuni şi al menţinerii siguranţei comunităţii, precum şi pentru reducerea costurilor sociale 
ale executării sancţiunilor şi măsurilor penale, prin diminuarea populaţiei din unităţile 
penitenciare şi valorificarea potenţialului socioeconomic al infractorilor”. 

Reducerea devianţei şi criminalităţii (inclusiv în forma recidivei) este prezentată în actul 
normativ ca scop principal al activităţii sistemului de probaţiune, în contextul valorizării 
interesului şi siguranţei comunităţii, element specific viziunii justiţiei restaurative. Chiar dacă 
la prima vedere pare paradoxal, tocmai menţinerea în comunitate a persoanelor condamnate 
(care îndeplinesc condiţiile pentru o astfel de condamnare) este în interesul şi pentru siguranţa 
comunităţii. 
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Menţinerea în comunitate a persoanei condamnate înlătură efectele negative ale „şocului 
încarcerării”, şi respectiv ale „şocului liberării”, condamnatul având posibilitatea să-şi continue 
viaţa familială şi socioprofesională, evitând, astfel, ruperea acestor legături, marginalizarea, 
etichetarea, stigmatizarea şi pierderea locului de muncă, efecte care, după liberare, determină 
foştii deţinuţi să recidiveze, menţinerea în libertate contribuind astfel la reducerea actelor 
infracţionale. Astfel, inactivitatea din perioada încarcerării este înlocuită cu valorificarea 
potenţialului socioeconomic al infractorilor, beneficiul fiind nu doar unul economic, prin lipsa 
costurilor încarcerării, ci şi unul socio-juridic, menţinându-se astfel elementele de status şi rol 
social, fapt care contribuie la diminuarea semnificativă a tentaţiei de a săvârşi acte antisociale, 
deviante sau infracţionale, aceasta fiind deseori prezentă la foştii condamnaţi, în perioada 
imediat următoare ieşirii din penitenciar. 

Abordarea interdisciplinară este un alt element specific activităţii din serviciile de 
probaţiune. Actul antisocial săvârşit în forma infracţiunii are la bază un complex de factori 
cauzali ce caracterizează viaţa persoanei condamnate, intervenţia pluridisciplinară fiind singura 
care este în măsură să identifice şi să soluţioneze acest complex cauzal. În activitatea sa, 
consilierul de probaţiune colaborează cu diverşi specialişti (asistenţi sociali, psihologi, medici, 
psihopedagogi ş.a.) şi cu numeroase instituţii şi organizaţii. Consilierul de probaţiune devine, 
astfel, şi un manager al intervenţiei pluridisciplinare în cazul persoanelor condamnate, bene-
ficiari ai serviciilor de probaţiune. Intervenţia pluridisciplinară, prin identificarea şi tratarea 
cauzelor care au determinat comportamentul antisocial, contribuie substanţial la prevenirea şi 
reducerea actelor de devianţă şi criminalitate de către beneficiarii serviciilor de probaţiune. 

Beneficiul de a executa sancţiunea penală în libertate, sub supravegherea consilierului de 
probaţiune, este foarte important pentru persoana condamnată. Această „a doua şansă” oferită 
condamnatului conţine o motivaţie foarte puternică de a nu recidiva (situaţie în care se pierde 
beneficiul executării sancţiunii în regim neprivativ de libertate), fiind astfel un factor foarte 
important de prevenire şi reducere a devianţei şi criminalităţii. 

Activitatea de evaluare desfăşurată în mediul de viaţă cotidiană a condamnatului şi folosirea 
rezultatelor acesteia în planul individualizat de intervenţie reprezintă un factor important în 
găsirea celor mai bune metode de prevenire şi reducere a faptelor antisociale. Posibilitatea 
consilierului de probaţiune de a vizita familia, locuinţa, locul de muncă sau instituţia de 
învăţământ a persoanei condamnate prezintă un avantaj în acţiunea de prevenire şi reducere a 
devianţei şi criminalităţii, mediul de viaţă şi anturajul socioprofesional al persoanei condamnate 
fiind deseori factor de declanşare sau menţinere a conduitei antisociale a acestuia. 

 
Concluzii 
Tipologia sancţiunilor penale şi modalitatea de executare a acestora reprezintă factori 

esenţiali în încercarea de reducere a devianţei şi criminalităţii. Sancţiunile penale din tipologia 
justiţiei represive au fost construite pe principiul pedepsei aspre, al încarcerării, al izolării 
persoanei condamnate de mediul social liber, de comunitatea de apartenenţă. Această tipologie 
sancţionatorie şi-a arătat limitele eficienţei privind reducerea devianţei şi criminalităţii. 
Contagiunea penitenciară, efectele izolării din perioada încarcerării, frustrările acumulate, 
ruperea legăturilor cu comunitatea de apartenenţă, stigmatul social şi marginalizarea sunt doar 
câteva dintre efectele negative ale sancţiunilor privative de libertate, care nu reduc, ci mai 
degrabă determină un grad mai ridicat al riscului devianţei şi criminalităţii. 

În abordarea dreptului penal modern, a justiţiei restaurative, sancţiunea penală este centrată 
pe identificarea şi tratarea cauzelor care au determinat săvârşirea infracţiunii, pe refacerea 
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echilibrului dintre societate, infractor şi victimă. Sancţiunea vizează cu prioritate tratarea şi nu 
pedepsirea, ca reacţie socială la fapta penală săvârşită de către  infractor. Probaţiunea s-a dovedit 
a fi o modalitate de executare a sancţiunilor penale mult mai eficientă decât încarcerarea; 
menţinerea legăturilor persoanei condamnate cu mediul familial, social şi profesional, 
activităţile de consiliere şi supraveghere desfăşurate de către consilierii de probaţiune, precum 
şi motivaţia pozitivă a persoanei condamnate de a preţui această „a doua şansă”, reprezintă 
factori esenţiali de reducere a devianţei şi criminalităţii. 
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Rezumat 
Normele juridice trebuie exercitate de orice persoană fizică sau juridică cu bună-credinţă, în acord 

cu ordinea publică şi bunele moravuri. Constituţia României prevede, în art. 1 alin. 3, că: „România este 
stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera 
dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme” iar în  
art. 1 alin. 5 prevede că: „în România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este 
obligatorie”. Prin acest studiu ne-am propus să cercetăm şi să analizăm cum sunt respectate aceste 
prevederi constituţionale în România. 

 
Cuvinte-cheie: uzul de drept; abuzul de drept; proces legislativ; abuz procesual. 
 
Introducere 
Conform art. 1 alin. 4 din Constituţie „Statul se organizează potrivit principiului separaţiei 

şi echilibrului puterilor - legislativă, executivă şi judecătorească - în cadrul democraţiei 
constituţionale”, iar conform art. 16 din Constituţie cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a 
autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări, egalitate ce determină în mod firesc 
limitele exercitării cu bună-credinţă a dreptului, dar şi eliminarea arbitrariului şi abuzului de 
drept, pentru că nimeni nu este mai presus de lege. Toate persoanele fizice şi juridice pot uza cu 
bună-credinţă de normele legale, în condiţii de egalitate în faţa legii, fără privilegii şi fără 
discriminări, în concordanţă cu normele constituţionale. 

Cu toate acestea însă, există alunecări de la parametri constituţionali, care îşi au originea în 
unele reglementări subiective, reglementări impuse din dorinţa unor impulsuri politice sau ale 
unor părţi sau grupări politice, ori ale unor majorităţi parlamentare de conjunctură, care nu mai 
concordă cu interesul general sau naţional al societăţii, ori cu drepturile şi libertăţile prevăzute 
de Constituţie, de Declaraţia Universala a Drepturilor Omului, Pactele şi Tratatele la care 
România este parte. 

Pentru depăşirea limitelor constituţionale, în legile emise de către puterea legiuitoare, în 
speţă Parlamentul, pentru legile pe care le adoptă, şi Guvernul pentru ordonanţele sau 
ordonanţele de urgenţă pe care le emite, există pârghiile de control a neconstituţionalităţii, în 
conformitate cu normele prevăzute de Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea 
Curţii Constituţionale, dar şi de Normele de tehnică legislativă prevăzute de Legea nr. 24/2000. 

Asistăm astfel la ridicarea unor excepţii de neconstituţionalitate a unor legi, articole sau 
părţi din articolele legii, de către grupuri parlamentare înainte de promulgare, de Avocatul 
Poporului atât înainte cât şi după promulgare, sau de Preşedintele României înainte de 
promulgare, sau de către părţile aflate în judecată la instanţele judecătoreşti de toate gradele sau 
la Tribunalele Arbitrare după ce legea, ordonanţa sau ordonanţa de urgenţă a Guvernului a intrat 
în vigoare. 

Existenţa unor depăşiri ale limitelor de constituţionalitate din legi, ordonanţe sau ordonanţe 
de urgenţă sunt sancţionate de Curtea Constituţionala - instanţa de contencios constitu-
ţional - care, în urma analizei excepţiilor invocate declară după caz, prin decizii de respingere, 
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că excepţia sau excepţiile invocate sunt nefondate în raport cu criticile înaintate, sau prin decizii 
de admitere a excepţiei sau excepţiilor analizate care încalcă limitele constituţionale. 

Existenţa deciziilor de admitere a excepţiilor de neconstituţionalitate conduc la scoaterea 
din uz a textelor declarate ca neconstituţionale, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 47/1992. 

In conformitate cu dispoziţiile art. 31 din Legea nr. 47/1992, decizia prin care se constată 
neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o 
ordonanţă în vigoare este definitivă şi obligatorie. 

Conform art. 31 alin. 2, în caz de admitere a excepţiei, Curtea se va pronunţa şi asupra 
constituţionalităţii altor prevederi din actul atacat, de care, în mod necesar şi evident, nu pot fi 
disociate prevederile menţionate în sesizare. 

Astfel, asistăm la declararea unor legi în ansamblul lor ca fiind neconstituţionale, sens în 
care acestea nu mai sunt promulgate de către Preşedintele României, dacă neconstituţionalitatea 
a fost declarată de Curtea Constituţionala înainte de promulgare şi publicare în Monitorul 
Oficial al României, iar daca legea, ordonanţa sau ordonanţa de urgenţă erau în vigoare, acestea 
ies din uz.  

Conform prevederilor alin. 3 din acelaşi articol, dispoziţiile din legile şi ordonanţele în 
vigoare constatate ca fiind neconstituţionale îşi încetează efectele juridice la 45 de zile de la 
publicarea deciziei Curţii Constituţionale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, 
după caz, nu pune de acord prevederile neconstituţionale cu dispoziţiile Constituţiei. Pe durata 
acestui termen, dispoziţiile constatate ca fiind neconstituţionale sunt suspendate de drept.  

 
1. Uzul şi abuzul de drept în procesul legislativ 
Am analizat astfel situaţia în care uzul şi abuzul de drept este determinat de procesul 

legislativ al puterii legislative sau a puterii executive ce are delegat atributul de legiferare, fără 
a epuiza celelalte soluţii şi aspecte ce rezultă din Legea nr. 47/1992, privind Organizarea şi 
funcţionarea Curţii Constituţionale. 

Conform analizei, rezultă că existenţa unor reglementări din legi, ordonanţe sau ordonanţe 
de urgenţă care sunt declarate neconstituţionale, încalcă legea fundamentală şi generează 
abuzuri de drept, care conduc inevitabil la încălcarea unor drepturi şi libertăţi fundamentale ale 
omului, inclusiv condamnări ale statului român la CEDO, cu consecinţa suportării unor plăţi şi 
despăgubiri din ce în ce mai mari, de la un an la altul. 

Statistic, valoarea despăgubirilor la care a fost obligata România de către CEDO, în cauzele 
pronunţate în anul 2017 este de cca. 5.400.000 euro, valoare care este cu cca. 30% mai mare 
decât valoarea despăgubirilor din 2016. 

Putem defini abuzul de drept, ca o faptă ilicită ce constă în exercitarea drepturilor 
subiective într-un mod contrar scopului lor social economic, legii sau regulilor de convieţuire 
socială. 

In practică, cazurile cele mai caracteristice de abuz de drept sunt: exercitarea unui drept 
subiectiv exclusiv în scopul de a păgubi pe altul, de a face şicane altuia şi de a obţine foloase 
ilicite. 

Abuzul de drept se poate înfăţişa sub forma unor acte de comisiune, sau sub forma unor 
acte de omisiune, ambele forme regăsindu-se frecvent în litigiile civile sau penale aflate pe rolul 
instanţelor.  

Majoritatea drepturilor subiective consacrate prin normele dreptului civil şi ale dreptului 
penal sunt susceptibile de exercitare abuzivă, iar în urma punerii în aplicare a noilor coduri în 
materie penală (codul penal şi codul de procedură penală), prin asumarea răspunderii 
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Guvernului de la acea dată, fără dezbateri în Parlament, aşa cum prevede procedura de 
legiferare, abuzul de drept în cauzele penale a depăşit orice limită rezonabilă şi raţională, fiind 
declarate ca neconstituţionale cca. 200 de articole sau părţi din articolele din codul penal şi codul 
de procedură penală, ori numeroase soluţii legislative deja neconstituţionale, care au generat 
abuzuri şi erori judiciare grave. 

In opinia mea, sunt total ineficiente şi contraproductive prevederile legale existente în 
Codul de procedura penală privind instituţia judecătorului de cameră preliminară - Secţiunea 
a 4 - a art. 54 Cpp şi titlul II, art. 342 - 348 Cpp, procedurile de citare prevăzute de art. 353 
Cpp, procedurile de recunoaştere a învinuirii prevăzute de art. 374 şi art. 375 Cpp, condiţionate 
de recunoaşterea în totalitate a faptelor reţinute în sarcina inculpatului, fără ca instanţa să mai 
verifice şi să analizeze legalitatea şi temeinicia acuzaţiilor, a probelor, fără a aprecia toate 
elementele de individualizare a pedepselor prevăzute de art. 74 Cp, a circumstanţelor atenuante 
şi agravante prevăzute de art. 75-79 Cp, ori a cauzelor de neimputabilitate prevăzute de  
art. 23-31 Cp. 

În legătură cu presupunerea rezonabilă că o persoană a săvârşit o infracţiune, precum şi 
analiza cazurilor care împiedică punerea în mişcare şi exercitarea acţiunii penale prevăzute de 
art. 15 şi 18 Cpp, în practică se constată abuzuri şi erori judiciare - unele destul de grave - care 
nu sunt înlăturate decât în procente minimale, nici în căile de atac ordinare, dar nici in căile 
de atac extraordinare, dovada evidentă oferind-o condamnările primite pe cazuri sau hotărâri 
pilot de la CEDO, an de an tot mai numeroase. 

Abuzul de drept este limitat prin art. 17 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, 
care prevede în mod imperativ că „nici o dispoziţie din prezenta Convenţie nu poate fi 
interpretată ca implicând, pentru un stat, un grup sau un individ, un drept oarecare de a desfăşura 
o activitate sau de a îndeplini un act ce urmăreşte distrugerea drepturilor sau a libertăţilor 
recunoscute de prezenta Convenţie sau de a aduce limitări mai ample acestor drepturi şi libertăţi 
decât acelea prevăzute de această Convenţie”. 

 
2. Determinarea caracterului abuziv al actelor de procedură 
Doctrina a identificat condiţiile ce trebuiesc îndeplinite cumulativ, pentru determinarea 

caracterului abuziv al oricărui act de procedură, acestea fiind1: 
1. partea care săvârşeşte actul abuziv este titularul dreptului procedural şi are capacitate 

procesuală pentru a-l exercita; 
2. dreptul procedural este exercitat în limitele sale externe, aşa cum sunt definite de lege. 

Dacă s-ar depăşi limitele externe, actul ar fi ilegal. Distincţia între actul ilegal şi cel abuziv o 
constituie tocmai scopul pentru care este întocmit, dacă utilizarea este conformă cu spiritul legii, 
aşa cum s-a arătat mai sus; 

3. este alterat scopul dreptului procedural, astfel încât acesta din urmă serveşte scopul celui 
care face abuz de drept, iar nu interesul pentru care a fost reglementat de lege; 

4. dreptul procedural este exercitat cu rea-credinţă, titularul acestuia având ca obiectiv prin 
exercitarea/întocmirea actului (respectiv, având reprezentarea şi urmărind) tocmai producerea 
unui rezultat vătămător părţii adverse; 

5. ca urmare a exercitării abuzive a dreptului, să fi fost încălcate drepturile procesuale ale 
unei alte părţi (de pildă, nedepunerea în termen a raportului de expertiză, fără a exista motive 

                                                            
1 Gabriel Boroi, coord, Delia Narcisa Teohari, Marius Eftimie şi altii, Noul cod de procedura civila – comentariu 

pe articole, Editura Hamangiu, 2013, vol. I, p. 42. 
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întemeiate pentru întârziere, determină încălcarea dreptului părţilor, la soluţionarea procesului 
într-un termen rezonabil). 

 
3. Manifestări ale abuzului procesual 
Printre acţiunile şi omisiunile calificate ca materializări ale abuzului procesual, amintim: 
a. formularea cu rea-credinţă a unei cereri (principale, accesorii, adiţionale, incidentale, 

privind exercitarea unei căi de atac) evident netemeinice, cu scopul de a şicana partea adversă 
ori pentru discreditarea acesteia; prevederile art. 275 C. proc. civ. 1865 (preluate şi de art. 454 
NCPC) au ca obiectiv tocmai descurajarea formulării unor acţiuni în scop exclusiv de şicanare 
a pârâtului 

b. formularea cu rea-credinţă a unei cereri de recuzare ori de strămutare; 
c. obţinerea, cu rea-credinţă, a citării prin publicitate a oricărei părţi; 
d. contestarea, cu rea-credinţă, de către autorul ei, a scrierii sau a semnăturii unui înscris ori 

a autenticităţii unei înregistrări audio sau video; 
e. obţinerea, cu rea-credinţă, a unor măsuri asiguratorii (ce au păgubit partea adversă) de 

către reclamant, căruia i s-a respins ulterior cererea; 
f. neaducerea de către parte (din motive imputabile) a martorului încuviinţat, la termenul 

fixat în acest scop de instanţă; 
g. invocarea, cu rea-credinţă, a excepţiei de neconstituţionalitate, în scopul exclusiv de a 

tergiversa judecata (ceea ce va conduce la respingerea cererii de sesizare a Curţii 
Constituţionale), 

h. refuzul nejustificat al expertului desemnat, de a primi lucrarea sau nedepunerea lucrării 
în termenul fixat, ori refuzul de a da lămuririle cerute; 

i. refuzul părţii de a se prezenta la şedinţa de informare cu privire la avantajele medierii, în 
împrejurarea în care a acceptat, potrivit legii; 

j. refuzul ori omisiunea unei autorităţi sau a altei persoane de a comunica, din motive 
imputabile ei, la solicitarea instanţei şi la termenul fixat în acest scop, datele care rezulta din 
actele şi evidenţele celor dintâi. 

Toate acestea, împreună cu sancţiunea specifică (limitele minime şi maxime ale amenzii), 
aplicabilă in concreto, sunt prevăzute la art. 187 şi 188 NCPC. 

 
4. Abuzul de drept în materie civilă 
In privinţa abuzului de drept în materie civilă, fac excepţie doar drepturile subiective prin 

a căror exercitare, indiferent de condiţiile în care aceasta are loc, nu se lezează interesele altuia 
sau ale societăţii, (de exemplu dreptul unui coproprietar de a cere lichidarea stării de 
coproprietate). 

Abuzul de drept se poate manifesta foarte agresiv în relaţiile contractuale ce au la bază 
aşa - zisele contracte de adeziune, în care una sau mai multe părţi beneficiază de un sprijin 
sistemic al unor autorităţi si/sau instituţii, ori persoane juridice cu o poziţie dominantă pe piaţă. 

Astfel pot fi exemplificate contractele băncilor de creditare a persoanelor fizice sau juridice 
române, indiferent de statutul lor juridic, cu capital românesc sau străin, în care există un 
dezechilibru major între drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor, în care băncile practică 
clauze dilatorii, dobânzi volatile, comisioane de tot felul care nu au nici o justificare logică şi de 
bună credinţă, obligativitatea persoanelor ce angajează credite de a se asigura la societăţi de 
asigurare din acelaşi sistem cu banca ori la societăţi „agreate în mod special de bancă” etc. 

O situaţie abuzivă deosebită o reprezintă societăţile de creditare tip IFN (întreprindere 
financiară nebancară) care practică aceleaşi abuzuri ca cele prezentate mai sus, dar de o 
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intensitate şi virulenţă deosebit de mare, şi care, în cooperare cu diverse societăţi de „recuperare” 
se comportă ca unii „cămătari” din marile clanuri mafiote care propagă teroarea şi coordonează 
operaţiunile de deposedare de bunuri imobile sau bunuri de valoare mare deţinute de 
împrumutaţi, folosind avantajele instituţionale create pentru bănci, (ex. băncile fac acte de 
creditare bancară iar IFN urile fac activităţi comerciale, activitatea băncilor este supusă 
controlului Băncii Naţionale a României, dar IFN-urile nu sunt supuse controlului BNR etc.). 

Abuzurile în acest domeniu sunt practici curente, nejustificate, dovada fiind valorile 
excesive ale profitului realizat, profit care este externalizat în străinătate în mod indirect prin 
aplicarea politicilor de prestări de servicii nematerializate, gen contracte foarte oneroase de 
asistenţă, de consultanţă, know-how, de evaluare etc., dar şi de susţinerea făţişă din partea unor 
instituţii ale statului, gen BNR, instanţe, executori judecătoreşti, societăţi de recuperare. 

Instanţele judecătoreşti în general favorizează excesiv pe „recuperatorii de creanţe” şi pe 
executorii judecătoreşti, sunt încuviinţate executările silite a unor contracte de creditare, fără ca 
să existe la dosar o dovadă minimală a caracterului de creanţa certa, lichidă şi exigibila, a unor 
sume însuşite sau impuse unilateral de bănci, a operării necorespunzătoare în contabilitatea 
băncii a sumelor plătite de către împrumutaţi în sensul că prima dată, din sumele încasate 
înregistrează comisioane şi alte dobânzi, penalităţi volatile şi subiective - ex. dobânzi robor, 
euribor, libor, urmând ca rata aferenta creditului să fie acoperită din ce în ce mai puţin, apoi 
urmând declararea anticipată a scadentei întregului contract, cu cesionarea unor sume abstracte 
şi stabilite unilateral la societăţi de recuperare, uneori această manevră de cesionare fiind făcută 
succesiv şi la câte 2-4 alţi recuperatori, fără a fi respectate clauzele licite ale contractului, care 
apoi sunt puse în executare silită prin intermediul executorilor judecătoreşti. 

În practică s-au întâlnit situaţii în care acelaşi contract de creditare a fost executat silit de 
mai multe ori, cu concursul ilicit al unor executori judecătoreşti de către mai mulţi recuperatori 
de creanţe, care şi-au cesionat succesiv creanţele cumpărate de la bănci, fără a fi făcute 
notificările legale. 

Vânzările de creanţe de la bănci la recuperatorii de creanţe de obicei sunt evaluate şi 
tranzacţionate cu valori între 0,5% – 8% din valoarea creanţei, se fac contracte de cesiune pentru 
un număr mare de debitori, uneori de mărimea zecilor sau chiar depăşind 100 de debitori, cu o 
anumită valoare a onorariului unor avocaţi, onorariu care este apoi repetitiv impus integral la 
executare silită prin intermediul executorilor judecătoreşti şi nu proporţional, ceea ce reprezintă 
o acţiune ilicită de îmbogăţire fără justa cauza. 

Asemenea operaţiuni imorale şi ilicite au afectat excesiv climatul economic şi social din 
România, a împins spre faliment sute şi mii de agenţi economici, fără ca instituţiile statului să 
protejeze corespunzător consumatorul (putem nominaliza BNR, Curtea de Conturi, Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Consumatorului, Oficiul de Spălare a Banilor, Ministerul Public, 
Ministerul Justiţiei, DIICOT, Avocatul Poporului, Guvernul, Parlamentul etc.). 

O asemenea stare negativă este susţinută de sistemele de organizare şi funcţionare din 
domeniul băncilor, existând de cele mai multe ori o relaţie de complicitate de natura capitalului 
sau a administrării, exemplu societatea mama are mai multe alte societăţi în subordine cu statut 
de filiale sau sucursale, gen investiţii, construcţii de locuinţe, de asigurare, de furnizare diverse 
produse şi servicii dar şi bănci de genul IFN, între acestea existând relaţii de capital pe verticală, 
relaţii multiple de administrare, relaţii comerciale directe sau contractuale, între toate băncile 
grupului fiind legături de complicitate imorale, supapa de reglaj a profitului şi a sumelor ce 
urmează să fie expatriate reprezentând-o IFN -urile care nu sunt controlate corespunzător de 
BNR şi nici de alte instituţii ale statului.  
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Situaţii similare se regăsesc în contractele de asigurare, reasigurare, unde se exagerează cu 
clauzele de excludere a plăţii riscului asigurat, dar şi în contractele de furnizare utilităţi, 
telefoane, energie electrică, gaz metan, apa, canalizare, salubritate etc. 

Furnizarea de energie electrică, energie termică, gaz metan este lăsată nepermis de mult în 
zona de reglementare a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aceste 
categorii de servicii fiind distorsionate şi inechitabile, mai ales prin politicile de preţuri şi tipuri 
de contracte, dar şi prin mecanismele de calculare şi facturare, cel mai strident mod abuziv de 
facturare regăsindu-se la gazul metan, unde se introduc formule de calcul ce nu au nimic raţional 
cu o livrare echitabilă, de exemplu transformarea metrilor cubi în kw şi introducerea în calcul a 
parametrului de putere calorică superioară, valoare stabilită unilateral şi neconforma cu 
realitatea, de cele mai multe ori o singură dată pe lună şi numai la un „anumit” loc de prelevare, 
fără ca să existe posibilitatea consumatorului de a verifica acest lucru, ara a demonstra real 
valoarea acestui parametru, care este mult mai mic decât puterea calorifică a gazului metan 
furnizat, sau a puterii medii calorifice din perioada de furnizare şi facturare. 

În acest domeniu, furnizorii folosesc nepermis de mult politicile de intimidare a 
consumatorilor prin preavizare de întrerupere a furnizărilor dar şi prin întreruperi în furnizare, 
cu obligarea consumatorului de a plăti furnizorului alte sume suplimentare de rebranşare sau 
reconectare etc., deşi de cele mai multe ori facturile invocate ca neplătite nici nu ajung la 
consumator până la termenul de scadenta a plăţii, din cauza organizării defectuoase a acestei 
prestaţii de comunicare facturi. 

În domeniul furnizării de energie electrică regăsim înscrişi pe facturi parametri ce nu au 
nimic comun cu o relaţie de furnizare echitabilă şi cunoscută, mai ales pentru consumatori, de 
genul energie activa CR-JT, energie activă CPC, contribuţie cogenerare, certificate verzi, 
rezervare, accize necomerciale, penalităţi, dobânzi penalizatoare, expediţii facturi, toate aceste 
componente fiind incluse la finalul facturii în total energie activă, la care se adaugă TVA. 

Mecanismul de stabilire a preţului energiei electrice furnizate este unul netransparent şi 
necredibil. 

Pentru funcţionarea unei economii reale de piaţă statul trebuie să se impună prin stabilirea 
unor reglementări echitabile, cel puţin în domeniul păstrării valorii banilor aflaţi în circulaţie 
dar şi a valorii furnizărilor de utilităţi - gen energie electrică, gaz metan, accize etc., componente 
care pot face ca activitatea de producţie să se poată dezvolta în condiţii de piaţă rezonabile. 

Nu în ultimul rând poate fi apreciată ca fiind un abuz de drept, modalitate în care alte 
instituţii impun taxe şi impozite, atât la nivelul instituţiilor centrale cât şi la nivel teritorial, zonal, 
judeţean, local etc. 

 
Concluzii 
Orice activitate economico-socială trebuie să se bazeze pe reglementari echitabile, 

accesibile, simple şi uşor de urmărit şi pus în aplicare. 
Trebuie să se ajungă la restructurarea actelor de reglementare şi la eliminarea actelor de 

natura administrativă care uneori adaugă la lege. 
Respectarea Constituţiei, a normelor de tehnica legislativă este o necesitate. 
Respectarea hotărârilor pilot şi a celorlalte hotărâri CEDO trebuie să fie urmată de măsuri 

reparatorii de natura legislativă, dar şi de acţiuni în regres pentru recuperarea daunelor şi 
prejudiciilor produse. 

În activitatea instanţelor trebuie să se renunţe la copierea motivaţiilor din alte hotărâri, 
trebuie limitată tendinţa unor judecători de a refuza să judece realitatea fondului, judecând 
numai pe excepţii şi trebuie limitat rolul acestor excepţii. 
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Trebuie mărită posibilitatea de administrare a probatoriilor şi în căile de atac ordinare sau 
extraordinare, trebuiesc lărgite motivele de admisibilitate a căilor de atac ordinare şi extraor-
dinare, iar Consiliul Superior al Magistraturii trebuie să revină la misiunea reală de garant al 
înfăptuirii justiţiei în România, Inspecţia Judiciară trebuie să fie activa şi să dispună măsuri de 
restabilire a încrederii justiţiabililor în actul de justiţie dar să ofere petenţilor şi şansa de a avea 
acces la o cale extraordinară de atac, atunci când normele de drept substanţial şi de drept 
procedural au fost inculcate în judecată respectivelor dosare. 

Aplicarea efectivă a hotărârilor pilot pronunţate de CEDO, prin emiterea de reglementari 
cu statut de lege, evitarea proliferării normelor administrative infralegale. 

Procedura hotărârii pilot are, mai întâi, scopul de a ajuta România ca parte contractantă, să 
îşi îndeplinească rolul care îi revine în sistemul Convenţiei, rezolvând acest tip de probleme 
structurale sau sistemice la nivel naţional, recunoscându-le astfel persoanelor în cauză drepturile 
şi libertăţile definite în Convenţie. Astfel, statul le oferă acestor persoane un remediu mai rapid 
şi, în acelaşi timp, înlesneşte sarcina Curţii Europene a Drepturilor Omului şi facilitează 
repararea cea mai rapidă şi eficientă a unei disfuncţionalităţi ce afectează protecţia dreptului 
convenţional în cauză în ordinea juridică internă dar care elimină cauzele repetitive care au 
aceiaşi problemă structurală sau sistemică, răspunzând crintei soluţionării mai rapide a cauzelor 
în raport cu interesele reclamanţilor de a obţine o despăgubire rapidă pentru încălcarea 
drepturilor garantate de Convenţie şi interesele Curţii Europene de a-şi diminua volumul de 
muncă. 
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Rezumat 
O bună perioadă de timp, terorismul a fost şi mai este încă privit ca infracţiune, ca exercitare 

extremă a violenţei pentru obţinerea unor efecte în stradă, în lumea interlopă, în mediile corupte. 
Precizările care s-au făcut ulterior cu privire la încadrarea terorismului în sistemul acţiunilor politice 
aduc o oarecare claritate în judecarea actelor de acest tip. Având determinaţie politică, terorismul este 
război, şi anume război asimetric. Definiţia clausewitziană potrivit căreia războiul este continuarea 
politicii prin alte mijloace rămâne valabilă. Deşi terorismul poate fi definit foarte bine, aşa cum este 
uneori definit şi războiul, ca sfârşit al politicii.  

 
Cuvinte-cheie: terorism; fenomen social; război; internaţionalizare; structuri militare/nemilitare. 
 
1. Introducere 
Ca formă a violenţei în planul relaţiilor social-politice, terorismul este la fel de vechi ca şi 

istoria umanităţii. În decursul vremurilor şi sub o formă sau alta, terorismul şi-a făcut simţită 
prezenţa în rândurile majorităţii popoarelor. S-a manifestat prin acte de violenţă, care au trezit 
în conştiinţa oamenilor revoltă şi indignare, având de regulă, consecinţe negative asupra 
dezvoltării normale a relaţiilor sociale. Ca fenomen s-a impus în epoca modernă.  

„Teroarea revoluţionară” iniţiată de dictatura iacobină în timpul revoluţiei franceze 
(1793-1794), precum şi „teroarea roşie”, prin care s-a impus partidul bolşevic din Rusia după 
preluarea puterii în urma loviturii de palat din octombrie 1917, au avut ca principal obiectiv 
intimidarea sau lichidarea fizică a adversarilor politici. Iată de ce, până la sfârşitul primului 
război mondial, terorismul a fost considerat ca fenomen de stânga. În perioada interbelică, 
acţiunile teroriste au fost iniţiate în principal de grupuri separatiste de dreapta, aşa cum a fost de 
exemplu, cel al ustaşilor care doreau independenţa Croaţiei.  

Până în 1945 nu au existat acţiuni teroriste sistematice în Europa, deşi  în unele state s-au 
manifestat destul de riguros, cum a fost în Rusia sovietică, Croaţia, Spania şi România. Propor-
ţiile violenţei au avut ca principală consecinţă vătămarea stabilităţii relaţiilor normale de convie-
ţuire paşnică, a legăturilor diplomatice, culturale şi economice, desfăşurate în conformitate cu 
normele şi principiile dreptului internaţional.  

Internaţionalizarea terorismului, începută în urmă cu peste trei decenii, află în zilele noastre 
punctul culminant. Momentul „11 septembrie 2001” - fixat în memoria colectivă internaţională 
prin cruzimea fără precedent a actului terorist şi prin proporţiile nemaiîntâlnite ale mediatizării 
de care s-a bucurat - reprezintă începutul unei noi ere, atât în ceea ce priveşte dimensiunea 
fenomenului terorist, cât şi în privinţa reacţiilor statelor lumii faţă de actele de terorism. 
Acţiunea declanşată de Statele Unite ale Americii, denumită în majoritatea covârşitoare a 
articolelor de presă şi a celor ştiinţifice „războiul” sau „cruciada împotriva terorismului” este o 
astfel de reacţie, cea mai amplă din istoria omenirii şi din istoria terorismului contemporan. Ca 
fenomen ce pune întreaga suflare omenească faţă în faţă cu spectrul suprimării individuale şi cu 
cel al războiului la scară planetară, într-un moment în care normele juridice internaţionale sunt 
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aproape de forma lor maximă, terorismul se află, în mod cert, pe primul loc al scalei 
periculozităţii sociale. 

În ultimă instanţă, acţiunea teroristă de la 11 septembrie 2001 îndreptată împotriva Statelor 
Unite ale Americii pune sub semnul întrebării o multitudine de concepte fundamentale ale 
relaţiilor interumane. Dacă până la acea dată persoanelor acuzate de comiterea actelor de 
terorism li se respectau, în principiu, drepturile la momentul în care erau depistate, reţinute şi 
condamnate, poziţia actuală a Statelor Unite încearcă să modifice radical viziunea asupra 
terorismului, asupra legislaţiei internaţionale în materie şi asupra drepturilor atentatorilor şi ale 
victimelor. Între luptătorii Jihadului islamic, ce îşi poartă aşa-numitul „război sfânt”, pe de o 
parte, şi principala putere a lumii, purtătoare a „cruciadei” împotriva terorismului de cealaltă 
parte, omenirea se află în faţa unui conflict dintre două lumi diferite, dintre două civilizaţii, a 
cărui amploare nu a fost anticipată de analiştii care s-au aplecat asupra acestui aspect şi care au 
încercat de-a lungul timpului să ofere o previziune. 

Ceea ce se uită însă, atunci când problema terorismului internaţional este adusă în discuţie 
– datorită în principal amplorii neobişnuite a evenimentelor de la 11 septembrie 2001 – este 
faptul că terorismul reprezintă, în realitate, o ameninţare mult mai complexă, mai nuanţată, care 
îmbracă numeroase forme şi faţă de care considerarea războiului împotriva statelor din lumea 
arabă cunoscute ca focare ale terorismului internaţional drept „război împotriva terorismului” 
nu este altceva decât o minimalizare, frecventă, de altfel, în special în opinia publică. Cele mai 
recente convenţii internaţionale în domeniul combaterii terorismului (dincolo de presupunerile 
nefondate răspândite de mass-media, conform cărora Statele Unite ale Americii au folosit 
prilejurile oferite de semnarea acestora pentru „a trage spuza pe turta proprie”) au încercat să 
ajungă la o cuprindere juridică mai adecvată decât cele folosite până în prezent în materie de 
terorism, să redefinească terorismul astfel încât premisele oferite să confere oricărui demers de 
prevenire şi combatere ale acestuia un fundament solid, valabil pentru majoritatea acţiunilor ce 
vor fi întreprinse. 

Această sarcină este, totuşi, deosebit de dificil de realizat, având în vedere sincopele apărute 
de fiecare dată când s-a încercat cuprinderea fenomenului terorist în limitele unei definiţii 
operaţionale. Este unanim recunoscut faptul că o definiţie universal valabilă a terorismului nu a 
existat niciodată, fiecare stat şi fiecare sistem juridic fiind nevoit să adapteze diversele precizări 
la propriile necesităţi şi la propriile probleme de soluţionat în acest domeniu. 

 
 2. Apărarea (protecţia) împotriva terorismului. Războiul antiterorist 
Dacă terorismul este război, apoi acest război este de un tip deosebit, necunoscut până 

acum.  
Este un război care se caracterizează prin: - lipsa unui teatru anume, mai exact, extinderea 

teatrului de confruntare la nivelul întregii planete şi chiar în cosmos; - ciberspaţialitatea; - marea 
diversitate a acţiunilor; - folosirea omului ca armă, ca mijloc de luptă; - lipsa de coordonare 
strategică unitară; - intempestivitatea; - surprinderea; - menţinerea iniţiativei strategice prin 
acţiuni surprinzătoare, desfăşurate cu repeziciune, oriunde şi oricând. 

„Mai întâi, dacă un astfel de război există, acesta este de o cu totul altă natură decât cele pe 
care le cunoaştem noi până în prezent, cu doi adversari sau blocuri  bine identificate care se 
înfruntă după reguli cunoscute, în mod esenţial cu forţe militare, oameni şi material. Avem aici, 
pe de o parte, o coaliţie care tinde puţin câte puţin să devină universală (ceea ce constituie o 
configuraţie inedită) şi, pe de altă parte, fie un individ sau un grup încă neidentificat cu claritate, 
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şi o entitate multiformă, terorismul, care acţionează cu mijloace non-militare şi după forme fără 
precedent. 

Acest război este deteritorializat. Noţiunea de teritoriu, chiar şi de stat, era fundamentală în 
conflictele trecutului: fiecare protagonist se identifica cu un teritoriu unde se implantau grosurile 
forţelor militare; se căuta cucerirea de teritorii sau apărarea de teritorii. Aici (este vorba de 
atacurile din 11 septembrie 2001 n.n.) a fost vizat teritoriul american, dar nu pentru a fi cucerit 
(cel mult, s-a căutat «pedepsirea» pentru felul său de a fi). Cât despre riposta americană, 
aceasta-şi defineşte cu greu ţintele, teritoriul pe care să-l lovească, căci adversarul este 
deteritorializat: (...)  

Acest război este asimetric. Deja am subliniat asimetria culturală, care opune iluminaţii 
care nu au nici un fel de teamă de moarte (dimpotrivă, îşi fac un titlu de glorie din a muri cum 
se vede în Sri Lanka sau în Palestina) occidentalilor care caută, din contră, să radieze moartea, 
şi mai ales moartea violentă, din peisajul lor mintal. Asimetria se observă şi în mijloacele 
folosite: avioane civile, dirijate contra unor turnuri civile, faţă de portavioane sau rachete care, 
în pofida numărului lor şi nivelului tehnologic, sunt puţin adaptate unui conflict asimetric; 
singure forţele speciale, mijloacele de informaţii şi poliţia teritorială, ca şi embargourile 
financiare fiind de natură să aducă un pic de simetrie în aceste mijloace şi, deci, să aducă 
oarecare succese”1. 

Războiul terorist, astfel privit, necesită o ripostă pe măsură, dar nimeni nu este pregătit 
pentru o astfel de ripostă, pentru că nimeni nu s-a gândit vreodată că terorismul – care nu era 
decât o formă extremă de protest sau de supunere prin voinţa celui mai puternic – ar putea deveni 
război, şi încă război planetar. Şi astăzi, mulţi analişti se îndoiesc de o astfel de dimensiune dată 
terorismului. Poate că, într-un fel, asta s-a şi dorit: să se creeze imaginea unei ameninţări 
permanente, a unui război permanent, cu care lumea să se lupte, vrând-nevrând, până în pânzele 
albe … 

Totuşi, atacurile de la 11 septembrie au existat. Ameninţarea teroristă nu mai este o glumă, 
nu mai este o simplă formă de protest sau un mod de a supune lumea folosit odinioară de 
legiunile romane şi existent încă şi astăzi în mentalitatea unor puteri, dar sub altă formă şi sub 
alte formule.   

„Actele de război produse la 11 septembrie 2001 contra Statelor Unite au depăşit terorismul 
obişnuit. O veritabilă reflecţie strategică şi militară trebuie să fie angajată pentru a determina ce 
mijloace şi ce strategii sunt necesare democraţiilor noastre pentru a contracara în mod eficient 
această ameninţare. Lupta împotriva terorismului internaţional nu este numai o problemă de 
securitate interioară care afectează anumite ţări, ci ea constituie o veritabilă provocare strategică 
lansată împotriva democraţiilor noastre şi valorilor noastre” - spune un general francez2. 

Este limpede că problema combaterii terorismului cere altfel de soluţii decât cele de până 
acum. Este vorba de o altfel de concepţie, de o altfel de reacţie, de o altfel de strategie. Pentru 
că terorismul nu mai este ce a fost. El devine o ameninţare foarte gravă, ale cărei consecinţe pot 
degenera în monstruozităţi. 

„Folosirea forţei trebuie să urmărească o logică de finalitate. (…) Astăzi, strategia militară 
trebuie să fie concepută şi aplicată după noi modele. Este vorba de a combina, în totalitatea 
teatrelor de operaţii şi potrivit unui ritm impus de adversar, acţiuni de natură foarte diversă, 

                                                            
1 De nouvelles formes de guerre?, de Paul-Ivan de Saint Germain, fost director al F.R.S., 26.09.2001, 

www.frstrategie.org. 
2 La guerre contre le terrorisme, de Christian Delanghe, general (r) de corp de armată, 18.09.2001, 

www.fr.strategie.org. 
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fizice şi altele, realizate de formaţii articulate şi angajate sub formă de «vectori operaţionali» 
dimensionaţi şi ajustaţi potrivit obiectivelor selecţionate şi efectelor dorite.”3 

 
3. Structuri de reacţie împotriva terorismului 
 
3.1. Structuri nemilitare. Terorismul a fost considerat până acum o treabă a poliţiei şi, 

eventual, a unora din forţele speciale. Forţele speciale n-au fost create totuşi pentru combaterea 
terorismului, ci pentru acţiuni militare speciale, în special pentru cercetare, obţinere de infor-
maţii, diversiune şi acţiuni în adâncimea dispozitivului inamic, la sute de kilometri, de mare 
importanţă şi de mare risc.  

Practic, în afara structurilor de informaţii şi a celor de ordine internă şi de ordine publică, 
nu există, la ora actuală, structuri viabile care să combată terorismul internaţional. Convenţiile 
încheiate şi celelalte documente internaţionale au avut toată grija să deceleze între actele 
teroriste - care au fost considerate acţiuni ale unor extremişti pentru a obţine unele avantaje: 
bani, eliberarea unor camarazi etc. - şi acţiunile cu conotaţie politică. Se dorea să nu se amestece 
lupta pentru libertăţi democratice (îndeosebi din ţările care, pe vremea aceea, erau comuniste şi 
din ţările lumii a treia) şi mişcările teroriste care, în viziunea legiuitorului internaţional, erau 
altceva. 

Viziunea s-a schimbat, terorismul se consideră o ameninţare asimetrică la adresa întregii 
lumi şi, ca atare, lumea va trebui să-şi constituie structuri de protecţie şi de combatere a acestei 
ameninţări.  

Acestea se cer realizate atât la nivel internaţional, cât şi la nivel naţional şi constau în 
principiu în: 

- legislaţie foarte clară şi rapidă în domeniu, la care să adere, pe cât posibil, toate statele 
şi toate naţiunile, care să scoată definitiv terorismul în afara legii şi să instituie o reacţie mondială 
a lumii civilizate, a întregii lumi, împotriva lui; 

- structuri integrate (la nivelul comunităţilor internaţionale şi la niveluri naţionale) pentru 
descoperirea şi combaterea organizaţiilor teroriste şi a acţiunilor acestora; 

- structuri ale societăţii civile, care să ducă la eradicarea, prin mijloace culturale şi ale 
educaţiei civice a terorismului din viaţa societăţilor.      

 
 3.2. Structuri militare 
A. Forţe Speciale. Forţele speciale nu au fost  create pentru acţiuni antiteroriste. Ele nu sunt 

nici dotate şi nici pregătite pentru astfel de misiuni. Oricum, misiunile de acest tip nu cer o 
pregătire la nivelul excepţional la care se instruiesc aceste forţe. Forţele speciale sunt structuri 
de război, destinate să îndeplinească misiuni excepţionale, de mare dificultate, în adâncimea 
dispozitivului inamic, să culeagă informaţii, să dirijeze mijloacele de lovire, să ajute la manevra 
strategică de forţe şi mijloace, să creeze faptul împlinit, să scoată rapid din luptă punctele-cheie 
ale dispozitivului advers etc.  

Or, războiul antiterorist cere mai întâi un sistem riguros de depistare, supraveghere şi 
anihilare rapidă a reţelelor, organizaţiilor, bazelor de antrenament şi logistice, şcolilor şi 
infrastructurilor teroriste şi a celor adiacente, a acţiunilor teroriste, oriunde ar fi ele. Pentru 
aceasta, este nevoie de un sistem integrat de supraveghere la nivelul întregii planete, cu reţele şi 

                                                            
3 La guerre contre le terrorisme, de Christian Delanghe, general (r) de corp de armată, 18.09.2001, 

www.fr.strategie.org. 
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structuri în fiecare ţară în parte, în fiecare colţişor de lume. Forţele militare speciale (sau o parte 
dintre acestea) pot fi elemente de lovire, de anihilare, de supraveghere şi de diversiune.  

În situaţia în care forţele speciale vor primi şi astfel de misiuni, este limpede că ele trebuie 
să fie integrate, ca module, într-un sistem de supraveghere şi de reacţie mult mai larg, iar modul 
de acţiune va fi probabil cel adecvat. Dacă forţa principală a terorismului constă în surprindere 
şi în folosirea ca armă a elementului uman, atunci contracararea unor astfel de acţiuni trebuie să 
se facă tot prin folosirea elementului uman în surprinderea şi anihilarea structurilor teroriste. 
Oricum, ele trebuie urmărite peste tot, aşa cum au procedat israelienii  după atentatul asupra 
lotului lor sportiv de la Olimpiada din 1972. Au căutat peste tot grupul palestinian care a 
desfăşurat acest atentat şi l-au anihilat până la unul.       

B. Structuri militare obişnuite. Structurile militare obişnuite nu sunt destinate pentru lupta 
împotriva terorismului. Dar, în condiţiile date, ele pot fi instruite şi pentru astfel de misiuni. În 
acest caz, un program de pregătire pentru războiul de tip antiterorist ar trebui să cuprindă: 

- teme de cunoaştere detaliată a fenomenului terorist, a ameninţărilor de acest gen şi a 
modalităţilor de acţiune; 

- teme de pregătire a forţelor pentru a desfăşura acţiuni de cercetare-supraveghere, de 
căutare şi de nimicire a elementelor şi reţelelor teroriste; 

- teme care să antreneze trupele pentru acţiuni de acest tip desfăşurate în localităţi, în 
păduri, în locuri aglomerate sau părăsite, atât pe teritoriul naţional, cât şi în compunerea unor 
forţe multinaţionale; 

- teme de salvare-evacuare şi acordare a primului ajutor în cazul unor atacuri teroriste;  
- alte teme care ţin de pregătirea grupurilor, echipelor, echipajelor şi altor structuri militare 

pentru acţiuni de apărare împotriva atacurilor teroriste, de protecţie a populaţiei şi valorilor şi, 
respectiv, pentru desfăşurarea unor acţiuni ofensive împotriva organizaţiilor, cuiburilor, bazelor 
de antrenament şi altor structuri de tip terorist.     

 
Concluzii 
Considerăm că terorismul este o problemă a oamenilor care plonjează într-o logică a urii 

fără limite, pentru care toate valorile ce fundamentează societatea noastră occidentală şi mai 
ales respectul faţă de viaţa umană nu mai au curs. Terorismul are o plajă foarte largă de scopuri, 
obiective şi nu poate fi redus la ceea ce s-ar numi patologie socială. Dar el este un produs al 
societăţii omeneşti, vine din interiorul civilizaţiilor şi se prezintă ca o trecere la limită, ca un 
summum al acumulărilor negative. Uneori este vorba de grupuri teroriste locale care caută pur 
şi simplu să utilizeze terorismul pentru a-şi procura resursele necesare ducerii războiului lor de 
guerilă. Studiile de mai sus au arătat că frontiera între infracţiunea de drept comun şi terorism 
este flexibilă. Este ceea ce, într-un anume sens, s-a observat în Asia Centrală unde s-a procedat 
la sechestrarea occidentalilor (în vederea răscumpărării lor) şi în Yemen. Bătălia pentru resurse, 
mondializarea informaţiei şi a economiei - atât cea „pozitivă”, necesară şi folositoare oamenilor, 
naţiunilor şi statelor, cât şi cea „negativă”, profitabilă doar pentru lumea subculturală/interlopă, 
pentru criminalitate, trafic de droguri etc., adică pentru partea socială distructivă - produce efecte 
dintre cele mai ciudate. 

Mai considerăm că terorismul se prezintă ca un fenomen social extrem de complex, 
constând din manifestarea spectaculoasă a violenţei, cu scopul de a atrage atenţia, a înspăimânta, 
a chinui şi a impune un anumit tip de comportament, uneori, pur şi simplu pentru a teroriza, 
printr-o gamă foarte diversificată de acţiuni-limită, în care omul este deopotrivă armă şi victimă, 
călău şi condamnat. Terorismul are cauze şi efecte. El se prezintă ca un aisberg, care ameninţă 
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nu numai cu ceea ce se vede, ci mai ales cu ceea ce nu se vede. Poate avea explicaţii, nu însă şi 
justificări sau raţiuni suficiente. Terorismul frizează iraţionalul. El nu este înfruntare sau 
confruntare, ci anormalitate, ură, patologie socială, inteligenţă criminală, mârşăvie. Sunt 
posibile multe definiţii ale terorismului. Cele mai multe dintre ele au aceleaşi elemente comune. 
În încercarea noastră de a ne axa pe studiul aspectelor legale ale contra-terorismului, vom folosi 
următoarea definiţie a terorismului. Aşadar, ameninţarea sau folosirea violenţei ilegale de o 
grupare nonstatală cu intenţia de a intimida sau constrânge un grup, populaţia, sau guvern a unui 
stat pentru atingerea unor obiective politice, sociale sau religioase. 
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Rezumat 
Ca faptă ilicită şi infracţiune, evaziunea fiscală, aşa cum se cunoaşte, corespunde situaţiei prin care 

persoanele fizice şi juridice se sustrag de la plata taxelor şi impozitelor. Ca fenomen, evaziunea fiscală 
se întâlneşte pretutindeni, la nivel naţional şi internaţional. În România, evaziunea fiscală, alături de 
corupţie este o infracţiune cu caracter economic extrem de răspândită. Deşi, statul trebuie să aibă cel 
mai activ rol în prevenirea şi combaterea oricăror acte de evaziune fiscală şi corupţie, acesta se dovedeşte 
a fi total neputincios în faţa acestui fenomen. Şi aceasta din cauza mentalităţilor, care se dovedesc a fi 
cele mai rezistente la schimbare. 

 
Cuvinte-cheie: comportament fiscal; presiune fiscală; evaziune fiscală; corupţie; efecte perverse; 

mentalitate. 
 
Introducere 
Într-o exprimare succintă, evaziunea fiscală poate fi definită ca un act de intenţie a 

contribuabilului (persoană fizică sau juridică) de a se sustrage de la plata impozitelor. Acest 
fenomen are ca efect direct diminuarea veniturilor la bugetul statului. 

Există şi puncte de vedere mai incitante1, cum ar fi: „Evaziunea fiscală reprezintă moda-
litatea prin care subiecţii economici răspund presiunii fiscale, atunci când aceasta depăşeşte un 
anumit prag considerat necesar pentru iniţierea, menţinerea şi dezvoltarea afacerii sau a oricărei 
activităţi lucrative, precum şi în legătură cu averea sau veniturile lor curente”. În continuare, se 
afirmă că evaziunea nu este o componentă a economiei subterane ci, mai degrabă, se află la 
interfaţa inerentă a economiei subterane cu economia fiscalizată. 

În acelaşi context, un alt punct de vedere2 susţine că evaziunea fiscală este una dintre 
„bolile” societăţilor moderne, alături de „economia subterană”, de corupţie etc. 

Din cele prezentate mai sus, deducem că evaziunea fiscală este o reacţie de răspuns, sub o 
multitudine de forme concrete de manifestare, care derivă din modalităţile de implementare a 
politicii fiscale a statului, atât ca dimensiune şi structură, dar şi ca dinamică. 

 
1. Aspecte comune privind comportamentul fiscal 
Politica fiscală a statului se transpune în practică prin strategia guvernului, care stabileşte 

obiectivele privind prelevările fiscale la buget, dar şi ansamblul de măsuri şi acţiuni în legătură 
cu administrarea veniturilor bugetare. 

Comportamentul fiscal - ca reacţie la politica fiscală - trebuie analizat în dubla sa ipostază: 
- pe de o parte, acţiunea în domeniul impunerii fiscale (a aparatului de stat specializat), dar 

şi în administrarea veniturilor bugetare (Ministerul Economiei şi Finanţelor, ANAF, Trezorerie 
etc.); 

                                                            
1 Dinga Emil: Consideraţii teoretice privind evaziunea fiscală, Librăria online Libris.ro 
2 Berinde Mihai: Conformitatea - Cheia unei afaceri de succes, Editura Expert, Bucureşti, 2014. 
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- pe de altă parte, răspunsul contribuabilului, persoană fizică sau juridică, cel care 
suportă/plăteşte prelevările fiscale către stat. 

În acest context, considerăm că este necesar să definim mai intâi raportul juridic fiscal care, 
în final, este şi cauză şi efect al comportamentului fiscal. Raportul juridic fiscal, ca raport social 
reglementat de norme de drept public (Codul de procedură fiscală, Legea finanţelor publice, 
Legea bugetară anuală etc.) cuprinde în conţinutul său drepturile şi obligaţiile fiscale ce revin 
părţilor - ca subiecte de drept fiscal - în aplicarea prevederilor legislaţiei fiscale. 

Subiectele raportului juridic fiscal: 
- subiectul activ: Statul, reprezentat de MEF, prin ANAF şi unităţile administrativ – 

teritoriale (judeţe, municipii, oraşe şi comune); 
- subiectul pasiv: contribuabilul (persoană fizică sau juridică), suportatorul/plătitorul 

prelevărilor fiscale. 
Plătitorul impozitului este persoana obligată să efectueze calcularea şi plata impozitului 

către buget. El poate fi suportatorul impozitului sau altă persoană, de regulă, angajatorul, care 
are obligaţia să plătească în numele angajaţilor săi (în cazul impozitelor directe) sau 
consumatorul final (în cazul TVA). 

Deci, conţinutul acestui raport juridic este dat de relaţiile financiare care se formează în 
procesul de instituire şi percepere a prelevărilor fiscale (impozite, contribuţii, taxe etc.) datorate 
bugetului de stat. El este un raport juridic inegal între părţi, deoarece natura lui este una 
obligaţională, în conţinutul său cuprinzând: 

a. dreptul de creanţă fiscală al statului, ca subiect activ care devine creditor prin titlul de 
impunere emis de organul fiscal; 

b. obligaţia fiscală corelativă ce revine contribuabilului, ca subiect pasiv, care devine 
debitor faţă de bugetul statului, prin decizia de impunere a organului fiscal, care ţine loc de titlu 
executoriu. 

Cu alte cuvinte, putem spune că esenţa raportului juridic fiscal este impunerea, adică 
procedura fiscală prin care obligaţiile cu conţinut patrimonial ale contribuabilului către bugetul 
de stat, devin creanţe fiscale ale statului. De aceea, impunerea fiscală trebuie să corespundă 
condiţiilor economico-sociale concrete din fiecare ţară şi din fiecare perioadă de dezvoltare. 

Impunerea, ca parte a politicii fiscale a statului trebuie, în orice moment, să concilieze două 
tendinţe diametral opuse, privind comportamentul fiscal: 

- pe de o parte, preocuparea statului, care doreşte tot mai multe venituri la buget, pentru 
acoperirea cheltuielilor publice; 

- pe de altă parte, preocuparea cetăţenilor, care doresc o impozitare sustenabilă (minimală), 
în concordanţă cu nivelul de trai, dar şi un tratament nediscriminatoriu şi civilizat din partea 
autorităţilor fiscale; 

Un sistem fiscal modern trebuie să permită educarea şi informarea rapidă a contribuabililor 
privind obligaţiile lor fiscale, în legătură cu întocmirea corectă şi la timp a declaraţiilor de 
impunere, a înregistrării corecte în evidenţele contabile a veniturilor şi a cheltuielilor aferente 
activităţilor desfăşurate, precum şi referitor la pedepsele şi sancţiunile aplicabile în situaţia 
încălcării legii. De asemenea, procedura fiscală cere aparatului fiscal să propună măsuri de 
adaptare a tehnicilor fiscale şi de îmbunătăţire a legislaţiei, ori de câte ori constată disfuncţio-
nalităţi în sistem. 

Implementarea normelor fiscale nu poate fi făcută de amatori, ci de specialişti atestaţi în 
domeniu şi selectaţi pe criterii de profesionalism, dintre persoane cu un grad înalt de moralitate 
şi bine motivate. Statul trebuie să vegheze permanent asupra bunei funcţionări a fiscalităţii, 
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pentru că între economie şi puterea publică există foarte multe interdependenţe şi influenţe 
reciproce. Bugetul public este dependent de economia reală, acolo unde se creează valoare 
adăugată. Şi în economia privată şi în economia publică acţionează interese complexe care se 
intersectează. Dacă, din punct de vedere economic interesele sunt private, din punct de vedere 
politic interesele trebuie să fie publice şi nu private sau partinice. 

Deoarece, procesele economice sunt întotdeauna anterioare normelor metodologice, legile 
sunt făcute fără o analiză temeinică a fenomenelor economice şi, de aceea, se modifică foarte 
des, pentru că nu surprind profund şi în complexitatea lor aspectele luate în calcul, aspecte care 
sunt susceptibile în transformări rapide. În felul acesta, pot apărea disfuncţionalităţi care 
generează un comportament evazionist ca reacţie de rezistenţă la impozit sau, şi mai grav, 
repulsie faţă de impozite. 

 
2. Cauzele şi efectele evaziunii fiscale 
Dreptul de a stabili impozite aparţine autorităţilor publice, ca subiectiv activ al raportului 

fiscal. Disfuncţionalităţile care pot apărea în cadrul politicii fiscale a statului pot genera multiple 
situaţii de inechitate fiscală care, la rândul ei, influenţează comportamentul fiscal în două 
moduri: evaziune fiscală şi repercusiune fiscală. 

Dacă evaziunea fiscală înseamnă sustragerea, prin eludarea legii, de la plata impozitelor, 
repercusiunea fiscală nu înseamnă neapărat încălcarea legii. Ea înseamnă transferul sarcinii 
fiscale, de la plătitor la suportator, prin diverse „inginerii financiare”. Plătitorul îşi recuperează 
impozitul plătit din preţul produselor vândute sau al tarifelor serviciilor prestate. Când 
transpunerea sarcinii fiscale se realizează de la vânzător la cumpărător, repercusiunea este 
progresivă, iar când se realizează invers, de la cumpărător la vânzător (se cumpără mai ieftin), 
repercusiunea este regresivă. 

Deoarece ea nu aduce atingere directă veniturilor statului, nu reprezintă a prioritate pentru 
politica fiscală, ci doar, pentru practicienii şi teoreticienii din domeniu. 

Dintre cauzele evaziunii fiscale, menţionăm: 
a. mărirea excesivă a sarcinii fiscale, care provoacă o reacţie de respingere a plătitorilor de 

impozite; 
b. legislaţie fiscală ineficientă (incoerentă, instabilă şi neclară, cu multe inadvertenţe, 

lacune şi excepţii), care permite sustragerea de la plata impozitelor; 
c. o educaţie fiscală insuficientă a contribuabililor (lipsa de informare şi necunoaştere a 

legislaţiei şi a obligaţiilor ce le revin, dar, şi indolenţa şi atitudinea de sfidare din partea unora 
dintre ei); 

d. birocraţia şi atitudinea negativă a funcţionarilor fiscali şi, uneori, excesul de zel al 
acestora; 

e. comportament psihologic deviant al plătitorilor de bună credinţă, care observă, zi de zi, 
că statul este un prost gospodar al banului public; 

f. repartizarea inechitabilă a cotelor de impozitare pe grupe de venituri şi categorii de 
contribuabili. 

Vom face referire succintă la fiecare din acest cauze ale evaziunii fiscale. 
În legătură cu sarcina fiscală menţionăm că, indiferent cât de mare sau mică este aceasta, 

contribuabilul va avea întotdeauna intenţia de a-şi păstra o parte cât mai mare din venit, avere 
sau afacere şi să o „protejeze” de la impunere, nu neapărat prin mijloace ilicite. Facem referire 
aici la facilităţile fiscale, excepţii de la lege, lacune legislative - toate fiind atrăgătoare şi vânate 
de orice contribuabil. 
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De asemenea, antreprenorii vor investi acolo unde eficienţa este maximă şi unde profiturile 
sunt afectate de impozite într-o măsură cât mai mică. 

În legătură cu ineficienţa legislaţiei, menţionăm că politica fiscală a statului, care ţine cont 
doar de nevoia de resurse la buget, fără a-i „fideliza” şi pe contribuabili, poate duce la alterarea 
raporturilor fiscale şi naşterea unor controverse grave între contribuabil şi autorităţile publice. 

Se vorbeşte chiar de necesitatea apariţiei tribunalelor fiscale, care să descongestioneze actul 
de justiţie, în general, şi asigurarea unei aplicări unitare a legislaţiei fiscale, extraordinar de 
stufoasă. 

Printre modalităţile de sustragere de la plata impozitelor, deja cunoscute, amintim: - 
conducerea incorectă şi incompletă a contabilităţii; - majorarea cheltuielilor deductibile / 
nedeductibile; - neînregistrarea tuturor veniturilor; - neplata obligaţiilor fiscale la buget a 
persoanelor fizice, cu sau fără PFA etc. 

În legătură cu educaţia fiscală a contribuabililor, menţionăm că aceasta constituie un factor 
important în influenţarea comportamentului evazionist, deoarece depinde de structura 
psihologică şi culturală a mediului social în care trăieşte un anumit individ şi, în care el îşi 
desfăşoară activitatea. Este vorba aici de conceptul „pasagerului clandestin”, un concept mai 
larg susţinut de James M. Buchanan, care se referă la acel individ care beneficiază de bunuri şi 
servicii publice (consumate în comun), fără a contribui la finanţarea costurilor sociale, aferente 
acestor bunuri. Astfel, subiectul economic încearcă să beneficieze de avantajele pe care le poate 
extrage din mediul economic şi social, fără a plăti costul de procurare a acestor avantaje. Autorul 
ajunge la concluzia că „interesul public” este rezultatul agregării intereselor private dintr-o 
societate. 

Suntem de părere că nivelul de educaţie şi civism fiscal pot influenţa în bine aplicarea 
politicii fiscale a statului, astfel: creşterea eficienţei sistemului de impunere prin colectarea în 
cea mai mare parte a veniturilor la buget şi prin reducerea modalităţilor de sustragere de la plata 
obligaţiilor fiscale, generate de sistem, regândirea obligaţiilor fiscale ale cetăţeanului faţă de stat 
şi crearea unui climat adecvat, în cadrul raportului fiscal, între autoritatea publică şi contribuabil. 

În legătură cu comportamentul psihologic deviant al plătitorilor de bună credinţă, 
menţionăm că fenomenul evaziunii are o mare forţă de contagiune pentru acei contribuabili care 
observă că evazioniştii nu au suportat costuri mari (sau deloc) pentru comportamentul lor şi, 
mai mult, nu au suportat nici rigorile legii penale. Această forţă de contagiune este deosebit de 
consistentă, în unele cazuri, ea depinzând îndeosebi de factori culturali şi sociali, dar şi 
instituţionali. 

În legătură cu inechitatea fiscală, menţionăm că sistemul fiscal trebuie să asigure o aşezare 
echitabilă a sarcinilor fiscale, pe categorii de contribuabili, pe total, dar şi pe structură şi, în 
acelaşi timp, să obţină un randament fiscal ridicat, prin colectarea la buget a tuturor creanţelor 
fiscale ale statului. Urmărind doar acumularea de venituri fiscale la buget, fără a ţine cont de 
legităţile obiective ale economiei sociale de piaţă, statul, prin politica sa fiscală, va deveni 
principalul perturbator al funcţionării normale a economiei naţionale. 

Dintre inechităţile fiscale menţinute în legislaţia din ţara noastră, fără a ţine cont de puterea 
de cumpărare a populaţiei, menţionăm doar două: 

1. cota unică de impozitare, chiar dacă este „ajustată” prin deduceri fiscale, asigură avantaje 
doar celor cu venituri mari; 

2. impozitele indirecte, prin amploarea lor, cum este cazul TVA; aceeaşi pâine, consumată 
zilnic, costă un leu şi pentru cel cu multe milioane şi pentru cel cu puţine milioane în buzunar. 
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În economiile occidentale (mai ales în SUA), bugetul naţional se bazează pe impozitele 
directe, care afectează mai puţin puterea de cumpărare, faţă de impozitele indirecte. 

Impozitarea consumului la un sfert din valoarea produsului, cum a fost în perioada 
2012- 2016, înseamnă fiscalizare excesivă, înseamnă tiranie fiscală, şi impotenţa unor autorităţi 
de stat, lipsite de viziune şi crez politic, dar mai ales fără sentimente de apartenenţă la naţia pe 
care o domină, fără să o poată conduce. 

Printre efectele evaziunii fiscale menţionăm:  
- efecte financiare - care conduc la diminuarea veniturilor statului şi, implicit, la 

disfuncţionalităţi în realizarea investiţiilor publice; 
- efecte sociale - care înseamnă surse mai puţine pentru finanţarea politicilor naţionale 

privind educaţia şi cercetarea, sănătatea, protecţia socială etc.; 
- efecte politice - care înseamnă neîncrederea populaţiei în propria guvernare; 
Efectul direct şi vizibil al evaziunii fiscale este creşterea presiunii fiscale. 
 
3. Presiunea fiscală 
Sistemul fiscal este direct dependent de creşterea trebuinţelor publice ale statului şi ale 

comunităţilor locale. De aceea, finanţele statului sunt în strânsă legătură cu situaţia lui 
economică, politică şi socială. Trebuie avută în vedere permanent relaţia directă cu 
contribuabilul, ca parte a raportului fiscal, pentru a face ca impozitele să fie suportabile şi să 
respecte principiul echităţii fiscale. De asemenea, impozitele să fie colectate în totalitate la buget 
şi, mai ales, să fie cheltuite cu responsabilitate şi eficienţă, ţinând cont de priorităţile naţionale. 

Economia naţională este un complex interactiv de interese, interne şi externe, care nu poate 
funcţiona eficient decât prin stabilirea unor principii care să fie respectate de toată 
lumea - contribuabili şi autorităţi publice. 

În centrul economiei naţionale trebuie să stea întreprinderea, care lucrează în economia 
reală şi produce valoare adăugată. Ori, întreprinderea trebuie să facă faţă tuturor acestor 
interese - economice şi politice, interne şi externe - şi să se integreze în sistemul general al pieţei. 
Schimburile de bunuri şi servicii dintre agenţii economici, conform legilor pieţei, reprezintă 
condiţia de existenţă a acestora, indiferent că sunt mai mari sau mai mici. 

Prin activitatea lor, agenţii economici declanşează la nivel macroeconomic fluxuri 
economice, sub mai multe forme: fluxuri materiale (reale), care, la rândul lor, generează fluxuri 
monetare (de lichidităţi) şi, apoi, fluxuri financiare, care întreţin creditorii bancari şi fiscali 
(statul). 

În acelaşi timp, politica fiscală a statului trebuie să ţină cont de efectele globalizării (tiranul 
mondial), deoarece multinaţionalele (firme şi bănci) sunt principalii jucători pe piaţa 
românească. Prin restricţiile impuse de UE, statul nu mai poate acţiona de unul singur pentru a 
subvenţiona produsele româneşti, firmele autohtone sau sectoare de activitate din economia 
naţională. 

De aceea, este imperios necesar ca politica fiscală a statului să fie în strânsă legătură cu 
politica de cheltuieli a statului (politica bugetară), deoarece guvernele au tendinţa de a „impozita 
pentru a cheltui”, fără a gestiona eficient resursele financiare publice. Politica bugetară trebuie 
să aibă ca obiectiv stimularea pregătirii şi ocupării forţei de muncă printr-o coerentă politică de 
investiţii la nivel macroeconomic. Numai aşa economia reală va putea finanţa corespunzător 
bugetul statului. 

Prelevările fiscale percepute de la contribuabili constituie elemente de presiune fiscală, cu 
atât mai mult, cu cât ponderea lor în valoarea adăugată sau în cifra de afaceri este mai mare. 
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Când această pondere depăşeşte anumite limite rezonabile - optimul fiscal - randamentul 
prelevărilor obligatorii scade, manifestându-se forme de rezistenţă din partea contribuabililor. 

Rata presiunii fiscale este un indicator economic ce scoate în evidenţă proporţia în care 
veniturile şi capitalurile impozabile dintr-o ţară trec printr-un proces de distribuire obligatorie 
pentru întreţinerea statutului. 

Astfel, creşterea TVA-ului, în 2012, de la 19% la 24% a făcut ca evaziunea fiscală să fie 
mai profitabilă, mai ales în zonele de graniţă ale României. De aceea, încasările la buget, din 
TVA au scăzut foarte mult: în 2012 - 11,2 miliarde Euro, faţă de 19,6 miliarde Euro, iar în 
2013 - 11,91 miliarde Euro, faţă de 20,2 miliarde Euro, prevăzute în buget (date INS). 

De menţionat că, evaziunea fiscală este mai vizibilă la firmele mari şi, mai ales, la cele de 
stat, care speculează lacunele legislative şi fac evaziunea direct, sub protecţia autorităţilor de 
control şi a factorilor de decizie de la nivel politic. 

Economistul american, Arthur Laffer exprimă grafic efectul presiunii fiscale prin Curba 
care-i poartă numele. De regulă, suma prelevărilor obligatorii este o funcţie crescătoare a ratei 
presiunii fiscale, dar numai până la un anumit prag maximal (care corespunde nivelului maxim 
al Curbei), după care devine o funcţie descrescătoare a acestei rate. Astfel, Laffer ajunge la 
concluzia că prelevările obligatorii foarte mari diminuează randamentul impozitelor, conform 
graficului de mai jos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În zona Z1, cota de impozitare este considerată normală şi nu ridică probleme, până la 

punctul C - cota optimă de impozitare. 
În zona Z2, considerată inadmisibilă, orice creştere a presiunii fiscale dincolo de punctul 

optim (C) şi până la punctul maxim (M) - oficial, prevăzut în lege - impunerea fiscală nu este 
sustenabilă şi nu atrage după sine venituri la buget. 

Ca urmare, reprezentarea grafică nu mai este o linie crescătoare, după punctul (C), ci 
descrescătoare, pentru că impozitarea este excesivă. 

Arthur Laffer ajunge la concluzia că o fiscalitate dură şi inegală generează dificultăţi mari 
în evoluţia economiei naţionale. De aceea, reducerea cotelor de impozitare pe obiect de 
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activitate trebuie să se facă concomitent cu lărgirea bazei de impozitare, deoarece relaxarea 
fiscală duce la reducerea economiei subterane (nefiscalizate). 

În condiţiile extinderii fenomenului de internaţionalizare a infracţionalităţii economico-financiare, 
evaziunea fiscală devine o problemă de maximă importanţă, aflată în atenţia organismelor din 
diferite state, dar şi în vizorul organismelor internaţionale, în special, datorită componentei 
transfrontaliere a fenomenului. 

Acţiunile desfăşurate de structuri ale crimei organizate din domeniul economic, favorizate 
de lipsa de claritate legislativă, precum şi de slăbiciunile administraţiilor fiscale, conduc la mari 
dezechilibre între cerere şi ofertă pe pieţele oficiale, mai ales prin intermediul pieţelor şi a 
preţurilor paralele. În felul acesta, resursele financiare publice sunt mult diminuate prin 
evaziune, fapt ce conduce la mărirea deficitelor bugetare, deoarece contul curent al balanţei de 
plăţi este influenţat negativ ca urmare a transferurilor ilegale de capital în afara ţării. 

Gradul ridicat de specializare a infracţiunilor de evaziune fiscală reclamă, pentru prevenirea 
şi combaterea lor, efortul concertat al mai multor instituţii ale statului: Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice, Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei 
Române, Direcţia Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF, Parchetul General, 
Departamentele economice ale serviciilor secrete din România. 

La nivel european, acţionează ca organisme de specialitate Oficiul European de Luptă 
Antifraudă (OLAF) şi Parchetul european, pentru coordonarea domeniului luptei antifraudă. 
Totodată, Uniunea Europeană supervizează regulile fiscale naţionale pentru a garanta coerenţa 
politicilor europene vizând piaţa unică. 

În acelaşi timp, Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) - for 
interguvernamental dedicat identificării şi evaluării modului de aplicare a politicilor naţionale 
privind asigurarea creşterii economice sustenabile şi stabilităţii sociale - utilizează instrumente 
de acţiune specifice dreptului internaţional privind politica fiscală a statelor, având ca pârghie 
de implementare constrângeri economice. 

La nivel naţional, acţionează Consiliul Fiscal, ca autoritate independentă, înfiinţată în baza 
Legii responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 şi care îşi propune să sprijine activitatea 
Guvernului şi a Parlamentului în cadrul procesului de elaborare şi derulare a politicilor 
fiscal-bugetare şi să promoveze transparenţa şi sustenabilitatea finanţelor publice. 

De asemenea, Consiliul Fiscal are ca atribuţie să publice un raport anual, care să analizeze 
derularea politicii fiscal-bugetare din anul precedent faţă de cea aprobată prin bugetul anual. 

 
Concluzii 
Într-o carte despre Marcus Tullius Cicero cu titlul „Cum se conduce o ţară” sau Ghid antic 

pentru liderii moderni - autorul, Philip Freeman, spune că Cicero rămâne cel mai mare om de 
stat al Romei. Printre cele zece principii susţinute de Cicero şi lăsate posterităţii, vom aminti 
doar două, şi anume: 

Principiul nr. 7: Nu majora impozitele decât dacă este absolut necesar. Guvernul trebuie 
să garanteze că indivizii pot păstra ceea ce le aparţine şi nu să le redistribuie averea. În acelaşi 
timp, el condamnă concentrarea averilor în mâinile unui grup restrâns de persoane şi afirmă că 
este de datoria unei ţări să asigure cetăţenilor săi serviciile de bază şi securitatea. 

Principiul nr. 10: Corupţia distruge o naţiune. Lăcomia, mita şi frauda distrug o ţară din 
interior, făcând-o slabă şi vulnerabilă. Corupţia nu este doar un viciu moral, ci o ameninţare 
concretă care îi demoralizează pe cetăţeni sau, în cel mai rău caz, le alimentează furia şi dorinţa 
de a declanşa o revoluţie. 
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Cu asemenea oameni de stat nu trebuie să ne mire faptul că Imperiul Roman a marcat în 
cel mai înalt grad istoria lumii, iar din legislaţia sa avem de învăţat şi astăzi. 

În final, vrem să facem referire la cartea sociologului francez Raymond Boudon, care a 
expus ideile sale sub titlul „Efecte perverse şi ordine socială”, apărută la Paris în 1993 şi tradusă 
în România în 1998. 

Cu cât reglementările din societate sunt mai numeroase şi mai complicate, dând naştere la 
confuzii şi interpretări personale, cu atât mai mult se deschide calea acţiunilor personale sau de 
grup, care se conjugă între ele şi produc efecte emergente (care străbat sistemul şi răbufnesc din 
acesta, precum apa din izvor). Multe dintre aceste efecte sunt aşa-zis „perverse”, nedorite de 
nimeni, dar care, totuşi apar pentru că nu au fost urmărite în mod explicit. 

Făcând referire la evaziunea fiscală, tragem concluzia că nu efectele sunt perverse, ci 
cauzele, însele, sunt perverse, iar printre cele mai perverse cauze ale evaziunii şi corupţiei sunt 
mentalităţile. 

Mentalităţile oamenilor reprezintă cea mai profundă structură culturală a unei comunităţi, 
cea mai durabilă, dar şi cea mai rezistentă la schimbare. 

Max Weber susţinea că raportul dintre etică şi politică trebuie judecat în funcţie de două 
percepte, fundamental diferite: o etică a convingerilor şi o etică a responsabilităţii. Acestea se 
interferează pentru că „politica se face cu capul”, dar şi cu pasiunea şi angajarea afectivităţii. 

Vreme îndelungată, politicienii au considerat că omul este pentru societate ceea ce atomul 
este pentru materie, împrumutând de la fizică atât modelul (după Max Weber), cât şi criteriile 
ştiinţifice şi numeroase instrumente analitice (ex: statistică economică, econometrie etc.). Însă, 
aceşti „manageri publici” au uitat faptul că, între timp, fizica a „spart” atomul, descoperind 
incertitudinea cuantică, ireversibilitatea şi istoria, chiar în inima materiei - atomul! 

Prin urmare, este rândul politicienilor să facă acelaşi pas, acelaşi salt în vidul politic. În 
felul acesta, vor descoperi că ceea ce era considerat „pervers” reprezintă, de fapt, un proces de 
normalitate. 
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Rezumat 
Fenomenul imigraţionist contemporan a avut o evoluţie, care a uimit nu doar mediile politice din 

Europa, dar a creat o stare generală de panică în rândul populaţiei civile din aproape toate statele membre. 
În această lucrare mi-am propus sa îmi focalizez atenţia asupra cauzelor, care au declanşat acest fenomen, 
precum şi a pârghiilor şi mecanismelor legale, pe care statele membre ale Uniunii Europene le au cu 
privire la reaşezarea la nivel macro-social a valorilor europene. 
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Introducere 
Societatea contemporană, mult mai bine definită din punct de vedere legal, atât în plan 

naţional, cât şi la nivel european şi internaţional, a traversat o perioadă de timp, în care nevoile 
individului s-au completat cu necesităţile comunitare, dezvoltate la nivel macro-, care au avut o 
consecinţă firească şi concretă asupra sistemului de valori ocrotite de legislaţia în vigoare.  

Diverşi factori au contribuit la această „reaşezare” a cadrului normativ în materie, care pare, 
mai mult ca oricând, apt să facă faţă provocărilor actuale venite din partea indivizilor, ca un 
răspuns la schimbările petrecute în cele mai vaste domenii de activitate.  

Iată că, în acest context, perioada pe care o traversăm este mai mult ca oricând marcată de 
un proces al temerilor faţă de schimbările care sunt pe cale să se producă, astfel încât nu ne 
rămâne decât să conştientizăm fenomenul imigraţiei, care face obiectul prezentei lucrări, 
precum şi consecinţele produse, care sunt din cele mai variate şi, uneori, cu urmări din cele mai 
neplăcute pentru întreaga societate contemporană.  

Din aceste considerente, nu putem să nu ne aplecăm cu nostalgie asupra trecutului, dar, în 
acelaşi timp, suntem obligaţi să punem în balanţă cele mai mari realizări în plan legislativ, care 
au marcat dezvoltarea constantă a ţărilor europene, ţări care au ales un viitor comun în cadrul 
construcţiei europene.  

Dincolo de aceste chestiuni de ordin legislativ, alte aspecte legate de fenomenul crimi-
nalităţii organizate la nivel transnaţional, precum şi aspecte legate de fenomenul imigraţionist 
şi de modul cum acesta s-a dezvoltat la etapa contemporană mai mult ca oricând, vor fi analizate 
în cadrul secţiunilor următoare.  

 
1. Metodologie  
Cercetarea prezentei teme a fost realizată cu analizarea prevederilor legale în materie de 

imigraţie internaţională, precum şi a lucrărilor ştiinţifice ale unor cercetători în domeniu, atât 
din Europa, cât şi din Statele Unite ale Americii [1]. 

Toate aceste acte normative au în vedere hotărârile adoptate de statele membre în ceea ce 
priveşte implementarea unor măsuri şi a unor programe în domeniul luptei împotriva imigraţiei 
ilegale şi a realizării unei strânse cooperări în domeniul combaterii acestui fenomen.   
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De asemenea, măsurile prevăzute în programele comunitare au menirea de a combate 
angajările ilegale ale cetăţenilor din state terţe, spre exemplu. În cazul în care angajatorii nu 
respectă reglementările comunitare privind interzicerea angajărilor cetăţenilor din statele terţe, 
aceştia pot fi sancţionaţi cu amenzi, al căror cuantum este stabilit de fiecare stat membru [2]. 

Drept principale metode de cercetare, au fost folosite cu precădere metoda analitică şi 
sinteza, metoda logică comparativă şi, nu în ultimul rând, metoda sistematică. Cercetarea se 
fundamentează exclusiv pe o abordare calitativă, studiul cantitativ nefăcând obiectul prezentei 
cercetări. Din studiul acestor lucrări de referinţă reiese că imigraţia clandestină şi migraţia în 
Europa sunt fenomene care se compun din două elemente, aşa cum terminologia o arată, dar 
împreună converg către noţiunea de crimigraţie. Aceasta a fost şi este ţinută în obiectivul 
factorilor de decizie, atât în plan european, cât şi în plan internaţional, care depun eforturi uriaşe 
pentru reducerea pe cât posibil sau chiar pentru a stopa fenomenul.  

Din acest considerent, pot afirma că problematica imigraţiei şi a migraţiei urmată de 
criminalitate este una de actualitate.  

În literatura de specialitate, se face deseori confuzie între migraţie şi imigraţie [3]. În fapt, 
cele două noţiuni sunt diferite. Aceste concepte, deşi diferite din punct de vedere teoretic, au o 
componentă comună în plan practic. Condiţia ca această componentă să se producă este aceea 
ca migraţia să fie urmată de criminalitate.  

De jure, migraţia este un fenomen legal, însă, când este produsă în scop infracţional, apare 
acel fenomen de crimigraţie.  

De facto, acest aspect face să deosebească cele două fenomene. Din aceste considerente, 
atât migraţia, cât şi imigraţia, fac obiectul de studiu al prezentei lucrări şi, din acest punct de 
vedere, acestea nu pot fi analizate separat. Cu toate acestea, trebuie să avem în vedere trăsăturile 
definitorii particulare pentru fiecare dintre aceste două fenomene, evidenţiind astfel specifi-
citatea fiecăreia dintre acestea, prin metodele la care am făcut referire mai sus.  

Baza teoretică a acestei lucrări este fundamentată pe rezultatele lucrărilor unor autori 
consacraţi în domeniu.   

 
2. Premise ale dezvoltării fenomenului imigraţionist contemporan 
Dezvoltarea, fără precedent, a fenomenului imigraţionist contemporan este o realitate a 

zilelor noastre, pe care nu considerăm că mai este necesar să o argumentăm [4]. Ceea ce revine 
cercetătorului este doar să abordeze problematica respectivă din cel puţin două punte de vedere. 
Pe de-o parte, este vorba despre configurarea premiselor dezvoltării fenomenului imigraţionist, 
apărut în plan European şi în plan internaţional [5], iar pe de altă parte, aceste aspecte se referă 
la consecinţele produse de acest fenomen atât de răspândit la momentul actual. Aceste din urmă 
chestiuni fac să se amplifice şi mai mult dorinţa de a pune în balanţă efectele gândite nu doar 
din punctul de vedere al minimizării lor, ca o consecinţă a implicării factorului decizional, al 
organelor legislative şi judiciare, dar şi din perspectiva maximizării acestora, caz în care trebuie 
propuse soluţii concrete. În literatura de specialitate s-a apreciat, că în acest din urmă caz, se 
face deosebirea între migraţie şi imigraţie, ca un răspuns la acest factor al maximizării procesului 
de acceptare a cetăţeniei multiple [6]. Mai mult decât atât, este relevant modul în care este 
prezentată teoria imigraţionistă de a „adapta concepţia teritorială de cetăţenie pentru 
expatriaţi” [7]. De aici, aşa zisul concept al „quasi-cetăţeniei”, reîmprospătând dimensiunea 
externă a conceptului etno-cultural al cetăţeniei.  

Este adevărat, că cele două elemente componente ale criminalităţii transnaţionale sunt 
imigraţia şi migraţia, şi că cele două alcătuiesc la rândul lor crimigraţia [8]. Aceasta implică 
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principiile dreptului penal şi strategia judiciară de securitate în domeniul migraţiei [9]. Cu toate 
acestea, conceptul nu epuizează problematica în discuţie, ci doar o compatibilizează cu noile 
prevederi legislative în materie de crimigraţie, care „sunt implementate nemijlocit, îngheţând 
componenta timp-spaţiu spre minimizare sau amână dezbaterile şi cercetarea judiciară” [10].  

Într-o reconfigurare a puterilor, toate aceste noţiuni au inevitabil un impact major asupra 
legislaţiei naţionale a statelor ai căror factori decizionali sunt implicaţi în procesul de prevenire 
şi combatere a fenomenului criminalităţii de orice fel, indiferent de care este forma de mani-
festare a acestuia [11]. Am avea, din acest punct de vedere, un factor comun care declanşează 
fenomenul imigraţionist, este vorba despre criminalitate.  

 
3. Consecinţele produse de fenomenul imigraţionist 
Fenomenul imigraţionist este unul care s-a dezvoltat foarte mult în ultima perioadă de timp. 

Nu mai puţin de trei rute ale imigraţiei clandestine s-au format în Europa sau în zonele limitrofe, 
care au repercusiuni asupra statelor europene. Din acest considerent, trebuie să precizăm, că,  
cel mai frecvent, rutele de imigranţi vizează nordul Africii, care facilitează traversarea Mării 
Mediterane, în dorinţa acestora de a ajunge în ţările din vestul Europei.  

Cel de-al doilea coridor de penetrare a spaţiului european are ca „poartă” de intrare Grecia, 
aceasta fiind preferată de imigranţii din Asia, în special din Afganistan, Siria, precum şi celelalte 
ţări de conflict din regiune.  

În final, cea de-a treia rută de imigraţie clandestină vizează România, Bulgaria şi Ungaria, 
ţări care sunt în vizorul imigranţilor veniţi din aceleaşi ţări de origine sau din fostele republici 
sovietice, prin Ucraina şi Republica Moldova.  

Toate aceste mişcări clandestine ale populaţiei, din ţările lor de origine, către statele din 
vestul Europei, produc consecinţe serioase în societăţile statelor de destinaţie, atât din punct de 
vedere social, cât şi din punct de vedere economic şi, nu în ultimul rând, din punctul de vedere 
al siguranţei umane, aşa cum se va vedea în cele ce urmează [12].   

Discutând despre siguranţa cetăţeanului, care este, de departe, una dintre valorile 
fundamentale ale construcţiei europene, consacrată în documentele de referinţă adoptate de 
instituţiile Uniunii Europene, nu putem să nu remarcăm faptul că, în ceea ce priveşte ultimul val 
imigraţionist, produs încă din anul 2015, această valoare a avut foarte mult de suferit [13]. 
Cetăţenii europeni din ţările de destinaţie preferate de imigranţi au fost puşi în situaţii din cele 
mai dificile, fiind victime ale unor infracţiuni mărunte, de regulă săvârşite în stradă, până la 
agresiuni îndreptate împotriva femeilor, inclusiv cele de viol. Au fost raportate, în cursul anului 
2016, mai multe astfel de fapte infracţionale, cele mai multe dintre acestea fiind săvârşite în 
Germania, Franţa, Marea Britanie, Belgia.  

De asemenea, actele teroriste s-au intensificat, atât ca mod de operare infracţional, cât şi ca 
gravitate a consecinţelor produse. Atacuri tot mai variate şi mai bine organizate au avut lor 
recent la Bruxelles, Manchester şi Paris. Cele mai multe dintre acestea au fost săvârşite în cadrul 
unor evenimente organizate, la care au participat mase mari de oameni. Spre exemplu, în cadrul 
unui concert, organizat în Marea Britanie de un artist pop din Statele Unite ale Americii, atacul 
terorist s-a soldat cu victime, tineri şi minori, unii dintre aceştia cu vârste de 13-14 ani.  

Consecinţele produse în acest context sunt, implicit, rezultatul fenomenului imigraţionist, 
care a cuprins întreaga Europa. Acestea pot fi completate cu alte astfel de cazuri de criminalitate, 
inclusiv cea desfăşurată în mod transnaţional, care vizează mai multe state, de regulă statele 
membre ale Uniunii Europene. Acestea, fiind parte a Spaţiului Schengen, permit transferul 
persoanelor şi mărfurilor fără graniţe şi fără control la frontiere.  
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Concluzii 
Suntem, la momentul actual, martorii unor evenimente sociale cu repercusiuni majore în 

societăţile statelor din vestul Europei.  
Fenomenul imigraţiei este, din acest punct de vedere, dezvoltat la cote alarmante, ceea ce 

face să scadă foarte mult încrederea cetăţenilor europeni în programele concepute de autorităţile 
administrative şi judiciare de la nivel naţional şi european. În cazurile concrete, prezentate în 
mai sus, acestea s-au dovedit a fi ineficiente.  

Mai mult decât atât, sistemul de valori din cadrul Uniunii Europene s-a depreciat vizibil în 
ultimii ani, ca rezultat al creşterii fenomenului crimigraţiei pe continentul european şi a şanselor 
mult prea sporite, date de autorităţi imigranţilor, care, din anul 2015, beneficiază de un statut 
aparte. Acest aspect s-a întărit odată cu denunţarea, de către statele membre ale Uniunii 
Europene, a Convenţiei de la Dublin, ocazie cu care s-a deschis larg drumul acestor categorii de 
imigranţi către Europa [12]. Veniţi din ţări de conflict, aşa cum am arătat în prezenta lucrare, 
cei mai mulţi dintre ei, odată ajunşi în state din vestul Europei, au ales calea săvârşirii de 
infracţiuni. Aşadar, în acest context, autorităţile europene nu au altceva de făcut decât să 
recunoască „fisurile” existente în legislaţie şi în planul de strategie ales, astfel încât să 
diminueze, pe cât posibil, sau să stopeze fenomenul crimigraţiei.        
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Rezumat 
În orice societate, există şi sunt implementate ansambluri de norme, reguli, practici sociale, 

obiceiuri împământenite ş.a.m.d., care îi asigură funcţionalitatea, stabilitatea şi continuitatea, iar 
indivizii sunt actorii unui amplu proces de socializare şi, totodată, de conformare la normele imperative 
impuse. Personalităţile sunt diferite, iar comportamentele asociate pot determina conduite ireproşabile 
sau clasificate ca fiind antisociale. Rolul societăţii este acela de a regla comportamente, de a „judeca” 
prin intermediul instituţiilor sale şi de a-şi „amprenta” membrii, imprimându-le conformitatea socială şi 
eliminând opusul ei, respectiv neconformitatea, asociată devianţei, delincvenţei şi criminalităţii. În orice 
organizaţie, coexistă acceptarea mecanică a regulilor impuse, cu respingerea normelor morale şi legale, 
atrăgând comportamente dezirabile şi comportamente blamabile. Prevenirea corupţiei şi a criminalităţii 
la locul de muncă reprezintă o veritabilă provocare pentru actul managerial, iar eliminarea atitudinilor 
insolite şi a patologicului constituie o redută psihologică ce se impune a fi cucerită. 

 
Cuvinte cheie: devianţă; criminalitate; management; integritate; capital uman. 
 
Introducere 
Raţionalitatea comportamentului nostru, al tuturor, este dirijată de un ansamblu de norme 

sau reguli, mai mult sau mai puţin conturate, care reflectă ceea ce este drept sau nedrept, moral 
sau imoral, licit sau ilicit, corect sau incorect şi care stabilesc zona de permisivitate a acţiunilor 
indivizilor în ansamblul societăţii. 

Toate aceste norme şi valori, de obicei, sunt acceptate fără să ne mai punem întrebări asupra 
legitimităţii acestora. Aceia dintre noi care îşi pun asemenea întrebări pot stârni tot felul de 
conflicte, iar ceilalţi, care se conformează normelor sociale, pot obţine recunoaşterea publică şi 
securitatea personală. 

Tendinţa comportamentală de a fi în concordanţă cu regulile prescrise şi cu aşteptările 
grupului, denumită conformitate, se deosebeşte de conformism (care constă în acceptarea 
mecanică, fără explicarea şi justificarea regulilor şi valorilor unui grup, împotriva propriilor 
convingeri ale individului). 

În acest context, violarea normelor impuse în societate atrage după sine o serie de măsuri 
punitive, iar comportamentul respectiv este considerat unul deviant. Astfel, devianţa este 
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percepută ca fiind opusul stării de conformitate, mai precis non-conformitatea, care se poate 
defini ca lipsa de adeziune la modelul normativ al grupului, manifestată printr-un comportament 
care violează cerinţele şi aşteptările instituţionale. Devianţa, ca fapt social, nu mai reprezintă un 
element surpriză, cu atât mai mult cu cât are atât un rol benefic (atrăgând după sine modificările 
normelor tradiţionale ca urmare a evoluţiei societăţii), cât şi unul perturbator (care afectează 
buna funcţionare a societăţii). 

Comportamentul deviant poate acoperi o mare diversitate de tipuri, mergând de la 
comportamentul aşa numit haotic sau excentric, manifestat prin gesturi neobişnuite şi/sau 
vestimentaţie deosebită, până la comportamentele disfuncţionale, înscrise în aria delincvenţei şi 
a tulburărilor psihice. 

Diagnosticarea acestor comportamente ca fiind normale sau anormale, reprezintă o 
adevărată provocare pentru specialiştii în resurse umane, depinzând, totodată şi de natura 
normelor sociale, de gradul de toleranţă a societăţii/organizaţiei respective, de pericolul actual 
sau potenţial pe care-l reprezintă pentru stabilitatea organizaţiei şi menţinerea unui climat de 
pace socială. 

De la devianţă la criminalitate, nu mai e decât un pas, graniţa este foarte subţire, aşa cum 
graniţa dintre a gândi şi a comite o crimă poate deveni insesizabilă, în cazurile în care situaţia 
scapă de sub control. 

Criminalitatea este un fenomen social alcătuit dintr-o serie de fapte care au loc în 
societate - crimele. Aşa cum în fiecare stat modern se ţine o evidenţă strictă a criminalităţii, pe 
perioade de timp, pe localităţi şi pe ţară, astfel încât criminalitatea să devină un fenomen 
cunoscut cantitativ (cu o anumită identitate şi vizibilitate în consecinţele sociale şi individuale 
pe care le produce), acelaşi lucru ar trebui să se întâmple şi în organizaţii. 

Provocarea adevărată este pentru toţi experţii deopotrivă: atât pentru sociologi, pentru 
specialiştii în criminologie şi criminalistică, dar mai ales pentru specialiştii în managementul 
capitalului uman, care trebuie să caute soluţii adecvate pentru a restrânge/elimina ambele 
fenomene puse în discuţie şi pentru a atrage atenţia asupra respectării moralei convenţionale, 
filosofiei eticii şi integrităţii.  

 
 1. Analiza relaţiei dintre morală, etică, integritate şi fenomenul devianţei şi 

criminalităţii la locul de muncă  
Fiecare dintre noi poate întâlni, la locul de muncă, diferite persoane şi personalităţi: indivizi 

care se lasă măcinaţi de ambiţie, persoane anxioase, blazaţi care şi-au pierdut inspiraţia, 
dezordonaţi cărora le place haosul, complexaţi care şi-au pierdut stima de sine, conformişti care 
sunt predispuşi la supunere, mici dictatori care adoră să dea ordine, depresivi, injuşti care 
discriminează, egoişti cărora nu le pasă de alţii, împătimiţi de armonie care doresc să îngroape 
orice conflict, intriganţi, isterici, persoane indiscrete, paranoici care văd duşmani peste tot, 
narcisişti, obsedaţi de control, profitori, tipicari iubitori de detalii, workaholici ş.a.m.d. În acest 
context şi pentru ca lucrurile să funcţioneze, aceste diferite personalităţi trebuie să coexiste şi să 
lucreze împreună, deşi fiecare provine dintr-un mediu diferit, are nevoi şi aşteptări diferite. În 
condiţiile date, regulile de morală, etică şi integritate au un rol deosebit de important, chiar dacă 
„atunci când se vorbeşte despre defectele oamenilor, este aproape imposibil să se facă abstracţie 
de prejudecăţi”1. 

                                                            
1 Nelson Bouchard, „Rezolvarea conflictelor la serviciu. Tipuri de personalitate şi soluţii”, Editura POLIROM, 

Iaşi, 2006, pag. 7. 



190 Devianţă şi criminalitate 

Aşa cum „afacerile durabile sunt bazate pe moralitate şi pe spiritul de fair play”2, în orice 
organizaţie, în afară de respectarea şi aplicarea unor acte normative specifice domeniului de 
activitate respectiv, sunt necesare şi o serie de norme morale, standarde de deontologie 
profesională, reguli de etică a muncii, în vederea exercitării integrităţii morale. Toate acestea 
trebuie să devină parte a valorilor comune incluse în cultura organizaţională. 

Chiar dacă, la început, termenii de morală şi etică au circulat cu relativ acelaşi înţeles, 
filosofiile modernă şi contemporană le-au separat semnificaţiile, astfel că, în zilele noastre, 
preocuparea de eliminare a „confuzionismului academic” obligă la precizări şi delimitări 
conceptuale între etică şi morală, subliniindu-se caracterul teoretic al eticii şi cel aplicativ al 
moralei. Etica este definită ca fiind ansamblul regulilor de conduită împărtăşite de către o 
comunitate anumită, reguli care sunt fundamentate pe distincţia între bine şi rău, iar 
morala, bazată şi ea pe aceeaşi distincţie, se referă exclusiv la acţiunile practice, individual 
întreprinse.  

La fel de importante pentru studiul nostru sunt conceptele de justiţie, just şi injust, raportate 
la comportamentul oamenilor de la locul de muncă. Aici, ne referim la ceea ce este just, adică 
în conformitate cu adevărul, cu realitatea socială la un moment dat, fără a face referire la idea 
de justiţie şi la idea de instituţie judiciară (noţiuni la care se ajunge odată cu studierea 
antonimelor acestor noţiuni şi care conduc la idei precum nedrept, incorect, nelegitim, nepermis, 
inechitabil, nelegal, imoral şi la fenomene ca devianţă, infracţionalitate, criminalitate). 

Din această perspectivă, este necesară şi abordarea conceptelor de datorie, deontologie 
profesională şi integritate. Datoria este una dintre categoriile fundamentale ale eticii, iar datoria 
omului este aceea de a urma calea virtuţii, de a face bine altor oameni şi de a se opune răului, 
imoralului, în general. Deontologia este acea parte a eticii care studiază normele şi obligaţiile 
specifice unei activităţi profesionale, precum şi totalitatea normelor de conduită şi a obligaţiilor 
etice ale unei profesiuni.  

În contextul acestor discuţii legate de etică, integritatea este considerată ca fiind în opoziţie 
cu ipocrizia şi fiind similară onestităţii, veridicităţii sau acurateţei acţiunilor angajatului. 
Integritatea la locul de muncă este o virtute şi implică o plenitudine de convingeri morale, o 
viziune sănătoasă asupra lumii şi mediului înconjurător, presupune asumare, voinţă şi responsa-
bilitate. O persoană integră îşi recunoaşte vinovăţia atunci când este cazul şi depune toate 
eforturile pentru a-şi îndrepta greşelile şi a micşora efectele negative care decurg din acestea.  

Prin urmare, când se urmăreşte performanţa organizaţională, foarte utilă este „investigarea” 
angajaţilor şi activităţii acestora, diagnosticarea constând în „depistarea cauzală a principalelor 
disfuncţionalităţi şi puncte forte”3. Pe această bază, se formulează de recomandări astfel încât, 
ulterior, să fie evitate eventualele devianţe necontrolate sau chiar fenomene specifice crimi-
nalităţii la locul de muncă.  

Diagnosticarea trebuie să includă şi o componentă neuro-bio-psihofiziologică şi psiholo-
gică, care să permită studierea arenei de desfăşurare a emoţiilor angajaţilor şi să poată controla 
climatul emoţional de la locul de muncă. Angajatul este o fiinţă emoţională, care înainte de a 
gândi şi de a acţiona, simte. El acţionează influenţat sau chiar dominat de emoţii şi sub impulsul 
acestora. Emoţiile nu pot fi eliminate total, dar pot fi conştientizate şi cenzurate, astfel încât 
comportamentele indezirabile să fie controlate şi devianţele la locul de muncă să fie minimizate 

                                                            
2 Boboc Ion, „Comportament organizaţional şi managerial. Fundamente psihologice şi politologice”, vol. II, 

Editura Economică, Bucureşti, 2003, pag. 244. 
3 Ion Verboncu, „Ştim să conducem?”, Editura Economică, Bucureşti 2005, pag. 273. 
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pe cât de mult posibil, pentru a nu se ajunge la discuţii legate de criminalitate. În aceste condiţii, 
diagnosticarea trebuie realizată global, iar acţiunile trebuie să fie detaliate şi punctuale. 

 
2. Codul de conduită etică - o soluţie de prevenire a devianţei şi criminalităţii la locul 

de muncă şi o provocare pentru managementul capitalului uman 
„Pentru stabilirea măsurilor necesare de reducere şi «îmblânzire» a criminalităţii, de 

prevenire şi combatere a crimei organizate, este foarte importantă examinarea factorilor 
generatori de criminalitate şi a consecinţelor sociale, economice, umane, psihologice etc., care 
se produc efectiv sau sunt susceptibile a se produce prin comiterea de infracţiuni şi care pot fi 
măsurate şi evaluate prin mijloace ştiinţifice şi diminuate în raport cu strategiile proiectate şi 
resursele alocate”4. 

Astfel, în contextul analizelor efectuate în prezenta lucrare, care se referă exclusiv la 
prevenirea şi combaterea devianţei şi criminalităţii la locul de muncă, considerăm că, aşa cum 
instituţiile statului fac eforturi pentru a preveni şi combate fenomenul infracţional, într-o 
manieră coerentă şi eficace, similar, se impune, şi la nivelul fiecărei organizaţii private, 
realizarea unei strategii de prevenire a fenomenelor devianţei şi criminalităţii.  

În acest sens, specialiştii în managementul capitalului uman au recurs la diverse soluţii de 
prevenire a comportamentelor deviante, astfel născându-se codurile de conduită şi integritate, 
ghidurile pentru consilierii de etică şi procedurile de sistem privind etica şi integritatea sau 
procedurile de cercetare referitoare la abaterile disciplinare de la locul de muncă. 

În prezenta lucrare, ne vom axa pe realizarea unui studiu comparativ între două coduri de 
conduită etică, unul fiind emis de o instituţie publică, iar celălalt aparţinând mediului privat. 
Ambele documente sunt disponibile în mediul on line şi pot fi consultate de orice persoană 
doritoare, accesând paginile oficiale ale emitenţilor, respectiv Instituţia Prefectului - Judeţul 
Buzău şi Electrica S.A.5 În următoarele două figuri, prezentăm print screen-urile celor două 
documente. 

 

 
 

Figura 1 - Print screen aferent „Codului etic” al Instituţiei Prefectului- judeţul Buzău 
                                                            

4 Nelu Niţă, „Crima şi criminalitatea – ameninţare gravă a dezvoltării armonioase şi echilibrate a statului roman”, 
http://www.ugb.ro/Juridica/Issue1RO/1_Crima_si_criminalitateaNitaRO.pdf, pag. 2. 

5 http://www.prefecturabuzau.ro/index.php?go=viewContent&id=125 şi https://www.electrica.ro/ghidul-de-
etica/ (documente consultate la 1 februarie 2018). 
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Analiza noastră îşi propune să interpreteze în ce măsură, cele două documente, respectiv 
Codul etic al Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău şi Codul de etică şi conduită profesională al 
Electrica S.A., pot contribui la prevenirea şi combaterea fenomenelor devianţei şi criminalităţii 
la locul de muncă.  

Din această perspectivă notăm o primă diferenţă: în codul de etică al instituţiei publice 
menţionate este inserată o parte referitoare la noţiunile generale de etică, fiind definite elemente 
de etică şi morală, care nu se regăsesc în conţinutul celui de al doilea document pus în discuţie.  

Ambele documente analizate conţin menţiuni referitoare la legislaţia specifică, sub 
denumiri diferite însă: prin introducerea unui articol distinct intitulat „Domeniul de aplicare” (în 
cazul Instituţiei Prefectului - judeţul Buzău), respectiv prin sintagma „Temeiuri juridice” (pentru 
Electrica SA). 

 

 
Figura 2 - Print screen aferent „Codului de etică şi conduită profesională”  

al Electrica S.A. 

Totodată, ambele documente studiate conţin explicaţiile termenilor şi definirea noţiunilor 
de referinţă care ţin atât de domeniul specific de activitate, cât şi de etică, integritate, deontologie 
profesională, respectiv: funcţionar public, interes public, informaţie de interes public, conflict 
de interese, informaţie cu privire la datele personale de identificare, informaţii clasificate 
(indubitabil specifice domeniului public - subliniate de instituţia publică în discuţie) şi corupţie, 
conformitate, avertizare de integritate, abatere disciplinară, concurenţă neloială, organizaţie, 
personal, revolving door (noţiuni comune atât sferei publice cât şi mediului de afaceri, definite 
şi de Electrica SA, în anul 2015). 

În ceea ce priveşte principiile generale care stau la baza elaborării codurilor, observăm că 
integritatea morală, nediscriminarea, transparenţa sunt valori comune celor două organizaţii, 
iar particularităţile reies din domeniul specific de activitate (aşa cum era de aşteptat). În cazul 
Instituţiei Prefectului - judeţul Buzău, sunt menţionate: supremaţia Constituţiei şi a legii; 
prioritatea interesului public; asigurarea egalităţii de tratament a cetăţenilor în faţa 
autorităţilor şi instituţiilor publice; profesionalismul; cinstea şi corectitudinea, precum şi 
libertatea gândirii şi a exprimării. Practica de afaceri a făcut ca, în codul etic al S.C. 
Electrica S.A., să fie incluse elemente precum: inovaţia, responsabilitatea socială, 
loialitatea, obiectivitatea, concurenţa loială şi respectul. 
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În contextul în care studiem legătura existentă între măsurile de prevenire urmărite 
de codurile de conduită şi posibilele consecinţe negative (abaterile, devianţele, 
criminalitatea) care se pot naşte prin încălcarea acestora, considerăm că este relevant să 
menţionăm obiectivul general - „prin normele de conduită stabilite, se urmăreşte asigurarea 
calităţii serviciului public, o bună administrare în realizarea interesului public, precum şi 
eliminarea birocraţiei excesive şi a faptelor de corupţie”6. 

În aceeaşi ordine de idei, subliniem faptul că, în „Codul etic” al Instituţiei Prefectului - 
judeţul Buzău, există un articol distinct referitor la modalitatea prin care persoanele care încalcă 
prevederile codului sunt trase la răspundere: „încălcarea cu vinovăţie a îndatoririlor de serviciu, 
de către angajaţi, atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală. Încălcarea 
de către angajaţi cu vinovăţie a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei pe care o deţin şi a 
normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de codul de conduită constituie abatere 
disciplinară care atrage răspunderea disciplinară pentru faptele prevăzute în Legea nr. 188/1999 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 52/2003 republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 544/200 cu modificările şi completările 
ulterioare. În exercitarea prerogativelor de putere publică, angajatul poate fi făcut răspunzător 
pentru pagube aduse cu vinovăţie patrimoniului instituţiei în care funcţionează şi pentru 
nerestituirea în termenul legal a sumelor acordate necuvenit. Pentru infracţiunile săvârşite în 
timpul sau în legătură cu atribuţiile funcţiei pe care o ocupă, acesta răspunde potrivit legii 
penale. Răspunderea contravenţională se angajează în cazul în care acesta a săvârşit o 
contravenţie în timpul şi în legătură cu sarcinile de serviciu”7. 

Relevanţa subiectului legat de răspunderea şi sancţionarea celor care încalcă prevederile 
codului de etică este dovedită şi în cazul mediului business, în cadrul S.C. Electrica S.A., fiind 
bine cunoscut faptul că nerespectarea Codului este considerată abatere disciplinară (iar, în cazul 
în care există sesizări din interiorul sau din afara organizaţiei cu privire la încălcarea prevederilor 
„Codului de etică” de către personalul organizaţiei, vor fi efectuate cercetări administrative, 
conform legislaţiei în vigoare, de către o Comisie de Disciplină - situaţie care prezintă 
similarităţi cu instituţiile publice). 

În ceea ce priveşte o altă deosebire esenţială, amintim prevederile art. 16 din acelaşi 
document emis de Instituţia Prefectului - judeţul Buzău, în care se menţionează interdicţia 
privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor, situaţie care ar fi incompatibilă cu 
angajaţii profesionişti, care trebuie să îşi îndeplinească conştiincios îndatoririle de serviciu, 
refuzând eventualele favoruri, drept recompense. 

Pe de altă parte, în „Codul de etică şi conduită profesională” al S.C. Electrica S.A., se 
precizează că, în urma adoptării codului, se impune constituirea unui departament special de 
etică. Similar, la nivelul instituţiilor publice, prin Legea nr. 7/2004 privind codul de conduită a 
funcţionarilor publici, este stipulată obligativitatea desemnării unui funcţionar public, de regulă 
din cadrul compartimentului de resurse umane, pentru consiliere etică şi monitorizarea 
respectării normelor de conduită. 

În încheiere, realizăm o scurtă trecere în revistă a principalelor asemănări şi deosebiri 
relevate de cele două documente studiate comparativ, după cum urmează: 

                                                            
6 Obiectivul general stipulat la art. 3 din „Codul etic” al Instituţiei Prefectului - judeţul Buzău (aprobat 

prin Ordinul Prefectului nr. 298/2014), http://www.prefecturabuzau.ro/index.php?go=viewContent&id=125. 
7 În conformitate cu prevederile art. 26, Capitolul V- Dispoziţii finale din „Codul etic” al Instituţiei Prefectului 

– judeţul Buzău. 
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Elementele studiate 
comparativ 

Instituţia 
Prefectului - judeţul Buzău 

S.C. Electrica S.A. 

Studiu comparativ de structură a celor două coduri etice 

Partea introductivă Nu este cazul; Este inserată în text; 

Capitolele 5; 
5 (deşi nu sunt denumite 
exact aşa, acestea se 
intuiesc); 

Articole  28; 
25 (deşi nu sunt denumite 
exact aşa, acestea se 
intuiesc); 

Alineate Nu este cazul; 
113 (deşi nu sunt denumite 
exact aşa, acestea se 
intuiesc); 

Alte asemănări şi deosebiri identificate 

Stilul abordat  Oficial, ştiinţific; Oficial, ştiinţific; 
Limbajul folosit Juridic, administrativ; Juridic, administrativ; 

Caracterul  Obligatoriu; 

Obligatoriu (inclusiv pentru 
personalul delegat sau 
detaşat în cadrul 
organizaţiei); 

Intrarea în vigoare  

Prin aprobarea prin ordin al 
prefectului (act administrativ 
care constă într-o manifestare 
unilaterală şi expresă de 
voinţă, în regim de putere 
publică); 

La data aprobării sale (nu 
este menţionată modalitatea 
prin care se realizează 
aprobarea codului);  

 
Concluzii şi direcţii viitoare de cercetare  
Din prezentul studiu de caz, reiese faptul că lupta împotriva fenomenelor devianţei şi 

criminalităţii trebuie realizată pe două căi: una preventivă (de împiedicare a producerii abaterilor 
şi care se referă la prevenirea apariţiei sau existenţei unor cauze sociale sau individuale care pot 
conduce la criminalitate) şi alta represivă (de pedepsire a celor care comit încălcări ale codurilor 
etice şi legislaţiei în vigoare, în domeniul de activitate specific, precum şi de izolare a 
fenomenelor anomice, care constituie devieri de la ordinea obişnuită a lucrurilor, ameninţând 
buna funcţionare a organizaţiei), indiferent dacă facem referire la sectorul public sau la mediul 
privat. 

Toţi indivizii reuniţi într-o organizaţie (indiferent dacă este publică sau privată) trebuie să 
împărtăşească acelaşi ansamblu de norme de conduită, în vederea garantării, atât a ordinii cât şi 
a performanţei organizaţionale. În situaţia în care normele nu sunt respectate, comportamentelor 
individuale deviante le vor fi aplicate constrângeri, astfel încât organizaţia să supravieţuiască în 
pofida tuturor agresiunilor interne şi externe. 

Cert este faptul că, atunci când un individ manifestă un comportament care nu se încadrează 
în limite instituţionale şi socialmente acceptabile, acesta este calificat ca fiind deviant. Abaterea 
comportamentală apare ca un produs inevitabil al interacţiunilor dintre indivizi, generând, 
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totodată, disfuncţionalităţi în structura organizaţională din care provin. Acest non-conformism 
faţă de norme şi afront adus mediului social poate atrage răspunderea disciplinară, 
contravenţională, civilă sau penală. 

Angajaţii au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei şi demnităţii persoanelor 
din cadrul organizaţiei în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi persoanelor cu care intră în 
legătură în exercitarea atribuţiilor de serviciu. Aceştia (dacă sunt profesionişti) pot aduce un pus 
valoare organizaţiei din care provin, creând posibilitatea acesteia de a se remarca în mediul 
concurenţial existent sau pot crea disconfort şi pot compromite imaginea organizaţiei în exterior. 

Una dintre problemele pe care am identificat-o este aceea că unele acte sau fapte care ar 
trebui corijate pot fi ascunse, neputându-se lua măsurile necesare limitării consecinţelor acestora 
la locul de muncă.  

O altă chestiune discutabilă şi care nu este tocmai uşor de remediat este aceea care ţine de 
posibilitatea formulării unor sesizări sau plângeri calomnioase, situaţie care poate genera multe 
efecte nedorite pentru organizaţia respectivă. 

Specialiştii în managementul capitalului uman au o misiune deosebit de grea, având în 
vedere faptul că aceştia trebuie să identifice şi să elimine cauzele declanşatoare ale fenomenelor 
discutate (cauze obiective - de ordin material; cauze ereditare - boli de natură psihică; cauzele 
psihice ale făptuitorului/infractorului) pentru a putea realiza o activitate de prevenire adecvată 
în cadrul organizaţiei. 
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Rezumat: 
Analiza criminalităţii într-o anumită arie presupune şi conturarea unui cadru socio-demografic 

descris printr-o serie de variabile precum populaţia, mediul de rezidenţă, categorii de vârstă, sex, starea 
socio-economică etc. Toate acestea permit o contextualizare a datelor referitoare la criminalitate în 
general şi la anumite tipuri de infracţiuni în special, conturând totodată matricea în cadrul căreia se va 
încerca identificarea unor cauze şi factori favorizanţi.  

 
Cuvinte cheie: infracţionalitate; urban; rural; cauze; poliţie. 
 
Introducere 
Chiar dacă în ultima perioadă infracţionalitatea sesizată la nivelul judeţului Galaţi este 

caracterizată de o tendinţă descendentă, există anumite categorii de fapte penale care afectează 
puternic sentimentul de siguranţă în plan personal şi comunitar. Pentru a putea elabora şi 
implementa demersuri eficiente de prevenire şi combatere a unui gen de infracţiune, este 
necesară analiza contextului în care aceasta se manifestă, a datelor referitoare la fapte, victime, 
autori, dar şi identificarea factorilor favorizanţi şi a cauzelor generatoare, atât la nivel individual, 
cât şi din perspectivă socială. 

 
1. Contextul socio-demografic 
În prezent, conform statisticilor periodice ale Direcţiei Judeţene de Statistică, Galaţiul are 

o populaţie de aproximativ 630.000 locuitori, 57% dintre aceştia trăind în mediul urban. 
Datele din tabelul de mai jos evidenţiază tendinţa constantă de scădere a populaţiei 

judeţului din ultimii 16 ani. 
 

Populaţia după domiciliu, pe sexe şi medii, la 1 iulie1 

Judeţul 
Galaţi 
Anii 

Total (număr persoane) Urban (număr persoane) Rural (număr persoane) 

Ambele 
sexe 

Masculin Feminin 
Ambele 

sexe 
Masculin Feminin 

Ambele 
sexe 

Masculin Feminin 

2000 654423 326785 327638 379480 186570 192910 274943 140215 134728 
2005 649072 322488 326584 374032 182765 191267 275040 139723 135317 
2010 641616 317402 324214 368039 178707 189332 273577 138695 134882 
2011 639173 315862 323311 365967 177319 188648 273206 138543 134663 
2012 638196 315211 322985 365351 176783 188568 272845 138428 134417 
2013 637292 314679 322613 364805 176336 188469 272487 138343 134144 
2014 635559 313569 321990 363573 175443 188130 271986 138126 133860 
2015 632860 311948 320912 361585 174253 187332 271275 137695 133580 
2016 629989 310387 319602 358937 172673 186264 271052 137714 133338 

                                                            
1 Sursa: http://www.galati.insse.ro 
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Conform datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică, rezultatele definitive ale 
Recensământului Populaţiei şi al Locuinţelor arată că, la 20 octombrie 2011, populaţia stabilă a 
judeţului Galaţi era de 536.167 persoane (50,7% femei), în scădere cu 83.389 persoane faţă de 
2002. 

În municipii (Galaţi şi Tecuci) şi oraşe (Tg. Bujor şi Bereşti) trăiau 293.518 persoane, 
reprezentând 54,7% din totalul populaţiei stabile.  

 
Evoluţia populaţiei judeţului Galaţi 

(conform rezultatelor definitive ale recensămintelor) 
 

 
 
Aproape jumătate (49%) din totalul populaţiei stabile de 10 ani şi peste are un nivel scăzut 

de educaţie (primar, gimnazial sau fără şcoală absolvită), iar 39% dintre persoane au absolvit 
cursuri medii (liceal, postliceal, profesional sau tehnic); la data efectuării recensământului, 
8.284 persoane s-au declarat analfabete. 

O analiză sumară a datelor referitoare la populaţia judeţului împărţită pe categorii de 
localităţi (prezentate în tabelul de mai jos) evidenţiază faptul că, în timp ce populaţia din mediul 
rural nu a înregistrat fluctuaţii majore în perioada postbelică, populaţia din mediul urban a fost 
caracterizată de transformări semnificative. 

Populaţia la recensăminte pe categorii de localităţi 

 
Practic, sporirea numărului de locuitori la nivelul judeţului a fost direct determinată de 

creşterea populaţiei urbane, în special a municipiului reşedinţă de judeţ, într-o perioadă relativ 
scurtă de timp. 

Oraş prin excelenţă industrial, Galaţiul a avut o dinamică a populaţiei care a reflectat 
dezvoltarea sa economică; numărul locuitorilor săi a crescut brusc la începutul funcţionării 
platformei siderurgice, ulterior având o tendinţă constant ascendentă pentru o perioadă 
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Municipii şi 
oraşe 

100.703 119.046 179.866 286.173 384.879 352.042 293.518 

Comune 241.094 277.092 294.413 295.388 256.132 267.514 242.649 



198 Devianţă şi criminalitate 

considerabilă. Tendinţa de creştere a continuat până la începutul anilor ´90, când numărul de 
locuitori a început să scadă, în relaţie directă cu situaţia economică a Combinatului Siderurgic. 

Situaţia economică, demografică şi socială s-a reflectat constant şi în evoluţia infracţio-
nalităţii, atât din perspectiva tendinţelor, cât şi din punct de vedere al categoriilor de fapte cu 
o pondere semnificativă în totalul infracţiunilor înregistrate la nivelul judeţului. 

 
2. Elemente caracteristice ale infracţionalităţii înregistrate în prezent la nivelul 

judeţului 
 
Datele statistice din ultimii ani conturează imaginea de ansamblu asupra infracţionalităţii 

şi permit identificarea unor caracteristici ale judeţului. Astfel, deşi înregistrează scăderi 
semnificative, violenţa, inclusiv cea domestică, continuă să fie o problemă la nivelul Galaţiului, 
chiar dacă din punct de vedere statistic sunt nesemnificative în raport cu infracţiunile care 
vizează patrimoniul. 

Infracţionalitatea sesizată. În anul 2017 au fost sesizate 16.374 infracţiuni (-1.321 faţă de 
anul anterior), aproximativ 70% dintre acestea fiind de natură judiciară. 

 
Situaţie comparativă a infracţiunilor sesizate (judeţul Galaţi, 2016-2017) 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Criminalitatea gravă, comisă cu violenţă 
 
Infracţiunile de omor. În 2017, la nivelul judeţului Galaţi au fost înregistrate 12 infracţiuni 

de omor, scăderea fiind semnificativă faţă de 2016 (-47,83%). Cele mai multe astfel de fapte au 
fost comise în locuinţă (10), 1 în curte şi 1 pe stradă. 9 dintre fapte s-au produs în mediul rural, 
iar 3 în urban. 

Tentativa la infracţiunea de omor. În 2017 au fost înregistrate la nivelul Inspectoratului 
de Poliţie Judeţean Galaţi un număr de 58 de dosare având ca obiect tentativa la infracţiunea de 
omor, dintre acestea 53 fiind soluţionate cu trimiterea în judecată a autorilor. Cele mai multe 
fapte din această categorie s-au produs pe stradă (29), 12 în locuinţe, 6 – în curte, 4 – pe câmp, 
2 – în bar. Dacă avem în vedere mediul comiterii, distribuţia faptelor este următoarea: 38% – 
urban, 62% - rural.  
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Analizele structurilor specializate evidenţiază faptul că toate aceste infracţiuni s-au 

consumat pe fondul unor conflicte spontane, potenţate de consumul de băuturi alcoolice. De 
asemenea, analize anterioare şi informaţiile calitative oferite de poliţiştii care au cercetat 
infracţiunile de mare violenţă comise la nivelul judeţului au permis formularea următoarelor 
concluzii: 

a. cei mai mulţi dintre autorii şi victimele infracţiunilor de mare violenţă sunt persoane cu 
un nivel scăzut de educaţie, care nu au nicio ocupaţie; 

b. cea mai mare parte a infracţiunilor de mare violenţă a fost comisă pe fondul unor 
conflicte spontane, acestea fiind favorizate de consumul de băuturi alcoolice; 

c. cele mai multe dintre infracţiunile de omor şi lovituri cauzatoare de moarte s-au comis 
în locuinţe/dependinţe ale acestora, în timp ce tentativele la omor s-au produs cu precădere în 
spaţiul public. 

 
Infracţiunile contra patrimoniului. Infracţiunile contra patrimoniului sunt caracterizate de 

o uşoară scădere faţă de anul 2016 (-3,76%), ele continuând să constituie mai mult de jumătate 
din totalul infracţiunilor sesizate la nivel judeţean. 

 
Ponderea infracţiunilor contra patrimoniului în total infracţiuni sesizate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Evoluţia principalelor categorii de infracţiuni contra patrimoniului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Singura infracţiune contra patrimoniului care înregistrează creşteri în raport cu anul anterior 
este înşelăciunea, în special faptele comise prin metode gen „accidentul”, „detergentul” etc. 
Chiar dacă este în scădere, tâlhăria constituie una dintre faptele cu un puternic impact asupra 
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sentimentului de siguranţă şi necesită o reacţie adecvată din perspectiva instituţiilor abilitate, 
atât din perspectiva combaterii, cât şi a implementării unor măsuri preventive eficiente. 

În ceea ce priveşte furturile (infracţiunile cu cea mai mare pondere în totalul faptelor contra 
patrimoniului), peste 62% dintre ele s-au produs în mediul urban. De altfel, există categorii 
specifice oraşelor (ex: furtul din buzunare, poşete/genţi, furturile de şi din auto), distribuţia 
relativ echilibrată fiind regăsită în cazul furturilor din locuinţe. La polul opus se situează furturile 
de animale - infracţiuni specifice mediului rural.   

   
3. Cauze şi factori favorizanţi 
La nivel macrosocial, pot fi delimitate următoarele categorii de factori implicaţi în etiologia 

criminalităţii: economici, demografici, socio-culturali, politici. Analiza infracţionalităţii nu 
poate eluda importanţa lor, factorii individuali şi contextuali fiind practic „grefaţi” pe acest 
cadru. 

 
3.1.  Factori economici 
 
3.1.1. Industrializarea. Atunci când industrializarea unei zone se produce brusc, într-o 

perioadă relativ scurtă de timp, efectele sunt cu atât mai accentuate. Nu există o trecere graduală, 
modificările stilului de viaţă sunt semnificative, iar consecinţele în plan psiho-comportamental, 
chiar dacă nu sunt imediat vizibile, sunt de natură să creeze premisele unor manifestări deviante, 
cu diverse forme de manifestare. 

Asemeni altor oraşe româneşti în care au fost construite, în perioade scurte de timp, mari 
obiective industriale, Galaţiul a suferit transformări majore odată cu apariţia platformei 
siderurgice. 

Combinatul Siderurgic Galaţi a fost deschis în anul 1967, când oraşul avea aproximativ 
156.000 locuitori, iar pe întreaga platformă industrială lucrau peste 50.000 oameni. În urmă cu 
11 ani, la Recensământul din 1956, populaţia municipiului depăşea cu puţin 95.000 locuitori, 
iar după zece ani de la deschiderea combinatului aceasta s-a apropiat de 240.000. 

 

An 
Numărul populaţiei/ mun. Galaţi 

Total Masculin Feminin 
1930 100.611 49.430 51.181 
1948 80.411 38.863 41.548 
1956 95.646 45.974 49.672 
1966 151.412 79.341 72.071 
1977 239.306 121.831 117.475 
1979 261.141 132.788 128.353 
1992 326.141 163.760 162.381 
2002 298.861 145.968 152.893 
2011 249.432 120.738 128.694 
 
Fără a introduce în analiză o serie de parametri calitativi, simpla evidenţiere a evoluţiei 

populaţiei în decurs de 20 ani oferă o imagine a transformărilor prin care au trecut întreaga zonă 
şi locuitorii săi. Plecând de aici, trebuie avută în vedere şi modalitatea în care s-a asigurat forţa 
de muncă necesară funcţionării unui asemenea colos industrial (informaţiile de specialitate 
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relevă faptul că, la finalul anilor 90, combinatul gălăţean realiza peste 60% din producţia 
naţională de oţel şi asigura 95% din necesarul de produse metalurgice plate de pe piaţa 
românească). Astfel, studiile în domeniu vorbesc despre aproximativ 100.000 oameni care au 
venit în Galaţi în perioada construirii combinatului şi în anii de început ai funcţionării sale, cu 
precădere din satele sărace ale Moldovei şi din sudul României (persoane venite să se angajeze, 
care ulterior şi-au adus şi familia). Este vorba despre oameni care se ocupau cu agricultura de 
subzistenţă şi care, pentru o sursă sigură de venit şi o locuinţă, au migrat spre oraş, prestând 
meseriile cele mai periculoase şi solicitante, în special la cocserie. Cei mai mulţi erau necalificaţi 
şi au fost instruiţi în şcolile profesionale care aveau promoţii de mii de elevi în acea perioadă. 

 
Aportul masiv de forţă de muncă a atras după sine transformări structurale şi funcţionale 

consistente - practic, oraşul a trebuit să îi „primească” pe cei nou-veniţi, într-un timp foarte scurt, 
fără a fi pregătit. Toţi aceştia aveau nevoie de locuinţe, magazine, şcoli pentru copii etc., iar 
relativ repede urbea s-a modificat, pentru a le asigura măcar nevoile de bază (adăpost, hrană 
etc.).  

Pentru cei nou-veniţi însă, dezrădăcinarea a început treptat să îşi arate efectele, ele 
răsfrângându-se în timp şi asupra oraşului din perspectivă socială, culturală, demografică sau 
infracţională. Elementele de ruralitate au început să apară în oraş (grădini în jurul blocurilor, 
bănci în faţa scării, coteţe în care creşteau păsări etc.), oamenii încercând să recreeze în noul 
mediu o parte dintre elementele familiare pe care le lăsaseră în satele de origine, având astfel 
iluzia facilitării adaptării. Pentru că nevoia de apartenenţă la grup era foarte mare, lucrătorii din 
secţii şi ateliere se întâlneau la ieşirea de la serviciu la câteva baruri din oraş, consumul de 
băuturi alcoolice favorizând producerea de scandaluri. Treptat, s-a intrat într-un cerc vicios, care 
a generat violenţă intrafamilială (disputele conjugale cauzate de cheltuirea unei bune părţi din 
venitul lunar pe consumul de băuturi alcoolice erau tot mai frecvente) şi a favorizat replicarea 
modalităţilor agresive de rezolvare a conflictelor, având în vedere faptul că mulţi dintre 
lucrătorii din combinat erau tineri, având copii relativ mici. La început de mileniu 3, generaţia 
’60-’70 avea 30-40 ani şi trecuse prin transformări radicale ale stilului de viaţă, ale nivelului de 
trai, dar şi ale sistemului axiologic, capacitatea sa de adaptare fiind pusă serios la încercare. 

3.1.2. Şomajul are multiple influenţe atât în plan personal, familial, cât şi social; ca prim 
efect direct, duce la scăderea nivelului de trai, dar are şi serioase consecinţe în plan 
psiho-emoţional, tulbură stabilitatea familiei, perturbă ierarhia tradiţională a status-rolurilor. 

Încercând să concretizăm câteva dintre aspectele teoretice, la nivelul Galaţiului pot fi uşor 
evidenţiate consecinţe ale scăderii bruşte a gradului de ocupare a forţei de muncă. 

Fără îndoială, consecinţa imediată şi cea mai evidentă a privatizării şi mai ales a 
restructurării combinatului siderurgic a constituit-o creşterea explozivă a ratei şomajului. Dacă 
imediat după eveniment aceasta nu s-a asociat şi cu scăderea nivelului de trai (având în vedere 
modalitatea în care s-au realizat primele plecări voluntare din combinat), ulterior au început să 
apară efectele cunoscute ale şomajului – sărăcie, creşterea infracţionalităţii, accentuarea fluxului 
migratoriu urban-rural sau a celui extern, dar şi scăderea drastică a populaţiei şcolare. 

 Dacă pentru cei disponibilizaţi, pentru familiile lor şi chiar pentru comunitate primele 
efecte resimţite au fost unele pozitive (venituri consistente, creşterea schimburilor economice la 
nivelul oraşului, sporirea numărului de achiziţii de produse electrocasnice, intensificarea 
tranzacţiilor imobiliare etc.), ulterior au început să apară şi consecinţele negative ale unor 
transformări de asemenea anvergură într-un timp relativ scurt, consecinţe care au afectat 
întreaga zonă (rata ridicată a şomajului, desfiinţarea multora dintre întreprinderile mici a căror 
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existenţă depindea de funcţionarea combinatului, accentuarea fluxului migratoriu urban-rural şi 
a celui către ţările vest-europene, accentuarea fenomenului „singur acasă” cu toate consecinţele 
asociate). 

3.2. Factori demografici. Există numeroase variabile demografice care influenţează, în 
general indirect, criminalitatea; unul dintre factorii criminogeni care se regăseşte în toate 
abordările de specialitate este urbanizarea. Legat de acesta, un rol important revine migraţiei; 
conform teoriilor, transformările de natură socio-economică survenite într-o anumită zonă sunt 
asociate cu accentuări ale fluxurilor migratorii (ex: rural-urban, urban-rural, internaţional etc.). 

În cazul Galaţiului, în ceea ce priveşte migraţia, pot fi descrise mai multe etape: o perioadă 
în care oraşul a primit un aport semnificativ de locuitori (anii 60-90), fluxul migratoriu 
rural-urban fiind extrem de accentuat, o perioadă, imediat după 1989 când foarte mulţi gălăţeni 
au plecat la muncă în străinătate, urmată ulterior de o perioadă de intensificare a fluxului 
migratoriu urban-rural, multe persoane pensionate sau disponibilizate alegând să revină în satele 
de origine. 

 
3.3. Factori socio-culturali 
3.3.1. Familia. Din perspectivă sociologică, familia este instituţia fundamentală a oricărei 

societăţi umane care constă într-un grup de persoane legate prin relaţii de rudenie (pe bază de 
căsătorie şi de descendenţă biologică) şi/sau prin incluziune domestică.  

Globalizarea, migraţia şi mobilitatea ocupaţională au afectat o parte dintre funcţiile de bază 
ale familiei tradiţionale, specialiştii apreciind că performanţele intelectuale, emoţionale şi 
sociale ale copiilor sunt influenţate la modul negativ de transformările suferite de cadrul 
familial, fapt ce generează tendinţe deviante sau chiar delincvente. 

De altfel, studiile asupra delincvenţei juvenile au evidenţiat disfuncţiile existente la nivelul 
familiei drept principalii factori favorizanţi în adoptarea unor conduite antisociale. Problemele 
cu care adulţii se confruntă în plan socio-economic, dar şi la nivel individual, au făcut ca un 
număr tot mai mare de copii să fie neglijaţi sau abuzaţi, fără a exista diferenţe majore în ceea ce 
priveşte mediul sau clasa socială din care provin. Conform specialiştilor, consecutiv abuzurilor 
la care sunt supuşi, aceşti copii dezvoltă probleme de natură emoţională sau chiar simptome 
psihiatrice - factori favorizanţi ai manifestărilor agresive sau ai comportamentelor delincvente. 

Una dintre expresiile cele mai clare ale dizarmoniilor existente în mediul familial este 
violenţa domestică. Concluziile studiilor de specialitate, care afirmă că unul dintre principalii 
factori de trecere la act al violenţei intrafamiliale este consumul de alcool, sunt uşor de regăsit 
la o analiză sumară a datelor şi informaţiile referitoare la cazurile de mare violenţă înregistrate 
la nivelul judeţului Galaţi. După cum precizam anterior în succinta analiză a infracţiunilor de 
mare violenţă, o bună parte dintre faptele de omor sau tentativă la infracţiunea de omor sunt 
comise în mediul familial, pe fondul consumului de băuturi alcoolice; numărul victimelor aflate 
în stare de ebrietate este şi el destul de ridicat. 

Alcoolismul în cazul unuia dintre parteneri sau chiar cel de cuplu conduce treptat la 
destrămarea familiei, la manifestări agresive frecvente şi, prin dezinhibiţia subcorticală pe care 
o provoacă, favorizează comiterea de fapte violente. 

La nivelul judeţului, în contextul generat de diverşi factori sociali şi personali, mulţi dintre 
copii, ajunşi la vârsta adultă, continuă să locuiască cu părinţii şi să trăiască din veniturile 
acestora; astfel, există numeroase situaţii în care părinţii cad victime ale agresivităţii manifeste 
a copiilor – adolescenţi sau tineri care nu muncesc, obişnuiesc să consume băuturi alcoolice şi 
eventual au un trecut marcat de elemente (pre)infracţionale. 
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O familie afectată de violenţa domestică nu îşi mai poate exercita principalele funcţii, în 
special cele legate de educarea şi socializarea copiilor; astfel, aceştia ajung să devalorizeze 
modelul parental, să adere la diverse grupuri pentru a-şi satisface nevoia de apartenenţă, se 
accentuează carenţele psihoafective şi psihomorale, apare absenteismul, eşecul sau abandonul 
şcolar, vagabondajul, fuga de acasă sau alte manifestări antisociale. 

Perioada de intense transformări în plan economic, social, cultural etc. prin care a trecut 
România, urmată de migraţia forţei de muncă, a generat un fenomen social cu multiple 
consecinţe negative, cunoscut sub numele de „singur acasă”; este vorba despre copiii ai căror 
părinţi au plecat la muncă în străinătate, lăsându-i pe cei mici în grija rudelor/ apropiaţilor.  

 
Copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate – 30 iunie 20172 

Regiune/ 
Judeţ 

COPII CU PĂRINŢI PLECAŢI LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE, din 
care: 

cu ambii 
părinţi plecaţi 

cu un singur 
părinte 

cu părinte unic 
susţinător 

Total 

TOTAL 18403 65425 12895 96723 
Galaţi 811 3098 2265 6174 

 
Conform datelor publicate de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului 

şi Adopţie, peste 6.100 copii sunt în această situaţie la nivelul judeţului Galaţi. 
Cei mai mulţi dintre minorii aflaţi într-o astfel de situaţie resimt acut lipsa familiei şi, în 

final, ajung să aibă un risc ridicat de eşec/abandon şcolar, de implicare în comiterea de fapte de 
natură penală sau de adoptare a unor comportamente deviante de genul consumului de droguri 
etc. 

3.3.2. Sistemul educaţdional şi mass-media constituie de asemenea factori socio-culturali 
relevanţi în etiologia infracţionalităţii. De cele mai multe ori, eşecul şcolar îl transformă pe 
individ într-un „copil problemă”, tratat şi etichetat ca atare, copil care va dezvolta o serie 
întreagă de comportamente de insubordonare în raport cu reguli şi norme, concretizate în 
absenteism, abandon şcolar, aderarea la grupuri deviante, conduită agresivă, consum de alcool/ 
substanţe psihotrope etc.  

Nu poate fi însă trecută cu vederea latura formativă a mass-media şi trebuie subliniate 
consecinţele negative pe care le poate avea, în special asupra tinerilor, promovarea unor false 
valori şi a unor „modele de succes în viaţă” asociate cu desfăşurarea de activităţi aflate la limita 
legii, sex, promiscuitate, opulenţă, etalarea unor produse de lux etc. Poate mai mult decât 
conţinuturile explicit violente, aceste demersuri creează la nivel individual false nevoi, 
reprezentări distorsionate cu privire la ideea de muncă/ bani, o imagine total deformată asupra 
relaţiilor sentimentale/ de cuplu şi mai ales asupra a ceea ce este valorizat drept „reuşită în viaţă”. 
Fără a avea mijloacele necesare pentru atingerea acestor ţeluri, mulţi indivizi vor fi dispuşi să 
utilizeze căi imorale sau chiar ilegale de a obţine ceea ce îşi doresc.  

 
Concluzii 
Nivelul redus de educaţie, corelat cel mai adesea cu un statut ocupaţional scăzut, grefat pe 

o personalitate marcată de carenţe psihoafective şi psihomorale constituie unul dintre cei mai 
importanţi predictori ai violenţei. 

                                                            
2 Sursa: http://www.copii.ro/statistici-2017 
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Orice strategie de prevenire a infracţiunilor trebuie să aibă în vedere în primul rând 
limitarea formelor grave de manifestare şi abilitarea oamenilor pentru a diminua consecinţele 
unor astfel de fapte. Astfel, prevenirea criminalităţii în general şi a violenţei sub diferitele sale 
forme de manifestare şi limitarea efectelor acestora trebuie să constituie scopuri primordiale ale 
instituţiilor responsabile cu aplicarea legii, dar şi ale celorlalte organizaţii şi instituţii cu atribuţii 
în domeniu. În acest sens, este necesară conjugarea eforturilor la nivel comunitar şi crearea unor 
strânse legături între membrii societăţii, dar şi implicarea, într-o acţiune sinergică, a tuturor 
factorilor cu responsabilităţi în socializarea primară şi secundară. 
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Rezumat 
Odată cu intrarea în vigoare a noilor coduri penale, în practica organelor judiciare au apărut o 

serie de dificultăţi generate de condiţiile de aplicare a legii penale mai favorabile, fapt ce a determinat o 
practică neunitară la nivelul instanţelor judecătoreşti. În cadrul lucrării am examinat noile decizii 
pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de Curtea Constituţională, decizii ce au dus la 
unificarea practicii în materia aplicării dispoziţiilor legii penale mai favorabile în cazul faptelor pentru 
care nu s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă. Aceste aspecte reprezintă un interes deosebit 
având în vedere faptul că, pe rolul instanţelor de judecată se află numeroase cauze penale a unor fapte 
săvârşite înainte de intrarea în vigoare a noilor coduri penale şi a căror instrumentare necesită aplicarea 
legii penale mai favorabile. Remarcăm că, reforma sistemului de justiţie penală ce a avut loc începând 
cu 1 februarie 2014 a generat un val continuu de modificări, completări şi interpretări ale dispoziţiilor 
cuprinse în noile coduri penale. 

 
Cuvinte cheie: lege penală mai favorabilă; practică neunitară; noul cod penal; legea nouă; legea 

veche; infracţiune, decizie. 
 
Introducere 
În lucrarea de faţă vom analiza succesiunea actelor normative care au intervenit ca urmare 

a dificultăţilor apărute în practica judiciară în ceea ce priveşte aplicarea legii penale mai 
favorabile până la judecarea definitivă a cauzelor pentru infracţiuni săvârşite sub imperiul 
vechiului cod penal şi judecate după intrarea în vigoare a noului Cod penal. 

Codul de procedură penală conţine dispoziţii care dau posibilitatea instanţelor judecătoreşti 
să sesizeze Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile 
pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în scopul obţinerii unor hotărâri obligatorii pentru 
toate cauzele similare care să ducă la unificarea practicii neunitare apărute ca urmare a 
interpretărilor date noilor normelor cuprinse în codul penal referitoare la aplicarea legii penale 
mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei. 

Dispoziţiile art. 5 C. pen. au generat o serie de controverse şi opinii diferite ce au dus la 
necesitatea lămurii acestora de către instanţa supremă, fiind supuse şi controlului de 
constituţionalitate. Articolul 5 are un conţinut simplu, a cărui aplicare însă a devenit dificilă 
tocmai datorită lipsei detaliilor care să aducă clarificări în ceea ce priveşte aplicarea sa, astfel: 
Dacă de la momentul săvârşirii unei infracţiuni şi până la judecarea definitivă a cauzei au 
intervenit una sau mai multe legi penale (acte normative, prevederi din actele normative 
declarate neconstituţionale, ordonanţe de urgenţă aprobate de Parlament cu modificări sau 
completări ori respinse, dacă în timpul când acestea se aflau în vigoare au cuprins dispoziţii 
penale mai favorabile) se aplică legea penală mai favorabilă [1]. 

Odată cu intrarea în vigoare a Noului Cod penal au apărut o serie de probleme de 
interpretare, datorită faptului că la momentul stabilirii legii penale mai favorabile trebuie 
analizate în concret mai multe aspecte în ceea ce priveşte legea mai favorabilă [2], astfel: 
conţinutul infracţiunii, existenţa unor impedimente la punerea în mişcare sau exercitarea acţiunii 
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penale, existenţa unor cauze de nepedepsire precum şi pedeapsa sub aspectul naturii şi a 
limitelor ei. 

La scurt timp după intrarea în vigoare a Noului Cod penal [3] Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie a ridicat din oficiu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 C. pen., 
punându-se în discuţie problema aprecierii legii penale mai favorabile prin compararea 
dispoziţiilor din cele două coduri penale, Noul Cod penal şi Codul penal din 1969.  

În susţinerea soluţiei adoptate prin Decizia nr. 265/2014 a Curţii Constituţionale, prin 
intrarea în vigoare a noului cod penal, s-a considerat că legiuitorul a reglementat un tratament 
sancţionator mai blând pentru inculpaţii care se află la prima confruntare cu legea penală şi care, 
indiferent de forma de vinovăţie, au comis o singură faptă penală şi nu o pluritate de infracţiuni, 
faţă de cei care au comis mai multe infracţiuni. Astfel, comportamentul antisocial al acestora 
din urmă va fi sancţionat mai sever pentru descurajarea celor tentaţi să încalce în mod repetat 
valorile ocrotite de legea penală, curtea consideră că în caz de tranziţie judecătorul este ţinut de 
aplicarea legii penale mai favorabile care urmează a fi incident, însă nu prin combinarea 
dispoziţiilor din legile penale succesive, ci având în vedere ansamblul de norme ce au fost 
integrate organic într-un nou cod şi nicidecum dispoziţii ori instituţii autonome [4].  

Se arată că, pentru a stabili care este lex mitior, este necesară aplicarea metodei comparaţiei 
globale şi nu metoda comparaţiei diferenţiate, motivat pe de o parte de faptul că judecătorul nu 
se poate substitui legiuitorului şi astfel să creeze un nou regim represiv precum şi, pe de altă 
parte, de faptul că, fiecare Cod penal are propria sa logică astfel cum am arătat mai sus.  

Observăm că, nu este prima dată când Curtea este investită cu soluţionarea unei excepţii de 
neconstituţionalitate în ceea ce priveşte aplicarea legii penale mai favorabile. Curtea 
Constituţională s-a pronunţat prin Decizia nr. 1.470 din 8 noiembrie 2011 în sensul că „aceasta 
vizează aplicarea legii şi nu a dispoziţiilor mai blânde, neputându-se combina prevederi din 
vechea şi noua lege, deoarece s-ar ajunge la o lex terţia, care în pofida dispoziţiilor articolului 
61 din Constituţie ar permite judecătorului să legifereze”. 

La momentul soluţionării excepţiei reprezentantul Ministerului Public a pus concluzii de 
respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor în discuţie, făcând 
referire la cele două opinii existente în doctrină cu privire la modul de interpretare şi de aplicare 
a legii penale mai favorabile, global sau pe instituţii autonome, arătând că, aplicarea legii penale 
mai favorabile raportată la instituţii autonome nu contravine conceptului de lege penală. De 
asemenea, mai susţine că instituţiile autonome sunt instituţiile al căror mecanism de aplicare 
funcţionează separat de încadrarea juridică a faptei şi condiţiile de existenţă sunt diferite de 
faptul juridic faţă de care sunt apreciate [5]. 

Referitor la noţiunea de instituţie autonomă Curtea arată că „nu este reglementată în 
niciunul dintre cele două coduri penale şi nici în legea de aplicare a actualului Cod penal. Aşa 
fiind, chiar dacă în limbajul juridic curent utilizarea noţiunii de instituţie autonomă pentru 
anumite categorii juridice este acceptată, caracterul autonom al acesteia, astfel cum acesta este 
susţinut în doctrină şi practica judiciară, presupune că ea are o existenţă de sine stătătoare şi nu 
depinde de ansamblul normativ în care este integrată pentru a-şi îndeplini finalitatea. Or, o atare 
concluzie este inadmisibilă, întrucât nu se poate reţine că o normă din Codul penal care 
reglementează cu privire la o anumită instituţie de drept penal (recidivă, concurs de infracţiuni, 
prescripţie etc.) este independentă de legea căreia îi aparţine. Această distincţie are o deosebită 
importanţă pentru înţelegerea conceptului de lege, pentru că numai aşa se poate oferi noţiunii 
de lege penală mai favorabilă un înţeles constituţional” [6]. 
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Excepţia de neconstituţionalitate a fost admisă, constatând că „dispoziţiile art. 5 din Codul 
penal sunt constituţionale în măsura în care nu permit combinarea prevederilor din legi 
succesive în stabilirea şi aplicarea legii penale mai favorabile şi nicio autoritate nu poate ignora 
înţelesul constituţional astfel stabilit”. 

Acesta a fost un prim pas, şi nu cel mai „fericit” urmând o avalanşă de decizii care au 
urmărit acoperirea lacunelor create de criteriul aprecierii globale stabilit prin decizia nr. 
265/2014. În doctrină [7], s-a apreciat că în pronunţarea acestei decizii Curtea Constituţională 
şi-a depăşit competenţele, dispoziţiile art. 5 din Noul cod penal trebuiau evaluate strict prin 
raportare la textul constituţional iar nu supuse controlului de constituţionalitate astfel cum a 
procedat Curtea Constituţională, impunând o interpretare a modului de stabilire a legii penale 
mai favorabile. În doctrină s-a apreciat că, nu intră în competenţa acestei entităţi 
politico-jurisdicţionale să stabilească modul de interpretare a normelor juridice. 

 
1. Condiţiile generale de aplicare a legii penale mai favorabile până la judecarea 

definitivă a cauzei 
Aplicarea legii penale mai favorabile în cazul infracţiunilor nedefinitiv judecate, potrivit 

art. 5 alin. 1 N.C.P. (art. 13 C.p.), în cazul în care de la săvârşirea infracţiunii până la judecarea 
definitivă a cauzei au intervenit una sau mai multe legi penale, se aplică legea cea mai favorabilă. 

 Aplicarea art. 5 alin. 1 N.C.P. are ca premisă faptul că atât codul penal vechi cât şi noul 
cod penal incriminează fapta comisă, dar o sancţionează diferit. Aşa fiind, pentru a fi în prezenţa 
unui caz de aplicare a legii penale mai favorabile în această ipoteză este necesară reunirea mai 
multor condiţii [8]:  

a) succesiunea de legi penale să intervină între momentul comiterii faptei şi momentul 
judecării definitive a infractorului; 

b) toate legile succesive să incrimineze fapta comisă; 
c) legile succesive incriminează sau sancţionează diferit fapta comisă. 
 
2. Aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei în cazul 

plurităţii de infracţiuni 
Situaţia existenţei unei infracţiuni săvârşite anterior datei de 1 februarie 2014 aflate în 

concurs cu una sau mai multe infracţiuni comise după intrarea în vigoare a noului Cod penal, a 
generat o serie de opinii divergente în ceea ce priveşte aplicarea legii penale mai favorabile, dat 
fiind caracterul obligatoriu al aplicării Deciziei nr. 265/2014 a Curţii Constituţionale care a 
statuat criteriul aprecierii globale a legii penale mai favorabile. Pentru estomparea efectelor 
Deciziei nr. 265/2014, în ceea ce priveşte pluritatea de infracţiuni, Î.C.C.J a pronunţat mai multe 
decizii: Decizia nr. 29/2015 publicată în M. Of. nr. 29/15.01.2016, Decizia nr. 7/2016, publicată 
în M.Of. nr. 251/05.04.2016 şi Decizia nr. 11/2016, publicată în M. Of. nr. 468/23.06.2016. 

 
2.1. În ceea ce priveşte Decizia nr. 29/2015, problema de drept are în vedere tratamentul 

sancţionator aplicabil pluralităţii de infracţiuni sub forma concursului de infracţiuni, atunci când 
ambele infracţiuni din structura pluralităţii au fost comise sub legea veche, iar pedepsele 
individuale au fost stabilite la momente diferite, una sub Codul penal din 1969, iar alta în baza 
Codului penal în vigoare, fiind incidente prevederile referitoare la alte modificări ale pedepsei. 
În această situaţie, se pune problema dacă legea penală mai favorabilă condamnatului se 
determină în temeiul art. 5 din noul Cod penal sau se aplică legea în vigoare la momentul 
efectuării operaţiunii de contopire. 



208 Devianţă şi criminalitate 

Ambele infracţiuni fiind săvârşite sub legea veche, însă au fost judecate în dosare diferite, 
fără a se cunoaşte la momentul judecării că cele două infracţiuni se află în concurs, stabilindu-se 
astfel pedepse pentru fiecare dintre ele, pentru una Codul penal din 1969 fiind considerată lege 
penală mai favorabilă iar pentru cealaltă Noul Cod penal. În această situaţie este evident că nu 
se poate aplica în mod obligatoriu tratamentul sancţionator al concursului de infracţiuni prevăzut 
de Noul Cod penal, astfel cum Î.C.C.J a reţinut în decizia sus menţionată, deoarece nu există 
temei legal în acest sens, urmând a se aplica dispoziţiile art. 5 din Noul Cod penal.  
  

2.2. Prin Decizia nr. 7/2016, Î.C.C.J s-a pronunţat în vederea dezlegării de principiu a 
următoarei probleme de drept: „dacă la stabilirea legii penale mai favorabile, conform art. 5 
din Codul penal, pentru infracţiuni comise anterior datei de 1 februarie 2014, aflate în concurs 
cu una sau mai multe infracţiuni comise după intrarea în vigoare a noului Cod penal, Decizia 
nr. 265/2014 a Curţii Constituţionale se aplică avându-se în vedere toate infracţiunile comise de 
inculpat şi impune aplicarea noului Cod penal pentru toate infracţiunile ori se aplică doar în 
raport cu infracţiunile comise anterior datei de 1 februarie 2014, existând astfel posibilitatea 
aplicării dispoziţiilor din vechiul Cod penal pentru acestea din urmă”. 

Instanţa supremă consideră că, în ceea ce priveşte aplicarea art. 5 C. pen coroborat cu 
dispoziţiile art. 10 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 
privind Codul penal, observăm că nu exclud de plano aplicarea în aceeaşi cauză, faţă de acelaşi 
inculpat, pentru fapte diferite, a unor legi penale mai favorabile, în condiţiile în care cel puţin 
una dintre infracţiunile din structura pluralităţii a fost comisă sub legea nouă, chiar dacă pentru 
celelalte infracţiuni pedeapsa a fost stabilită potrivit legii vechi, mai favorabilă. Aceste dispoziţii 
nu contravin aplicării în mod global a legii penale mai favorabile, conform celor stabilite prin 
Decizia Curţii Constituţionale nr. 265 din 6 mai 2014, în condiţiile în care acest text de lege 
prevede o situaţie de excepţie de la aplicarea globală a legii mai favorabile [9]. 

Pentru soluţionarea unor speţe similare Î.C.C.J, prin Decizia 7/2016, a arătat că au fost 
conturate mai multe opinii, astfel:  

a. Una dintre opinii a fost în sensul că, Decizia Curţii Constituţionale nr. 265 din 6 mai 
2014 şi art. 5 din Codul penal se aplică numai în raport cu infracţiunile comise anterior datei de 
1 februarie 2014, iar pentru faptele săvârşite după această dată se aplică noul Cod penal. Pentru 
infracţiunile comise după intrarea în vigoare a Noului Cod penal, efectele Deciziei Curţii 
Constituţionale nr. 265 din 6 mai 2014 nu pot fi extinse şi la acestea, pentru aceste infracţiuni 
nefiind aplicabile prevederile art. 5 din Codul penal, care sunt incidente doar pentru infracţiunile 
comise anterior datei de 1 februarie 2014 şi doar pentru acestea este interzisă combinarea legilor 
succesive. 

b. La stabilirea legii penale mai favorabile, conform art. 5 din Codul penal, pentru 
infracţiuni comise anterior datei de 1 februarie 2014, aflate în concurs cu una sau mai multe 
infracţiuni comise după intrarea în vigoare a noului Cod penal, Decizia Curţii Constituţionale 
nr. 265 din 6 mai 2014 se aplică pentru toate infracţiunile aflate în concurs şi, ca atare, se aplică 
noul Cod penal pentru toate infracţiunile. S-a reţinut, în esenţă, că, chiar dacă legea penală mai 
favorabilă se stabileşte cu privire la fiecare infracţiune în parte, dacă există infracţiuni săvârşite 
în concurs, după intrarea în vigoare a noului cod (1 februarie 2014), regimul juridic al 
concursului de infracţiuni este cel stabilit prin noul Cod penal. Condiţiile de existenţă (una dintre 
condiţii este momentul la care ia naştere concursul, acela al săvârşirii celei de-a doua infracţiuni) 
şi tratamentul sancţionator pentru concursul de infracţiuni formează o singură instituţie, nefiind 
posibilă disocierea lor în vederea aplicării separate a legii penale mai favorabile. Prin raportare 
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la dispoziţiile art. 5 din Codul penal şi la Decizia Curţii Constituţionale nr. 265 din 6 mai 2014, 
s-a reţinut că stabilirea şi aplicarea legii penale mai favorabile se vor realiza exclusiv conform 
criteriului aprecierii globale, respectiv legea penală mai favorabilă care, în ansamblu, are un 
caracter mai favorabil, indiferent dacă, punctual, unele dintre dispoziţiile acesteia sunt mai 
severe. 

c. S-a reţinut că sporul de pedeapsă aplicabil în cazul concursului de infracţiuni face corp 
comun cu pedeapsa cea mai grea aplicată şi constituie o majorare şi un element accesoriu 
acesteia. Prin urmare, legea aplicabilă concursului de infracţiuni este legea care a generat 
pedeapsa cea mai grea, în acest mod apreciindu-se că se respectă atât Decizia Curţii 
Constituţionale nr. 265 din 6 mai 2014, cât şi dispoziţiile art. 5 din Codul penal, aplicându-se în 
integralitate o singură lege. În concret, dacă pedeapsa cea mai grea a fost aplicată pentru o 
infracţiune săvârşită anterior datei de 1 februarie 2014, concursul de infracţiuni obligă la 
aplicarea, pentru toate faptele, a dispoziţiilor art. 33 şi 34 din Codul penal anterior. Dacă 
pedeapsa cea mai grea a fost aplicată pentru o infracţiune săvârşită după data de 1 februarie 
2014, sunt incidente dispoziţiile art. 38 şi 39 din noul Cod penal. 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a pronunţat în sensul că: „în aplicarea dispoziţiilor art. 
5 din Codul penal, în cazul pluralităţii de infracţiuni constând în săvârşirea unor infracţiuni 
anterior datei de 1 februarie 2014, respectiv a unor infracţiuni comise după intrarea în vigoare a 
noului Cod penal, pentru infracţiunile săvârşite anterior datei de 1 februarie 2014 se va aplica 
legea penală mai favorabilă - identificată ca fiind legea veche sau legea nouă -, iar pentru 
infracţiunile săvârşite sub imperiul legii penale noi, precum şi pentru tratamentul sancţionator 
al concursului de infracţiuni se va aplica legea nouă, conform art. 3 din Codul penal şi art. 10 
din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal”. 

 
2.3. Prin Decizia nr. 11/2016, publicată în M. Of. nr. 468/23.06.2016 s-a solicitat Înaltei 

Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de 
principiu a următoarei chestiuni de drept: „dacă în aplicarea dispoziţiilor art. 5 din Codul 
penal, conform Deciziei nr. 265/2014 a Curţii Constituţionale, în cazul pluralităţii de infracţiuni 
constând într-o infracţiune pentru care potrivit Codului penal anterior a fost aplicată printr-o 
hotărâre definitivă o pedeapsă cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei conform 
art. 861 din Codul penal anterior şi, respectiv, o infracţiune săvârşită în termenul de încercare, 
pentru care legea penală mai favorabilă este considerată legea nouă, stabilirea şi executarea 
pedepsei rezultante în urma revocării suspendării sub supraveghere se realizează potrivit 
dispoziţiilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 
286/2009 privind Codul penal raportat la art. 864 alin. 1 din Codul penal anterior sau conform 
art. 96 alin. (4) şi (5) din Codul penal actual”. 

Atunci când instanţa pronunţă o hotărâre de condamnare pentru o faptă comisă în cursul 
termenului de încercare stabilit potrivit art. 861 din Codul penal anterior şi constată că legea 
penală nouă este mai favorabilă, stabilirea şi executarea pedepsei rezultante în urma revocării 
suspendării sub supraveghere se realizează conform art. 96 alin. (4) şi (5) din Codul penal, în 
sens contrar ajungându-se la combinarea unor prevederi legale din vechiul şi noul Cod penal, 
încălcându-se astfel Decizia Curţii Constituţionale nr. 265/2014 [10]. 

Prin urmare, soluţia pentru problema de drept mai sus arătată a fost în sensul stabilirii ca 
lege penală mai favorabilă, legea nouă iar stabilirea şi executarea pedepsei rezultante în urma 
revocării suspendării sub supraveghere se realizează potrivit dispoziţiilor art. 96 alin. (4) şi (5) 
din Codul penal actual. 
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3. Aplicarea legii mai favorabile în cazul prescripţiei răspunderii penale 
Reglementând aplicarea legii penale mai favorabile până la judecarea definitivă a cauzei, 

legiuitorul a consacrat în alin. 1 al art. 5 din Codul penal excepţiile de la activitatea legii penale, 
materializate în ultraactivitatea legii abrogate şi retroactivitatea legii noi pentru fapte comise 
anterior intrării acesteia în vigoare, transpunând, astfel, principiul constituţional al retroacti-
vităţii legii penale mai favorabile prevăzut în art. 15 alin. (2) din legea fundamentală, potrivit 
căruia legea dispune numai pentru viitor, excepţie făcând legea penală sau contravenţională mai 
favorabilă. 

Prin Decizia nr. 2 din 14 aprilie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 319 din 30 aprilie 2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea 
unor chestiuni de drept în materie penală a decis că, în aplicarea art. 5 din Codul penal, 
prescripţia răspunderii penale reprezintă o instituţie autonomă faţă de instituţia pedepsei, 
stabilind mecanismul de determinare a legii penale mai favorabile în două etape, urmând ca mai 
întâi să se identifice dispoziţiile mai blânde cu privire la pedeapsă din legi succesive, iar apoi să 
se aleagă legea mai favorabilă în cazul prescripţiei răspunderii penale prin luarea în considerare 
a tuturor prevederilor incidente din cuprinsul aceleiaşi legi (durata termenului, întreruperea şi 
suspendarea cursului de prescripţie). Ulterior, a fost pronunţată decizia Curţii Constituţionale 
nr. 265/6.05.2014 prin care s-a stabilit că Decizia nr. 2/2014 îşi încetează efectele deoarece nu 
mai poate fi aplicată raporturilor juridice născute anterior datei de 1 februarie 2014, dar 
nesoluţionate definitiv până la data publicării hotărârii instanţei de contencios constituţional, 
întrucât, pentru considerentele dezvoltate în decizia C.C., nu reprezintă lege penală mai 
favorabilă.  

O altă decizie referitoare la aplicarea legii mai favorabile în ceea ce priveşte prescripţia 
răspunderii penale este Decizia nr. 21/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 829 din 13 noiembrie 2014, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru 
dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Problema de drept a fost dacă „art. 5 alin. 
1 din Codul penal trebuie interpretat că legea penală mai favorabilă este aplicabilă, în cazul 
infracţiunilor săvârşite anterior datei de 1 februarie 2014, care nu au fost încă judecate definitiv 
şi faţă de care s-a împlinit prescripţia răspunderii penale până la data de 20 mai 2014 în 
interpretarea dată art. 5 prin Decizia nr. 2/2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, însă faţă de 
care prescripţia răspunderii penale nu este împlinită, în interpretarea dată aceluiaşi text legal 
prin Decizia nr. 265/2014 a Curţii Constituţionale”. 

Î.C.C.J. a admis sesizarea stabilind că dispoziţiile art. 5 alin. 1 din Codul penal trebuie inter-
pretate, inclusiv în materia prescripţiei răspunderii penale, în sensul că legea penală mai 
favorabilă este aplicabilă în cazul infracţiunilor săvârşite anterior datei de 1 februarie 2014 care 
nu au fost încă judecate definitiv, în conformitate cu Decizia nr. 265/2014 a Curţii 
Constituţionale [11]. 

Pentru a ajunge la această soluţie s-au avut în vedere şi prevederile art. 147 din Constituţie, 
prin care s-a arătat că deciziile Curţii Constituţionale, inclusiv cele de interpretare, produc efecte 
doar pentru viitor şi nu pot şterge existenţa normei neconstituţionale. Nefiind afectată existenţa 
normei neconstituţionale pe perioada anterioară declarării neconstituţionalităţii, ea va putea intra 
în structura unei succesiuni de legi în timp.  

Chiar dacă efectele Deciziei nr. 2/2014 au fost doar 20 de zile de la publicarea la 30 aprilie 
2014 a hotărârii instanţei supreme de dezlegare a acestei chestiuni de drept până în data de 20 
mai 2014, când interpretarea în conformitate cu Constituţia a dispoziţiilor art. 5 din Codul penal 
a devenit de imediată aplicare şi general obligatorie, ea îţi produce efectele potrivit art. 5 C.pen. 
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4. Aplicarea legii penale mai favorabile în cazul circumstanţelor atenuante 
S-a solicitat Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru 

dezlegarea următoarelor probleme de drept: „Dacă în aplicarea art. 418 din Codul de procedură 
penală, privind neagravarea situaţiei în propriul apel, circumstanţele atenuante reţinute de prima 
instanţă în favoarea inculpatei în condiţiile art. 74 alin. 1 din Codul penal anterior pot fi 
menţinute în condiţiile art. 5 din Codul penal de instanţa de control judiciar, învestită doar cu 
soluţionarea apelului declarat de inculpată, chiar dacă pentru fapta analizată legea penală mai 
favorabilă o reprezintă noul Cod penal. În măsura în care circumstanţele atenuante trebuie 
menţinute, efectele atenuante ale acestora sunt cele prevăzute de art. 76 din Codul penal anterior 
sau cele prevăzute de art. 76 din noul Cod penal”. 

La nivelul instanţei supreme s-a constatat că, în cadrul Secţiei penale, au fost pronunţate 
mai multe decizii prin care a fost soluţionată problema de drept pusă în discuţie, şi s-a decis, 
majoritar, în sensul că dacă în noua reglementare pedeapsa ce se poate stabili este mai mică 
decât cea până la care se poate ajunge în vechea reglementare, ca urmare a reţinerii circumstan-
ţelor atenuante, legea mai favorabilă este legea nouă. Înlăturarea circumstanţelor atenuante nu 
aduce atingere principiului non reformatio in peius prevăzut în art. 418 din Codul de procedură 
penală, atunci când în concret pentru aceeaşi faptă se stabileşte o sancţiune mai puţin severă, 
întrucât procesul de stabilire a legii penale mai favorabile are ca scop determinarea efectivă a 
legii mai favorabile, cu consecinţa aplicării unei pedepse într-un cuantum mai redus faţă de 
cuantumul pedepsei aplicate anterior intrării în vigoare a noului Cod penal [12]. 

Prin Decizia nr. 10/2014 s-a stabilit că, în aplicarea art. 5 din Codul penal, circumstanţele 
atenuante se apreciază global în funcţie de incriminare şi sancţiune. În situaţia intrării în vigoare 
a unei noi legi, ce aduce modificări atât cu privire la pedepse, cât şi cu privire la circumstanţele 
atenuante, circumstanţele ca parte din instituţia sancţiunii unei infracţiuni nu pot fi privite şi 
analizate distinct faţă de instituţia pedepsei. 

 
5. Aplicarea legii penale mai favorabile cu privire la condiţiile de existenţă şi 

sancţionare ale infracţiunii în formă continuată. 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată în vederea pronunţării unei hotărâri 

prealabile pentru dezlegarea de principiu a problemei de drept vizând aplicarea legii penale mai 
favorabile pe instituţii autonome, respectiv „dacă infracţiunea continuată poate funcţiona ca 
instituţie autonomă faţă de limitele de pedeapsă”. 

În motivare, instanţa supremă a reţinut poziţia Curţii Constituţionale care a constatat că 
„dispoziţiile art. 5 din actualul Cod penal, în interpretarea care permite instanţelor de judecată, 
în determinarea legii penale mai favorabile, să combine dispoziţiile Codului penal din 1969 cu 
cele ale actualului Cod penal, contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 1 alin. (4) privind 
separaţia şi echilibrul puterilor în stat, precum şi ale art. 61 alin. (1) privind rolul Parlamentului 
de unică autoritate legiuitoare a ţării” [13]. 

Prin Decizia nr. 5/2014 instanţa supremă s-a pronunţat în sensul că: „În aplicarea art. 5 din 
Codul penal, se are în vedere criteriul aprecierii globale a legii penale mai favorabile. Constată 
că nu este permisă combinarea prevederilor din legi succesive în stabilirea şi aplicarea legii 
penale mai favorabile cu privire la condiţiile de existenţă şi sancţionare ale infracţiunii în formă 
continuată”. 

 
Concluzii 
Criteriul aprecierii globale al aplicării legii penale mai favorabile în cazul infracţiunilor 

care nu au fost definitive judecate s-a dovedit a fi un mod greşit de abordare, instanţele fiind 
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puse în situaţia aplicării Deciziei nr. 265/2014 a Curţii Constituţionale în toate situaţiile în care 
mai multe legi penale erau incidente în cauză şi conţineau dispoziţii diferite, mai favorabile. 
Efectele produse prin aplicarea deciziei anterior menţionate, au fost însă estompate prin 
pronunţarea mai multor decizii de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, decizii care au dus 
într-un final la unificarea practicii în ceea ce priveşte soluţiile date de instanţele judecătoreşti în 
această direcţie. 

Important de menţionat este faptul că, efectul obligatoriu pentru instanţe al dezlegării date 
problemelor de drept ce au format obiectul recursului în interesul legii şi al întrebării prealabile, 
consacrat de norma procesual penală în art. 474 alin. (4) şi art. 477 alin. (3), nu conferă 
hotărârilor interpretative ale instanţei supreme caracter de acte cu putere de lege, ci reprezintă o 
transpunere a dispoziţiilor art. 126 alin. (3) din Constituţia României referitoare la poziţia Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie în ierarhia sistemului judiciar şi la rolul său de a asigura interpretarea 
şi aplicarea unitară a legii de către celelalte instanţe judecătoreşti. Dacă s-ar considera că aceste 
hotărâri au caracter de act cu putere de lege, nu ar mai fi fost necesară reglementarea expresă a 
efectului lor obligatoriu care s-ar fi produs automat ca în cazul legilor organice, ordonanţelor de 
urgenţă şi altor acte normative cu putere de lege şi, inclusiv, pentru legiuitor, nu doar pentru 
celelalte instanţe judecătoreşti. 

În acelaşi sens, Curtea Constituţională a stabilit, prin Decizia nr. 206 din 29 aprilie 2013, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 13 iunie 2013, că instanţa 
supremă nu este abilitată „să instituie, să modifice, sau să abroge norme juridice cu putere de 
lege ori să efectueze controlul de constituţionalitate al acestora”, întrucât competenţa sa privind 
soluţionarea recursului în interesul legii este dublu circumstanţiată „numai cu privire la 
interpretarea şi aplicarea unitară a legii şi numai cu privire la celelalte instanţe judecătoreşti”. 

Spre deosebire de hotărârile date de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în interpretarea şi 
aplicarea unitară a legii în materie penală care, potrivit art. 474 alin. (4) şi art. 477 alin. (3) din 
Codul de procedură penală, sunt obligatorii doar pentru instanţe, deciziile instanţei de 
contencios constituţional sunt general obligatorii şi produc efecte numai pentru viitor, de la 
momentul publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform art. 147 alin. (4) din 
Constituţie, impunându-se a fi respectate nu numai de către instanţele judecătoreşti, ci de toate 
subiectele de drept, atât de Parlament, cât şi de Guvern, respectiv de autorităţile şi instituţiile 
publice [14]. 

Aşadar, în virtutea legii fundamentale, deciziile Curţii Constituţionale sunt de imediată şi 
generală aplicare, devenind opozabile erga omnes de la data publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, ceea ce înseamnă că nu se aplică doar raporturilor juridice născute ulterior 
acestui moment, ci tuturor situaţiilor juridice în desfăşurare, care nu au fost definitiv judecate 
până la data publicării. 
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Rezumat 
Evaziunea fiscală este un fenomen omniprezent, întâlnit în ţări diferite din punct de vedere economic 

sau al dezvoltării sociale. Deşi anumite societăţi prezintă vulnerabilităţi mai ridicate decât altele şi pot 
suferi mai mult de pe urma efectelor devastatoare ale fraudei şi criminalităţii gulerelor albe, nici o ţară 
din lume nu este, în prezent, imună la influenţa distructivă a acestor forme infracţionale. Elaborarea de 
reguli în domeniul fiscalităţii în România este foarte dificilă, deoarece politici fiscale trebuie înfăptuite 
astfel încât să atragă tot mai mulţi bani la buget, dar, în egală măsură, să convingă multinaţionalele să 
nu se relocheze în ţări mai prietenoase fiscal. Cu toate că dezbaterile privind impactul internaţionalizării 
fraudei fiscale asupra economiei româneşti au fost cel puţin în aparenţă aprinse, ceea ce frecvent pare 
să lipsească este o definire clară a conceptului, una pe baza căreia un dialog real să fie stabilit în sfera 
publică românească. Am încercat să identific modalităţi concrete de luptă împotriva fraudei 
transfrontaliere, modalităţi omise în lucrările teoretice şi neevidenţiate de către practicieni. 

 
Cuvinte-cheie: evaziune fiscală; fraudă; circumstanţe fiscale şi penale; buget de stat; companii 

offshore. 
 
Introducere 
Globalizarea implică astăzi dificultăţi din ce în ce mai mari în ceea ce priveşte combaterea 

fraudei fiscale la nivel internaţional. Implicarea sporită a întreprinderilor cu sediul în ţări terţe 
în frauda de tip „carusel”, răspândirea comerţului electronic şi globalizarea pieţelor serviciilor 
spun multe în această direcţie1. Concurenţa fiscală între statele care vizează atragerea de 
activităţi mobile financiare poate pune în pericol sistemele de securitate socială ale economiilor 
dezvoltate, precum şi realizarea obiectivelor de dezvoltare în ţările în curs de dezvoltare. 
Evaziunea fiscală, scurgerile de capital şi tendinţa într-un număr de ţări a reduce taxele fiscale 
pentru anumite tipuri de venituri (de obicei, venituri din capital) au contribuit la reducerea 
capacităţii fiscale şi a gradului de îndatorare în creşterea economică. 

Societăţile traversate de accentuate procese de schimbare şi transformare se confruntă cu 
multiple probleme de fraudă, criminalitate organizată şi corupţie, care ating un nivel alarmant 
în ţările din Estul Europei, între care şi România.  

Evaziunea fiscală, actele de speculă şi înşelăciune, operaţiunile de spălare a banilor şi 
tranzacţiile ilicite, precum cele practicate de grupurile de crimă organizată, capătă o 
periculozitate socială sporită, fiind alimentate de dificultăţile economice pe care aceste ţări le-au 
cunoscut mai ales în anii 90 şi de lipsa de coerenţă legislativă şi de eficienţă a mecanismelor şi 
instituţiilor puterii, incapabile să asigure cadrul politico-juridic adecvat realizării reformei către 
un model de societate stabilă. 

În special în perioada de tranziţie din anii 90, România a fost marcată de lipsa de 
competitivitate a economiei, de un sistem de protecţie socială deficitar şi neadaptat la realităţile 

                                                            
1 Peter ROBINSON, Globalization, Telecomunications and Trade, in „Futures”, octombrie 1991 
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sociale, de o scădere a nivelului de trai resimţit în special în zonele defavorizate ale societăţii, 
precum în mediul rural, şi exacerbat de devalorizarea monedei naţionale, de răsturnarea 
sistemului de valori, de manifestarea unei acute crize autoritare şi a lipsei de control social. 
Societatea românească postrevoluţionară a fost caracterizată de o deficienţă majoră în ce 
priveşte aplicarea regulilor economiei de piaţă. S-a observat o înlocuire a legii cererii şi ofertei 
cu un capitalist de tip rudimentar şi sălbatic, care a determinat polarizarea bogăţiei. 

Dezvoltarea anevoioasă a societăţii româneşti postdecembriste a fost favorizată şi de 
existenţa unui aparat administrativ greoi şi lipsit de transparenţă, a birocratismului excesiv, a 
vidului legislativ, urmat de o incoerenţă legislativă, precum şi de lipsa oricărui control social şi 
de slăbiciunea aparatului judiciar. 

Toate aceste manifestări menţionate anterior, au promovat creşterea riscului şi multiplicării 
comportamentului deviant, ca fenomen de „normal” de adaptare la starea de anomie, în sensul 
conceptului determinat de Durkheim2 sau ca un comportament „inovativ” în viziunea lui 
Merton3. 

Starea de anomie, caracterizată ca o dereglare a normelor sociale datorită unor stări de criză, 
precum schimbarea regimului politic, poate constitui o motivaţie în ceea ce priveşte cauzalitatea 
corupţiei şi a comportamentului infracţional. Principalele repere ale crizei în perioada de 
tranziţie sunt, pe de-o parte, insuficienţa reglării din punct de vedere politic, economic sau 
juridic, iar pe de altă parte, insuficienta integrare socială, în sensul lipsei de aderenţă la un set 
de valori comune care ar putea facilita convergenţa acţiunilor actorilor sociali. 

Conform lui Durkheim anomia poate duce la o discrepanţă între necesităţile individului sau 
ale colectivităţii şi posibilităţile reale de satisfacere ale acestora. Astfel apare modelul 
comportamental inovator, care pentru a-şi atinge scopurile nu-şi alege mijloace după criterii de 
moralitate sau legalitate, ci de eficienţă. 

De aceea, imaginea infracţionalităţii, tratată doar din perspectiva unei manifestări a 
ilegalităţii sau imoralităţii, trebui înlocuită cu o altă imagine, care să evidenţieze că fenomenul 
infracţional are şi un caracter funcţional pentru stabilirea unui sistem autoreglator care deocam-
dată nu are organicitate. 

Astfel recurgerea la mijloace ilegale constituie o cale de inovare pentru depăşirea stării de 
anomie. Individul care a observat că în lipsa aplicării normelor sociale poate obţine printr-un 
comportament deviant satisfacerea propriilor nevoi. 

Manifestarea activităţilor de crimă organizată în societatea românească au fost favorizate 
de slăbirea mecanismelor de control social. Această criză de autoritate de care au dat dovadă 
factorii de răspundere din societatea românească, a favorizat dezvoltarea fenomenului infracţi-
onal, cu manifestare directă în viaţa politică, economică şi social-culturală. Dacă în regimul 
comunist, controlul social era extrem de puternic, bazându-se pe aparatul coercitiv al statului 
omniprezent şi omnipotent, trecerea la regimul democratic a determinat în primii ani de 
tranziţie, pierderea acestui control, până la atingerea unei cvasi dizolvări a oricărei forme de 
autoritate. 

Datorită dezvoltării în direcţia unei societăţi democratice, treptat, pe măsură ce structurile 
sociale s-au stabilizat, a reapărut controlul social ca formă de constrângere a comportamentului 
individual deviant. Dar atingerea stării de normalitate, respectiv repunerea în drepturi a 
mecanismelor de control social, infracţionalitatea economică constituia deja un fenomen 
                                                            

2 Emile DURKHEIM, Diviziunea muncii sociale, Editura Antet, 2008, pg 32. 
3 Robert K. MERTON, „The Unanticipated Consequences of Purposive Social Action”. American Sociological 

Review, 1936, 1 (6): 894–904. 
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răspândit în societatea românească, fiind considerat o alternativă facilă în vederea realizării 
propriilor obiective. 

În contextul dezvoltării post-decembriste a societăţii româneşti, s-a manifestat o atracţie 
amplu mediatizată pentru personalităţile negative care promovează nonvalori, printre care şi 
comportamentul deviant. Astfel de persoane au fost prezentate în repetate rânduri drept modele 
de reuşită, suscitând admiraţia multora, chiar dacă acţiunile acestor s-au situat la limita 
legalităţii. Liberalizarea societăţii româneşti, circulaţia liberă a mărfurilor dar şi a ideilor, 
incluzând aici şi importul masiv de nonvalori spirituale realizate prin mijloace culturale, precum 
filme, cărţi, reviste, sau prin mass-media, au încurajat imitarea comportamentului deviant de tip 
organizaţional. 

Cu toate că dezbaterile privind impactul internaţionalizării fraudei fiscale asupra economiei 
româneşti au fost cel puţin în aparenţă aprinse, ceea ce frecvent pare să lipsească este o definire 
clară a conceptului, una pe baza căreia un dialog real să fie stabilit în sfera publică românească. 

În ciuda rolului lor în procesul de globalizare, paradisurile fiscal rămân un subiect destul 
de rar analizat4, deşi evenimentele economice internaţionale care s-au precipitat în ultimii ani, 
precum şi dezvăluirile de tip Panama papers le-au aruncat pe avanscena actualităţii, făcând din 
ele un cal de bătaie al luptei împotriva mondializării liberale. 

 
1. Conceptul de evaziune fiscală 
Multitudinea obligaţiilor pe care legile fiscale le impun contribuabililor şi, mai ales povara 

acestor obligaţii, au determinat stimularea, în toate timpurile, a ingeniozităţii acestora de a 
inventa procedee diverse de eludare a obligaţiilor fiscale. Evaziunea fiscală a fost întotdeauna 
activă şi ingenioasă, pentru simplul motiv că fiscul, lovind indivizii şi averea lor, îi atinge într-un 
punct extrem de sensibil: interesul bănesc. 

În pofida a tot ceea ce se scrie despre cauze, modalităţi, amploare, control şi sancţiuni 
privitoare la evaziunea fiscală, nu există o definiţie clară a acestei noţiuni, şi nici a conceptului 
de fraudă fiscală. Economistul francez Jean - Claude Martinez arăta că: „Dacă se vorbeşte, 
într-adevăr, de fraudă, se vorbeşte în aceiaşi măsură de fraudă legală sau legitimă, fraudă ilegală, 
de evaziune internaţională, de evaziune legală, de evaziune ilegală, de paradisuri fiscale sau 
refugii, de abuzul dreptului de a fugi din faţă impozitului, de libertatea alegerii căii celei mai 
puţin impozitate sau subestimarea fiscală, frauda la lege sau economia subterană”. El conchide 
că evaziunea fiscală este minimizarea excesului de impozitare prin utilizarea alternativelor 
acceptabile reale, pe când frauda fiscală este determinată de încălcarea legii fiscale în vigoare. 

Autorii contemporani definesc evaziunea fiscală ca totalitatea manifestărilor de „fugă” din 
faţa impozitelor. Ei susţin că evaziunea fiscală poate fi: - ilicită, având uneori un caracter 
fraudulos; şi - legală sau tolerată. 

Cum globalizarea economiei forţează companiile multinaţionale să se confrunte cu o presiune 
tot mai acerbă a competiţiei şi cu necesitatea de a-şi analiza constant eficienţa structurii lor de 
afaceri, fără o îmbunătăţire constantă a structurii de afaceri şi a indicatorilor economico-financiari, 
ele pot trece repede de partea stagnării, necompetitivităţii şi chiar falimentului. 

Aşa se face că graniţa dintre planificarea, respectiv optimizarea fiscală, şi evaziune este una 
foarte sensibilă şi de aceea cea mai mare parte a literaturii de specialitate este concentrată pe 
nevoia de delimitare a ariei evaziunii fiscale, implicit de reducere a taxelor prin intermediul 

                                                            
4 MĂŞU Ştefan, BUNECI Petre, GHEORGHE Veronica, Criza, Anticriza şi Noua ordine mondială, Ed. Solaris 

Print, 2009, pag. 234 
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planificării şi optimizării fiscale. Inexistenţa unor prevederi şi reguli foarte clare la nivelul ţărilor 
membre ale Uniunii Europene, precum şi inexistenta unei abordări unitare, fac ca de multe ori 
diminuarea cuantumului impozitelor şi taxelor prin intermediul planificării şi optimizării fiscale 
să fie încadrată ca evaziune, apărând astfel consecinţe foarte grave, atât fiscale cât şi penale.  

Evitarea impozitelor poate avea loc prin trei modalităţi: 
a) legea fiscală asigură ea însăşi evaziunea printr-un regim fiscal de favoare (spre exemplu, 

Legea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit, prin care contribuabilii erau scutiţi de plata impo-
zitului pe profit 5 de ani de zile);  

b) abţinerea contribuabilului de a îndeplini activitatea, operaţiunea sau actul impozabil 
(această modalitate este frecventă în cazul unei fiscalităţi excesive deoarece rată marginală de 
impozitare devine foarte ridicată, evaziunea se produce în acest caz prin substituirea timpului 
liber exonerat muncii impozitate);  

c) folosirea lacunelor sistemului fiscal.  
Efectele evaziunii se repercutează direct asupra veniturilor fiscale, conduc la distorsiuni în 

mecanismul pieţei şi pot contribui la inechităţi sociale datorate „accesului” sau „înclinaţiei” 
diferite la evaziunea fiscală din partea contribuabililor. Se ajunge astfel la economie subterană 
(munca la negru, vânzarea ilegală de droguri, prostituţia, jocurile de noroc), estimată a fi 9% din 
PIB în Marea Britanie, 13% în Suedia, 15,5% în Italia, 9% în Canada şi Germania. Semnificaţia 
problemei este mai mare în ţările mai puţin dezvoltate unde guvernele pot întâmpina mari 
dificultăţi în supravegherea tranzacţiilor care au loc în economie, frauda fiscală în aceste ţări 
fiind estimată între 30% şi 64% (cazul Ucrainei de la începutul anului 2017) din încasările 
fiscale prevăzute. Nici România nu este departe de aceste estimări.  

Cu toate acestea, statul prin puterile sale politice, poate să incite la evaziune fiscală 
urmărind în special două scopuri: 1. Un scop „pozitiv” argumentat de intenţia de a stimula 
formarea capitalului; 2. Un scop „negativ” reflectat în sprijinirea unor grupuri de interese, de 
multe ori de tip mafiot, cu toate consecinţele pe care le implică.  

Scopul „pozitiv” îl putem întâlni, paradoxal, în Japonia, când formarea capitalului a fost 
influenţată şi de evaziunea fiscală care este încurajată în mod oficial. Astfel, legal, un japonez 
adult este scutit de taxe pentru un cont de economii medii. Japonia are de cinci ori mai multe 
conturi decât numărul populaţiei. „Intervenţia” statului în menţinerea unui anumit grad de 
evaziune fiscală, trebuie analizată prin prisma raportului dintre efect (formarea capitalului) şi 
eforturi (o mare risipă de resurse bugetare, crearea de inechitate în veniturile disponibile ale 
contribuabililor etc.). Efectul benefic al intervenţiei statului sub raportul legislativ este direct, 
imediat şi vizibil, în timp ce efectele ei nefaste sunt treptate, şi indirecte, neperceptibile.  

 
Raportul contribuabilului cu sistemul fiscal este înainte de toate o problemă de percepţie în 

legătură cu întreagă prelevare pe care el trebuie să o achite. Această percepţie este caracterizată 
printr-un sentiment de constrângere, chiar de o presiune, ceea ce explică permanenta opoziţie la 
impozit. 

 
2. De la echitate fiscală la fraudă 
Problema echităţii fiscale a apărut în practica fiscală în legătură cu eliminarea sau reducerea 

unor privilegii pentru unele clase sociale sau pentru unele obligaţii băneşti către stat. Ideea 
burgheză de egalitate fiscală cerea, încă din 1789, ca fiecărui cetăţean să i se stabilească o sarcină 
fiscală direct proporţională cu averea sau veniturile sale.  
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Probabil că pornind de la acest enunţ, echitatea fiscală este înţeleasă în moduri diferite, 
fiind indicată în literatura de specialitate cu termeni ca: egalitate fiscală, justiţie fiscală sau 
dreptate fiscală.  

Conceptul de echitate fiscală este evidenţiat de capacitatea contributivă de care trebuie să 
se ţină seama atunci când sunt stabilite impozitele în sarcina cetăţenilor. Termenii de mai sus nu 
răspund într-un grad de suficienţă cerinţei de echitate.  

Cercetarea inechităţii fiscale în general şi a celei generate de evaziunea fiscală a avut la 
bază o întrebare simplă: de ce nu au introdus şi nord americanii taxa pe valoarea adăugată? Anii 
70 au fost marcaţi de polemici între şcolile de economie având acest controversat.  

Mult „trâmbiţata” productivitate a TVA i-a lăsat fără acţiune directă pe artizanii sistemului 
fiscal american. Oare, această ţară nu are nevoie de resurse mai mari, de impozite mai 

„ieftine” cu un randament fiscal ridicat? În mod sigur că DA.  
Dar nu oricum şi în orice condiţii5, adică, nu cu „preţul” adâncirii inechităţilor în domeniul 

fiscal. Sistemul fiscal american este recunoscut prin eficienţă şi mai puţinele inechităţi fiscale. 
Aceasta pentru că, bugetul este „construit” preponderent pe seama impozitelor directe care, în 
raport cu TVA (unul dintre cele mai inechitabile impozite mai ales acolo unde grevează mai 
accentuat preţurile produselor de larg consum), nu generează atâta inechitate. 

Echitatea fiscală, ca privilegii pentru anumite categorii de contribuabili, reflectă 
„nedreptatea” în materie fiscală, adică, aplicarea dreptăţii în cadrul raporturilor fiscal se face în 
funcţie de „poziţia” contribuabililor. Ca egalitate matematică, echitatea înseamnă impozite egale 
la venituri egale dar, o egalitate personală presupune ca egalitatea matematică să fie aplicată 
ţinând seama de situaţia personală a contribuabililor.  

Echitatea fiscală este un concept, o anumită gândire şi acţiune, deasupra dreptăţii sau a 
egalităţii matematice, care cere ca dreptul şi egalitatea în procesul de impunere să fie „dublate” 
de considerarea capacităţii contributive. 

La enunţarea conceptului de echitate fiscală trebuie să se facă menţiunea că impozitele 
trebuie astfel stabilite astfel încât să ţină seama de capacitatea contributivă a cetăţenilor unui 
stat. Cum se poate realiza acest lucru? Cel puţin prin următoarele trei modalităţi: 

a. utilizarea cotelor de impozitare progresivă şi multiplu progresivă, pe tranşe de venituri, 
a căror număr să fie cât mai mare; 

b. în construcţia bugetară, ponderea impozitelor directe ar trebui să fie mai mare decât a 
impozitelor indirecte; 

c. stabilirea minimului neimpozabil pentru anumite categorii de contribuabili şi venituri. 
Inechitatea fiscală, pentru contribuabili, este o percepţie a sentimentului de nedreptate, 

dincolo de obligaţia de a plăti biruri către stat. Inechitatea fiscală este generate de procesul de 
aşezare şi percepere a impozitelor, de modul în care este evaluate materia impozabilă şi cum 
sunt lichidate impozitele. Am constatat o percepţie diferită a inechităţii fiscale în cazul impo-
zitelor indirecte faşă de cele directe. Impozitele indirecte sunt „perfide” în ce priveşte echitatea 
fiscală, prin însăşi modul lor de stabilire şi percepere. Aceste nu ţin seama sub nici o formă de 
capacitatea contributivă a celor care le suportă fiind dependente de consum. Şi la impozitele pe 
venit sau pe avere sunt o serie de inechităţi în procesul de aşezare şi percepere a lor. 

Am întâlnit expresii care fac trimitere înspre echitatea fiscală, cum ar fi: justiţia fiscală, 
dreptatea fiscală sau egalitatea fiscală. Aceşti termeni au fost utilizaţi în abordarea conceptuală, 
poate din dorinţa de a „apăsa” mai mult asupra importanţei şi a rolului pe care-l are acest 
principiu, în impunerea fiscală.  

                                                            
5 Michael J. GRAETZ, The Wall Street Journal, Should the U.S. Adopt a Value-Added Tax?, 28 februarie 2016 
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Justiţia a apărut din nevoia de a separa echitatea de inechitate şi acţionează în baza unor 
legi. Deci, justiţia are rolul de a veghea la respectarea… echităţii, prin aplicarea normei de drept. 
Cum norma de drept este deosebit de vastă şi se referă la toate sferele vieţii economice, sociale 
sau politice, sesizăm extensia ce poate fi dată noţiunii de echitate: economică, juridică, socială, 
politică şi, de ce nu… fiscală.  

 
3. Măsuri de combatere a fraudei fiscale şi atenuarea efectului acesteia asupra 

evaziunii fiscale 
Fiecărui guvern i se „cere” adoptarea de măsuri ferme de reducere a evaziunii fiscale şi 

creşterea veniturilor bugetare. Adesea, acţiunile întreprinse în această direcţie sunt 
„pompieristice” şi vizează soluţionarea unei anumite cazuistici a momentului. 

Ar fi de dorit ca, pentru obţinerea unor rezultate sustenabile, acţiunile să fie derulate în 
cadrul unei strategii fiscale generale, acceptate de majoritatea formaţiunilor politice, pentru 
asigurarea continuităţii. 

Urmare a documentării teoretice şi a experienţei practice din domeniul fiscalităţii am 
constatat că abordarea măsurilor de combatere a evaziunii fiscale şi creşterea gradului de 
echitate fiscală „suferă” de o anume generalitate, cu referire la deciziile „de la centru” şi pierd 
din vedere „zona locală”, în care se manifestă fenomenul evazionist.  

Sunt în măsură să afirm că, orice măsură „dispusă” la nivel macroeconomic, are la bază 
doar eficienţa teoretică, într-un context general. Confirmarea sau infirmarea eficienţei scontate 
a măsurilor are loc în cadrul raporturilor fiscale, dintre reprezentanţii statului şi contribuabili, 
doar aici se observă efectul deciziilor luate la nivel guvernamental sau a legislativului. 

Sesizând acest aspect, măsurile gândite de mine, pentru reducerea efectelor evaziunii 
fiscale şi atenuarea impactului acesteia asupra echităţii fiscale, au fost „desprinse” mai mult din 
practica fiscală, încercând o oarecare delimitate faţă de propunerile, pertinente de altfel, făcute 
în literatura de specialitate. 

Propunerile de măsuri îşi au sorgintea în practica fiscală într-o perioadă apreciabilă şi, 
vizează cu precădere, atenuarea cauzelor de natură subiectivă ale evaziunii fiscale. Aceste cauze 
sunt sesizate mai puţin la nivel macroeconomic şi, chiar dacă unele sunt cunoscute, până în 
prezent nu au făcut obiectul acţiunilor guvernamentale.  

Pentru a avea succes în atenuarea efectelor evaziunii fiscale, consider că, direcţia majoră 
de acţiune trebuie să o constituie anihilarea sau reducerea cauzelor care generează fenomenul 
evazionist: de la cauză la efect. 

Insist asupra lipsei de voinţă politică în luarea unor decizii importante, cu referire la 
înfiinţarea Tribunalelor fiscale menite să „rezolve” o parte importantă a cauzelor evaziunii 
fiscale. Nu poţi solicita decât unui judecător specializat să pătrundă în esenţa unui dosar de 
fraudă, analizând cu minuţiozitate toate aspectele identificate în cauză. 

Pe parcursul cercetării, am consemnat o anumită convergenţă a opiniilor teoreticienilor şi 
finanţiştilor în legătură cu măsurile ce ar trebui întreprinse pentru limitarea efectelor evaziunii 
fiscale6. Acestea fac trimitere la: - reducerea presiunii fiscale; - creşterea gradului de colectare 
a impozitelor; - îmbunătăţirea legislaţiei fiscale; - sporirea civismului fiscal. 

Fără a le contesta adecvarea în atingerea scopului, afirm că eficienţa acestor măsuri este 
„limitată” de capacitatea instituţiilor fiscale de a „veghea” asupra bunei funcţionări a sistemului 
fiscal, cu referire la: implementarea legislaţiei, controlul modului în care se respectă aceasta şi 
colectarea impozitelor. 

                                                            
6 Daniel DĂIANU, „Romania şi Euroaria. Mit şi realitate” Universitatea Babes-Bolyai, 25 februarie 2016 
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Legislaţia fiscală (Codul fiscal şi Codul de procedură fiscală) „suferă” de o anumită 
incapacitate în a surprinde toate stările din economie, pe care o sesizează şi o critică majoritatea 
acelora care „tratează” evaziunea fiscală. Această carenţă este proprie tuturor sistemelor fiscale, 
mai mult sau mai puţin pentru că, de regulă, economia se „mişcă” mai repede decât legislativul.  

Legile nu sunt perfecte, sunt doar perfectibile, mai ales în contextul deschiderii pieţelor şi 
a circulaţiei capitalurilor. Însă, ori cât am fi de critici, trebuie apreciată evoluţia pozitivă a 
reglementării în materie fiscală. Legea este adesea imperfectă şi lasă, cu sau fără voinţa legiuito-
rului, „portiţe” prin care unii contribuabili scapă de plata unor obligaţii fiscale, dar, marea 
evaziune fiscală este cauzată nu neapărat de „scăpările” din lege ci de … aplicarea legii.  

Implementarea şi urmărirea respectării legii este un proces de durată în care, principalii 
„jucători”, sunt: aparatul fiscal şi contribuabilii. 

În practică, se argumentează rolul şi importanţa aparatului fiscal în aplicarea legii, ca factor 
generator de evaziune. Cum? prin lipsa de fermitate şi profesionalism a unora dintre repre-
zentanţii fiscului în aplicarea prevederilor legii sau printr-o „cârdăşie” vădită cu evazioniştii. 

Consider ca metafora „rece ca o lege financiară”7 exprimă cât se poate de sugestiv lipsa de 
„umanism” a legislaţiei în domeniu, prin care statul „atentează la buzunarul cetăţenilor” în 
procesului de impozitare a veniturilor sau a averii. Nu contest nevoia de fermitate atât a legii cât 
şi a acţiunilor aparatului fiscal la încasarea impozitelor de la contribuabili. Cred însă că, 
aplicarea cerinţelor principiului de echitate fiscală contribuie, adesea decisiv, la asigurarea unei 
desfăşurări normale a raporturilor fiscale, la creşterea încrederii cetăţenilor în instituţiile statului, 
la dezvoltarea civismului fiscal şi de ce nu, la raporturi sociale sănătoase. 

Măsurile propuse de subsemnatul sunt „rezultatul” experienţei profesionale de un deceniu 
şi jumătate în domeniul Dreptului comercial şi fiscal. Cred că eficienţa combaterii evaziunii 
fiscale şi atenuarea efectelor acesteia asupra echităţii fiscale este determinată de modul de 
abordare a acţiunilor din partea celor obligaţi prin lege să intervină (aparatul fiscal cu sarcini de 
control), de acţiunile concertate ale acestuia, bazate pe strategii, pe studii de impact şi programe 
de lucru. 

Nu sunt adeptul acţiunilor conjuncturale de lichidare sau de reducere a cauzelor evaziunii 
fiscale ci, mai degrabă a atenuării acestora până la nivelul suportabilităţii. Orice acţiune în forţă, 
şi fără a fi conjugată în cadrul unei strategii generale de acţiune, nu va face altceva decât să 
afecteze echilibrele din economie (şi aşa fragile) şi nu va rezolva decât pe termen scurt aspectele 
legate de evaziune. 

Concluziile de până în prezent au condus către un pachet de măsuri de combatere a 
fenomenului şi atenuarea efectelor, pe care-l apreciez ca eficient în măsura în care acţiunile 
trebuie derulate pornind de la cauze la efecte, şi nu aşa cum se procedează în practică, căci, 
activitatea şi atenţia aparatului fiscal, este îndreptată cu precădere pentru sancţionarea efectelor 
(un mod firesc de abordare potrivit atribuţiunilor fiscului), şi nu pentru anihilarea sau reducerea 
cauzelor care au generat acele efecte. 

Măsurile propuse de subsemnatul se referă la: 
a. asigurarea coerenţei şi stabilităţii legislative; 
b. elaborarea studiilor de analiză şi prognoză pentru stabilirea direcţiilor de „mişcare” a 

evaziunii fiscale; 
c. îmbunătăţirea managementului unităţilor fiscale; 

                                                            
7 Vasile BÎRLE, Evaziunea fiscală şi corupţia în sistemul fiscal Ed. Casa Corpului Didactic, Baia Mare, 2003; 
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d. creşterea eficienţei acţiunilor de control fiscal (planificarea şi utilizarea eficientă a 
fondului de timp); 

e. îmbunătăţirea tehnicilor de control fiscal (cu accent pe identificarea evaziunii fiscale, 
valorificarea constatărilor şi aplicarea sancţiunilor); 

f. eliminarea imixtiunii factorului politic în activitatea fiscală) numirea managerilor din 
sistemul fiscal să fie realizată pe considerente strict profesionale şi nu de natură politică); 

g. reducerea corupţiei în administraţia fiscală şi justiţie; 
Climatul de „încordare” dintre reprezentanţii statului şi contribuabili, fiecare dintre ei 

manifestând o anumită repulsie faţă de acţiunile celeilalte părţi, m-a determinat să aprofundez 
cercetarea asupra cauzelor care conduc către întreţin o astfel de stare generală.  

Repulsia contribuabililor faţă de impozite este bine cunoscută dar, prin „sondarea” pe care 
am făcut-o în această cercetare dincolo de această reacţie, am identificat şi am prezentat o serie 
de cauze care accentuează animozităţile dintre subiecţii raporturilor fiscale.  

Pentru atenuarea „conflictelor”, cred că, prin înfiinţarea Tribunalelor fiscale, pot fi 
înlăturate sau atenuate unele dintre aceste cauze şi, putem spera la o anumită normalitate în 
aceste raporturi fiscale. Depinde doar de voinţa politică pentru ca România să intre cu adevărat 
în rândul ţărilor cu sisteme fiscale consolidate şi eficiente şi din această perspectivă. Prin 
acţionarea „pârghiilor” de mai sus, se asigură o creştere a gradului de echitate fiscală, atât de 
necesar pentru asigurarea unui climat social bazat pe încredere în instituţiile statului, profund 
afectată în ultimii ani. 

Pe de altă parte, spun că o parte importantă din protecţia socială pe care o face statul pentru 
unele categorii sociale, ar avea o mai mare eficienţă dacă se realizează pe seama impozitelor. 
Cum? Lăsând o parte mai însemnată din venit înainte de impozitare la dispoziţia contribuabililor 
pe seama deducerilor sau prin acordarea unor facilităţi fiscale. În acest mod vor fi 
„decongestionate canalele” de sprijin social pe seama cheltuielilor care sunt caracterizate de 
birocraţie şi subiectivism. 

 
4. Interdependenţa dintre „evaziunea fiscală” şi „dreptul evitării taxelor” 
Conceptului de paradis fiscal şi/sau centru financiar offshore i se atribuie două tipuri de 

definiţii, una teoretică care cuprinde două curente, iar alta operaţională. În practică, tendinţa a 
fost aceea ca termenul de „centru financiar offshore” să fie analizat împreună cu noţiunea de 
„paradis fiscal” în condiţiile în care, într-un prim curent de opinii, termenul de mai sus 
înglobează noţiunea de paradis fiscal. 

Astfel, într-un prim curent doctrinar, un centru financiar offshore este comunitatea 
comercială care exploatează paradisul fiscal respectiv. Altfel spus, paradisul fiscal ar fi statul 
care pune la dispoziţie o legislaţie favorizantă, iar centrul financiar offshore este format din 
agenţii economici care profită de această legislaţie. 

Cel de al doilea curent porneşte în abordare aproximativ de la aceeaşi ipoteză ca şi primul, 
anume a legislaţiei favorizante, atribuindu-i însă o motivaţie distinctă, anume că legislaţia 
fiscală împovărătoare a condus la tendinţa societăţilor internaţionale de a căuta state cu 
fiscalitate favorabilă de natură să conducă la eliminarea sau reducerea obstacolelor în calea 
operaţiunilor economice. 

În ceea ce priveşte definiţiile operaţionale atribuite conceptului pe care îl supun analizei şi 
dezbaterii, este de notat faptul că acestea, spre deosebire de precedenta categorie, sunt axate pe 
delimitări factuale, cifrice şi concrete. 

Prin urmare, o definiţie a FMI enunţă simplu „un centru financiar offshore este orice centru 
financiar unde există activităţi implicând entităţi offshore”, iar fluxurile financiare offshore sunt 
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definite ca fiind „furnizarea de servicii financiare de către bănci şi alţi agenţi economici similari 
către nerezidenţi”8. 

În contextul aspectelor puse în discuţie, trebuie arătat şi care sunt caracteristicile principale 
ale paradisurilor fiscale şi centrelor financiare offshore, în scopul unei înţelegeri cât mai facile. 
Spre exemplu, în cuprinsul Raportului întocmit de expertul Richard Gordon pentru Trezoreria 
Statelor Unite ale Americii9, sunt enunţate aceste caracteristici, după cum urmează: 

a. un nivel de impozitare redus în comparaţie cu ţara de rezidenţă a investitorului; 
b. secret bancar şi comercial; 
c. lipsa controlului schimbului valutar sau măcar absenţa aplicabilităţii acestuia în relaţiile 

cu nerezidenţii; 
d. facilităţi bancare; 
e. facilităţi de comunicare şi transport; 
f. oportunităţi de implementare a strategiilor fiscale ce minimizează sarcina fiscală; 
g. stabilitate economică şi politică; 
h. deschidere faţă de capitalurile străine; 
i. disponibilitatea unui personal calificat; 
j. locaţie geografică adecvată etc. 
Cu privire la termenul de paradis fiscal este de precizat faptul că acesta „include orice stat 

care: percepe zero impozite sau impozite reduse pe toate sau unele categorii de venituri, are un 
anumit nivel de secret bancar sau comercial, cerinţe minime din partea băncii centrale şi niciun 
fel de restricţii asupra schimburilor valutare”10. 

Pe scurt, se poate spune că elementele cheie ale succesului paradisurilor fiscale sunt 
lejeritatea fiscală, secretul bancar, o bună reţea de comunicaţii, precum şi stabilitatea politică.  

În fapt, paradisurile fiscale sunt state sau entităţi mici, în general, care se specializează în a 
fi un refugiu pentru persoanele fizice sau juridice din alte state, cu venituri mari, care urmăresc 
să nu li se ia sub pretexte fiscale o parte substanţială din venituri de către ţara lor de origine. În 
atare situaţie, un paradis fiscal oferă persoanelor de mai sus un mijloc legal de a Evita plata 
impozitelor sau de a plăti impozite cât mai mici. 

Astfel, regula lui Sismonde, care spune că „Impozitul nu trebuie niciodată să pună pe fugă 
materia impozabilă pe care o loveşte. El trebuie să fie cu atât mai moderat cu cât această bogăţie 
este mai fugitivă”11, se menţine în pas cu realitatea actuală. 

Cu alte cuvinte, se poate spune că materia impozabilă, care nu este alta decât contribuabilul, 
tinde să evadeze dacă sarcina fiscală apasă greu asupra ei. În scopul de a evita taxarea excesivă, 
aceasta, materia impozabilă având sensul mai sus arătat, înţelege să migreze spre paradisurile 
fiscale. Astfel, interesul manifestat de agenţii economici, în special societăţile transnaţionale, de 
a migra din ţări cu fiscalitate ridicată spre cele cu fiscalitate redusă, nu este deloc neglijabil. 
Paradisurile fiscale oferă prin ceea ce se numeşte strategie de planificare internaţională evitarea 
poverii fiscale în schimbul plăţii unei „rente de rezidenţă”.  

                                                            
8 Offshore Finance Centers, IMF Background Paper, 23 iunie 2000 
9 BUZAN, C., G. – Paradisurile fiscale şi centrele financiare offshore în contextul economiei mondiale, Ed. C.H. 

Beck, 2012. 
10 GIOGA, C. – Paradisuri fiscale în „controlul economic-financiar”, nr. 2 din februarie 1999, p. 45, citat din 

Şaguna, D., D. 
11 ŞAGUNA, Dan Drosu., TUTUNGIU, Mihaela – Evaziunea fiscală (pe înţelesul tuturor), Ed. Romfel, 

Bucureşti, 1995, p. 20 
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Planificarea fiscală internaţională se fundamentează, în esenţă, pe utilizarea paradisurilor 
fiscale şi utilizarea tratatelor de evitare a dublei impuneri. 

Un alt aspect ce se impune a fi abordat şi care este într-o legătură indisolubilă cu proble-
matica în discuţie, priveşte evaziunea fiscală, fenomen care a fost dintotdeauna activ şi ingenios, 
avându-şi fundamentul în sarcina, în presiunea fiscală care se exercită asupra contribuabilului. 

Paradisurile fiscale şi centrele offshore pot fi adevărate instrumente sofisticate de evaziune 
fiscală internaţională, existând aşa cum se arată în literatura de specialitate12, o linie foarte fină 
şi sensibilă între „evaziunea fiscală” şi „dreptul evitării taxelor”, ceea ce face dificil demarcarea 
între cele două. 

Pe scurt, se poate spune că, mijloacele de apărare sunt constituite de tratatele de evitare a 
dublei impuneri, care au menirea de a încuraja declararea veniturilor obţinute în străinătate prin 
garantarea unui tratament nediscriminatoriu. În acest context, este de arătat faptul că, potrivit 
legislaţiei române, veniturile şi bunurile obţinute de cetăţenii României în afara graniţelor ţării 
sunt supuse legislaţiei fiscale interne, având în vedere aici, în special, Legea nr. 571/200313 
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, odată cu transferarea sau 
aducerea lor în ţară, cu excepţia situaţiei în care există încheiată o convenţie de evitare a dublei 
impuneri cu ţara din care provin aceste bunuri. 

Cu titlu exemplificativ invocăm Decizia nr. 1227/201314 pronunţată de Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie, cu privire la fapte de evaziune fiscală, respectiv neplata impozitului pe 
veniturile nerezidenţilor; evitarea dublei impuneri prin raportare la Legea nr. 85/199915 privind 
ratificarea Convenţiei dintre România şi Regatul Olandei pentru evitarea dublei impuneri şi 
prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a protocolului anexat, 
semnate la Haga la 5 martie 1998. 

De asemenea, trebuie arătat faptul că alegerea unui paradis fiscal optim nu trebuie să fie 
deloc întâmplătoare pentru un investitor care în demersurile sale trebuie să ţină seama în primul 
rând de scopul pentru care este constituită noua entitate şi genul afacerilor care vor fi derulate 
prin compania offshore, de nivelul fiscalităţii şi nu în ultimul rând de reputaţia, credibilitatea 
paradisului fiscal. 

În atare situaţie, s-ar putea pune întrebarea ce este evaziunea fiscală, care sunt cauzele, 
formele şi căile de materializare ale acesteia. 

În acest registru de analiză, se poate spune în mod simplu, fără a nega sau a ignora 
complexitatea acestui fenomen atent studiat de specialişti, că evaziunea fiscală constă în 
sustragerea contribuabililor, persoane fizice sau juridice, prin orice mijloace, în întregime sau 
în parte, de la plata taxelor, impozitelor şi/sau oricăror alte sume care se cuvin bugetului general 
consolidat. 

                                                            
12 TRANDAFIR, C. – Societăţile off-shore între reglementare legală şi ilicit, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 

2012. 
13 Legea nr. 571/22.12.2003 privind Codul fiscal (M.O. nr. 927/23.12.2003), cu modificările şi completările 

ulterioare 
14 Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 1227/09.04.2013 referitoare la înşelăciune. Infracţiuni la legea 

societăţilor comerciale, infracţiuni de evaziune fiscală, www.scj.ro 
15 Legea nr. 85/25.05.1999 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Regatul Olandei pentru evitarea 

dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a protocolului anexat, 
semnate la Haga la 5 martie 1998 (M.O. nr. 251/02.06.1999) 
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Pe plan naţional, prin Legea nr. 241/200516 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii 
fiscale, cu modificările ulterioare, au fost instituite măsuri de prevenire şi combatere a infracţiu-
nilor de evaziune fiscală şi a unor infracţiuni aflate în legătură cu acestea.  

În ceea ce priveşte mijloacele de disimulare întrebuinţate în scopul sustragerii de la datoriile 
cetăţeneşti, aşa cum se reţine în doctrina de specialitate17, acestea se pot împărţi în următoarele 
categorii: - exploatarea insuficienţei legislative sau chiar posibilităţile lăsate de legiuitor cu 
anumite intenţii; - procedee ilicite. În raport de această clasificaţie, evaziunea fiscală poate fi 
legală şi ilicită, cum de altfel poate fi naţională sau internaţională, dacă ne raportăm la teritoriu. 
Prin urmare, se poate vorbi de evaziune fiscală legală ori de câte ori contribuabilul prin 
acţiunea/conduita sa de a ocoli prevederile legale, recurge la o combinaţie neprevăzută de 
legiuitor, deci „tolerată” prin scăparea din vedere. Această formă a evaziunii este posibilă atunci 
când legea este lacunară şi/sau prezintă inadvertenţe, chiar vicii legislative am putea spune, care 
sunt speculate de contribuabili. 

Astfel, contribuabilii găsesc anumite mijloace şi exploatând insuficienţele legislative 
eludează în mod legal sustrăgându-se, în totalitate sau în parte, plăţii impozitelor. Aşa cum se 
reţine în lucrarea amintită anterior, singurul „vinovat” de producerea evaziunii fiscale prin astfel 
de mijloace este legiuitorul.  

Această formă de evaziune fiscală, bazată pe interpretarea favorabilă a legii, poate fi 
considerate o modalitate de optimizare fiscală, întrucât evitarea în tot sau în parte a plăţii 
impozitelor, dacă se realizează în limita exigenţelor legale, poate constitui un scop în sine. 
Evaziunea fiscală legală este cea mai atractivă formă de evaziune deoarece se realizează în 
limitele cadrului legal. 

Dacă evaziunea fiscală legală constă în menţinerea prudentă în limitele legale ale evaziunii, 
frauda fiscală, denumită şi evaziune fiscală frauduloasă sau ilicită, se află la polul opus acesteia, 
întrucât se săvârşeşte prin încălcarea flagrantă a legii, profitându-se de modul specific al impu-
nerii care, de regulă, se realizează pe baza declaraţiei celui în cauză, căruia îi revine obligaţia de 
a comunica organului fiscal toate elementele în funcţie de care se va stabili obligaţia fiscală. 

Prin urmare, frauda fiscală constă în conduita contribuabilului de încălcare flagrantă a legii 
cu scopul de a se sustrage de la plata impozitelor, şi se realizează prin disimularea obiectului 
impozabil, a subevaluării materiei impozabile sau prin orice alte căi prin care se urmăreşte 
sustragerea de la plata impozitelor. Indiferent de mijlocul ales de contribuabil, numitorul comun 
în cazul acestor fapte îl constituie încălcarea cu intenţie a reglementărilor fiscale, cu scopul cert 
de sustragere de la îndeplinirea obligaţiilor legale. 

În ceea ce priveşte principalele motive şi cauze ale evaziunii fiscale legale sau ilegale, pot 
fi redate, aşa cum se reţine în comentariile doctrinare18, următoarele: - psihologia umană; - 
imperfecţiunea legii; - modul de aplicare a legii; - lipsa de exigenţă a organelor fiscale; - 
corupţia. 

Revenind la companiile offshore, ţinând seama că scopul înfiinţării acestora este, în 
principal, minimizarea taxării şi reducerea sarcinii fiscale, trebuie arătat faptul că prin 
intermediul acestor companii se realizează şi un management mai performant al riscului, precum 

                                                            
16 Legea nr. 241/15.07.2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale (M.O. nr. 672/27.07.2005), cu 

modificările ulterioare 
17 DIACONU, P. – Cum fac bani contabilii? Evaziunea fiscală. Paradisurile fiscale. Contabilitate creativă,  

Ed. Economică, 2004. 
18 DIACONU P., idem. 
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şi o importantă reducere a costurilor. Înfiinţate şi administrate corect, companiile offshore pot 
asigura economii fiscale enorme şi protecţia averii într-o manieră perfect legală. 

Investigarea fenomenului offshore cu instrumente specific activităţilor economico-financiare 
reprezintă primul pas spre cunoaşterea dezvoltării activităţilor din aceste teritorii. 

Noile realităţi conturate în sfera relaţiilor economico-financiare internaţionale au 
determinat analiştii în domeniu să emită teorii conform cărora economia mondială se îndreaptă 
către un model de globalizare, indus de noile forţe care acţionează în mod impecabil în această 
direcţie. Putem afirma faptul că suntem martorii cristalizării unei economii globale bazată pe 
reţele, pe măsură ce are loc tranziţia de la un sistem de interdependenţe axat cu precădere pe 
comerţ, către un sistem de interconectări axat cu precădere pe reţele.19  

Globalizarea pieţei financiare constituie un alt indiciu clar că economiile statelor avansează 
spre un sistem global mai puternic integrat; creşterea competiţiei pe pieţele financiare 
internaţionale forţează marile instituţii financiare să se lanseze în operaţiuni de mare anvergură 
în jurul lumii, sfidând graniţele naţionale şi fusurile orare şi înglobând în ofertele lor o varietate 
tot mai mare de servicii financiare. 

Piaţa financiară internaţională reprezintă ansamblul finanţărilor pe termen scurt, mediu şi 
lung, puse la dispoziţia debitorilor din afara ţării lor de origine. Existenţa paradisurilor fiscale 
nu alterează decisiv funcţionarea principiului rezidenţei fiscale, dar folosirea acestui principiu 
de paradisurile fiscale afectează redistribuirea profiturilor în urma investiţiilor.  

Astfel, paradisurile fiscale intervin direct în repartizarea şi alocarea profiturilor tocmai 
pentru ca acestea să sufere o cât mai mică impozitare.  

Teritoriile offshore se folosesc tot mai des de principiul rezidenţei fiscale pentru a atrage 
implantarea de entităţi comerciale care să desfăşoare relaţii economice, de regulă, cu 
nerezidenţii. Decalajul fiscal actual din Europa reprezintă nu doar o pierdere alarmantă a 
veniturilor publice, dar şi un pericol pentru menţinerea modelului social european, care se 
bazează pe oferirea de servicii publice de calitate, disponibile pentru toţi.  

Acest decalaj ameninţă bună funcţionare a pieţei unice şi afectează eficienţa şi echitatea 
regimurilor fiscale din cadrul UE.  

Pierderea veniturilor determină în continuare creşterea deficitului şi a nivelului datoriei în 
toate statele membre, chiar în momentul cel mai important de combatere a crizei. Din cauza 
fraudei fiscale şi a evitării plăţii impozitelor, fondurile disponibile pentru stimularea investiţiilor 
publice, a creşterii economice şi a ocupării forţei de muncă scad20. 

Această situaţie survine în momentul producerii celei mai grave crize economice, 
financiare şi sociale din ultimele decenii, când mecanismele de stabilizare automată ale statului 
social sunt mai importante ca niciodată pentru a garanta creşterea economică şi coeziunea 
socială. 

Practicile care facilitează evitarea plăţii taxelor de către multinaţionale sunt aplicate în 
multe state europene, iar în unele cazuri guvernele se implică în competiţii dincolo de limitele 
admise pentru a atrage corporaţiile pe teritoriul lor21. 

                                                            
19 Albert BRESSAND, Europe 1992, GATT, ITU and OECD: Initiatives for Interconnection, in International 

Organizations in the Age of Networks, Project Premethee Perspectives, nr. 12 martie 1992. 
20 Cristian George BUZAN - Paradisurile fiscale şi centrele financiare offshore in contextual economiei 

mondiale, Editura C.H. Beck, Bucuresti, 2011, pg. 39. 
21 Anne-Marie BLAJAN, Probleme-n Paradisul fiscal: Onestitatea fiscalităţii în unele ţări europene – o analiză 

comparativă pe 15 state. 
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Unele ţări au reuşit mai bine – precum Luxemburg, Irlanda, şi Olanda – arată studiul, dar 
ele sunt acum cele anchetate de Comisia Europeană pentru a fi făcut, în spatele uşilor închise, 
aranjamente anticoncurenţiale cu multinaţionalele. 

Criză economică începută la nivelul anului 2007 şi ale cărei efecte încă mai sunt resimţite 
şi astăzi, este în primul rând o criză bancară şi financiară, cauzată fiind de inovaţii financiare 
riscante şi nereglementate, în contextul liberalizării financiare şi al globalizării.  

Totodată, creşterea fluxurilor de capital provenite în mare parte din economiile 
neomercantiliste, de către economiile exportatoare de materii prime, de economiile emergente, 
fondurile de pensii sau de economiile în curs de dezvoltare care au urmărit posibilităţile 
financiare mai profitabile, indiferent de riscurile asumate22. 

Paradisurile fiscale pot oferi servicii financiare utile către companii, dar secretul bancar şi 
reglementarea fiscală săraca este, de asemenea, un magnet şi pentru traficanţii de droguri, care 
spală bani, prin intermediul corporaţiilor offshore. 

Paradisurile fiscale sunt un scut pentru marile corporaţii şi elita bogată care le permite să 
se sustragă de la plata taxelor. Acestea permit marilor corporaţii să deţină societăţi de 
răscumpărare şi să încurajeze corupţia şi degradarea calităţii vieţii în alte jurisdicţii. Paradoxal 
sau nu, în numele „pieţei libere”, Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) sprijină 
paradisurile fiscale; astfel, oamenii obişnuiţi din statele onshore trebuie să plătească un preţ greu 
pentru politicile paradisurilor fiscale.  

Lumea offshore oferă un refugiu sigur pentru veniturile din corupţia politică, contribuind 
astfel la răspândirea crimei globalizate şi facilitarea jefuirii fondurilor publice de către elita 
coruptă. Acest lucru contribuie la creşterea criminalităţii şi împiedică dezvoltarea proceselor 
bugetare transparente în ţările sărace. 

Sistemul offshore a contribuit la creşterea crizelor financiare care distrug mijloacele de 
subzistenţă în ţările sărace.  

Facilităţile paradisurilor fiscale şi regimurile fiscale care oferă tratamente preferenţiale 
pentru persoane fizice şi juridice nerezidente conduc cota efectivă de impozitare aplicată pe 
venit/profit din activităţi mobile sub nivelurile de taxare din alte ţări. 

Activităţile economico-financiare desfăşurate în/sau prin intermediul paradisurilor fiscale 
sunt complementare cu fenomenul de investiţii de capital în ţările cu taxe ridicate şi situate în 
apropierea acestora.  

Astfel, posibilitatea de a înfiinţa o filială a unei societăţi într-o jurisdicţie offshore determină 
investiţii mai mari în ţările vecine, dar care nu garantează aceeaşi lejeritate fiscală, deşi 
beneficiază de o piaţă consistentă. Lupta împotriva evaziunii fiscale şi a paradisurilor fiscale 
şi-a găsit drumul spre partea de sus pe ordinea de zi a principalelor forumuri internaţionale din 
cauza crizei economice actuale. Astfel, summit-ul de la Londra din aprilie 2009, dat naştere la 
liste de paradisuri fiscale şi ameninţarea acestora cu sancţiuni împotriva „jurisdicţiilor 
necooperante”.  

Spălarea banilor şi finanţarea terorismului se produc de regulă în context internaţional, iar 
orice măsură adoptată doar la nivel naţional sau chiar comunitar, fără a ţine seama de 
reglementările internaţionale în domeniu şi de cooperarea dintre state în scopul eradicării 
infracţionalităţii, are de cele mai multe ori efecte limitate în timp. 

Utilizarea ilegală a sistemului financiar, cu atât mai mult a celui situate în paradisuri fiscale 
pentru ascunderea fondurilor de origine ilegală reprezintă un risc major atât pentru integritatea 
sistemului financiar cât şi pentru funcţionarea statului în cauză. 

                                                            
22 Alexandru AVRAM, Mixul de politici fiscale şi monetare. Impactul asupra cresterii economice, Editura Sitech, 

pg. 161. 
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Jurisdicţiile offshore care aplică secretul bancar cât şi centrele financiare offshore atrag 
depozite de la persoane care doresc să evite taxe prin metode legale. Astfel, aceste entităţi 
juridice de tip offsore care aplică secretul bancar în cazul tranzacţiilor financiare se susţin 
reciproc, devenind atractive nu doar pentru persoanele fizice şi/sau juridice care doresc pur şi 
simplu să evite impozitarea excesivă din statul de rezidenţă fiscală, ci mai ales pentru 
participanţii la săvârşirea criminalităţii financiar-bancare în scopul ascunderii banilor murdari 
ca produs al infracţiunii. 

Într-un raport intitulat „Concurenţa fiscală dăunătoare: o problem mondială”23, OCDE a 
arătat aspectele negative ale paradisurilor fiscale, preconizând o nouă definiţie a locului de 
rezidenţă, un mai bun control al firmelor străine, o reducere a scutirilor în cadrul dublei 
impozitări a veniturilor din sursă străină şi un mai bun acces la informaţiile bancare; una dintre 
recomandările OCDE stipulează, de fapt, că ţările membre ar trebui să-şi examineze legislaţiile, 
regulile şi practicile care guvernează accesul la aceste informaţii fiscale24. 

Centrele financiare offshore permit în mod frecvent diversificarea obiectului de activitate 
al unei companii, operaţie care nu este posibilă în ţara de origine a investitorului; companii cu 
impuneri şi restricţii dureroase în ţara lor de origine pot găsi nenumărate soluţii comerciale în 
centrele offshore, scăpând astfel de mai multe probleme de ordin fiscal25. 

Fiscalitatea foarte mare din statele onshore împinge companiile autohtone la diferite 
manevre prin care să-şi ferească profiturile de impozitare din ţară; cea mai la îndemână soluţie 
este înfiinţarea unei firme offshore într-unul dintre paradisurile fiscale din lume, prin 
direcţionarea profiturilor obţinute în conturile unor companii offshore, fiind impozitate cu o 
sumă modică, doar pentru a se adăposti de controalele fiscale sau chiar deloc. 

Paradisurile fiscale par a fi relevante pentru o serie de politici fiscale. Ele se suprapun cu 
alte tehnici, cum ar fi domeniile de politică comercială sau de dezvoltare financiară, care pot fi 
reexaminate în lumina atingerii obiectivelor specifice politicii fiscale mondiale. Obiectivele 
acestei politici, cum ar fi prevenirea criminalităţii şi combaterea spălării banilor, se poate realiza 
prin includerea acestora într-un singur cadru, atunci când vizează problema paradisurilor fiscale. 

Politica fiscală ar putea avea un rol de lider, deoarece este puternic axată pe transparenţă şi 
cooperare, cu scopul de a simplifica şi armoniza normele existente, pentru a permite politici 
echitabile şi eficiente şi mai presus de toate pentru a extinde dimensiunea democratică a statului. 

Paradisurile fiscale introduc distorsiuni atât la nivel macro, cât şi microeconomic.  
Aşa cum s-a afirmat deja, la nivel macro pot constitui o ameninţare la adresa stabilităţii 

sistemelor financiare. De asemenea, posibilitatea de a ocoli sau de a se sustrage impozitării 
investiţiilor reale şi/sau financiare reduce veniturile statului, ceea ce duce la recuperarea 
inevitabilă a acestora prin impozitarea veniturilor din muncă: paradisurile fiscale constituie 
aşadar o sursă de denaturare a echilibrului just dintre impozitarea capitalului şi cea a muncii. 

La nivel microeconomic, există un dezechilibru între întreprinderile mari, cele mici şi 
microîntreprinderi: într-adevăr, cu cât una dintre cele trei categorii de operatori este mai mică, 
cu atât posibilitatea de beneficia de pe urma evaziunii, sau măcar a unei planificări agresive a 
declaraţiilor fiscale, posibilitate oferită de paradisurile fiscale, este mai redusă.  

                                                            
23 OECD Economic Outlook, Volume 2014/1 
24 Robert MORAR, Companiile offshore intre afacere şi cosmar, Ed. Sitech, Cluj, 2006, pag. 197. 
25 Gheorghe CARAIANI, Pricina Lucian, Buzan George Cristian, Cearap Adrian, Ardelean Claudia, Dinu 

Remus, Minoiu Bogdan, Managementul companiilor offshore din zonele mlibere, Ed. Lumina Lex, Bucuresti 2002, 
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Dezvoltarea paradisurile fiscale şi a jurisdicţiilor offshore produce distorsiuni atât la nivel 
macro, cât şi microeconomic.  

Astfel, la nivel macroeconomic, teritoriile offshore pot constitui o ameninţare la adresa 
stabilităţii sistemelor financiare şi în acelaşi timp posibilitatea de a ocoli sau de a se sustrage 

impozitării investiţiilor reale şi/sau financiare reduce veniturile statului, ceea ce duce la 
recuperarea inevitabilă a acestora prin impozitarea veniturilor din muncă. 

În acest sens, paradisurile fiscale constituie o sursă de denaturare a echilibrului just dintre 
impozitarea capitalului şi cea a muncii.  

Însă, la nivel microeconomic, există un dezechilibru între întreprinderile mari, cele mici şi 
microîntreprinderi. Astfel, cu cât una dintre cele trei categorii de operatori este mai mică, cu atât 
posibilitatea de beneficia de pe urma evaziunii, sau măcar a unei planificări agresive a 
declaraţiilor fiscale, posibilitate oferită de paradisurile fiscale, este mai redusă.  

Legăturile de natură financiară, de credit şi monetară care apar pe plan internaţional nu sunt 
atât de simple, cum s-ar părea la prima vedere, dimpotrivă, ele dau naştere unui fenomen 
complex, cu evoluţii contradictorii care se alătură activităţii economico-financiare la nivel 
mondial26. 

 
Concluzii 
Subiectul fraudei fiscale face obiectul multor dezbateri, vizând atât spaţiul economic intern, 

cât şi cel mondial. Spre deosebire de preocupările manifestate pe plan mondial, preocupările 
interne de reducere a evaziunii fiscale se rezumă, cu precădere, la fiscalizarea micilor afaceri, 
evitând, cu bună ştiinţă, sfera paradisurilor fiscale. 

De exemplu, în SUA, studiile27 arată că firmele transferă 20% din profiturile lor în 
paradisuri fiscale; pe fondul scăderii sarcinii fiscale cu cca. 20-30% în ultimii 15 ani, intensitatea 
diriguirii profiturilor către paradisurile fiscale a crescut de zece ori. Aceleaşi studii mai relevă 
că, la nivel global, 8% din averea financiară personală este realizată prin intermediul unor 
companii offshore, păgubind guvernele statelor lumii cu mai mult de 200 miliarde dolari pe an; 
două treimi din această sumă este deturnată pe seama evaziunii fiscale internaţionale.  

Comisia Europeană, într-un comunicat către Parlamentul European (COM/2012/0351), 
arăta că zeci de miliarde de euro, adesea nedeclarate şi neimpozitate, se află în continuare în 
jurisdicţii offshore, reducând veniturile fiscale naţionale. Pentru a spori cooperarea s-au adoptat 
măsuri privind: consolidarea instrumentelor existente pentru a evita practica generalizată a 
structurilor offshore; intensificarea schimbului de informaţii; combaterea tendinţelor şi a 
schemelor de evaziune şi fraudă fiscală; consolidarea guvernanţei fiscale; asigurarea coerenţei 
în raport cu ţările terţe.  

Orientată pe trei paliere (naţional, unional şi în afara UE), politica fiscală a UE s-a focalizat 
pe două aspecte: a) o colectare mai eficace a impozitelor în statele membre şi b) o mai bună 
cooperare transfrontalieră între administraţiile fiscale ale UE. Prin urmare, UE s-a limitat la a 
defini direcţia, statelor membre revenindu-le sarcina de găsire a soluţiilor pentru combaterea 
evaziunii fiscale. 

Prin urmare, s-a pus pe agenda priorităţilor şi politica fiscală a României. S-au lansat 
propuneri de modificare a Codului fiscal, s-au manifestat intenţii de refacere a cadrului legal de 
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reglementare (respectiv, rescrierea Codului fiscal şi a Codului de procedură fiscală) şi s-au 
organizat dezbateri între antreprenori şi specialişti în fiscalitate. Însă, spre deosebire de 
preocupările manifestate pe plan mondial, preocupările interne de reducere a evaziunii fiscale 
s-au focalizat, cu precădere, la fiscalizarea micilor afaceri, evitând, cu bună ştiinţă, sfera 
paradisurilor fiscale28. 

Într-un studiu29 recent este prezentată o listă a locaţiilor paradisurilor fiscale şi a centrelor 
financiare offshore nominalizate de OCDE, FMI şi TJN (Tax Justice Netwok). Lista cuprinde 
81 de astfel de jurisdicţii, România având încheiate acorduri de evitare a dublei impuneri cu 
37% din ele (Australia, Austria, Belgia, Canada, Cipru, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, 
Ungaria, Irlanda, Israel, Italia, Coreea de Sud, Lituania, Liban, Luxemburg, Malaezia, Malta, 
Olanda, Portugalia, Rusia, San Marino, Africa de Sud, Spania, Suedia, Elveţia, Turcia, Marea 
Britanie, SUA). 

Uitându-ne pe raportările făcute de Oficiul Naţional al Registrul Comerţului30, observăm 
că participarea cu capital străin la firmele înregistrate în România provine din statele cu 
importante paradisuri fiscale: Cipru (5.597 firme), Liban (3.941 firme), Belgia (3.241 firme), 
Elveţia (2.564 firme), Suedia (1.351 firme), Irlanda (831 firme), Luxemburg (807 firme), 
Liechtenstein (213 firme), Malta (119 firme). 

De aici se poate trage concluzia că o parte a capitalurilor sustrase din economia românească 
(şi de la impozitare) prin intermediul companiilor multinaţionale se întoarce în ţară sub diferite 
forme: - investiţii străine directe, ocazie cu care se realizează o a doua fraudare a legislaţiei (prin 
faptul că proprietarii capitalurilor valorifică şi facilităţile aferente investiţiilor străine); - „sacoşe 
de bani” care alimentează corupţia, fiind gestionate de oamenii de afaceri în scopul obţinerii 
unor avantaje chiar şi cu riscul subminării economiei naţionale. 

Pe plan mondial, în ciuda iniţiativelor politice ambiţioase, câştigurile paradisurilor fiscale 
au fost în creştere. Recentele propuneri făcute pentru a surmonta această problemă au admis că 
principalul obiectiv ar trebui să fie crearea un registru financiar mondial. Până la înfăptuirea 
acestui grandios obiectiv, rămâne la latitudinea ţărilor să identifice soluţii viabile. 

Pentru completarea cadrului fiscal, considerăm că trebuie valorificată experienţa altor ţări. 
Relevante sunt acordurile încheiate între Elveţia, pe de o parte, şi Austria31, respectiv, Marea 
Britanie32, pe de altă parte.  

 
Cele două tratate bilaterale semnate de statul britanic şi cel austriac permit repatrierea 

banilor evazioniştilor; aceasta deoarece Elveţia (prin cele două acorduri) garantează că 
băncile - care funcţionează sub legislaţia sa - se obligă să reţină la sursă până la 40% din 
depunerile clienţilor cetăţeni ai ţărilor semnatare, banii fiind viraţi direct către fiscul ţărilor de 
rezidenţă a deponenţilor. Mai mult, conform acordurilor, sumele depozitate şi neimpozitate până 
la intrarea în vigoare a acestor acorduri sunt taxate retroactiv. 

Prin urmare, este surmontată problema transparenţei informaţiilor atâta timp cât acordurile 
încheiate permit „corecţia fiscală” (prin stopaj la sursă) în beneficiul statului de rezidenţă.  

                                                            
28 Potrivit Ministerului de Finante, nivelul total al acestor operaţiuni este de aproximativ 3-4 miliarde de euro, 

ceea ce reprezintă cca. 2-3% din PIB. 
29 AFRĂSINEI, M. B., 2013, „The problem of tax havens and the Romanian tax authorities reactions”, în CES 

Working Papers, volumul V, partea a 2-a, pp. 149-159. 
30 http://www.onrc.ro, Raport sinteză, Investiţie străină, septembrie 2016, p. 26, accesat la 25.10.2016. 
31 http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/26559.pdf. 
32 http://www.swissbanking.org/en/quellensteuerabkommen_uk_neu_de.pdf. 
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Considerăm că această procedură este mai fiabilă şi permite taxarea câştigurilor sustrase 
(nedeclarate), statul fiind scutit de a mai pierde timp şi bani pentru proceduri juridice greoaie şi 
de durată pentru găsirea dovezilor de evaziune fiscală, respectiv, pentru a face dovada că la baza 
realizării veniturilor au stat tranzacţii artificiale (pentru a fi impozitate, conform Codului fiscal, 
cu 50%).  

Potrivit estimărilor făcute de Jim Henry, fost economist şef al firmei de consultanţă 
McKinsey&Co., începând cu anul 1970, averile scoase din 150 de ţări sărace şi ascunse în 
paradisuri fiscale reprezintă peste 12 trilioane de dolari SUA; dacă se iau în calcul şi averile 
scoase din ţările bogate, suma se ridică la 36 trilioane33.  O sută de mii de proprietăţi în Londra 
au fost cumpărate prin companii offshore, la care numele proprietarilor beneficiari este ţinut 
secret.  Aceeaşi sursă, precizează că între 10 şi 25 la sută din averea lumii scapă impozitării, 
fiind ascunsă prin intermediul paradisurilor fiscale34. 

Este astfel distrus contractul social pe care se bazează democraţiile moderne: fiecare trebuie 
să plătească impozite, într-un mod transparent şi corect, pentru a se finanţa accesul la bunurile 
şi serviciile publice35. 

În prezent, organizaţii internaţionale cum sunt ONU, OECD, FMI, Grupul Băncii Mondiale 
şi altele îşi coordonează eforturile pentru transformarea celor două sisteme, financiar şi 
fiscal. Au fost elaborate standarde internaţionale pentru transparenţă fiscală, la care sunt 
chemate să adere toate statele lumii, iar Forumul global pentru transparenţă şi schimb de 
informaţii în scopuri fiscale monitorizează modul în care fiecare ţară adoptă legislaţia necesară 
şi ia măsurile practice pentru respectarea acestor standarde36. 

Obiectivele maximale care ar trebui atinse prin transformarea celor două sisteme, financiar 
şi fiscal, pot fi sintetizate astfel: 

a. Asumarea de către fiecare stat a schimbului automat de informaţii financiare cu privire 
la conturile deschise şi la veniturile realizate şi activele deţinute de către cetăţenii şi companiile 
din alte ţări. În acest fel, nu ar trebui să mai existe niciun loc în lume, unde să poată fi ascunse 
veniturile şi activele obţinute prin corupţie, evaziune fiscală, spălare de bani proveniţi din 
activităţi criminale; 

b. Identificarea de către fiecare stat a proprietarilor beneficiari ai entităţilor create în 
paradisurile fiscale şi alte jurisdicţii cu acest statut (companii, organizaţii de trust, fundaţii) şi 
înregistrarea acestora în registre speciale. În acest fel, va fi înlăturat secretul cu privire la 
proprietarii beneficiari, secret sub care operează reţelele criminale de spălare a banilor şi cele 
de evaziune fiscală; 

c. Impozitarea profiturilor realizate de către companiile multinaţionale în ţările unde 
valoarea este creată.  În acest scop, OECD a pus în circulaţie standardele pentru raportarea de 
către companiile multinaţionale a vânzărilor, numărului de angajaţi şi a profiturilor pe fiecare 
ţară în care acestea îşi desfăşoară activitatea, urmărindu-se împiedicarea transferării profiturilor 
în jurisdicţiile fiscale cu cele mai mici cote de impozit; 

d. Înscrierea pe lista neagră şi penalizarea paradisurilor fiscale care nu doresc să adere şi 
să aplice standardele de transparenţă fiscală şi de identificare şi dezvăluire a numelui 

                                                            
33 David, CAY JOHNSTON, „How Dictators Stole $12 Trillion”, Investopedia.com, 04/05/2016. 
34 Jemi RUSSELl, The Tines, April 14, 2016. 
35 GABRIEL ZUCMAN, „The Hidden Wealth of Nations”, the University of Chicago Press, 2015. 
36 Parlamentul European, „Request for setting up of a Committee of inquiry to investigate alleged contraventions 

and maladministration în the application of Union law în relation to money laundering and tax avoidance and tax 
evasion”, 25th of May, 2016. 
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proprietarilor beneficiari. Penalizarea poate lua forma impozitării cu 50 la sută a oricărei 
tranzacţii financiare dispusă de un paradis fiscal ne-cooperant pentru orice cont deschis la o 
bancă sau la altă instituţie financiară, din orice ţară; 

e. Cooperarea tuturor statelor la recuperarea activelor, de orice natură, furate de către 
politicienii corupţi, companiile şi indivizii bogaţi care practică spălarea banilor şi evaziunea 
fiscală; 

f. Protejarea prin lege a cetăţenilor care, în interesul public, dezvăluie actele de corupţie, 
spălare a banilor, evaziune fiscală şi de planificare fiscală agresivă. 

Comunitatea politică internaţională răspunde cerinţelor cetăţenilor declarând lupta 
împotriva corupţiei, a evaziunii fiscale şi a spălării banilor o prioritate. Rezistenţa însă la 
transformarea celor două sisteme, financiar şi fiscal, este încă mare, deoarece, după cum s-a 
văzut, în urma scandalului dezlănţuit de către Panama Papers, chiar oameni politici, cu mari 
responsabilităţi oficiale din unele ţări, se folosesc de către companii şi alte entităţi înfiinţate în 
paradisuri fiscale. 

Iată de ce, se impune să înceteze ipocrizia elitelor politice, a celor care acţionează în 
sistemul financiar global şi în cel fiscal internaţional, dintre care mulţi şi-au pierdut compasul 
moral. Este vremea acţiunilor concrete şi nu a limitării numai la comunicate de reafirmare a 
voinţei de a lupta împotriva evaziunii fiscale şi a planificării fiscale agresive. 
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Rezumat 
În România dispar, în medie, câte trei copii în fiecare zi, potrivit statisticilor Poliţiei, iar cei mai 

mulţi dintre ei nu se vor mai întoarce niciodată lângă familiile lor. Cei mai mulţi dintre ei sunt băieţi, cu 
vârste cuprinse între 11 şi 18 ani, care îşi părăsesc familiile de bunăvoie şi dispar fără urmă, 
transformându-se în dosare nerezolvate şi cifre în statisticile Poliţiei. De ce dispar minorii? Cum 
gândesc? Ce simt? De ce şi când decid să se întoarcă? Acestea sunt întrebări pe care mi le-am adresat 
în ultima perioadă tot mai mult, fiind mişcată de rezultatele statisticilor efectuate privind problematica 
dispariţiei minorilor. În perioada 15 aprilie 2009 - 21 aprilie 2010 au dispărut de acasă 3.259 de copii, 
în aproximativ 90% dintre cazuri, copiii au plecat în mod voluntar de acasă. Potrivit unui comunicat de 
presă al Salvaţi Copiii România, în care apar date furnizate de Inspectoratul General al Poliţiei Române, 
Direcţia de Investigaţii Criminale, în 144 de cazuri dintre cele 3.259 sesizate sunt implicaţi copiii cu 
vârste de până în 10 ani. 

 
Cuvinte-cheie: copii dispăruţi; criminalitate; exploatare sexuală; trafic de organe. 
 
Introducere 
Cu toate că părinţii pot fi amendaţi pentru că nu-şi supraveghează îndeajuns copiii minori, 

oamenii legii nu au aplicat până acum nicio asemenea sancţiune. De multe ori însă, neglijenţa 
părinţilor se poate dovedi fatală pentru copii, cel mai recent exemplu fiind cel al băiatului de 7 
ani dispărut la Rânca, găsit după o lună sfâşiat de animalele sălbatice. 

Statisticile au arătat că tot mai mulţi copii apelează la ajutorul „Telefonul Copilului - 
116.111” plângându-se de: 41%: singurătate, certuri în familie, probleme sentimentale, lipsa de 
comunicare; 23%: abuz, molestare, neglijenţă, exploatare prin muncă; 13%: copii traumatizaţi 
de plecarea părinţilor la muncă în altă ţară, ajunşi la abandon şcolar; 5% au cerut informaţii 
despre drepturile copilului şi cum îi poate ajuta serviciul 116.111. 

Analizând realitatea crudă reliefată în statisticile prezentate mai sus, consider oportună 
realizarea unei lucrări pe tema „Dispariţia Minorilor” încercând să tratez anumite aspecte ce 
privesc acest fenomen criminogen. Astfel, am încercat să-mi răspund la întrebările: „Ce îi 
determină pe minori să părăsească spaţiul familial?”, „Ne confruntăm cu mai multe tipuri de 
dispariţii ale minorilor, care ar fi acelea?”, „Care este poziţia eredităţii în conturarea 
personalităţii individului?”, „Cât de importante sunt aspectele fizice, fiziologice şi psihologice 
în diagnosticarea unor  tulburări ce conduc la comportamente antisociale?”, „Prin ce se 
identifică un minor cu probleme?”, „Cât de vulnerabil este un copil?” 

Orice societate este apreciată prin locul pe care îl ocupă şi viitorul pe care îl rezervă copiilor 
săi. Dispariţiile şi exploatarea sexuală a copiilor figurează printre flagelurile societăţii moderne. 

Cu ocazia Summit-ului americano-european privind copiii dispăruţi şi exploataţi, ce a avut 
loc în perioada 25-27 octombrie 2005 în Elveţia, s-a afirmat faptul că omenirea în general, şi 
instituţiile implicate în apărarea drepturilor copiilor dispăruţi şi exploataţi, în special, trebuie să 
facă faţă la începutul secolului XXI, la două mari ameninţări: în primul rând, complexitatea 
acestor probleme, iar în al doilea rând, faptul că, din cele aproximativ 200 ţări ale lumii, foarte 
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puţine deţin un sistem eficient care să permită semnalarea, căutarea şi găsirea copiilor răpiţi 
şi exploataţi. 

Copiii cu vârste din ce în ce mai mici sunt victimizaţi, iar imaginile conţinând pornografie 
infantilă au devenit din ce în ce mai explicite şi violente. Un articol de presă apărut în Rusia 
relevă faptul că organizaţiile criminale şi extremiste, şi grupările teroriste, utilizează din ce în 
ce mai mult traficul de copii şi pornografia infantilă pentru obţinerea veniturilor necesare 
activităţilor lor. Această tendinţă are următoarele motivaţii: copiii sunt numeroşi şi accesibili, 
pornografia infantilă este o activitate uşor de realizat, bine vândută şi care beneficiază de o piaţă 
enormă. In afară de acestea, ea nu prezintă practic niciun risc, în contradicţie cu traficul de 
droguri sau de armament. 

Trăim într-o lume în care vechile reguli nu mai sunt aplicabile. Astăzi, copiii - victimă pot 
fi prezenţi peste tot, în orice ţară, acest fapt fiind demonstrat de numărul cazurilor de răpire şi 
de dispariţie a acestora. Acest fenomen este cotidian şi afectează toate statele. Călătoriile şi 
turismul internaţional au devenit tot mai frecvente, iar frontierele naţionale sunt din ce în ce mai 
nesemnificative, ceea ce are ca urmare creşterea numărului de căsătorii transnaţionale. Această 
tendinţă conduce la sporirea numărului răpirilor transfrontaliere a copiilor, în cazul separării 
părinţilor. 

Este dificil de prezentat statistici exacte privind numărul minorilor dispăruţi. Acesta variază 
în funcţie de sursa, anul sau definiţia utilizată. Sunt înregistrate numai cazurile în care minorii 
dispăruţi intră în contact cu organisme ca poliţia sau serviciile de asistenţă. Dar există de 
asemenea un număr neoficial de minori „fugari”, o aşa-zisă „cifră neagră” a dispariţiilor. Un 
număr semnificativ de minori „fugari” rămâne total necunoscut, deoarece părinţii, educatorii 
sau tinerii înşişi nu fac apel la aceste organisme. 

Într-o opinie exprimată în doctrina străină, s-a arătat faptul că numărul total al persoanelor 
care dispar în fiecare an este necunoscut, din următoarele considerente: în primul rând, multe 
dispariţii nu sunt sesizate poliţiei, iar în al doilea rând, nu există o definiţie standard a ceea ce 
numim „persoană dispărută”, şi nu în ultimul rând, inexistenţa unei surse singulare sau centrale 
de informaţii generale statistice. 

 
1. Fenomenul dispariţiei copiilor în România 
Dispariţia minorilor constituie un fenomen care a depăşit de mult frontierele unei singure 

ţări. În ţara noastră, după anul 1990, fenomenul de dispariţie a minorilor a cunoscut o evoluţie 
ascendentă, ca urmare a regresului economic, a lacunelor legislative privind ocrotirea minorilor, 
dar şi datorită dobândirii unor drepturi şi libertăţi fundamentale prin care s-a garantat libera 
circulaţie a persoanelor în ţară şi în străinătate. 

În ultimii ani Poliţia Română a înregistrat o creştere substanţială a sesizărilor privind 
dispariţiile de minori, iar existenţa unor cazuri în care minore dispărute au fost găsite ucise după 
ce fuseseră lipsite de libertate pentru a fi abuzate sexual şi unele dispariţii neelucidate, asupra 
cărora planează suspiciunea de răpire şi traficare, au suscitat un interes deosebit pentru 
mass-media şi au afectat considerabil sentimentul general de insecuritate publică. 

În unele cazuri, dispariţia sesizată poliţiei poate disimula săvârşirea unor infracţiuni grave, 
cum ar fi omorul cu ascunderea sau secţionarea cadavrului, violul urmat de moartea sau 
sinuciderea victimei, tâlhăria urmată de moartea victimei, răpirea sau sechestrarea minorului, 
traficul internaţional de copii etc. 

La nivel naţional, potrivit unui studiu realizat de IGPR, peste 95% dintre minorii declaraţi 
dispăruţi în anul 2008 au plecat de acasă sau din centrele de ocrotire din proprie iniţiativă, cele 
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mai frecvente motive care i-au determinat să facă acest lucru fiind dorinţa de libertate, de 
independenţă sau tendinţa spre vagabondaj. 

 
2. Fenomenul dispariţiei copiilor la nivel internaţional 
La nivel internaţional, deschiderea frontierelor în cadrul Spaţiului Schengen şi facilitatea 

accesului la mijloacele de transport favorizează deplasările transnaţionale şi în consecinţă 
creşterea cvasi-exponenţială a tuturor problemelor care decurg din aceasta. Din momentul în 
care un caz privind un minor dispărut capătă o dimensiune internaţională, el devine complex. 
Sistemele judiciare distincte, mai ales în cadrul Uniunii Europene, barierele lingvistice şi 
culturale fac mai dificilă activitatea magistraţilor, poliţiştilor şi a altor asociaţii implicate în 
cazurile de copii dispăruţi 

Zilnic sunt semnalaţi 2.000 de minori care dispar în SUA, 200 în Canada şi mai mult de 
100 în Franţa. Cea mai mare parte sunt plecări voluntare şi cunosc un final fericit. Dar, realitatea 
a confirmat faptul că multe dispariţii sunt consecinţa faptelor unor indivizi organizaţi în reţele 
criminale, dornici de a-şi da frâu liber imaginaţiei şi perversiunilor, şi de a exploata copiii în 
scopul obţinerii de venituri. 

Deşi în majoritatea cazurilor de dispariţie, plecările voluntare ale minorilor se finalizează 
printr-un deznodământ fericit, există şi dispariţii ce constituie un eveniment alarmant, care 
trebuie să fie abordate de factorii instituţionali implicaţi cu cea mai mare atenţie şi seriozitate. 
Nicio dispariţie nu trebuie să fie considerată ca fiind un fapt obişnuit, căci ea poate conduce la 
o dramă, oricare ar fi originea ei. 

Dispariţia unui minor constituie întotdeauna o dramă şi o încercare pentru familia sa. Acest 
eveniment nefericit generează, oricare ar fi vârsta copilului, o puternică angoasă părinţilor săi, 
conştienţi de riscurile majore la care se expune copilul în stradă. Părinţii nu înţeleg situaţia 
existentă, care se poate agrava odată cu trecerea timpului. 

 
3. Definirea noţiunii de dispariţie 
Potrivit Dicţionarului Explicativ al Limbii Române, cuvântul „dispariţie” semnifică faptul 

de a nu mai putea fi văzut sau găsit, de a înceta să mai existe, să mai trăiască, o evaporare sau 
volatilizare a unei persoane (dispariţia cuiva fără urmă). 

Dispariţia este un termen care prezintă diverse realităţi şi conotaţii. Atunci când poliţia este 
sesizată cu privire la dispariţia unui minor, sunt posibile mai multe ipoteze: fugă, reprezentând 
dispariţia voluntară a unui minor şi sustragerea acestuia de sub autoritatea părintească; răpirea 
de către unul dintre părinţi în contextul separării acestora; răpirea de către o terţă persoană 
necunoscută. 

În lipsa unei definiţii general acceptate a termenului „dispariţie voluntară” sau „fugă”, au 
fost utilizate diferite definiţii, fiecare având accente sau particularităţi proprii. Utilizarea 
termenului „fugă” este vagă, implicită şi adesea incoerentă în diferite studii. Şi sintagmele 
„dispariţie voluntară”, „plecare voluntară” sau „fugă” a minorului sunt foarte dificil de definit, 
neexistând o definiţie unanim acceptată, ci doar definiţii date de diferiţi autori sau de organizaţii 
şi asociaţii cu competenţe în domeniul dispariţiilor de minori. 

În definirea dispariţiilor voluntare, trebuie să se pornească de la următoarele elemente 
componente ale acestora:  persoana minorului, plecarea din mediul parental, trecerea la 
înfăptuirea acestui act. 

În opinia unor autori, noţiunea de „dispariţie voluntară” sau „fugă” nu este întrebuinţată 
corect, putând fi confundată cu diferite situaţii faptice, întrucât ea conduce rapid la o veritabilă 
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dispariţie, având alte consecinţe umane şi juridice. In momentul sesizării dispariţiei la poliţie, 
încadrarea evenimentului se face câteodată într-o manieră uşor subiectivă, în funcţie de profilul 
fugarului. 

Definiţia copilului fugit de acasă, consacrată în practica Centrului Român pentru Copii 
Dispăruţi şi Exploataţi Sexual (CRCDES) FOCUS, este următoarea: „un copil este considerat 
fugit de acasă dacă pleacă de la domiciliul său, locul unde trăieşte, fără a anunţa 
părinţii/persoanele responsabile”.  

Sunt două categorii de situaţii în care se pot afla copiii fugiţi de acasă: copii care pleacă de 
acasă pentru o perioadă scurtă de timp, în diferite locuri - la prieteni, concerte etc., fără a anunţa 
familia (sunt cazurile de dispariţie nealarmantă; de cele mai multe ori, aceşti copii se întorc fie 
singuri, fie aduşi de poliţie) şi copii care, datorită unor situaţii particulare în care se află, devin 
„cazuri alarmante”. 

În cadrul formelor specifice de comportament deviant este inclusă şi conduita deviantă a 
minorilor, caracterizată în special prin fuga de acasă şi vagabondajul, indisciplina, obrăznicia 
faţă de profesor, absenteismul şcolar etc. Toate aceste manifestări ale minorului, printre care se 
află şi dispariţia voluntară a acestuia, pot fi considerate o etapă de predelincvenţă juvenilă. 

Alte opinii exprimate de-a lungul timpului, din contră, consideră fuga minorilor de acasă 
ca fiind o conduită normală ce are la bază cauze diferite, precum conflictele familiale sau tentaţia 
unei aventuri tipic perioadei adolescentine. 

Într-o definire foarte largă şi în sensul ei curent, „fuga” este fapta minorului de a absenta 
dintr-un loc în care se găseşte în mod normal şi în special de a se sustrage de sub autoritatea 
reprezentantului legal sau al tutorelui (părinţi, instituţie de plasament etc.). 

Deşi nu există o definiţie clară a termenului „fugar”, cea mai mare parte a descrierilor 
prezintă anumite elemente comune. Cu titlu exemplificativ, enumerăm unele definiţii date în 
literatura de specialitate: - „un fugar este un minor, cu vârsta între 12 şi 18 ani, care lipseşte cel 
puţin o noapte fără permisiunea persoanelor responsabile de el în acel moment”; - „fuga priveşte 
tineri cu vârste situate sub 16 ani care petrec un anumit timp în afara domiciliului fără 
permisiunea părinţilor lor sau care sunt obligaţi de părinţii lor să părăsească locuinţa”; - „fugarii 
sunt minori care îşi părăsesc domiciliul împotriva voinţei celor care exercită asupra lor 
autoritatea legitimă sau care trebuie să părăsească domiciliul împotriva voinţei lor şi care rămân 
absenţi cel puţin o noapte”; - „un fugar este un minor care îşi părăseşte locuinţa părintească 
pentru un anumit timp (cel puţin o zi) sau definitiv”; - „fugarii sunt minori care au părăsit în 
mod voluntar domiciliul sau instituţia de ocrotire”; - „fugarii sunt tineri care au fugit de acasă şi 
care lipsesc una sau mai multe nopţi”. 

 
4. Tipologia dispariţiilor copiilor 
În practica organelor judiciare se reclamă frecvent dispariţia minorilor care fac parte din 

următoarele categorii: 
a) dispariţii ale minorilor care prezintă afecţiuni psihice, iar pe fondul lipsei de 

supraveghere sau îngrijire părăsesc domiciliul sau instituţia de internare; 
b)  dispariţii ale minorilor care au părăsit voluntar domiciliul sau centrul de ocrotire datorită 

unor neînţelegeri familiale sau altor cauze; 
c)  dispariţii ale minorelor cu vârste de peste 14 ani, mai ales cele care locuiesc în mediul 

rural, care pleacă de acasă pentru a locui în concubinaj cu prietenii lor; 
d)  dispariţii ale minorilor care prezintă unele tulburări comportamentale; 
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e) dispariţii ale minorilor în împrejurări necunoscute, pe timpul deplasării acestora către 
diferite locaţii (şcoală, loc de cazare, domiciliu etc.); 

f)  dispariţii ale minorilor răpiţi de unul dintre părinţi (răpirile parentale); 
g)  dispariţii ale minorilor despre care există indicii că au fost răpiţi ori sunt victime ale 

infracţiunii de omor, iar cadavrul nu a fost descoperit; 
h)  dispariţii ale minorilor despre care există indicii că sunt victime ale infracţiunii de trafic 

de persoane; 
i) dispariţii ale minorilor rătăciţi în diferite împrejurări, datorită vârstei fragede (preşcolarii); 
j)  dispariţiile de minori fără însoţitori sau neacompaniaţi; 
k)  dispariţiile de minori produse în împrejurări excepţionale; 
l)  dispariţii ale minorilor produse în urma unor conflicte armate sau situaţii de violenţă 

internă: 
În categoria „dispariţiilor alarmante” ale minorilor sunt cuprinse acele dispariţii în care 

există suspiciuni privind comiterea unui omor, producerea unui accident ori a survenit o situaţie 
de natură a provoca vătămarea gravă a minorului etc. 

Sunt considerate dispariţii produse în circumstanţe alarmante, acele dispariţii care întrunesc 
cel puţin unul din următoarele criterii de risc: - vârsta minorului dispărut este sub 14 ani; - ieşirea 
în afara zonei considerată de siguranţă (cunoscută de minor); - întârzieri în dezvoltarea mentală 
sau fizică a minorului (handicap psiho-motor); - aflarea sub tratament medical sau necesitatea 
luării unor medicamente care sunt indispensabile sănătăţii ori chiar vieţii minorului; - starea de 
pericol (intenţie de suicid, aflarea în compania unor persoane care îi pot periclita integritatea 
corporală, viaţa etc.); - dispariţia nu se justifică, ţinând cont de profilul moral al minorului şi nu 
poate fi explicată logic (absenţa totală a oricărei intenţii de dispariţie, nu a luat cu sine nici un 
obiect personal etc.); - condiţii meteorologice nefavorabile la momentul dispariţiei, de natură a 
periclita sănătatea sau viaţa minorului; - orice altă împrejurare care generează temeri cu privire 
la persoana minorului (există date şi indicii că acesta este victima unei infracţiuni de omor, 
lipsire de libertate, viol etc.). 

Tipologia dispariţiilor alarmante ale minorilor care prezintă suspiciuni privind comiterea 
unui omor, producerea unui accident ori a survenit o situaţie de natură a provoca vătămarea 
gravă a minorului este traficul de minori, componentă a criminalităţii organizate. 

De cele mai multe ori, traficul de minori este asociat cu crima organizată, reprezentând una 
dintre activităţile cele mai profitabile ale grupărilor infracţionale. Potrivit unor estimări, traficul 
de persoane este a treia operaţiune ilegală în lume, după traficul de arme şi cel de droguri. 

Formele de exploatare a minorilor sunt variate şi au un spectru foarte larg: de la exploatarea 
sexuală sau a forţei de muncă, la sclavie domestică, comiterea de infracţiuni prin constrângere, 
donarea şi traficul de organe şi căsătoriile aranjate. Printre cauzele imediate ale traficului de 
minori, se numără următoarele: contribuţia la veniturile familiei, plecarea de acasă, promisiunile 
false şi poveştile de succes, cererea de pe piaţă. 

Chiar dacă fiecare dintre cazurile de trafic de minori este unic şi prezintă caracteristici 
individuale, majoritatea lor manifestă acelaşi tipar: minorii sunt recrutaţi sau răpiţi în ţările de 
origine, sunt transportaţi prin regiunile de tranzit şi apoi exploataţi în regiunile de destinaţie. 

 
5. Formele de exploatare a minorilor 
Principalele forme de exploatare a minorilor sunt următoarele: 
a. Exploatarea sexuală. Exploatarea sexuală este una din cele mai frecvente forme de 

exploatare a victimelor, deoarece aduce profituri uriaşe traficanţilor, fiind exprimată adeseori 



238 Devianţă şi criminalitate 

de către aceştia, ideea că, fetele sunt mai uşor transportabile decât o oarecare cantitate de cocaină 
sau heroină, iar o victimă poate fi vândută şi revândută de mai multe ori, pe când drogurile pot 
fi vândute doar o singură dată. Traficul în scopul exploatării sexuale oferă traficanţilor 
profiturile cele mai mari - o victimă traficată şi exploatată sexual, îi poate aduce traficantului 
într-o singură zi mai mult decât i-ar putea aduce într-o săptămână o victimă exploatată prin 
muncă forţată sau prin practici similare sclaviei domestice. 

b. Pornografia infantilă prin sistemele informatice. Printre cele mai serioase riscuri la 
care sunt supuşi minorii din perspectivele tehnologiilor on-line, sunt cazurile în care aceştia sunt 
afectaţi direct, ca victime ale abuzurilor sexuale în timpul cărora se fac fotografii, filme sau 
fişiere audio, care sunt transmise apoi pe internet (materiale pornografice cu minori); sau atunci 
când sunt contactaţi de persoane care se împrietenesc cu ei în scopul comiterii de abuzuri sexuale 
(manipulare psihologică); sau când sunt victimele hărţuirii în mediul on-line (hărţuire pe 
internet). 

c. Prelevarea de organe, ţesuturi şi celule de origine umană. Traficul de organe, ţesuturi 
şi celule de origine umană constituie o încălcare gravă a drepturilor fundamentale ale omului, 
în mod special a demnităţii umane, integrităţii fizice şi psihice. Această formă de trafic este 
câmpul de acţiune a reţelelor de crimă organizată care adesea recurg la practici inadmisibile, 
precum exploatarea persoanelor vulnerabile, prin folosirea de ameninţări şi violenţe. 

d. Exploatarea prin muncă. La nivel mondial, există 250 de milioane de minori cu vârsta 
cuprinsă între 5-18 ani care sunt exploataţi prin muncă, marea majoritate în agricultură (70%). 
Din totalul menţionat, 8,4 milioane de minori sunt angajaţi în munci intolerabile (munca de 
servitor, munca forţată, victimele traficului, prostituţie, pornografie, alte activităţi ilicite). 
Mijloacele coercitive folosite de traficanţi împotriva minorilor supuşi la muncă forţată sau 
obligatorie sunt extrem de variate, în mod frecvent aceştia atingându-şi scopurile. Exploatarea 
prin muncă are loc de obicei în sectorul agricol, ateliere de confecţii sau firme de catering, unde 
victimele traficate sunt forţate să muncească în condiţii similare sclaviei. 

e. Exploatarea prin cerşetorie. Cerşetoria s-a dezvoltat în ultimii ani, mai ales în capitalele 
europene. Aceste activităţi implică adesea minorii, care provoacă milă trecătorilor sau adulţilor. 
Minorii îmbogăţesc astfel reţelele mafiote care îi exploatează, le confiscă în totalitate câştigurile 
şi îi maltratează dacă nu aduc venituri suficiente. 

f. Răpirea minorilor de către terţe persoane. Cazurile de răpire a unui minor de către un 
terţ constituie incidente care pot şoca întreaga societate civilă. Această viziune stereotipă este în 
general fondată pe răpirile tragice în urma cărora un minor dispare pe o perioadă lungă de timp 
şi este victima unui omor, unei agresiuni sexuale sau vătămări corporale grave cauzată de 
agresori străini familiei sau copilului. Una din motivaţiile cele mai frecvente, aflată la originea 
răpirii unui minor care se termină cu un omor, este satisfacţia sexuală. La nivel naţional, în 
ultima perioadă de timp, s-a constatat o creştere a cazurilor de răpire a minorelor, în special din 
rândul etniei rrome, având ca principală motivaţie încheierea unor căsătorii forţate între victime 
şi băieţii ce provin din familia răpitorilor. 

g. Dispariţia minorilor cauzată de abuzurile pedosexuale. În literatura de specialitate s-a 
scos în evidenţă faptul că minorii cu risc crescut de victimizare în sfera pedofiliei aparţin 
următoarelor categorii: „copiii străzii”, minorii fugiţi din familii sau din diverse instituţii, copiii 
abandonaţi în instituţii sanitare şi de ocrotire, minorii aflaţi în centre rezidenţiale în lipsa unor 
hotărâri ale comisiilor locale de ocrotire, minorii cu identitate necunoscută sau incertă, 
„minorii-problemă” şi „familiile-problemă” cu violenţe domestice şi antecedente în comiterea 
unor abuzuri faţă de copii (mai ales sexuale). Fenomenul abuzului sexual este adesea marcat de 
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pecetea secretului. Un număr mare de agresori neagă faptele, iar între 50% şi 80% dintre victime 
nu recunosc abuzurile la care au fost supuse sau refuză să denunţe abuzatorii. De aceea, este 
dificil de stabilit numărul minorilor abuzaţi într-o perioadă determinată. 

h. Răpirile parentale internaţionale. Spre deosebire de răpirea minorilor de către terţe 
persoane (răpire comisă în scopul abuzării, vânzării sau omorârii minorului), răpirea comisă de 
către unul dintre părinţi ar putea fi privită la prima vedere ca nefiind o situaţie de pericol pentru 
minori, atâta timp cât aceştia se află cu unul dintre părinţi. Şi totuşi, este vorba despre o activitate 
ilicită care încalcă flagrant drepturile minorilor consfinţite prin documentele juridice 
internaţionale. În anul 2001, cercetătorii Johnston, Sagatun-Edwards, Blomquist şi Girdner, 
sprijiniţi de Departamentul de Justiţie al SUA, au stabilit mai multe profiluri ale părinţilor 
predispuşi la răpirea copiilor, astfel: - părinţi care au trăit o ameninţare anterioară sau o răpire 
reală; - părintele suspectează că minorul a fost victima unui abuz, a prietenilor săi şi familia sa 
îi împărtăşeşte grijile;   - părintele era paranoic (aceşti părinţi sunt subiecţi cu comportamente 
iraţionale sau victimele unor iluzii psihopate);  - părintele era un sociopat grav;  - părintele care 
era un cetăţean străin, a pus capăt unui mariaj de cultură mixtă; - părintele se simţea alienat de 
sistemul legal, avea familie şi beneficia de un ajutor social în altă comunitate. 

i. Dispariţiile de origine necunoscută. O dispariţie a unui minor este considerată ca fiind 
de origine necunoscută atunci când instituţiile implicate în soluţionarea cazului nu dispun de 
suficiente informaţii referitoare la natura dispariţiei. Aceste cazuri intră în categoria dispariţiilor 
alarmante, necunoscându-se împrejurările producerii dispariţiei sau locul în care minorul se află 
în prezent. În general, organele judiciare trebuie să răspundă la următoarele întrebări: - a plecat 
minorul în mod voluntar de acasă? de ce? şi unde? - a fost victima unei infracţiuni sau a unui 
accident? - s-a pierdut, rătăcit sau sinucis? Confruntaţi cu aceste probleme, toţi actorii 
instituţionali implicaţi trebuie să se concentreze în primele ore care urmează dispariţiei, 
colaborând în mod eficient pentru soluţionarea cazului.  

 
Concluzii 
Cazurile minorilor dispăruţi în împrejurări necunoscute şi negăsiţi reprezintă adevărate 

drame pentru familiile acestora, neştiind unde s-ar putea afla minorii, dacă sunt în viaţă sau 
decedaţi.  

De multe ori, familiile minorilor dispăruţi, precum şi mass-media, au acuzat organele de 
poliţie că nu au depus toate eforturile necesare în activitatea de căutare şi identificare a 
dispăruţilor, tratând cu subiectivism unele cazuri, în detrimentul celorlalte. Înţelegem într-o 
anumită măsură poziţia familiilor minorilor dispăruţi în anii precedenţi, în special în perioadele 
de timp în care organele de poliţie nu dispuneau de un sistem eficient de căutare a minorilor 
dispăruţi, însă în prezent nu putem fi de acord cu aceste acuzaţii aduse poliţiştilor, întrucât din 
anul 2007, Poliţia Română a pus în aplicare o nouă metodologie internă de acţiune pe linia 
dispariţiilor de minori, în care au fost introduse, după o analiză prealabilă fundamentată, inclusiv 
recomandările şi sugestiile primite din partea societăţii civile şi a mass-mediei. 
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Rezumat 
De cele mai multe ori, organele de urmărire penală sunt puse în faţa unor probleme importante pe 

care trebuie să le lămurească, dar pe care nu le pot rezolva singure. În acest scop, sunt necesare 
cunoştinţele unor specialişti din diferite domenii, după caz: chimie, fizică, mecanică, tehnică, agricultură, 
contabilitate, medicină legală, traseologie, artă etc. Ca urmare, ori de câte ori, pentru lămurirea unor 
împrejurări necesare elucidării cauzei penale, organele de urmărire penală au nevoie de opinia ştiinţifică 
a unor persoane care au cunoştinţe de specialitate, vor trebui să numească unul sau mai mulţi experţi, 
stabilind în acelaşi timp problemele care trebuie lămurite şi întrebările la care aceştia trebuie să 
răspundă şi să se pronunţe în concluziile expertizei. În prezenta lucrare, după clarificarea unor aspecte 
importante de diferenţiere între expertiză judiciară şi constatare şi menţionarea principalelor tipuri de 
expertize judiciare, ne-am propus să prezentă chestiuni importante privind expertul judiciar şi statutul 
său procesual, obiectul şi obiectivele expertizei judiciare, precum şi principalele reguli tactice privind 
pregătirea dispunerii expertizei judiciare, care trebuie să conducă la aflarea adevărului într-o cauză 
penală. 

 
Cuvinte-cheie: constatare; expertiză judiciară; expert judiciar. 
 
Introducere 
De foarte multe ori organele judiciare se află în faţa unor probleme care trebuie lămurite în 

cauzele penale pe care le au spre instrumentare şi pe care nu le pot rezolva singure, deoarece 
sunt necesare cunoştinţe de specialitate ale unor persoane denumite experţi, în diferite domenii 
ale ştiinţei, tehnicii, artei etc. În acest sens, un exemplu îl reprezintă şi urmele descoperite şi 
ridicate de la faţa locului, care pot fi considerate probe în cauza penală cercetată numai în 
condiţiile în care expertiza judiciară, ca mijloc de probă, prin concluziile expertului, face 
legătura între acestea şi, după caz, persoana, obiectul sau fenomenul creator al urmei care este 
în legătură cu fapta infracţională cercetată. 

Astfel, ori de câte ori este necesară opinia unor specialişti (experţi) pentru a fi lămurite 
probleme şi împrejurări în scopul elucidării cauzei penale şi aflării adevărului, organele judiciare 
dispun o expertiză prin care numesc unul sau mai mulţi experţi, stabilind totodată şi problemele 
care trebuie lămurite, prin întrebări la care expertul trebuie să răspundă şi să tragă concluzii. 

În mod evident, expertiza reprezintă un important mijloc de probă, deoarece pune la 
dispoziţia organelor judiciare date şi informaţii stabilite cu o înaltă rigoare ştiinţifică, pe baza 
celor mai noi cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii disponibile la momentul dispunerii, după caz. 

 
1. Noţiunea de expertiză judiciară şi de constatare 
1.1. Noţiunea de expertiză trebuie înţeleasă ca o activitate de cercetare a unei probleme 

specifice, de către un specialist care se numeşte expert. Astfel şi cuvântul expertiză provine de 
la latinescul „expertus” adică „priceput” - cu sensul de lucrare executată de o persoană 
experimentată, specializată. 
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În doctrină1, conform opiniei a diverşi autori, expertiza a fost definită ca fiind: „o operaţie 
încredinţată unor persoane care, pe criteriul cunoştinţelor lor de specialitate, sunt chemate să 
se pronunţe asupra faptelor pe care judecătorii nu le-ar putea aprecia ei înşişi”2, „mijlocul 
special de a transmite sau a aduce în proces, noţiuni tehnice sau obiecte de probă, pentru 
relevarea cărora se cer cunoştinţe speciale sau abilitate tehnică”3, „procedura care are scopul 
să folosească cunoştinţele unui tehnician pentru a lămuri o cauză a cărei soluţii cer o 
competenţă tehnică de care judecătorul este lipsit”4, „o activitate de cercetare ştiinţifică a 
urmelor şi mijloacelor materiale de probă, în scopul identificării persoanelor, animalelor, 
obiectelor, substanţelor sau fenomenelor, al determinării anumitor însuşiri sau schimbări 
intervenite în conţinutul, forma şi aspectul lor”5.  

Într-o altă opinie, expertiza reprezintă „principalul mijloc utilizat în cazurile în care, pentru 
precizarea unor fapte şi a stabilirii legăturii cauzale dintre ele, sunt necesare cunoştinţe 
speciale şi specifice unor diverse domenii ale ştiinţei şi tehnicii” precum şi „acel mijloc de probă 
prin care, pe baza unei activităţi de cercetare ce foloseşte date şi metode ştiinţifice, expertul 
aduce la cunoştinţa organului judiciar concluzii motivate cu privire la fapte pentru a căror 
lămurire sunt necesare cunoştinţe de specialitate”6.  

De asemenea, în literatura de specialitate, juriştii români au mai definit expertiza ca fiind: 
„cercetarea ştiinţifică desfăşurată la cererea organelor judiciare, de persoane cu cunoştinţe de 
strictă specialitate asupra persoanelor, fenomenelor, obiectelor sau urmelor, în vederea 
clarificării unor fapte şi împrejurări, sau pentru identificarea obiectelor creatoare de urme”7. 

Conform Dicţionarului Explicativ al Limbii Romane: expertiza este o cercetare cu caracter 
tehnic făcută de un expert, la cererea unui organ de jurisdicţie sau urmărire penală, ori a părţilor, 
asupra unei situaţii, probleme etc., a cărei lămurire interesează soluţionarea cauzei. 

Conform art. 172 alin. (1) din NCPP, expertiza se dispune atunci când pentru constatarea, 
clarificarea sau evaluarea unor fapte sau împrejurări, ce prezintă importanţă pentru aflarea 
adevărului în cauză, este necesară şi opinia unui expert. De asemenea, potrivit alin. (7) al 
aceluiaşi articol, în domenii strict specializate, dacă pentru înţelegerea probelor sunt necesare 
anumite cunoştinţe specifice sau alte asemenea cunoştinţe, instanţa ori organul de urmărire 
penală poate solicita opinia unor specialişti care funcţionează în cadrul organelor judiciare sau 
în afara acestora. 

Expertiza judiciară, în contextual celor expuse mai sus, reprezintă un mijloc de probă ca 
rezultat al unei activităţi de cercetare ştiinţifică desfăşurate de către un expert la solicitarea 
organelor judiciare în etapa administrării probelor, în scopul elucidării unor fapte şi 
împrejurări ce prezintă importanţă pentru aflarea adevărului într-o cauză penală. 

                                                            
1 A se vedea: Nelu Niţă, Eugen Goldan, Obţinerea documentelor pentru comparaţie în cazul dispunerii expertizei 

scrisului de mână şi a semnăturii (reguli procedurale şi tactice ce trebuie respectate de organele judiciare), în Volumul 
„Devianţă şi criminalitate - Evoluţie, Tendinţe şi Perspective”, Ediţia a II-a, Bacău 24-25 noiembrie 2016, Editura 
Universul Juridic, Bucureşti, 2017. 

2 E. Glasson, Précis théorique et pratique des preuves en droit civil et en droit criminel, Paris, 1888. 
3 Eugenio Florian, Delle prove penali, Vol. I - In generale - Vol. II - In ispecie, Published by Francesco Vallardi, 

Milano, 1924. 
4 Pierre Bouzat, Jean Pinatel, Traité de droit pénal et de criminologie, vol. I, Paris, 1963. 
5 I. R. Costantin, Lupu Coman, M. Constantinescu, L. Macsi, Tratat practic de criminalistică, Vol. II, Ministerul 

de Interne, Bucureşti, 1978, p. 19. 
6 Emil Mihuleac, Expertiza judiciară, Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1971, p. 19-20. Citat în: Nelu Niţă, Eugen 

Goldan, Elemente de tehnică criminalistică, Editura Tehnopress, Iaşi, 2015, p. 103. 
7 I. Mircea, Criminalistica, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999, p. 312. 
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1.2. Noţiunea de constatare, trebuie înţeleasă ca o activitate de cercetare a unei probleme 
specifice, de către un specialist, care nu trebuie să fie numaidecât expert, atunci când există 
pericol de dispariţie a unor mijloace de probă sau de schimbare a unor situaţii de fapt ori este 
necesară lămurirea urgentă a unor fapte sau împrejurări ale cauzei8. La fel ca şi expertiza, 
constatarea este dispusă de organul de urmărire penală prin ordonanţă. 

Constatarea presupune experienţa unui specialist9 în stabilirea de concluzii asupra unor 
probleme care trebuie lămurite dintr-un anumit domeniu şi se efectuează în termenul dispus de 
organul de urmărire penală. Specialistul trebuie să răspundă întrebărilor adresate de organul de 
urmărire penală, în scopul în care a fost solicitată constatarea. În acelaşi timp, dacă consideră a 
fi necesar, specialistul poate cere explicaţii suplimentare sau chiar completarea datelor sau 
materialelor probatorii. 

Concluziile constatării se conturează într-un raport ce se înaintează organului judiciar care 
a dispus această activitate, iar dacă acesta nu este complet sau nu răspunde în totalitate 
întrebărilor adresate, se poate dispune completarea sau refacerea acestuia. 

Printre constatările care dispuse în condiţiile menţionate mai sus, pot fi enumerate: - 
constatarea dactiloscopică pentru clasificarea urmei ridicate de la faţa locului ori pentru 
identificarea persoanei după impresiunile papilare digitale, palmare şi plantare; - constatarea 
pentru stabilirea tipului de vehicul după analiza particularităţilor anvelopelor, a bucăţilor de 
caroserie sau de faruri ridicate de la locul accidentului rutier; - constatarea medico-legală etc. 

După finalizarea raportului de constatare, când organul judiciar apreciază că este necesară 
opinia unui expert sau când concluziile raportului de constatare sunt contestate, se poate dispune 
efectuarea unei expertize. 

1.3. Tipuri de expertize judiciare. În practica judiciară, în funcţie de faptele infracţionale 
cercetate şi de problemele specifice acestora ce trebuie să fie lămurite în vederea aflării 
adevărului, se pune în evidenţă necesitatea dispunerii a diferite tipuri de expertize. 

Expertizele judiciare sunt clasificate în: expertize tehnice, expertize criminalistice şi 
expertize medico-legale, în fiecare din acestea încadrându-se mai multe tipuri de expertize. 

Printre cele mai cunoscute şi frecvent utilizate tipuri de expertize judiciare pot fi enumerate 
următoarele: 

a. expertiza grafică a scrisului, semnăturii, care are ca obiect, după caz: stabilirea 
autorului unui text, a autorului unei semnături, a autorului unor modificări grafice, a autorului 
unor adăugiri grafice, a modului de contrafacere a semnăturilor, a scrisurilor alterate prin 
deghizare etc.; 

b. expertiza tehnică a documentelor, care poate avea ca obiect, după caz: - stabilirea 
autenticităţii documentelor (ex: formulare tip, formulare securizate, bancnote, acte de identitate, 
legitimaţii etc.); - stabilirea existenţei modificărilor efectuate pe orice tip de acte sau documente 
(ex: înlăturare de text prin acoperire, haşurare, ştergere mecanică, ştergere chimică 
etc.); - descoperirea falsului realizat prin diferite metode (fotocopiere, colaje ş.a.); - stabilirea 
autenticităţii impresiunilor de ştampilă şi parafă; - stabilirea tipurilor de imprimantă cu care au 
fost tipărite documentele (ex: matriceală, jet de cerneală, LASER); - identificarea tipului maşinii 
de scris şi a dactilografului; - stabilirea modalităţii de falsificare sau de contrafacere a 

                                                            
8 A se vedea art. 172 alin. (9) din NCPP. 
9 De exemplu, constatarea dactiloscopică poate fi efectuată de către un specialist criminalist, însă expertiza 

dactiloscopică numai de un specialist criminalist care este autorizat şi ca expert, sau constatarea medico-legală poate 
fi efectuată de către un medic legist, însă expertiza medico-legală numai de către un medic legist care este şi expert. 
Specialistul poate funcţiona în cadrul organelor judiciare sau în afara acestora. 
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documentelor; - stabilirea relativă a perioadei de întocmire a actului; - stabilirea tipului 
materialelor de scriere; - stabilirea succesiunii depunerii materialelor de scriere/imprimare în 
cazul intersecţiilor de trasee; - reconstituirea documentelor deteriorate (arse, spălate, şterse, 
haşurate, rupte etc.) şi relevarea informaţiilor existente pe acestea; 

c. expertiza tehnică a documentelor stocate în format electronic (I.T.), pentru stabilirea 
stării de funcţionare şi a parametrilor tehnici ai sistemelor informatice şi ai echipamentelor 
periferice,  a conţinutului mediilor de stocare, a datelor informatice şi proprietăţile acestora, 
pentru recuperarea datelor informatice, precum şi pentru compararea şi sortarea datelor 
informatice după conţinut, cuvinte-cheie, nume, extensie şi proprietăţi etc.; 

d. expertiza bancnotelor, monedelor metalice, titlurilor de credit public, cec-urilor, 
precum şi a titlurilor de orice fel pentru efectuarea plăţilor, pentru stabilirea particularităţii 
matriţelor cu care au fost realizate acestea, a compoziţiei şi calităţii materialelor din care au fost 
realizate, stabilirea procesului de realizare a lor etc.; 

e. expertiza dactiloscopică a urmelor digitale, palmare şi plantare, pentru identificarea 
persoanei după impresiunile papilare digitale, palmare şi plantare; 

f. expertiza traseologică a urmelor lăsate de fiinţe şi obiecte, pentru stabilirea modului 
de creare a urmelor, stabilirea tipului de urme şi, după caz, reconstituirea întregului după părţile 
componente, având ca obiective, după caz: - identificarea persoanei după urmele de dinţi, de 
urechi, de buze, de nas sau alte zone ale feţei; - stabilirea dacă două sau mai multe fotografii 
reprezintă aceeaşi persoană (expertiza de portret); - stabilirea stării de funcţionare a sistemelor 
de închidere şi de asigurare; - identificarea instrumentelor folosite la forţarea sistemelor de 
închidere şi de asigurare; - stabilirea modului de funcţionare a dispozitivelor folosite la forţarea 
sistemelor de închidere şi de asigurare; - identificarea mijloacelor de transport; - identificarea 
obiectelor de îmbrăcăminte şi de încălţăminte; identificarea instrumentelor de lovire (conton-
dente, tăietoare, tăietoare-înţepătoare, tăietoare-despicătoare, înţepătoare); - identificarea 
animalelor după urmele de picioare; - identificarea seriilor de identificare ale autoturismelor şi 
ale armelor de foc etc.; 

g. expertiza balistică a armelor de foc şi a muniţiilor, pentru: - identificarea armelor după 
urmele lăsate pe proiectil (glonţ) sau tubului cartuşului; - stabilirea distanţei de la care s-a 
tras; - stabilirea direcţiei din care s-a tras; - stabilirea poziţiei trăgătorului şi a ţintei; - stabilirea 
stării de funcţionare a armelor; - identificarea factorilor suplimentari ai împuşcăturii de pe armă 
şi/sau de pe obiecte de îmbrăcăminte; 

h. expertiza fizico-chimică a probelor materiale, care poate avea ca obiective: efectuarea 
analizelor chimice a microurmelor metalice, a pietrelor preţioase şi bijuteriilor, a particulelor de 
vopsea, a pigmenţilor anorganici şi a metalelor toxice conţinute în firul de păr, a microurmelor 
materie şi a filamentelor farurilor în accidentele rutiere etc.; 

i. expertiza toxicologică a substanţelor alcoolice, toxice, drogurilor, stupefiantelor şi a 
precursorilor, pentru identificarea substanţei toxice ingerate de victimă, precum şi a urmelor 
ridicate de la faţa locului; 

j. expertiza biocriminalistică a urmelor biologice, pentru: - stabilirea naturii umane sau 
animale a urmei biologice; - stabilirea caracteristicilor morfologice a firului de păr; - stabilirea 
grupei sanguine a urmelor biologice de sânge, salivă, lichid seminal, secreţie vaginală, ţesuturi 
dure (oase, dinţi) şi fire de păr; - identificarea persoanei care a creat urmele biologice prin 
utilizarea metodelor de analiză genetică; - stabilirea speciei, rasei, vârstei şi sexului oaselor, a 
leziunilor osoase ante- şi post-mortem, precum şi a leziunilor patologice prezentate la acest nivel 
etc.; 
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k. expertiza criminalistică a accidentelor de trafic rutier, care poate avea obiective 
multiple, precum: - determinarea dinamicii accidentului după urmele create în câmpul 
infracţional; - stabilirea vitezei de deplasare a autovehiculului după urmele de frânare, derapare, 
răsturnare respectiv după amplitudinea deformaţiilor sau distanţa de proiectare a pietonului sau 
a altor repere şi obiecte; - direcţia sau direcţiile de deplasare ale autovehiculelor după urmele 
lăsate pe segmentul de drum respectiv; - stabilirea locului impactului; - stabilirea poziţiei 
autovehiculului (autovehiculelor) sau a victimei în momentul impactului; - stabilirea mo-
mentului apariţiei stării de pericol; - stabilirea spaţiului parcurs de victimă respectiv autovehicul 
din momentul apariţiei stării de pericol până în cel al coliziunii; - stabilirea relaţiilor de timp în 
care s-au derulat anumite secvenţe ale accidentului; - stabilirea posibilităţilor de evitare a 
accidentului; - examinarea pneurilor şi jantelor deteriorate; - examinarea criminalistică a 
diferitelor repere din sistemele de siguranţă ale autovehiculului găsite rupte sau defor-
mate; - identificarea generică sau individuală a obiectului creator al urmelor de pneuri sau a 
genului de autovehicul în cazul evenimentelor rutiere cu fugă de locul faptei; - identificarea 
individuală a autovehiculului în cazul evenimentelor rutiere cu fugă de locul faptei prin 
examinarea comparativă a peliculelor de vopsea, reconstituirea întregului din părţi şi exami-
narea structurală comparată a fragmentelor şi cioburilor găsite la locul faptei etc.; 

l. expertiza accidentelor de trafic feroviar, naval sau aerian; 
m. expertiza accidentelor de muncă, pentru a stabili dacă acel accident s-a produs ca 

urmare a nerespectării regulilor referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă, ca urmare a 
manevrării greşite a unui utilaj sau instalaţii etc.; 

n. expertiza incendiilor şi exploziilor, pentru stabilirea factorilor şi cauzelor care au 
produs sau favorizat producerea incendiului ori exploziei, stabilirea numărului de focare şi 
localizarea acestora, stabilirea direcţiei de propagare a focului, temperatura de combustie etc.; 

o. expertiza vocii şi vorbirii, pentru: - verificarea autenticităţii înregistrărilor audio şi 
audio/video; - identificarea persoanelor după voce şi vorbire; - îmbunătăţirea calităţii 
înregistrărilor etc.; 

p. expertiza imaginilor fotografice şi a înregistrărilor video, care poate avea ca obiec-
tiv: - stabilirea autenticităţii imaginilor fotografice sau video; - îmbunătăţirea imaginilor 
fotografice sau video; - identificarea persoanelor, obiectelor şi a unor caracteristici ale 
acestora; - stabilirea locaţiei şi datei unei imagini etc.; 

q. expertiza medico-legală, constă în efectuarea de expertize, examinări, constatări, 
examene de laborator şi alte lucrări medico-legale asupra persoanelor în viaţă, cadavrelor, 
produselor biologice şi corpurilor delicte, în vederea stabilirii adevărului în cauzele privind 
infracţiunile contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii persoanelor ori în alte situaţii 
prevăzute de lege, precum şi în efectuarea de expertize medico-legale psihiatrice; 

r. expertiza contabilă judiciară, pentru lămurirea modului în care sunt reflectate în 
documente, evidenţa tehnic-operativă şi contabilă, anumite fapte, împrejurări şi situaţii de natură 
economico-financiară; 

s. expertiza tehnică în construcţii, pentru expertizarea lucrărilor de construcţie (clădiri, 
poduri, viaducte, baraje, diguri etc.), având ca obiective stabilirea calităţii materialelor folosite, 
metodele şi tehnicile de lucru, stabilirea viciilor ascunse, a calităţii instalaţiilor cere le deservesc 
etc., aspecte care pot pune în evidenţă, după caz, fapte penale infracţionale de neglijenţă, 
delapidare, furt etc.; 

 
2. Instituţii specializate în expertize criminalistice 
Expertizele judiciare criminalistice se efectuează în cadrul unor instituţii de specialitate, al 

căror conducător stabilind experţii cărora le este încredinţată efectuarea expertizei. 
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Principalele instituţii de specialitate care efectuează expertize criminalistice sunt: Institutul 
Naţional de Expertize Criminalistice Bucureşti (INEC)10 din subordinea Ministerului Justiţiei şi 
Institutul Naţional de Criminalistică (INC)11 din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei 
Române. 

Instituţia de specialitate care efectuează expertize medico-legale este Institutul Naţional de 
Medicină Legală „Mina Minovici” Bucureşti (INML), instituţie cu personalitate juridică în 
subordinea Ministerului Sănătăţii. Reţeaua de medicină legală este formată din 6 institute, 
astfel12: Institutul Naţional de Medicină Legală Mina Minovici Bucureşti, Institutul de Medicină 
Legală Timişoara, Institutul de Medicină Legală Craiova, Institutul de Medicină Legală Iaşi, 
Institutul de Medicină Legală Târgu-Mureş şi Institutul de Medicină Legală Cluj, fiecărui 
institut de medicină legală fiindu-i arondate mai multe judeţe unde există servicii medico-legale 
la nivelul fiecărei reşedinţe de judeţ. Serviciile medico-legale judeţene pot organiza Cabinete 
medico-legale în localităţile mai importante din judeţul respectiv sau pot decide numirea unui 
medic de altă specialitate ca medic legist delegat (temporar). În prezent există doar 11 Cabinete 
medico-legale subordonate, situate în următoarele oraşe sau municipii nereşedinţă de judeţ: 
Lugoj, Cîmpulung-Argeş, Comăneşti, Făgăraş, Petroşani, Sighetul Marmaţiei, Mediaş, 
Cîmpulung Moldovenesc, Rădăuţi, Bârlad şi Oneşti. 

În cazul expertizelor tehnice judiciare, experţii sunt desemnaţi de organele judiciare, pe 
baza unei liste cu experţi recomandaţi de Biroul local pentru expertize judiciare tehnice şi 
contabile din cadrul Tribunalului judeţean, din care rezultă că pot efectua expertiza respectivă13. 

Expertizele contabile judiciare pot fi efectuate numai de către experţi contabili judiciari 
înscrişi de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (C.E.C.C.A.R.) 
în „Lista experţilor contabili pe specializări”, listă înregistrată în aplicaţia informatică utilizată 
de Ministerul Justiţiei, în scopul sprijinirii organelor îndreptăţite să dispună efectuarea exper-
tizei judiciare în aplicarea regulilor procedurale de numire a experţilor contabili judiciari14. 

 
3. Expertul judiciar şi statutul său procesual 
Termenul de „expert” desemnează persoana care, prin pregătirea şi experienţa sa într-un 

anumit domeniu, poate înţelege şi explica situaţii şi probleme dintre cele mai complexe din 
domeniul său de specialitate. 

                                                            
10 INEC a fost înfiinţat prin H.G.  nr. 368/03.07.1998, în subordinea Ministerului Justiţiei, prin reorganizarea 

fostului Laborator Central de Expertize Criminalistice (L.C.C.), care a fost desfiinţat. Prin acelaşi act normativ, alături 
de laboratoarele interjudeţene existente la acea dată (Bucureşti şi Cluj) au fost înfiinţate alte două noi laboartoare 
interjudeţene la Iaşi şi Timişoara. În prezent INEC are în subordine 6 laboratoare interjudeţene, respectiv: Laboratorul 
Interjudeţean de Expertize Criminalistice Bucureşti, Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Braşov, 
Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Cluj, Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice 
Craiova, Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Iaşi şi Laboratorul Interjudeţean de Expertize 
Criminalistice Timişoara, fiecare din acestea având în competenţă teritorială de efectuare a expertizelor judiciare mai 
multe judeţe. A se vedea şi: http://www.inec.ro/index.php/prezentare/laboratoare-teritoriale 

11 INC are nivel de direcţie în cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, iar la nivel teritorial există 41 
de Servicii Criminalistice în cadrul Inspectoratelor Judeţene de Poliţie. Principalele atribuţii ale structurilor de 
criminalistică judeţene sunt cele privind efectuarea cercetării la faţa locului, examinarea probelor în laborator, efectu-
area constatărilor tehnico-ştiinţifice şi a expertizelor criminalistice. A se vedea şi: https://www.politiaromana.ro/ro/ 
structura-politiei-romane/unitati-centrale/institutul-national-de-criminalistica 

12 A se vedea Reţeaua naţională de Medicină Legală, pe site: http://www.legmed.ro/ 
13 A se vedea OG nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiza tehnică judiciară şi extrajudiciară. 
14 A se vedea http://ceccar.ro/ro/ 
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Expertul, în calitate de auxiliar al justiţiei, trebuie să lămurească împrejurări de fapt care 
ţin de soluţionarea cauzei penale, dând dovadă de conştiinciozitate şi obiectivitate, prin numirea 
sa ca expert el dobândind şi calitatea de subiect procesual15, alături de suspect şi persoana 
vătămată, care sunt subiecţi procesuali principali.  

În aceste condiţii, activitatea de expertiză poate fi efectuată numai de experţi oficiali16 din 
laboratoare sau instituţii de specialitate, ori de experţi criminalişti independenţi autorizaţi din 
ţară sau din străinătate, în condiţiile legii17. Specialiştii care funcţionează în cadrul organelor 
judiciare ale poliţiei sunt asimilaţi experţilor oficiali. 

Activitatea de expertiză tehnică se poate exercita la alegere de către experţii tehnici 
judiciari18, individual sau în societăţi comerciale constituite potrivit legii, care au ca obiect de 
activitate efectuarea de expertize tehnice. 

Experţii contabili judiciari trebuie să fie membri ai Corpul Experţilor Contabili şi 
Contabililor Autorizaţi din România (C.E.C.C.A.R.). 

Calitatea de subiect procesual atrage unele incompatibilităţi19, mai multe drepturi şi 
obligaţii, precum şi răspunderea expertului în procedurile judiciare penale. 

                                                            
15 A se vedea art. 34 din NCPP. 
16 Expert, este o persoană chemată de organele judiciare să aprecieze şi să delibereze într-o problemă de 

specialitate. O astfel de persoană, în virtutea educaţiei, a formării profesionale, calificării şi experienţei, are expertiză 
şi cunoştinţe de specialitate într-un anumit domeniu şi pe anumite subiecte, mai mult decât o persoană obişnuită. 
Calitatea de expert tehnic judiciar se dobândeşte pe bază de examen, organizat de Ministerul Justiţiei, prin care se 
verifică nivelul cunoştinţelor viitorilor experţi în specialitatea pentru care candidează, gradul de însuşire a actelor 
normative referitoare la specialitatea respectivă, a dispoziţiilor din codurile de procedură civilă şi penală referitoare 
la expertiză şi din alte acte normative care reglementează activitatea de expertiză tehnică judiciară, drepturile şi 
obligaţiile experţilor. Expert oficial, este persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi expert şi 
care este înscrisă în tabelul nominal cuprinzând experţii tehnici judiciari, întocmit, pe specialităţi şi pe judeţe, de 
Biroul central pentru expertize tehnice judiciare. A se vedea în acest sens: Ordonanţa Guvernului nr. 2 din 21.01.2000 
privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, publicată în Monitorul Oficial al 
României nr. 26 din 25.01.2000, precum şi Legea nr. 178 din 13.05.2009 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, 
publicată în Monitorul Oficial al României nr. 335 din 20.05.2009. 

17 Calitatea de expert criminalist autorizat se dobândeşte pe bază de examen, cu respectarea condiţiilor prevăzute 
la art. 4 din Ordonanţa nr. 75 din 24.08.2000 privind autorizarea experţilor criminalişti, publicată în Monitorul Oficial 
al României nr. 407/2000, aprobată prin Legea nr. 488/2002. Conform aceleiaşi ordonanţe, specialităţile în care se 
poate obţine calitatea de expert criminalist autorizat, sunt următoarele: - expertiza grafică şi tehnică a documen-
telor; - expertiza dactiloscopică; - expertiza traseologică; - expertiza balistică judiciară; - expertiza fizico-chimică a 
probelor materiale; - expertiza criminalistică în accidentele de trafic; - expertiza criminalistică în explozii şi 
incendii; - expertiza vocii şi vorbirii; - expertiza fotografiilor şi a înregistrărilor video; - expertiza biologică; - expertiza 
tehnicii de calcul; - expertiza mijloacelor de telecomunicaţii; - expertiza pentru detecţia comportamentului simulat 
(poligraf). În acest sens, a se vedea şi: Ordonanţa nr. 13/2010 - pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
în domeniul justiţiei, în vederea transpunerii Directivei 2006/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 
12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieţei interne din 29 ianuarie 2010; Legea nr. 156/2011 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea experţilor criminalişti care pot fi 
recomandaţi de părţi să participe la efectuarea expertizelor criminalistice, precum şi a Legii nr. 567/2004 privind 
statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea; Legea nr. 
37/2009 - pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de 
expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, şi a Ordonanţei Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea experţilor 
criminalişti care pot fi recomandaţi de părţi să participe la efectuarea expertizelor criminalistice, din 13 martie 2009. 

18 Calitatea de expert tehnic judiciar şi specializarea acestuia se dovedesc cu autorizaţia de expert tehnic judiciar, 
eliberată de Biroul central pentru expertize judiciare din Ministerul Justiţiei. 

19 Art. 174 NCPP - Incompatibilitatea expertului. (1) Persoana aflată în vreunul dintre cazurile de incompa-
tibilitate prevăzute de art. 64 nu poate fi desemnată ca expert, iar în cazul în care a fost desemnată, hotărârea 
judecătorească nu se poate întemeia pe constatările şi concluziile acesteia. Motivul de incompatibilitate trebuie 
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Drepturile expertului, sunt prevăzute în art. 175 NCPP şi sunt următoarele: 
a. să refuze efectuarea expertizei pentru aceleaşi motive pentru care martorul poate refuza 

depunerea mărturiei; 
b. să ia cunoştinţă de materialul dosarului necesar pentru efectuarea expertizei; 
c. să ceară lămuriri organului judiciar care a dispus efectuarea expertizei cu privire la 

anumite fapte ori împrejurări ale cauzei ce trebuie evaluate; 
d. să ceară lămuriri părţilor şi subiecţilor procesuali principali, cu încuviinţarea şi în 

condiţiile stabilite de organele judiciare; 
e. să primească un onorariu pentru activitatea depusă în vederea efectuării expertizei, 

pentru cheltuielile pe care ar trebui să le suporte sau le-a suportat pentru efectuarea expertizei20; 
f. să beneficieze de măsuri de protecţie, în condiţiile prevăzute la art. 12521; 
Obligaţiile expertului22, constă în aceea că acesta trebuie: 
a. să se prezinte în faţa organelor de urmărire penală sau a instanţei de judecată ori de câte 

ori este chemat; 
b. să întocmească raportul de expertiză cu respectarea termenului-limită stabilit în 

ordonanţa organului de urmărire penală sau în încheierea instanţei, prin care a fost dispusă 
expertiza23; 

Răspunderea expertului, în cazul întârzierii sau refuzului nejustificat de efectuare a 
expertizei, constă în atragerea aplicării unei amenzi judiciare24, precum şi a răspunderii civile 
pentru prejudiciile cauzate. 

Înlocuirea expertului, poate avea loc dacă acesta refuză sau, în mod nejustificat, nu 
finalizează raportul de expertiză până la termenul fixat25. De asemenea, expertul este înlocuit 
când este admisă declaraţia sa de abţinere sau cererea de recuzare ori în cazul în care se află în 
imposibilitate obiectivă de a efectua sau finaliza expertiza. 

Expertul înlocuit, sub sancţiunea prevăzută la art. 283 alin. (4), trebuie să pună de îndată la 
dispoziţia organului judiciar toate actele sau obiectele încredinţate, precum şi observaţiile cu 
privire la activităţile desfăşurate până la momentul înlocuirii sale. 

                                                            
dovedit de cel ce îl invocă. (2) În aceeaşi cauză, o persoană nu poate avea atât calitatea de expert desemnat de organul 
judiciar, cât şi pe aceea de expert recomandat de unul dintre subiecţii procesuali. (2^1) Nu poate fi desemnată ca 
expert recomandat de părţi în aceeaşi cauză o persoană care funcţionează în cadrul aceleiaşi instituţii medico-legale, 
institut sau laborator de specialitate cu expertul desemnat de conducerea instituţiei respective la solicitarea organului 
judiciar. 

20 Cuantumul onorariului este stabilit de către organele judiciare în funcţie de natura şi complexitatea cauzei şi 
de cheltuielile suportate sau care urmează a fi suportate de către expert. Dacă expertiza este efectuată de instituţia 
medico-legală ori institutul sau laboratorul de specialitate, costul expertizei este stabilit în condiţiile prevăzute de 
legea specială. 

21 Conform art. 125 NCPP, în cazul în care există o suspiciune rezonabilă că viaţa, integritatea corporală, 
libertatea, bunurile sau activitatea profesională a expertului ar putea fi puse în pericol ca urmare a datelor pe care le 
furnizează organelor judiciare sau a declaraţiilor sale, organul judiciar competent acordă acestuia statutul de martor 
ameninţat şi dispune una ori mai multe dintre măsurile de protecţie prevăzute la art. 126 sau 127 NCPP, după caz. 

22 Art. 175 alin. (7) NCPP. 
23 Termenul-limită de depunere a raportului de expertiză stabilit prin ordonanţă sau încheiere poate fi prelungit, 

la cererea expertului, pentru motive întemeiate, fără ca prelungirea totală acordată să fie mai mare de 6 luni. 
24 Conform art. 283 alin. (4) următoarele abateri săvârşite în cursul procesului penal se sancţionează cu amendă 

judiciară de la 500 lei la 5.000 lei: lit. b) lipsa nejustificată a expertului legal citat; lit. c) tergiversarea de către expert 
a îndeplinirii însărcinărilor primite; 

25 Înlocuirea expertului se dispune prin ordonanţă de către organul de urmărire penală sau prin încheiere de către 
instanţă, după citarea acestuia, şi se comunică asociaţiei sau corpului profesional de care aparţine. 
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În cursul urmăririi penale sau al judecăţii, expertul poate fi audiat de organul de urmărire 
penală sau de instanţă, la cererea procurorului, a părţilor, a subiecţilor procesuali principali sau 
din oficiu, dacă organul judiciar apreciază că audierea este necesară pentru lămurirea 
constatărilor sau concluziilor expertului26. În acest caz, la audierea expertului sunt respectate 
dispoziţiile procedurale privitoare la audierea martorilor27. 

 
4. Obiectul şi obiectivele expertizei judiciare 
Obiectul expertizei nu poate fi confundat cu obiectivele, acestea din urmă fiind stabilite în 

realizarea obiectului şi scopului expertizei. 
 
4.1. Obiectul expertizei este legat nemijlocit de obiectul probaţiunii, respectiv de împre-

jurările de fapt care trebuie lămurite în cauza penală, şi pentru care sunt necesare cunoştinţele 
unui expert în domeniul respectiv. Particularitatea obiectului expertizei judiciare, constă în 
aceea că are în vedere lămurirea tuturor problemelor şi împrejurărilor de fapt ale cauzei penale 
legate de toate tipurile de urme create cu prilejul săvârşirii faptelor infracţionale, prin care se 
urmăreşte identificarea persoanelor, obiectelor ori fenomenelor care stau la baza lor. 

Ca urmare obiectul expertizelor judiciare este diferit în funcţie de tipul de expertiză ce 
urmează a se dispune. Astfel: - obiectul expertizei dactiloscopice îl constituie identificarea 
persoanei care a creat urma papilară digitală, palmară sau plantară; - obiectul expertizei 
documentelor îl poate constitui identificarea persoanei care a scris sau semnat un document, 
stabilirea unui document, a unui timbru, a unei bancnote, după caz, dacă sunt sau nu false 
etc.; - obiectul expertizei balistice îl poate constitui identificarea armei cu care s-a tras şi de la 
care provine glonţul care a lovit victima, stabilirea direcţiei din care s-a tras cu arma, a distanţei 
de tragere, poziţia trăgătorului şi a victimei, ori chiar starea de funcţionare a urmei, după caz 
etc.; - obiectul expertizei tehnice auto îl poate constitui starea tehnică a vehiculului înainte de 
accident, natura problemelor de la sistemele de direcţie şi de frânare, precum şi dacă condu-
cătorul auto putea să aibă cunoştinţă sau nu de acestea, existenţa unor vicii ascunse, inclusiv la 
anvelope, stabilirea condiţiilor şi împrejurărilor producerii accidentului rutier, respectiv: 
stabilirea direcţiei şi vitezei de deplasare a vehiculelor implicate în accident, stabilirea locului 
impactului etc.; - obiectul expertizei criminalistice traseologice a unui accident, îl poate 
constitui identificarea de gen şi individuală a vehiculului căruia îi aparţine urma creată de roată 
etc. 

După caz, expertizele judiciare au şi un obiect material specific acelei expertize, cum ar 
fi: - corpul uman în cazul expertizei medico-legale; - documentele operative, contabile şi 
financiare în cazul unei expertize contabile; - arma de foc, tuburile cartuşelor, gloanţele, burele, 
corpul uman etc. în cazul expertizei balistice a armelor de foc şi a muniţiilor; - maşinile, 
instalaţiile ori bucăţi din acestea, materii prime, construcţii etc., în cazul expertizei tehnice etc. 

Importanţa cunoaşterii obiectului expertizei rezidă în aceea că, organele judiciare se 
orientează mai uşor şi corect, în stabilirea obiectivelor expertizei, în funcţie de problemele care 
trebuie să fie lămurite în cauza penală. În acest fel poate fi înlăturat şi neajunsul periculos al 
confuziei între diferite tipuri de expertiză. De asemenea, cunoaşterea obiectului expertizei este 

                                                            
26 Art. 179 NCPP. 
27 Fiind respectate dispoziţiile procedurale privitoare la audierea martorilor, în cazul audierii sale, expertul poate 

răspunde pentru săvârşirea infracţiunii de mărturie mincinoasă, prev. de art. 273 alin. 1 şi 2 lit. c) din NCP, în cazul 
în care se face proba afirmaţiilor mincinoase ori a declaraţiilor incomplete în legătură cu faptele şi împrejurările 
esenţiale cu privire la care este întrebat de organele judiciare. 
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importantă pentru stabilirea tipului de expertiză care urmează a se dispune, pentru stabilirea 
domeniului de expertiză din care se va alege expertul, precum şi pentru determinarea mijloacelor 
tehnice şi a metodelor utilizate în efectuare expertizei de către expert. 

 
4.2. Obiectivele expertizei judiciare, sunt legate de întrebările ce sunt puse expertului de 

către organul de urmărire penală, în vederea lămuririi problemelor şi tuturor împrejurărilor de 
fapt specifice cauzei penale şi tipului respectiv de expertiză. 

 
5. Reguli tactice privind pregătirea dispunerii expertizei judiciare 
În vederea dispunerii unei expertize judiciare în primul rând trebuie să fie respectate 

cerinţele legale, precum şi un set de mai multe reguli tactice în pregătirea şi dispunerea 
expertizei, pentru a avea garanţia calităţii produsului final, respectiv Raportul de expertiză şi 
concluziile formulate în acesta, care ar trebui să-şi aducă contribuţia la realizarea scopului 
procesului penal, acela al aflării adevărului. 

Printre principalele reguli tactice care trebuie respectate în pregătirea dispunerii expertizei 
sunt următoarele; 

a. analiza necesităţii, oportunităţii şi utilităţii dispunerii expertizei. Această primă regulă 
de tactică criminalistică pune în evidenţă obligativitatea studierii şi cunoaşterii în profunzime a 
dosarului cauzei, a urmelor şi mijloacelor materiale de probă care pot fi exploatate, a 
interpretărilor referitoare la ipotezele şi versiunile de lucru, a tuturor problemelor care trebuie 
să fie lămurite pe fiecare ipoteză şi versiune, a împrejurărilor negative şi controversate etc. De 
asemenea, din această regulă rezultă şi obligativitatea studierii legislaţiei şi a altor documente 
specifice domeniului din care face parte fapta infracţională, pentru a fi în cunoştinţă de cauză 
atunci când se stabilesc obiectul şi obiectivele expertizei. În acest sens, foarte importante sunt 
şi consultările cu diferiţi specialişti ai domeniului, care pot să deschidă noi orizonturi în direcţiile 
de urmat în cercetarea care se efectuează. Necesitatea dispunerii expertizei, poate rezulta din 
necesitatea lămuririi unor probleme şi împrejurări de fapt esenţiale, fără de care cauza nu poate 
fi soluţionată, fapt ce se poate realiza numai prin apelarea la cunoştinţele de specialitate, 
metodele şi tehnicile utilizate de un expert al domeniului. Oportunitatea dispunerii unei 
expertize, se raportează la stabilirea celui mai favorabil moment în care aceasta să fie dispusă, 
momentul acesta fiind atunci când organul de urmărire penală are la dispoziţie toate informaţiile 
necesare şi utile, în vederea formulării întrebărilor la care să răspundă expertul, astfel încât să 
nu mai fie necesar să fie dispuse efectuarea de suplimente la expertiză ori expertiza să ajungă să 
nu fie utilă cauzei. Utilitatea dispunerii expertizei, este analizată de organul de urmărire penală 
în contextul urmelor neexploatate avute la dispoziţie, a probelor şi a celorlalte mijloace 
materiale de probă cu care ar trebui să fie coroborate, toate acestea fiind necesare şi utile pentru 
aflarea adevărului şi soluţionarea legală şi temeinică a cauzei penale aflate în lucru. 

b. stabilirea corectă a obiectului expertizei. În această situaţie regula o constituie faptul 
că obiectul expertizei judiciare, pentru a fi corect stabilit, trebuie să se limiteze numai fapte şi 
împrejurări care trebuie lămurite prin acea expertiză. Nu este permisă implicarea în obiectul 
expertizei a unor probleme de drept penal, specifice anchetei care se efectuează, în sensul că 
prin expertiză nu se poate stabili vinovăţia sau nevinovăţia unei persoane ori încadrarea juridică 
a faptei etc. Ca urmare obiectul şi obiectivele expertizei judiciare nu pot fi legate de întrebări 
adresate expertului prin care acesta să se pronunţe cu privire la latura subiectivă a infracţiunii şi 
la vinovăţia persoanelor cercetate. Stabilirea corectă şi clară a obiectului expertizei judiciare are 
numai consecinţe pozitive directe asupra modalităţii de valorificare a acestui mijloc de probă. 
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c. pregătirea materialelor - urme şi modele de comparaţie - care vor fi supuse 
examinărilor în cadrul expertizei sau constatării. Pentru respectarea acestei reguli se are în 
vedere, în primul rând, efectuarea mai multor verificări de către organul judiciar care dispune 
expertiza, în scopul prevenirii dubiilor şi erorilor cu privire la urmele şi modelele de comparaţie 
ce trebuie expertizate, precum şi a contestaţiilor ulterioare din partea părţilor în privinţa acestora. 
Principalele verificări cu privire la materialele din dosarul penal, care trebuie efectuate în 
vederea dispunerii expertizei sunt următoarele: 1. verificarea autenticităţii şi legăturii urmelor 
şi a modelelor de comparaţie cu cauza instrumentată, pentru a nu fi puse la dispoziţia expertului 
a unora din cele care nu au nicio legătură cu cauza respectivă; 2. verificarea respectării regulilor 
de tactică criminalistică privind fixarea, ridicarea, ambalarea, sigilarea, transportul şi 
păstrarea urmelor şi a mijloacelor materiale de probă, astfel încât acestea să nu fie contaminate 
şi să nu îşi modifice caracteristicile şi proprietăţile care le fac apte exploatărilor criminalistice; 
3. verificarea corespondenţei urmelor şi mijloacelor de probă cu cele descrise în 
procesul-verbal de cercetare la faţa locului, precum şi a corespondenţei modelelor de 
comparaţie cu cele descrise în documentele prin care au fost ridicate28, inclusiv a uşurinţei cu 
care pot fi identificate acestea pe baza descrierilor făcute, pentru a se evita orice suspiciuni în 
legătură cu autenticitatea lor, ori cu privire la corectitudinea şi profesionalismul anchetatorilor. 
În al doilea rând, cel mai important aspect în pregătirea materialelor pentru expertiză, implică 
examinarea urmelor, obiectelor, documentelor etc., după caz, cu maximă atenţie de către 
anchetator, pentru a observa, identifica şi înţelege toate elementele de specificitate, care pot sta 
la baza stabilirii obiectului expertizei şi a formulării celor mai concrete, clare şi pertinente 
întrebări la care trebuie să răspundă expertul. În al treilea rând, trebuie verificată cantitatea şi 
calitatea urmelor29, inclusiv a modelelor de comparaţie, care se pun la dispoziţia expertului, 
astfel încât să se asigure creşterea posibilităţii obţinerii de concluzii valoroase pentru 
soluţionarea cauzei. 

d. formularea întrebărilor. Modul de formulare a întrebărilor, în funcţie de elementele de 
specificitate ale urmelor şi modelelor de comparaţie, reprezintă cheia în asigurarea utilităţii 
expertizei la soluţionarea temeinică şi legală a cauzei penale instrumentate. Un rol important în 
formularea întrebărilor, pe lângă urme şi modele de comparaţie, îl are cunoaşterea şi înţelegerea 
de către anchetator a complexităţii cauzei aflate spre instrumentare, cu luarea în considerare a 
tuturor problemelor care trebuie lămurite şi a modului de coroborare a probelor în lămurirea 
fiecărei probleme în parte. Pe aceste considerente, formularea întrebărilor pentru expert 
reprezintă un atribut exclusiv al organului judiciar. Cu toate acestea, având în vedere principiile 
procesuale pe care se fundamentează cercetarea în cauzele penale, se impune şi implicarea 
părţilor şi a expertului, prin aducerea la cunoştinţa acestora a întrebărilor şi luarea în considerare, 
după caz, a propunerilor lor cu privire la alte întrebări. Calitatea întrebărilor formulate este într-o 
legătură strictă de dependenţă cu experienţa şi abilităţile anchetatorului, de a observa şi înţelege 
elementele importante de specificitate, precum şi de a interpreta şi corobora probele aflate la 
dispoziţie în cauza aflată în lucru. În formularea întrebărilor sunt interzise întrebările care pot 
                                                            

28 În acest sens, trebuie să menţionăm faptul că orice urmă sau obiect ca mijloc material de probă, care nu este 
menţionat în procesul-verbal de cercetare la faţa locului, precum şi orice model de comparaţie care nu este menţionat 
în procese-verbale de ridicare de obiecte, de percheziţie etc., nu are nicio relevanţă procesuală şi nu poate fi trimis 
spre expertizare, o asemenea probă fiind inadmisibilă. 

29 Avem în vedere necesitatea obiectivă de a pune la dispoziţia expertului, atât urmele ridicate de la faţa locului, 
dar mai ales modelele de comparaţie, într-o cantitate şi de o calitate care să îi fie suficientă acestuia pentru a trage cele 
mai clare concluzii de certitudine, indiferent cum sunt acestea, pozitive sau negative. În acest sens, experţilor trebuie 
să li se pună la dispoziţie tot ceea ce se apreciază că are relevanţă faţă de obiectul şi obiectivele expertizei. 
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conduce la răspunsuri sugestive, de natură a orienta cercetările într-un anumit sens dorit. 
Întrebările trebuie să respecte mai multe cerinţe, respectiv: – să se refere la obiectul expertizei; 
– să aibă o succesiune logică în formularea lor; – să fie clare şi precise, astfel încât să fie înţelese 
de toate persoanele interesate; – să permită pronunţarea unor concluzii certe, pozitive sau 
negative; – să nu implice concluzii din partea expertului prin care acesta să se pronunţe cu 
privire la încadrarea juridică a faptei, la forma de vinovăţie a făptuitorului, la calitatea unor 
activităţi desfăşurate (cercetări la faţa locului, percheziţii, reconstituiri etc.), toate acestea fiind 
atributul exclusiv al organelor judiciare, cu respectarea drepturilor procesuale la apărare. 

e. stabilirea instituţiei sau experţilor. Expertiza poate fi efectuată de experţi oficiali din 
laboratoare sau instituţii de specialitate ori de experţi independenţi autorizaţi din ţară sau din 
străinătate, în condiţiile legii. De asemenea, expertiza şi examinarea medico-legală se efectuează 
în cadrul instituţiilor medico-legale.30. Instituţiile şi laboratoarele din care pot face parte experţii 
oficiali sunt cele menţionate mai sus. În asemenea cazuri, prin ordonanţa de efectuare a 
expertizei, organele judiciare stabilesc instituţia care va efectua expertiza, iar conducerea acelei 
instituţiei, la rândul ei, este aceea care va desemna unul sau mai mulţi experţi pentru efectuarea 
expertizei ordonate. În cazul expertizelor contabile şi a expertizelor tehnice-auto, experţii sunt 
numiţi direct prin ordonanţă de către organele judiciare, pe baza recomandării unor experţi de 
către filialele locale de profil ale organizaţiilor lor profesionale. Astfel, la solicitarea făcută în 
scris de către organele judiciare, filialele locale ale experţilor de profil, recomandă cel puţin trei 
experţi, din care organele judiciare, în funcţie de complexitatea lucrării, aleg unul sau mai mulţi 
experţi31, comunicând numele acestora instituţiei care i-a recomandat şi părţilor interesate, 
precum şi experţilor numiţi în cauză. La desemnarea experţilor, trebuie să se aibă în vedere ca 
aceştia să nu se afle în vreunul din cazurile de incompatibilitate prevăzute de art. 64 din NCPP32. 
Motivul de incompatibilitate trebuie dovedit de cel ce îl invocă. Sancţiunea desemnării unui 
expert în condiţii de incompatibilitate a cărei dovadă se face, constă în aceea că hotărârea 
judecătorească în acea cauză penală nu se poate întemeia pe constatările şi concluziile 
respectivei expertize. 

f. aducerea la cunoştinţa părţilor şi a expertului a obiectului expertizei şi a întrebărilor. 
În vederea dispunerii expertizei, după realizarea tuturor activităţilor pregătitoare menţionate mai 
sus, organele judiciare trebuie să fixeze un termen la care să cheme prin citare părţile, subiecţii 
procesuali principali şi expertul desemnat. Cu această ocazie se desfăşoară următoarele 
activităţi: 1. se face mai întâi prezenţa şi prezentarea fiecărei persoane şi a calităţii procesuale 
pe care o are, inclusiv a expertului şi a domeniului de expertiză a acestuia; 2. se verifică prin 
întrebări adresate persoanelor prezente dacă expertul se află în vreunul din cazurile de 

                                                            
30 A se vedea art. 172 alin. (4) şi alin. (5) din NCPP. În acest sens se au în vedere şi prevederile Ordonanţei 

Guvernului nr. 2 din 21 ianuarie 2000 privind organizarea activităţii de expertiza tehnică judiciară şi extrajudiciară 
31 De regulă organele judiciare desemnează un singur expert, cu excepţia situaţiilor în care, ca urmare a 

complexităţii expertizei, sunt necesare cunoştinţe specializate din discipline distincte, situaţie în care pot fi desemnaţi 
doi sau mai mulţi experţi. A se vedea în acest sens art. 173 alin. (2) din NCPP. 

32 Expertul este incompatibil să efectueze o expertiză într-o cauză penală, în condiţiile art. 64 NCPP, în 
următoarele cazuri: a. a fost reprezentant al unei părţi ori al unui subiect procesual principal, chiar şi în altă cauză; b. 
este rudă sau afin, până la gradul al IV-lea inclusiv, ori se află într-o altă situaţie dintre cele prevăzute la art. 177 din 
Codul penal cu una dintre părţi, cu un subiect procesual principal, cu avocatul ori cu reprezentantul acestora; c. a fost 
expert sau martor, în cauză; d. este tutore sau curator al unei părţi sau al unui subiect procesual principal; e. există o 
suspiciune rezonabilă că imparţialitatea expertului este afectată. 
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incompatibilitate, situaţie în care se cere să se prezinte dovezi în acest sens33; 3. neconstatându-se 
niciun caz de incompatibilitate, în continuare, se aduce la cunoştinţa persoanelor prezente 
obiectul expertizei şi întrebările formulate de organele judiciare la care expertul trebuie să 
răspundă prin raportul de expertiză; 4. după prezentarea întrebărilor formulate, organele 
judiciare pun în vedere persoanelor prezente că au dreptul să facă observaţii cu privire la 
întrebările formulate, că pot cere modificarea sau completarea întrebărilor prezentate34; 5. se 
primesc şi se analizează cereri privind întrebări formulate de persoanele prezente, reprezentând 
observaţii, modificări sau completări ale întrebărilor formulate iniţial; 6. sunt încunoştinţate 
părţile şi subiecţii procesuali principali cu privire la dreptul de a cere numirea câte unui expert 
recomandat de fiecare dintre ele, care să participe la efectuarea expertizei, precum şi cu privire 
la dreptul de a face obiecţii şi cereri în legătură cu obiectul şi obiectivele expertizei, precum şi 
cu privire la expertul desemnat; 7. este stabilit termenul de efectuare a expertizei, asupra căruia 
se cade de comun acord cu părţile şi expertul; 8. este stabilit onorariul pentru efectuarea 
expertizei, de comun acord cu expertul. 

g. examinarea obiecţiilor şi cererilor făcute de părţi şi de expert. În cadrul acestei 
activităţi se are în vedere examinarea tuturor obiecţiilor şi cererilor făcute de către părţi, de 
subiecţii procesuali principali şi de către expert, stabilindu-se, în funcţie de situaţie, şi 
modalităţile de soluţionare a acestora, pe loc sau la o dată ulterioară, până la dispunerea prin 
ordonanţă a expertizei. 

h. întocmirea procesului-verbal cu concluziile întâlnirii. Reprezintă ultima activitate a 
întâlnirii dintre organele judiciare cu părţile, subiecţii procesuali principali şi cu expertul. Prin 
acest proces-verbal sunt consemnate toate activităţile desfăşurate cu ocazia întâlnirii, obiecţiile 
şi cererile făcute de către persoanele prezente, precum şi modul de rezolvare a acestora. Pentru 
a fi opozabil persoanelor prezente la întâlnirea efectuată în vederea dispunerii expertizei, 
procesul-verbal întocmit cu această ocazie trebuie semnat, pe fiecare pagină, de fiecare dintre 
persoanele prezente. 

 
6. Dispunerea expertizei judiciare. Conţinutul ordonanţei motivate 
Expertiza judiciară se dispune prin ordonanţă motivată de către organele de urmărire penală 

şi prin încheiere motivată de către instanţa de judecată35. 
Ordonanţa organului de urmărire penală sau încheierea instanţei prin care se dispune 

efectuarea expertizei trebuie să indice faptele sau împrejurările pe care expertul trebuie să le 
constate, să le clarifice şi să le evalueze, obiectivele la care trebuie să răspundă, termenul în care 
trebuie efectuată expertiza, precum şi instituţia ori experţii desemnaţi. 

                                                            
33 În cazul în care apar deja primele invocări şi dovezi privind incompatibilitatea expertului, activităţile de 

aducere la cunoştinţă a obiectului şi obiectivelor expertizei se suspendă, urmând a fi reluate activităţile de desemnare 
a altui expert în cauză, pentru a nu risca un caz de inutilitate a expertizei în cauza penală aflată în lucru. 

34 În acest context, fiindu-i indicate obiectele pe care urmează să le analizeze, expertul este înştiinţat cu privire 
la faptul că are obligaţia de a analiza obiectul expertizei, de a indica cu exactitate orice observaţie sau constatare şi de 
a expune o opinie imparţială cu privire la faptele sau împrejurările evaluate, în conformitate cu regulile ştiinţei şi 
expertizei profesionale. 

35 Expertiza poate fi dispusă de către organele de urmărire penală sau de instanţa de judecată, în condiţiile  
art. 100 din NCPP, la cerere sau din oficiu. Cererea e efectuare a expertizei trebuie formulată în scris, cu indicarea 
faptelor şi împrejurărilor supuse evaluării şi a obiectivelor care trebuie lămurite de expert. 
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Ordonanţa motivată prin care este dispusă efectuarea expertizei judiciare trebuie să 
cuprindă următoarele36: 

a. denumirea organului de cercetare penală sau a parchetului şi data emiterii; 
b. numele, prenumele şi calitatea celui care o întocmeşte; 
c. descrierea faptei care face obiectul urmăririi penale, încadrarea juridică a acesteia şi, 

după caz, datele privitoare la persoana suspectului sau inculpatului; 
d. faptele sau împrejurările cauzei ce sunt supuse evaluării expertului; 
e. natura şi obiectul expertizei judiciare, 
f. instituţia de specialitate sau expertul desemnat pentru efectuarea expertizei; 
g. întrebările la care trebuie să răspundă expertul; 
h. urmele, obiectele, corpurile delicte, documentele etc., precum şi modelele şi scriptele 

de comparaţie, după caz, ce se pun la dispoziţia expertului, cu menţionarea provenienţei şi a 
modului de obţinere a acestora, precum şi a modului de ambalare şi sigilare a lor; 

i. termenul de depunere a raportului de expertiză; 
j. onorariul expertului; 
k. semnătura persoanei care a întocmit ordonanţa şi ştampila instituţiei din care face parte; 
 
7. Dispunerea şi efectuarea unui supliment de expertiză 
În unele situaţii organul de urmărire penală sau instanţa, după studierea şi analizarea 

raportului de expertiză poate constata că acesta nu este complet. În alte situaţii asemenea 
constatări sunt făcute de către părţi ori de către subiecţii procesuali principali, după ce li s-a pus 
la dispoziţie raportul de expertiză. 

Asemenea deficienţe pot fi suplinite, de regulă, prin audierea expertului, în vederea lămu-
ririi aspectelor considerate a fi incomplete şi controversate. 

În cazul în care deficienţele semnalate în raportul de expertiză nu pot fi suplinite prin 
audierea expertului, organul de urmărire penală sau instanţa, din oficiu sau la cerere, poate 
dispune efectuarea unui supliment de expertiză, de către aceeaşi instituţie ori acelaşi expert care 
a efectuat expertiza judiciară37. 

 
8. Dispunerea şi efectuarea unei noi expertize 
Atunci când concluziile raportului de expertiză sunt neclare sau contradictorii, ori între 

conţinutul şi concluziile raportului de expertiză există contradicţii, deficienţe ce nu pot fi 
înlăturate prin audierea expertului, organul de urmărire penală sau instanţa poate dispune 
efectuarea unei noi expertize în cauza penală38. 

În asemenea situaţie, procedura privind dispunerea expertizei se reia de la început, inclusiv 
cu activităţile pregătitoare în acest sens, punând accent şi pe identificarea eventualelor greşeli 
în formularea întrebărilor pentru expert. 

 
Concluzii 
Expertizei judiciare, ca mijloc de probă, trebuie să i se acorde o mare importanţă în cursul 

urmăririi penale, aceasta fiind fundamentată ştiinţific de către specialişti recunoscuţi ai 
domeniului de expertiză.  

                                                            
36 Principalele elemente de conţinut ale ordonanţei procurorului sunt prevăzute în art. 286 şi art. 1811 din NCPP, 

completate cu toate celelalte prevederi referitoare la expertiză şi constatare din cap. VII din NCPP. 
37 A se vedea art. 180 din NCPP. 
38 A se vedea art. 181 din NCPP. 
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Deşi nu are forţă probantă absolută, având un fundament ştiinţific, expertiza judiciară 
reprezintă mijlocul de probă de care depinde rezolvarea temeinică şi legală a unei cauze penale 
în ceea ce priveşte anumite aspecte de care depinde în mod necesar aflarea adevărului. 

Organele judiciare trebuie să respecte principalele reguli tactice în dispunerea expertizelor 
judiciare, iar în final să aprecieze în mod critic concluziile expertului potrivit intimei convingeri, 
bazate pe conştiinţa sa juridică. 

În final, pentru o apreciere cât mai justă a concluziilor expertului organele de urmărire 
penală trebuie să realizeze o verificare cât mai amănunţită a raportului de expertiză în ceea ce 
priveşte respectarea condiţiilor de formă şi fond, precum şi în ceea ce priveşte conţinutul 
acestuia, în sensul că au fost cercetate sau nu toate problemele stabilite, s-a răspuns la toate 
întrebările, mijloacele tehnice şi metodele folosite, precum şi dacă acestea corespund 
exigenţelor actuale de ordin ştiinţific, dacă există concordanţă între concluziile expertului şi 
celelalte probe şi mijloace de probă administrate în cauză. 
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Rezumat 
Confruntarea este o activitate procesuală la care apelează organele de urmărire penală atunci când 

constată, într-o cauză penală, că există contraziceri între declaraţiile persoanelor audiate şi se apreciază 
ca fiind necesară confruntarea acestora pentru lămurirea cauzei, în legătură cu faptele şi împrejurările 
în privinţa cărora declaraţiile date anterior se contrazic. Din păcate, în prezent se constată abandonarea 
acestui mijloc procesual, ca urmare a lipsei de interes a organelor de urmărire penală care, în mod injust, 
apreciază că nu se impune confruntarea deoarece, în final, fiecare dintre persoanele confruntate ar 
declara aceleaşi aspecte, ceea ce nu ar folosi la nimic, mai mult fiind o adevărată pierdere de timp. O 
asemenea gândire nu este tocmai corectă şi conduce la menţinerea de dubii în aflarea adevărului cu 
consecinţe negative în ceea ce priveşte soluţionarea cu celeritate a cauzei, aspecte pe care urmărim să le 
prezentăm prin această lucrare. 

 
Cuvinte-cheie: audiere persoane; contraziceri în declaraţii; pregătirea confruntării; confruntare. 
 
Introducere 
Din practica judiciară a organelor de urmărire penală rezultă că, pe parcursul ascultării 

persoanelor în cauzele aflate în instrumentare, între declaraţiile acestora apar în mod frecvent 
contradicţii cu privire la diverse fapte, stări de fapt şi împrejurări ale cauzei. Cel mai frecvent, 
contradicţiile survin între declaraţiile persoanelor vătămate şi ale suspecţilor/inculpaţilor, 
precum şi între declaraţiile martorilor şi ale suspecţilor/inculpaţilor. În acelaşi timp, contradicţii 
apar şi numai între declaraţiile unora dintre martori, numai între declaraţiile unor 
suspecţi/inculpaţi implicaţi în aceeaşi cauză aflată în instrumentare, precum şi între declaraţiile 
persoanelor vătămate şi ale martorilor etc. 

Contradicţiile reprezintă obiect al confruntării, care constă într-o nepotrivire existentă între 
declaraţii cu privire la acelaşi fapt, stare de fapt sau împrejurare în legătură cu care au fost 
audiate persoanele în cauză, nepotrivire care implică apariţia şi persistenţa unor dubii în legătură 
cu aflarea adevărului. Din punct de vedere al gradului de nepotrivire între declaraţii, 
contradicţiile pot fi: - contradicţii totale, în care un anumit aspect sau în totalitatea lor 
declaraţiile unor persoane nu au niciun punct de coincidenţă; - contradicţii parţiale, în care 
nepotrivirile dintre declaraţiile unor persoane sunt doar cu privire la unele aspecte, în rest 
existând puncte de coincidenţă. Din punct de vedere al afectării principiului aflării adevărului, 
contradicţiile pot fi: - contradicţii esenţiale, care afectează grav şi în cel mai profund mod aflarea 
adevărului; - contradicţii nesemnificative, care nu pun nicio problemă deosebită în aflarea 
adevărului. 

Cauzele obiective şi subiective ale contradicţiilor sunt dintre cele mai variate, inclusiv în 
funcţie de calitatea procesuală a persoanelor audiate. În cazul persoanelor vătămate pot exista 
exagerări în legătură cu cantitatea şi valoarea produselor furate de către infractori, pentru a 
obţine avantaje prin recuperarea unor prejudicii mai mari, precum şi exagerări în legătură cu 
violenţele exercitate pentru săvârşirea infracţiunilor de tâlhărie sau a celor de natură sexuală, în 
scopuri bine-gândite şi puse la punct de acestea etc. În ceea ce priveşte martorii, contradicţiile 
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pot apărea ca urmare a faptului că nu au perceput corect faptele, datorită locului şi poziţiei în 
care se aflau, că nu îşi mai amintesc în totalitate diferite momente percepute în legătură cu 
faptele cercetate, precum şi ca urmare a faptului că nu reuşesc să reproducă evenimentele la care 
au asistat exact aşa cum s-au produs. De asemenea, contradicţiile din declaraţiile martorilor mai 
pot să apară şi ca urmare a coruperii acestora de către suspecţi/inculpaţi sau persoane din 
anturajul lor, ca urmare a şantajelor, ameninţării şi constrângerii exercitate asupra martorilor, 
precum şi ca urmare a sentimentelor de afecţiune sau de duşmănie pe care le nutresc aceştia faţă 
de suspect/inculpat, ori faţă de persoanele vătămate etc. În legătură cu suspecţii/inculpaţii, 
contradicţiile au o natură complexă şi cu totul diferită de cele menţionate mai sus, acestea 
putându-se datora, după caz: - necomiterii faptei de către suspect/inculpat; - lipsei de colaborare 
a acestuia cu organele de urmărire penală, prin negarea tuturor faptelor cu privire la care este 
cercetat în încercarea lui de a nu fi tras la răspundere penală ori pentru a obţine o pedeapsă cât 
mai mică; - evitarea răspunderii penale pentru faptele mai grave săvârşite la care pedeapsa este 
foarte mare; - imposibilitatea amintirii tuturor împrejurărilor în care a comis numeroasele 
infracţiuni săvârşite în timp îndelungat, cu mulţi şi diferiţi participanţi la comiterea 
lor; - încercării de a induce în eroare organele judiciare, prin strecurarea cu rea-credinţă de 
contraziceri între diferite aspecte ale situaţiei reale şi ale situaţiei relatate; - încercării de a 
împiedica aflarea adevărului, având la bază un scop bine determinat; - încercării de a ascunde 
participarea altor persoane la săvârşirea infracţiunii etc. 

Existenţa contradicţiilor între declaraţiile diferitelor persoane trebuie cunoscută permanent 
de către organele de urmărire penală care, în virtutea respectării depline a principiilor prezumţiei 
de nevinovăţie şi aflării adevărului, au obligaţia de a le elimina, prin desfăşurarea multor alte 
activităţi de urmărire penală care se impun în acest sens, inclusiv prin confruntarea persoanelor 
între declaraţiile cărora se manifestă contradicţiile. Mai mult de atât, în opinia specialiştilor1, la 
care achiesăm, împrejurările cauzei nu pot fi clarificate atât timp cât nu au fost înlăturate 
contradicţiile dintre declaraţiile persoanelor ascultate, ori cât timp nu s-a încercat totul în acest 
scop. Şi aceasta, cu atât mai mult în cazul contradicţiilor esenţiale (care pot fi totale sau parţiale, 
după caz), care afectează în mod profund aflarea adevărului în cauză. 

Din punct de vedere legal, când se constată că există contraziceri între declaraţiile 
persoanelor audiate în aceeaşi cauză, se procedează la confruntarea lor dacă aceasta este 
necesară pentru lămurirea cauzei2. Iar în legătură cu necesitatea şi utilitatea confruntării 
persoanelor între declaraţiile cărora se manifestă contradicţii decid numai organele de urmărire 
penală. 

 
1. Scopul şi importanţa confruntării 
Scopul principal al confruntării îl constituie înlăturarea contrazicerilor existente între 

declaraţiile a două persoane ascultate în aceeaşi cauză, cu privire la una şi aceeaşi problemă care 
trebuie lămurită în cauza penală instrumentată. În subsidiar, confruntarea are ca scop verificarea 
declaraţiilor şi a forţei de susţinere a acestora de către persoanele audiate, pentru a aduce un plus 
de certitudine declaraţiilor făcute de acestea. 

Un rol hotărâtor în realizarea scopului confruntării îl are identificarea persoanelor audiate 
în cauză care se situează pe poziţii sincere. 

                                                            
1 Constantin Aioniţoaie, I. E. Sandu (coordonatori) şi colectiv, Tratat de tactică criminalistică, Editura Carpaţi, 

1992, p. 167. 
2 Art. 131 alin. (1) din NCPP. 
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Din punct de vedere practic, confruntarea constă în audierea a două persoane, una în 
prezenţa celeilalte, pentru a relata, lămuri şi elimina contradicţiile existente între declaraţiile lor, 
cu privire la o problemă de natură a afecta aflarea adevărului şi lămurirea cauzei. 

Efectuarea confruntării nu înseamnă, numaidecât, că se vor înlătura contradicţiile dintre 
declaraţiile persoanelor confruntate. Sub acest aspect confruntarea poate să nu aducă nimic nou, 
persoanele continuând să-şi menţină declaraţiile date anterior, sub toate aspectele, inclusiv în 
părţile unde apar contraziceri. 

Cu toate acestea, indiferent dacă sunt sau nu înlăturate contrazicerile, confruntarea este 
foarte importantă deoarece poate duce şi la realizarea altor obiective importante ale urmăririi 
penale în cauză. Astfel, confruntarea poate conduce la obţinerea unor indicii sau probe noi3, la 
precizarea unor afirmaţii şi verificarea veridicităţii lor, la aducerea unui plus de informaţii în 
cauză, inclusiv cu privire la personalitatea persoanelor confruntate, ceea ce poate contribui şi la 
o mai bună stimulare a memoriei etc. De asemenea, practica judiciară a pus în evidenţă 
necesitatea, utilitatea şi importanţa confruntării şi atunci când, deşi nu există contraziceri între 
declaraţii ori acestea sunt nesemnificative, organele de urmărire penală urmăresc să verifice 
declaraţiile suspecţilor sau inculpaţilor. În aceste cazuri, confruntarea poate oferi un plus de 
certitudine declaraţiilor date de către suspecţi/inculpaţi, care repetând declaraţiile în faţa 
persoanei cu care este confruntată, nu mai poate obiecta că nu a făcut declaraţiile în mod liber. 

Din punct de vedere al practicii judiciare, confruntarea se efectuează numai pentru înlătu-
rarea contrazicerilor esenţiale şi numai atunci când ele nu pot fi înlăturate altfel. În acest sens, 
contradicţiile dintre declaraţii pot fi înlăturate prin ridicarea şi verificarea de obiecte şi înscrisuri, 
prin efectuarea de percheziţii, reconstituiri, constatări şi expertize, prin ridicarea şi verificarea 
unor înregistrări ale camerelor de supraveghere, prin utilizarea altor mijloace speciale de 
verificare permise prin lege, prin ascultarea altor persoane ce au cunoştinţă despre împrejurările 
în legătură cu care au apărut acestea etc. Ca urmare, planul de urmărire penală trebuie 
reactualizat permanent, prin adăugarea şi completarea tuturor activităţilor posibile care pot duce 
la înlăturarea contrazicerilor semnalate între declaraţiile persoanelor. 

Confruntarea se realizează, de regulă, între două persoane în acelaşi timp. 
Din practica organelor de urmărire penală rezultă că, de regulă, confruntarea se efectuează 

între: persoană vătămată-suspect/inculpat; martor-suspect/inculpat; martor-martor; 
suspect/inculpat-suspect/inculpat; martor-persoană vătămată. 

Din punct de vedere al probaţiunii judiciare, confruntarea are o forţă juridică egală cu a 
celorlalte mijloace de probă. Prin urmare, evaluarea modului în care aceasta contribuie la aflarea 
adevărului, se face prin luarea în considerare a modului în care rezultatele confruntării se 
coroborează cu celelalte probe şi mijloace de probă aflate la dosarul cauzei. 

 
2. Pregătirea în vederea efectuării confruntării 
Pregătirea pentru efectuarea confruntării este extrem de importantă, de modul în care este 

realizată aceasta depinzând succesul sau insuccesul în atingerea scopului propus. 
Principalele activităţi de pregătire, aşa cum am mai menţionat şi la celelalte capitole, îl 

reprezintă studierea materialelor din dosarul cauzei, cunoaşterea persoanelor ce urmează a fi 
confruntate, reaudierea persoanelor ce urmează a fi confruntate, precum şi întocmirea planului 
de confruntare, pe care le vom descrie în continuare. 
                                                            

3 În acest sens, spre exemplu, una dintre persoanele confruntate îşi poate aminti şi preciza cu ocazia confruntării, 
că aspectul cu privire la care contradicţia este esenţială poate fi confirmat şi de o altă persoană, cu precizarea şi a altor 
detalii semnificative pentru aflarea adevărului. 
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2.1. Studierea materialelor din dosarul cauzei. Deşi studierea dosarului cauzei reprezintă 

o activitate constantă până la soluţionarea lui, şi este de presupus că organele de urmărire îl 
cunosc în cele mai mici detalii, totuşi studierea din nou a dosarului este strict necesară pentru 
reamintirea şi luarea în considerare, cu toate detaliile aferente, a următoarelor aspecte: - ce 
persoane au fost audiate, calitatea lor şi contrazicerile din declaraţiile acestora care trebuie 
înlăturate; - scopul confruntării, constând în contrazicerile esenţiale care trebuie înlăturate; - 
relaţiile dintre persoanele ce urmează a fi confruntate4; - întrebările care trebuie formulate pentru 
a fi adresate persoanelor confruntate în vederea realizării scopului confruntării etc. 

Luând în considerare toate probele şi mijloacele de probă din dosar, cea mai mare atenţie 
trebuie să fie acordată studierii declaraţiilor persoanelor care urmează a fi confruntate, pentru a 
stabili şi măsura în care se coroborează cu acestea şi, astfel, a stabili ce persoană dintre cele care 
urmează a fi confruntate poate fi considerată a fi sinceră în declaraţiile date. 

Din studierea dosarului cauzei şi a declaraţiilor trebuie să se stabilească natura 
contrazicerilor, dar şi cauzele care le-au dat naştere. Astfel, este foarte important ca anchetatorul 
să îşi poată forma o imagine clară cu privire la persoana care a fost sinceră şi care nu, având în 
vedere şi celelalte mijloace de probă existente. 

Formarea unei imagini corecte cu privire la persoana care a fost sinceră şi a spus adevărul 
în declaraţiile date, trebuie să fie avută în vedere de către organele de urmărire penală pentru 
stabilirea ordinii în care persoanele vor fi abordate cu ocazia confruntării, pentru a determina ca 
persoana care nu spune adevărul să dea declaraţii conforme cu realitatea. În acest sens, 
întotdeauna, persoana căreia îi este formulată prima întrebare la confruntare, este persoana 
considerată a fi sinceră. 

De asemenea, din studierea dosarului trebuie să se stabilească toate persoanele ce urmează 
a fi confruntate între ele, pentru înlăturarea unei anumite contradicţii esenţiale din declaraţiile 
date, precum şi pentru înlăturarea oricăror alte contradicţii. Din punct de vedere tactic, în 
asemenea cazuri, cu multiple contradicţii şi persoane ce urmează a fi confruntate, organele de 
urmărire penală trebuie să stabilească atât ordinea în care trebuie înlăturate contradicţiile prin 
confruntări, precum şi ordinea în care să fie confruntate fiecare pereche de persoane. De 
asemenea, este posibil să existe contradicţii între două persoane ascultate cu privire la mai multe 
probleme ale cauzei, situaţie în care din punct de vedere tactic se poate avea în vedere ca pentru 
fiecare contradicţie să fie efectuate confruntări separate. Tactica confruntărilor separate pentru 
fiecare contradicţie existentă între declaraţiile a două persoane, se impune pentru a nu se omite 
pe timpul confruntării niciun detaliu, oricât de puţin semnificativ ar părea să fie pentru 
clarificarea cauzei, precum şi pentru realizarea unui important efect psihologic necesar în 
schimbarea atitudinii şi poziţiei refractare a persoanei considerată nesinceră. 

 
2.2. Cunoaşterea persoanelor ce urmează a fi confruntate. Despre necesitatea cunoaşterii 

persoanelor care urmează a fi ascultate (persoane vătămate, martori, suspecţi sau inculpaţi) 
rezultă multe aspecte importante deja din capitolele anterioare, prezentate mai sus, astfel că nu 
se mai impune reluarea lor. 

Pentru realizarea scopului confruntării, cunoaşterea persoanelor ce urmează a fi confruntate 
trebuie să se realizeze, în primul rând, din perspectiva aprecierii relaţiilor dintre aceste persoane 
                                                            

4 În acest sens, trebuie să se aibă în vedere faptul că dacă contradicţiile dintre declaraţiile persoanelor ascultate 
în cauză se datorează relaţiilor de ură şi duşmănie dintre ele, este puţin probabil ca prin confruntare să se ajungă la 
înlăturarea lor, astfel că va trebui să se aprecieze în mod just utilitatea organizării şi efectuării confruntării. 
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şi a modului în care acele relaţii pot influenţa desfăşurarea şi rezultatele confruntării. În cazul 
unor posibile influenţe negative ale relaţiilor anterioare dintre persoanele ce ar urma să fie 
confruntate, organele judiciare au posibilitatea să aprecieze lipsa de utilitate şi să renunţe la 
organizarea confruntării. 

În al doilea rând, cunoscând psihologia, temperamentul şi personalitatea persoanelor care 
urmează să fie confruntate, organele de urmărire penală au posibilitatea să prevadă reacţiile şi 
comportamentul acestora în timpul confruntării, şi astfel să aprecieze care dintre aceste persoane 
ar putea influenţa, în sens pozitiv sau negativ, rezultatele confruntării şi, în funcţie de aceasta, 
să stabilească cele mai adecvate tactici pe care ar trebui să le folosească în cursul desfăşurării 
acestei activităţi. Cunoscând că procedura confruntării creează emoţie şi un puternic climat 
tensional, este bine de ştiut în acest sens, şi faptul că persoanele emotive pot fi neclare în 
declaraţii şi într-o oarecare măsură nesigure pe timpul confruntării, în sensul că se pot contrazice 
singure şi se pot inhiba foarte uşor în confruntarea cu persoane superioare lor, prin statut social, 
cultură sau forţă fizică etc.5 

În al treilea rând, cunoscând cât mai complet persoanele ce urmează a fi ascultate şi 
stăpânind perfect tacticile adoptate în vederea confruntării, particularizate la psihologia şi 
personalitatea acestor persoane, organele de urmărire penale trebuie să-şi creeze cele mai bune 
condiţii pentru a manifesta o atitudine perfectă de calm, imparţialitate şi echilibru pe timpul 
confruntării, care să asigure ţinerea sub control a activităţii desfăşurate în vederea atingerii 
scopului principal al acesteia. 

 
2.3. Reaudierea persoanelor ce urmează a fi confruntate. Ca activitate obligatorie6, 

reaudierea persoanelor ce urmează a fi confruntate are rolul de a stabili dacă persoanele care 
urmează a fi confruntate îşi menţin declaraţiile luate anterior, cu privire la contradicţiile apărute, 
ori dacă îşi schimbă declaraţiile în ceea ce priveşte aspectele care constituie acele contradicţii. 
Astfel, de rezultatul acestei audieri depinde organizarea în continuare a confruntării sau 
renunţarea la confruntare. În acelaşi timp, prin această activitate se consolidează cunoaşterea 
persoanelor ce urmează a fi confruntate. 

Persoana reaudiată este întrebată dacă îşi menţine declaraţiile date anterior şi i se solicită, 
în continuare, să facă iar câteva relatări în legătură cu faptele şi împrejurările de fapt cu privire 
la care există contraziceri între declaraţii. În situaţia în care, în urma reaudierii se obţin date noi 
de natură să înlăture contrazicerile, precum şi noi elemente în baza cărora pot fi desfăşurate alte 
activităţi de urmărire penală care pot duce la clarificarea lor, organele de urmărire penală pot 
renunţa, temporar sau definitiv, la efectuarea confruntării.  

Reaudierea persoanelor ce urmează a fi confruntate se realizează pe bază de întrebări puse 
de organele de urmărire penală, cu respectarea regulilor tactice specifice calităţii procesuale a 
fiecărei persoane reaudiate, rezultatele fiind consemnate într-o nouă declaraţie scrisă. 

Un rol extrem de important îl are reaudierea persoanei considerată sinceră, deoarece 
contribuie la pregătirea acesteia pentru confruntarea propriu-zisă7. În acest sens, multe cauze 
din practica judiciară au pus în evidenţă faptul că, repetarea de către persoana de bună credinţă 

                                                            
5 Toate acestea se pot întâmpla cu atât mai mult, cu cât pe timpul confruntării se pune în evidenţă atitudinea 

îndrăzneaţă şi ofensivă a suspectului sau inculpatului, care poate vicia chiar şi cele mai sincere declaraţii ale martorilor 
de bună-credinţă. 

6 A se vedea şi art. 131 alin. (2) din NCPP, conform căruia: „Persoanele confruntate sunt audiate cu privire la 
faptele şi împrejurările în privinţa cărora declaraţiile date anterior se contrazic”. 

7 Emilian Stancu, Tratat de criminalistică, Ediţia a IV-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007, p. 484. 
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a celor mai importante detalii legate de aspectele aflate în contradicţie între cele două declaraţii, 
care astfel confirmă cele afirmate anterior, are rolul de a întări convingerea organelor de 
urmărire penală că aceasta spune adevărul, pe care îl va susţine şi cu ocazia confruntării. În cazul 
în care persoana considerată sinceră se dovedeşte a fi şovăielnică, ezitantă şi nesigură cu ocazia 
reaudierii, cu privire la relatările făcute în legătură cu aspectele aflate în contradicţie între cele 
două declaraţii, decizia cea mai bună este de a renunţa temporar la confruntare, pentru a verifica 
şi analiza prin alte activităţi desfăşurate care sunt cauzele şovăielilor şi a incertitudinii, pentru a 
găsi soluţii în vederea înlăturării lor şi a reluării procedurii de confruntare. Cu ocazia reaudierii 
persoanei considerate sincere, organele de urmărire penală trebuie să insiste cu întrebări pe 
elementele de detaliu ale contrazicerii, pentru a asigura reamintirea acestora, dar fără a-i fi 
descrise de către anchetator8. Un ultim moment important al reaudierii persoanei considerată 
sinceră, îl reprezintă momentul în care i se aduce la cunoştinţă că va fi confruntată cu persoanele 
care neagă cele afirmate de ea. Cu această ocazie, trebuie să fie urmărite atent reacţiile şi 
răspunsurile pe care le dă persoana reaudiată şi, în funcţie de acestea, se va hotărî de la caz la 
caz dacă activitatea de confruntare urmează să fie sau nu desfăşurată. 

De asemenea, un rol important îl are şi reaudierea persoanei considerată nesinceră, 
deoarece are scopul de a verifica dacă aceasta îşi mai menţine declaraţiile anterioare cu privire 
la detaliile contradictorii, sau revine asupra lor. În situaţia în care această persoană revine asupra 
declaraţiilor anterioare şi spune adevărul, raportat la toate detaliile contradictorii dintre 
declaraţii, se va renunţa la confruntare, deoarece aceasta nu mai are obiect. De regulă, persoanei 
considerată nesinceră nu i se aduce la cunoştinţă cu ocazia reaudierii că urmează să fie 
confruntată. Din punct de vedere tactic, în acest fel, organele de urmărire penală pot miza pe 
elementul surpriză al întâlnirii şi confruntării, ocazie importantă pentru a observa şi analiza 
reacţiile persoanei considerată nesinceră. În acest mod, de asemenea, este evitată şi oferirea 
posibilităţii persoanei considerată nesinceră de a se pregăti psihic şi mental în vederea 
confruntării, condiţie în care şansele de realizare a scopului confruntării ar fi mult diminuate. 
Totodată, elementul surpriză al întâlnirii şi confruntării cu persoana considerată sinceră, bazat 
pe lipsa pregătirii psihice şi mentale, are cele mai mari şanse să asigure obţinerea succesului în 
realizarea scopului confruntării, prin determinarea acestei persoane de a spune adevărul în urma 
stărilor emoţionale declanşate. 

 
2.4. Întocmirea planului de confruntare. Ca toate activităţile de urmărire penală 

menţionate mai sus, pentru a exista garanţia succesului, şi confruntarea trebuie să se desfăşoare 
pe baza unui plan riguros întocmit. 

Planul de confruntare este principalul instrument care asigură acestei activităţi un caracter 
organizat şi lămurirea sistematică a tuturor aspectelor cu privire la care există contraziceri. El se 
întocmeşte pentru fiecare confruntare care trebuie efectuată, deoarece trebuie să aibă obiective 
şi scopuri precis stabilite, în funcţie de natura contradicţiilor ce se impun a fi înlăturate şi a 
problemelor ce trebuie clarificate. 

Un plan de confruntare complet şi viabil, trebuie să cuprindă următoarele date: - o scurtă 
descriere a declaraţiilor şi a contradicţiilor existente în acestea; - modul în care influenţează 
contradicţiile respective aflarea adevărului în cauză; - necesitatea şi scopul confruntării; - 

                                                            
8 Prin prezentarea de către persoana reaudiată considerată sinceră a acât mai multe detalii cu ocazia ascultării, 

asigură consolidarea convingerii organului de urmărire penală asupra veridicităţii celor declarate, oferind în acelaşi 
timp posibilitatea persoanei de a-şi reaminti acele detalii pentru a le folosi în cursul confruntării, în vederea 
determinării persoanei considerate nesincere să declare adevărul. 
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persoanele între care se efectuează confruntarea şi care dintre acestea sunt considerate a fi 
sinceră şi nesinceră, pe baza menţionării modului în care se coroborează declaraţiile cu probele 
şi mijloacele de probă din dosar; - problemele care urmează a fi lămurite prin con-
fruntare; - întrebările ce urmează fi adresate; - mijloacele materiale de probă ce vor fi folosite în 
cursul confruntării; - data, ora şi locul confruntării; - persoanele care urmează a fi invitate să 
participe la confruntare, inclusiv avocaţii şi translatorii, dacă este cazul; - modalităţile de invitare 
a persoanelor; - lucrătorii care vor participa la efectuarea confruntării. 

O componentă importantă a planului de confruntare o reprezintă întrebările formulate şi 
ordinea formulării acestora, care trebuie să conducă realizarea scopului confruntării. Astfel, din 
punct de vedere tactic, întotdeauna, fiecare întrebare este adresată mai întâi persoanei 
considerată sinceră şi apoi persoanei considerată nesinceră9, iar întrebările formulate şi ordinea 
acestora este următoarea: 

a. primul set de întrebări formulate sunt cele introductive, care are în vedere să stabilească 
dacă persoanele confruntate se cunosc şi care sunt relaţiile dintre ele; acesta vizează întrebări de 
genul: „vă rog să precizaţi dacă cunoaşteţi persoana care se află în faţa dvs.?; în cazul în care o 
cunoaşteţi vă rog să menţionaţi de când şi în ce condiţii aţi cunoscut-o?; vă rog să menţionaţi în 
ce relaţii aţi fost cu persoana din faţa dvs. şi care sunt relaţiile dvs. cu aceasta în prezent?”; 
menţionăm că întrebarea introductivă, „dacă cunoaşteţi persoana care se află în faţa dvs.”, este 
prima întrebare cheie care se impune deoarece, de regulă, nu se poate efectua confruntarea între 
persoane care nu se cunosc; de asemenea, această întrebare se poate impune cu atât mai mult cu 
cât persoana considerată nesinceră, în declaraţiile date anterior, la întrebările referitoare la 
persoana cu care este confruntată a relatat că nu o cunoaşte, nu ştie cine este şi nu a avut nicio 
relaţie cu această persoană; ca urmare, pentru a nu exista nicio obiecţie din partea persoanelor 
confruntate şi a nu fi contestat acest act de urmărire penală, este interzis ca organele de urmărire 
penală să le pronunţe numele, funcţia sau orice calitate pe care o au, când sunt împreună cele 
două persoane, până la clarificarea relaţiilor dintre acestea prin răspunsuri venite din partea lor 
la primul set de întrebări introductive; 

b. urmează al doilea set de întrebări formulate pentru înlăturarea contradicţiilor existente 
între declaraţii, în raport cu scopul urmărit prin confruntare şi de problemele care trebuie 
lămurite în cauză prin acea confruntare; 

c. în continuare, celor două persoane confruntate li se poate încuviinţa să îşi pună reciproc 
întrebări10, ale căror răspunsuri pot contribui la clarificarea unor importante detalii, ce pot fi 
confirmate ulterior prin verificări efectuate de către organele de urmărire penală, prin alte 
activităţi de urmărire penală; 

d. ultima întrebare formulată, are în vedere să stabilească dacă persoanele confruntate au 
de făcut precizări şi completări, în raport cu întrebările şi răspunsurile ce au fost date în cursul 
confruntării; 

Pe timpul confruntării, pe lângă întrebările prevăzute în planul de confruntare pot fi adresate 
şi alte întrebări, în funcţie de evoluţia discuţiilor şi a răspunsurilor primite de la fiecare persoană 
confruntată, pentru a asigura clarificarea a cât mai multe dintre problemele de lămurit ale cauzei 
penale aflate în instrumentare. 

                                                            
9 În acest fel, fiind întrebată întotdeauna după ce persoana considerată sinceră a răspuns la întrebarea pusă de 

organele de urmărire penală, persoana considerată nesinceră are posibilitatea ca prin propria declaraţie să confirme 
total sau parţial cele declarate ca răspuns de persoana considerată sinceră, poate infirma sau poate prezenta propria 
relatare, total diferită şi cu detalii pe care le poate propune pentru verificare. 

10 Art. 131 alin. (3) din NCPP. 
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Întrebările trebuie formulate clar, scurt şi precis, astfel încât persoana căreia i se adresează 
acestea să înţeleagă ceea ce se urmăreşte a se obţine de la ea, astfel încât să fie în măsură să 
răspundă fără echivoc. 

Conform planului de confruntare, din punct de vedere al măsurilor organizatorice, trebuie 
să participe doi sau mai mulţi lucrători, în funcţie de caracterul şi atitudinea persoanelor 
confruntate, lucrătorul care instrumentează cauza fiind cel care conduce şi confruntarea. Ceilalţi 
lucrători care participă la confruntare, au obligaţia de a supraveghea persoanele confruntate, 
pentru a elimina posibilitatea acestora de a-şi face semne sau de a se înţelege între ele, precum 
şi prevenirea injuriilor şi violenţelor care ar putea fi exercitate între aceste persoane pe timpul 
confruntării. 

De asemenea, în vederea efectuării confruntării, lucrătorul care instrumentează cauza 
trebuie să asigure prezenţa tuturor participanţilor la data, ora şi locul fixate pentru confruntare. 
Invitarea tuturor celor în cauză se face potrivit regulilor procesual penale ale citării, în funcţie 
de calitatea procesuală a fiecăruia dintre ei. Totodată la confruntare trebuie să fie înştiinţaţi să 
participe, după caz, apărătorul, interpretul, părintele, tutorele sau educatorul persoanei 
confruntate, după caz. 

 
3. Efectuarea confruntării 
Fiind o activitate de tactică criminalistică, prin care sunt puse faţă în faţă şi audiate două 

persoane, din care una este considerată sinceră, în sensul că spune adevărul, şi una este 
considerată nesinceră, în sensul că relatările sale sunt mincinoase, este de natură a provoca 
ample emoţii şi tensiuni care, degenerând în ameninţări şi violenţe reciproce, pot compromite 
atingerea scopului propus prin confruntare. 

Ca urmare, este foarte important ca încă de la început şi până la sfârşit, pe timpul 
confruntării să fie instaurat şi asigurat permanent un climat corespunzător acestei activităţi. În 
acest sens, un rol deosebit îl are şi respectarea regulilor tactice adoptate de organele de urmărire 
penală în efectuarea propriu-zisă a confruntării. 

 
3.1. Asigurarea climatului corespunzător desfăşurării confruntării. Confruntarea, de 

regulă, este de natură a crea un puternic climat tensional, atât pentru persoanele confruntate, cât 
şi pentru anchetator. Pe lângă tensiunea psihică existentă deja, în funcţie de calitatea procesuală 
şi de trăsăturile lor de personalitate, în timpul confruntării pot apare factori noi de tensiune la 
persoanele confruntate, datoraţi în principal următoarelor cauze: - teama faţă de reacţiile celui 
cu care este confruntat; - sentimentele pe care le are faţă de persoana cu care este con-
fruntată; - complexul de vinovăţie sau preocuparea de a nu fi acuzat pe nedrept datorită 
declaraţiilor celeilalte persoane; - teama de a nu se descoperi adevărul în cazul celor nesinceri 
etc. 

Ca urmare, reducerea tensiunilor posibile şi crearea unui climat favorabil desfăşurării 
confruntării sunt extrem de importante pentru realizarea scopului acestei activităţi, ceea ce 
implică următoarele11: 

a. asigurarea unei atmosfere de linişte şi confort psihic; 
b. atenuarea, prin diferite conversaţii, a stărilor de emoţie specifice confruntării; 
c. verificarea şi asigurarea că niciuna dintre persoanele confruntate nu se află sub influenţa 

unei afecţiuni psiho-fiziologice; 

                                                            
11 Constantin Aioniţoaie, I. E. Sandu, op. cit., p. 174. 
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d. abordarea egală şi imparţială a persoanelor confruntate, prin folosirea aceluiaşi tip de 
ton, de gest şi mod de adresare, cu renunţarea la mimică şi gesturi de aprobare sau neaprobare, 
în funcţie de aprecierea sau lipsa de apreciere a răspunsurilor primite de la persoanele con-
fruntate; 

e. evitarea oricăror afirmaţii şi gesturi de intimidare a persoanelor confruntate, din partea 
organelor de urmărire penală; 

f. interzicerea ameninţărilor şi a gesturilor de intimidare între persoanele confruntate; 
Pentru respectarea regulilor de mai sus, este recomandat ca persoanele confruntate să fie 

aşezate la masă astfel încât să aibă contact vizual direct cu anchetatorul, pentru a permite 
acestuia supravegherea şi studierea acestora. 

 
3.2. Reguli tactice de efectuare a confruntării. Pe timpul efectuării confruntării, având în 

vedere cele menţionate mai sus, se impune să fie respectate mai multe reguli tactice, care să 
asigure atingerea scopului propus prin activitatea desfăşurată. 

În vederea începerii confruntării trebuie să se verifice dacă sunt prezente toate persoanele 
invitate, inclusiv lucrătorii stabiliţi să participe pentru supraveghere şi asigurarea ordinii. Din 
punct de vedere tactic, este recomandat ca persoanele care urmează a fi confruntate să fie primite 
în încăperi diferite, pentru a nu se vedea, astfel încât să se realizeze şi elementul surpriză pentru 
persoana considerată nesinceră, la vederea persoanei considerată sinceră, la intrarea în încăperea 
unde se va efectua confruntarea. 

Desfăşurarea procedurii de confruntare începe cu introducerea persoanelor care urmează a 
fi confruntate în încăperea destinată acestei activităţi. Prima persoană invitată în această 
încăpere este persoana considerată sinceră care, astfel, are posibilitatea să se acomodeze cu 
atmosfera creată, pentru a deveni mai fermă în poziţia şi atitudinea adoptată. După acomodare, 
este invitată persoana considerată nesinceră, astfel încât să fie realizat elementul surpriză al 
vederii persoanei considerată sinceră, pe care nu se aştepta să o vadă în acea împrejurare şi în 
legătură cu care nu înţelege cauza prezenţei lor, împreună, în acel loc. 

În continuare, urmărind şi analizând permanent reacţia persoanei considerată nesinceră, 
anchetatorul care conduce confruntarea invită ambele persoane să ia loc pe scaune orientate cu 
faţa spre dânsul, astfel încât să aibă posibilitatea de a le observa modul în care reacţionează pe 
timpul desfăşurării confruntării. Este recomandat ca cele două persoane să nu fie foarte aproape 
una de alta şi, în acelaşi timp, să nu fie faţă în faţă. 

Acesta este momentul în care, fără a li se pronunţa numele, li se aduce la cunoştinţă 
persoanelor că urmează a fi confruntate pentru a clarifica mai multe probleme ale cauzei penale, 
ocazie cu care li se atrage atenţia că nu au voie să-şi facă semne, să-şi vorbească şi să-şi adreseze 
întrebări decât cu aprobarea şi prin intermediul anchetatorului care conduce acea activitate. Tot 
cu această ocazie, se face precizarea că urmează să li se pună întrebări, iar răspunsurile pe care 
le dau trebuie să se refere numai la aceste întrebări, urmând a fi consemnate cuvânt cu cuvânt, 
aşa cum sunt date, într-un proces-verbal. În cazul persoanelor confruntate care au calitatea 
procesuală de martor, li se atrage atenţia cu această ocazie că au obligaţia să declare adevărul, 
solicitându-le şi realizând depunerea jurământului sau a declaraţiei solemne, aducându-le 
totodată la cunoştinţă şi consecinţele care decurg din nerespectarea acestei obligaţii. Toate 
aceste menţiuni trebuie să fie consemnate şi în procesul-verbal de confruntare. 

Confruntarea propriu-zisă începe prin adresarea primei întrebări, de natură introductivă, 
persoanei considerată sinceră, care urmează să răspundă imediat, scurt şi concis. După obţinerea 
răspunsului, aceeaşi întrebare se adresează şi persoanei considerate nesincere, care urmează să 
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răspundă scurt şi concis, având în vedere şi detaliile din răspunsul dat de prima persoană. Aşa 
cum am precizat mai sus, în acest moment al confruntării este interzis a se pronunţa numele 
persoanelor confruntate odată cu enunţarea întrebării, pentru a nu se vicia răspunsurile. În 
continuare organele de urmărire penală trebuie să adreseze întrebări în aceeaşi ordine (întâi 
persoanei considerată sinceră şi apoi persoanei considerată nesinceră), pentru a stabili de când 
şi în ce context s-au cunoscut, cum au decurs relaţiile dintre ele şi în ce relaţii sunt la acea dată 
etc., la care răspunsurile persoanei considerată nesinceră pot reprezenta reacţii la răspunsurile 
persoanei considerată sinceră, prin care confirmă sau nu, total sau parţial, relatările acesteia, ori, 
după caz, pot reprezenta relatări proprii, care nu au nicio legătură cu relatările celeilalte 
persoane. 

După clarificarea tuturor aspectelor considerate importante cu privire la relaţiile dintre 
persoanele confruntate şi în funcţie de atitudinea manifestată până în acest moment, organele de 
urmărire penală urmează să adreseze întrebări din al doilea set, pentru realizarea scopului 
confruntării, acela de înlăturare a contradicţiilor existente între declaraţiile celor două persoane 
confruntate. În cadrul acestei etape a confruntării, este interzis să se citească declaraţiile făcute 
anterior de persoanele confruntate, în vederea obţinerii de răspunsuri conforme cu acestea, în 
funcţie de ceea ce se urmăreşte. Din punct de vedere tactic, pentru a reuşi să obţină aflarea 
adevărului în cauză, prin întrebările de detaliu puse în mod riguros şi sistematic, organele de 
urmărire penală trebuie să stimuleze permanent persoanele confruntate să vorbească, să prezinte 
cât mai detaliat faptele şi împrejurările pe care le relatează fiecare, precum şi date şi elemente 
verificabile de natură să le susţină. În viziunea organelor de urmărire penală, prin răspunsurile 
obţinute de la persoanele confruntate, trebuie să îşi facă loc permanent noile direcţii de acţiune 
şi activităţile de urmărire penală pe care trebuie să le desfăşoare în continuare, după confruntare, 
pentru clarificarea aspectelor importante ale cauzei respective şi aflarea adevărului. Pentru 
aceasta însă, prin întrebări de mare fineţe care ţin de ansamblul răspunsurilor primite până la 
acel moment, adresate cu calm şi mult tact, organele de urmărire penală trebuie facă în aşa fel 
încât persoanele considerate nesincere să nu poată evita răspunsurile care nu îi convin, astfel 
încât să dea amănunte la care nici anchetatorii nu sperau a ajunge. 

Pentru a atinge scopul confruntării, pe timpul acesteia organele de urmărire penală trebuie 
să acorde atenţie deosebită atât răspunsurilor şi relatărilor persoanelor confruntate, cât şi 
reacţiilor şi manifestărilor acestora, dar şi efectelor pe care le produc asupra lor diferitele 
întrebări ce le sunt adresate, având în vedere promptitudinea şi modul de formulare a 
răspunsurilor. În acelaşi timp, anchetatorii care participă la confruntare trebuie să aibă o 
atitudine demnă, să dea dovadă de calm în orice situaţie, astfel încât persoanele confruntate să 
nu sesizeze efectele pe care le-au avut asupra lor relatările făcute la întrebările puse.  

Pe timpul confruntării, organele de urmărire penală pot încuviinţa ca persoanele confruntate 
să îşi pună reciproc întrebări. Din punct de vedere tactic, în situaţia în care persoana considerată 
nesinceră doreşte să pună întrebări persoanei considerată sinceră, organele de urmărire penală 
încuviinţând fiecare întrebare, trebuie să aibă în vedere ca întrebarea respectivă să nu aibă scopul 
de a-l sugestiona pentru a se pune de acord asupra unor aspecte ale cauzei, ori a-l deruta, a-l face 
să ezite şi să revină asupra celor declarate anterior. Ca urmare, înainte de permite adresarea de 
întrebări de către persoana considerată nesinceră, anchetatorul trebuie să îi pună în vedere 
acestuia că îi este interzis să pună întrebări care au rolul de a sugestiona, de a deruta şi a face să 
ezite persoana cu care este confruntată, şi nici dintre cele de natură a o ameninţa şi intimida. 
Prin întrebările adresate între ele de persoanele confruntate şi răspunsurile primite, organele de 
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urmărire penală au posibilitatea să afle aspecte noi cu privire la faptele şi împrejurările pe 
marginea cărora există contraziceri între declaraţii. 

După epuizarea tuturor întrebărilor prevăzute în planul de confruntare, precum şi a celor 
formulate ca urmare a răspunsurilor date pentru lămurirea în cele mai mici detalii a problemelor, 
în raport cu scopul pentru care a fost organizată confruntarea, persoanele confruntate sunt 
întrebate în final dacă mai au de făcut alte precizări şi completări la relatările făcute pe parcursul 
confruntării. 

Confruntarea este considerată terminată numai după adresarea întrebării finale, urmată de 
primirea răspunsurilor şi consemnarea întregii activităţi desfăşurate în procesul-verbal de 
confruntare, care se constituie în mijloc de probă. 

 
4. Fixarea rezultatelor confruntării 
Rezultatele confruntării sunt consemnate într-un procesul-verbal, la care se anexează atât 

planşa foto, cât şi înregistrările audio-video efectuate, după caz. Procesul-verbal de confruntare 
trebuie să cuprindă următoarele date: - data, localitatea şi locul unde este încheiat; - numele, 
prenumele, calitatea şi organul judiciar din care fac parte anchetatorii care au procedat la 
efectuarea reconstituirii; - numele, prenumele şi domiciliul persoanelor confruntate; - numele, 
prenumele apărătorului şi biroul de asistenţă juridică din care face parte; - scopul con-
fruntării; - temeiul legal al confruntării; - menţiunea că martorilor confruntaţi li s-a pus în vedere 
obligaţia de a spune adevărul, precum şi consecinţele nerespectării acestei obligaţii; - întrebările 
adresate de organele de urmărire penală fiecăreia dintre persoanele confruntate şi răspunsurile 
primite; întrebările adresate reciproc de persoanele confruntate una alteia şi răspunsurile 
primite; - semnăturile persoanelor confruntate după fiecare răspuns dat de către acestea la 
întrebările ce i-au fost puse; - menţiunea că la final persoanele au fost întrebate dacă au 
obiecţiuni, precum şi dacă mai au de făcut alte precizări şi completări faţă de relatările făcute de 
fiecare dintre persoanele confruntate; - formula de încheiere a procesului-verbal12; - semnăturile 
anchetatorilor care au participat la desfăşurarea confruntării, ale apărătorului şi ale persoanelor 
confruntate, pe fiecare pagină şi la sfârşitul procesului-verbal. 

De asemenea, în cuprinsul procesului-verbal se fac menţiuni în legătură cu persoanele care 
au refuzat să semneze, prin care sunt evidenţiate şi motivele care stau la baza acestui refuz. 

În acelaşi timp, atunci când este cazul, se fac menţiuni cu privire la solicitarea persoanei 
confruntate în legătură cu participarea interpretului la confruntare, situaţie în care semnătura 
acestei persoane confruntate după fiecare răspuns dat este contrasemnată de către interpret, 
angajând astfel propria răspundere cu privire la traducerea şi înţelegerea corectă a textului 
respectiv. 

Raportat la alte activităţi de urmărire penală, redactarea procesului-verbal de confruntare 
începe odată cu invitarea persoanelor în încăperea unde se desfăşoară această activitate şi 
adresarea primei întrebări introductive pentru a stabili dacă persoanele confruntate se cunosc 
sau nu. 

De fiecare dată, oricare ar fi, răspunsul persoanei confruntate la întrebarea ce i-a fost 
adresată este consemnat în procesul-verbal, la persoana întâi singular, imediat, clar şi precis, 
după care este citit persoanei care a dat acel răspuns, iar dacă nu are obiecţiuni este rugată să 
semneze în dreptul răspunsului său. În cazul în care persoana are obiecţiuni cu privire la 
formulare şi nu semnează, se face menţiune despre acest fapt, după care se consemnează 

                                                            
12 Formula de încheiere a procesului-verbal este: „Pentru care am încheiat prezentul proces-verbal într-un singur 

exemplar”. 
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formularea asupra căreia persoana confruntată şi-a dat acordul, în dreptul căreia este rugată să 
semneze, pentru a confirma corectitudinea răspunsului care îi aparţine. 

În condiţiile în care persoana considerată nesinceră, revine asupra declaraţiilor anterioare 
cu ocazia confruntării şi recunoaşte adevărul, noua sa declaraţie este consemnată pe scurt în 
procesul-verbal de confruntare şi confirmată prin semnătura acesteia, urmând ca ascultarea 
persoanei cu toate detaliile să se facă imediat, după redactarea acelui proces-verbal. 

Ascultarea detaliată a persoanei care a revenit asupra declaraţiilor cu ocazia confruntării, 
se face cu respectarea procedurii şi a regulilor tactice specifice calităţii procesuale pe care o are 
persoana respectivă, aşa cum este menţionat mai sus. 

Procedând la ascultarea detaliată a persoanei care a revenit asupra declaraţiilor cu ocazia 
confruntării, organele de urmărire penală trebuie să îi solicite explicaţii cu privire la motivele ce 
au determinat-o să dea declaraţiile anterioare prin care nu a relatat adevărul, precum şi cu privire 
la motivele care au determinat-o să revină asupra acelei declaraţii cu ocazia confruntării. 

De asemenea, după confruntare, cu respectarea procedurii şi a regulilor tactice, poate fi 
audiată şi cealaltă persoană confruntată, pentru a clarifica în detaliu toate noile aspecte care au 
fost puse în evidenţă cu ocazia confruntării, şi care nu sunt cuprinse în declaraţiile anterioare. 

Ca orice mijloc de probă, rezultatele confruntării consemnate în procesul-verbal, pot şi 
trebuie să fie verificate prin efectuarea a diverse activităţi de urmărire penală, în raport cu 
specificul cauzei, cum ar fi: ascultarea şi confruntarea altor persoane, efectuarea de reconstituiri, 
ridicări de obiecte şi înscrisuri, dispunerea şi efectuarea de expertize etc. 

 
Concluzii 
Ca activitate procesuală care are ca scop înlăturarea contrazicerilor între declaraţiile 

persoanelor audiate, confruntarea prezintă o importanţă deosebită şi consider că trebuie să fie 
reevaluată în practica judiciară de soluţionare a cauzelor penale, pentru a o reaşeza acolo unde 
îi este locul în sistemul probator, în vederea asigurării respectării tuturor principiilor care stau 
la baza aflării adevărului. 

Luând în considerare scopul şi importanţa fiecărei confruntări în parte, organele de urmărire 
penală nu numai că vor avea surprize fericite în ceea ce priveşte aflarea adevărului prin 
confruntările efectuate, dar în mod cert vor elimina sau cel puţin vor diminua din dubiile care 
se pot manifesta în lipsa confruntărilor şi, astfel, vor putea fi în situaţia de a soluţiona cu 
celeritate cauza, fără să ajungă la împlinirea riscantă a termenelor de prescripţie.  
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Rezumat 
Planificarea urmăririi penale reprezintă una dintre cele mai importante laturi în ceea ce priveşte 

organizarea cercetării faptelor infracţionale sesizate. Prin activităţi de planificare a urmăririi penale 
organele judiciare trebuie să asigure permanent efectuarea urmăririi penale în conformitate cu cerinţele 
legale, în mod temeinic, obiectiv, complet şi cu celeritate. În prezenta lucrarea ne-am propus să 
prezentăm modul în care poate fi realizată planificarea cercetărilor în cazul sesizării unor fapte penale 
pe baza analizei profunde a datelor şi informaţiilor existente de la începutul până la finalizarea 
cercetărilor, în diferite etape ale anchetei penale. 

 
Cuvinte-cheie: urmărire penală; plan de cercetare; ipoteze; versiuni; probleme de lămurit. 
 
Introducere 
În cadrul activităţii complexe de urmărire penală, sarcina organelor judiciare nu se rezumă, 

simplist, numai la a stabili că a fost săvârşită o anumită infracţiune, de o anumită persoană 
determinată. Acestea trebuie să administreze toate probele necesare, atât în favoarea cât şi în 
acuzarea suspectului sau inculpatului, pentru aflarea adevărului şi pentru lămurirea cauzei sub 
toate aspectele, în vederea justei soluţionări a acesteia. În aceste condiţii, organele de urmărire 
penală au obligaţia de a stabili: - condiţiile şi împrejurările concrete în care a fost săvârşită 
fapta; - modul în care a acţionat autorul; - motivaţia faptei sale; - orice alte date în legătură cu 
infracţiunea, care constituie elemente importante pentru clarificarea situaţiei de fapt şi pentru 
corecta dozare a pedepsei, ce urmează a fi aplicată etc. Pentru îndeplinirea tuturor acestor 
condiţionalităţi un rol important îl are planificarea. 

 
1. Planificarea urmăririi penale 
Planificarea activităţii de urmărire penală este considerată o tactică fundamentală utilizată 

în descoperirea şi cercetarea infracţiunilor, şi reprezintă elementul de legătură dintre scopul 
urmăririi penale şi activităţile concrete desfăşurate pentru realizarea acestuia. Ca urmare, 
planificarea urmăririi penale se materializează prin stabilirea obiectivelor urmărite de anchetă, 
prin versiunile şi problemele de clarificat în cauza penală, precum şi prin metodele şi mijloacele 
disponibile în vederea clarificării problemelor cauzei penale instrumentate1. 

Noţiunea de planificare a urmăririi penale include studierea, analiza şi aprecierea datelor 
existente referitor la infracţiune, elaborarea versiunilor de lucru, stabilirea activităţilor ce trebuie 
întreprinse în procesul de administrare a probelor, precum şi stabilirea responsabilităţilor şi 
termenelor de îndeplinire a activităţilor întreprinse.  

În acest fel, planificarea urmăririi penale asigură într-un mod organizat orientarea tacticii 
pentru îndeplinirea sarcinilor cercetării criminalistice2, în acelaşi timp, constituind o veritabilă 
activitate creativă de organizare, sistematizare şi verificare în practică a datelor şi faptelor 

                                                            
1 A se vedea şi: E. Stelzer, Criminalistica, vol. I., Editura Ştiinţifică Germană, Berlin, 1977, p. 122. 
2 Ion Mircea, Criminalistica, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998, p. 222. 
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existente într-o anumită cauză penală, activităţi care se bazează pe valorificarea experienţei 
pozitive a anchetatorului şi pe folosirea cunoştinţelor sale de drept penal, drept procesual penal, 
criminalistică, psihologie judiciară, medicină legală etc.3 

Importanţa planificării activităţii de urmărire penală constă în faptul că aceasta asigură: 
a. iniţiativa organului de urmărire penală în administrarea probelor, cu luarea în considerare 

a tuturor mijloacelor şi metodelor tehnico-ştiinţifice şi tactice specifice cauzei instrumentate; 
b. realizarea unui autocontrol eficace şi eficient din partea anchetatorului; 
c. planificarea, studierea, cunoaşterea şi respectarea tuturor dispoziţiilor legale, incidente 

cauzei penale aflate în instrumentare; 
d. stabilirea calendarului şi a ordinii de prioritate în desfăşurarea activităţilor în procesul 

urmăririi penale; 
e. luarea în considerare, prevederea şi respectarea tuturor drepturilor părţilor şi a celorlalte 

persoane participante în procesul penal; 
f. direcţionarea şi orientarea continuă şi corectă a cercetărilor în cauza penală, în funcţie de 

probele obţinute şi administrate; 
g. realizarea la un înalt nivel de calitate a actelor de urmărire penală, cu respectarea tuturor 

condiţiilor de formă şi fond impuse de normele legale şi de experienţa anchetatorului; 
h. lămurirea cauzei sub toate aspectele, inclusiv prin extinderea cercetărilor pentru alte 

fapte sau făptuitori, în funcţie de toate probele administrate; 
i. creşterea celerităţii urmăririi penale, prin economisirea de timp şi folosirea judicioasă a 

resurselor destinate rezolvării operative şi de calitate a cauzei penale; 
j. îmbunătăţirea oportunităţilor şi posibilităţilor de recuperare a prejudiciilor create prin 

infracţiunile cercetate în cauza instrumentată; 
k. prevenirea săvârşirii de infracţiuni de către persoanele cercetate, precum şi de alte 

persoane, prin efectul descurajator al puterii exemplului; 
Din cele prezentate, apreciem că un rol important al planificării activităţii de urmărire 

penală, constă în stabilirea judicioasă a sarcinilor ce revin fiecărui membru din cadrul 
colectivului ce lucrează în cauza penală instrumentată, precum şi în stabilirea termenelor la care 
sunt planificate să fie executate activităţile de cercetare şi probare a infracţiunilor cauzei penale. 
În acelaşi sens, considerând planificarea urmăririi penale ca fiind o tactică fundamentală în 
descoperirea şi cercetarea infracţiunilor, care serveşte realizării scopului procesului penal, 
Gheorghe Zaharescu aprecia importanţa acesteia în: „constatarea la timp şi în mod complet a 
faptelor care constituie infracţiuni, astfel ca, orice persoană care a săvârşit o infracţiune să fie 
pedepsită potrivit vinovăţiei sale şi nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere 
penală, prin determinarea direcţiilor şi întinderii cercetărilor necesare elucidării, sub toate 
aspectele, a faptelor incriminate de lege”4. 

Principalele principii ale planificării urmăririi penale, sunt următoarele: 
a. principiul individualităţii, conform căruia fiecare cauză penală în parte, care este 

instrumentată de organul de urmărire penală, are particularităţile sale, rezultate din caracterul 
individual al fiecărei infracţiuni5. De aici decurge şi necesitatea parcurgerii de către anchetator 

                                                            
3 Constantin Aioaniţoaie, I. E. Sandu (coordonatori) şi colectiv, Tratat de tactică criminalistică, Editura Carpaţi, 

1992, pp.17-18; M. J. Palmiotto, Criminal Investigation, Nelson Hall Publishers, Chicago, Illinois, SUA, 1994,  
pp. 24-30. 

4 Gheorghe Zaharescu, Precizări cu privire la organizarea şi planificarea urmăririi penale-planul de urmărire 
penală, în Revista P.C.C.C. nr. 2/1981, p. 86. 

5 S. A. Golunski, Criminalistica, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1961, p. 251. 
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a unui drum individual şi concret de cercetare a fiecărei cauze penale, ţinând seama de natura 
faptei, de împrejurările în care a fost comisă, de persoana făptuitorilor, precum şi de alte 
elemente particulare fiecărei infracţiuni în parte; 

b. principiul dinamismului. Acest principiu se reflectă în două direcţii principale6, 
respectiv: - efectuarea dinamică şi promptă a activităţilor planificate, ceea ce contribuie la 
creşterea eficienţei urmăririi penale, a operativităţii cu care se impun a fi stabilite şi soluţionate 
încălcările legii; - adaptarea permanentă a planificării la noile situaţii, la datele noi apărute în 
timpul anchetei; 

Din cele expuse rezultă în mod evident faptul că, planificarea urmăririi penale nu trebuie 
interpretată sub forma unei scheme rigide, din limitele căreia nu se poate ieşi, ci ca o modalitate 
de organizare şi adaptare elastică şi permanentă a activităţilor la fiecare nouă situaţie, astfel încât 
faptele să fie stabilite la timp şi în mod complet. 

În conformitate cu principiul planificării, de îndată ce primesc o sesizare cu privire la  
săvârşirea unei infracţiuni, organele de urmărire penală trebuie să  întocmească un plan de 
urmărire penală a infracţiunii respective. 

 
2. Planul de urmărire penală şi structura acestuia 
În cercetarea unei cauze penale, încă din momentul în care deţine un minim de date şi 

materiale faptice, care să-i permită elaborarea versiunilor şi stabilirea problemelor ce urmează 
a fi lămurite, anchetatorul trebuie să întocmească un plan de urmărire penală.  

Un element tactic important ce trebuie avut în vedere la elaborarea planului de urmărire 
penală, îl reprezintă alegerea momentului de întocmire a planului. Anchetatorul trebuie să 
aprecieze acest moment, luând în considerare că o întocmire prematură a planului, într-un 
moment în care nu se deţin decât date sumare cu privire la faptă, poate conduce cercetările în 
direcţii greşite. O asemenea situaţie influenţează negativ atât calitatea urmăririi penale cât şi 
eficienţa activităţilor, provocând pierderi de timp. Întocmirea planului într-un moment târziu al 
anchetei, poate conduce la efecte negative asupra desfăşurării urmăririi penale, materializate în 
neefectuarea şi imposibilitatea efectuării unor activităţi sau efectuarea lor cu întârziere. 

Având în vedere cele expuse, apreciem că planul de urmărire penală trebuie să fie elaborat 
exact în momentul în care anchetatorul deţine un minim de date şi materiale faptice, ca probe şi 
mijloace de probă relevante, care să-i permită elaborarea versiunilor şi stabilirea problemelor ce 
urmează a fi lămurite. 

Sub aspect tactic, principalele elemente structurale şi de conţinut ale planului de urmărire 
penală sunt7:  

a. ipotezele cu privire la versiunile posibile, referitoare la existenţa/inexistenţa infracţiunii 
în funcţie de faptele comise, la încadrarea juridică a faptelor infracţionale, la condiţiile şi 
împrejurările comiterii faptelor infracţionale, la modurile de operare utilizate, la mobilul şi 
scopul faptelor infracţionale comise, la persoanele suspecte de comiterea faptelor şi la calitatea 
în care fiecare din acestea au participat la comiterea lor, la forma de vinovăţie cu care au fost 
comise faptele de fiecare dintre participanţi, la victimă şi rolul pe care aceasta l-a avut la 
săvârşirea faptelor, la efectele şi consecinţele faptelor cercetate etc.; 

                                                            
6 Emilian Stancu, Tratat de criminalistică, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2004, p. 359-360. 
7 Emilian Stancu, Tratat de criminalistică, Editura Actami, 2001, p. 373; S. A. Golunski, op.cit., p. 250. 
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b. problemele de lămurit, ce trebuie clarificate în verificarea fiecărei versiuni posibile, 
probleme care presupun obţinerea de răspunsuri, obiective şi pertinente, la întrebările: unde?, 
când?, de ce?, cine şi cu ajutorul cui?, cum şi în ce mod? etc.; 

c. activităţile iniţiale şi ulterioare ce sunt desfăşurate, prin intermediul cărora se rezolvă 
problemele de lămurit; 

d. termenele de desfăşurare şi finalizare a activităţilor; 
e. persoanele responsabile şi cele care urmează a participa la desfăşurarea activităţilor; 
f. resursele umane, mijloacele materiale şi tehnice necesare desfăşurării activităţilor; 
g. specialişti din alte instituţii care pot şi trebuie să fie atraşi la desfăşurarea diferitelor 

activităţi stabilite; 
Ţinând cont de cele menţionate mai sus, anchetatorul, în cercetarea unei cauze penale, încă 

din momentul în care deţine un minim de date şi materiale faptice, care să-i permită elaborarea 
versiunilor şi stabilirea problemelor ce urmează a fi lămurite, trebuie să elaboreze un plan de 
urmărire penală cu activităţi, care să cuprindă:  

a. versiunile posibile ale rezolvării cauzei respective;  
b. problemele care se ridică şi, care, trebuie să fie lămurite, în cadrul fiecărei versiuni;  
c. activităţile, metodele şi tacticile care vor trebui aplicate, pentru lămurirea problemelor 

constatate;  
d. timpul necesar, prevăzut în ansamblu şi pe diverse etape, pentru rezolvarea problemelor 

fixate. 
În elaborarea versiunilor şi stabilirea problemelor de lămurit, anchetatorul trebuie să ţină 

cont de „formula celor 7 întrebări”8, respectiv: - ce faptă s-a comis şi care este natura ei? - unde 
s-a comis fapta? - când a fost săvârşită? - cine este autorul ei? - cum,  în ce mod a fost săvârşită 
(care este modul de operare)? - cu ajutorul cui? - în ce scop a fost comisă? 

Formularea acestor întrebări, serveşte la elucidarea problemelor unei cauze penale, plecând 
de la elementele constitutive ale infracţiunii, prin:  

- determinarea obiectului infracţiunii, respectiv a relaţiei sociale lezate prin comiterea 
infracţiunii, cât şi a obiectului nemijlocit asupra căruia s-a exercitat acţiunea ilicită;  

- stabilirea laturii obiective a infracţiunii, respectiv a acţiunii sau inacţiunii incriminate prin 
lege, a raportului de cauzalitate dintre aceasta şi urmările faptei, precum şi a locului, timpului, 
modului şi a altor circumstanţe, în care a fost săvârşită fapta antisocială;  

- identificarea subiectului activ al infracţiunii, a tuturor participanţilor şi calitatea acestora 
la comiterea faptei, respectiv: coautori, instigatori, complici, tăinuitori, precum şi identificarea 
subiectului pasiv al faptei penale;  

- determinarea laturii subiective a infracţiunii, prin stabilirea formei de vinovăţie şi a 
mobilului faptei. 

 
3. Forma planului de urmărire penală 
Planificarea activităţii de urmărire penală într-o cauză penală concretă, se materializează 

într-un plan de cercetare în formă scrisă, ce cuprinde în structura şi conţinutul lui elementele 
menţionate mai sus. În practica activităţii judiciare sunt utilizate multiple variante de planuri, de 
la cele simple până la cele cu un nivel ridicat de complexitate şi rigurozitate, dar, la modul 

                                                            
8 Emilian Stancu, Tratat de criminalistică, Ediţia a IV-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007, p. 367;  

S. A. Golunski, op. cit., p. 254. 
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practic, planul de urmărire penală poate fi întocmit în forme diferite, un rol important avându-l 
complexitatea cauzei penale instrumentate şi experienţa anchetatorului. 

Mai mult de atât, în cauzele cu mulţi suspecţi sau inculpaţi, în funcţie de complexitatea şi 
dificultatea soluţionării cauzelor respective, specialiştii recomandă să se întocmească chiar fişe 
pentru fiecare participant la fapta infracţională, fişe care să conţină date referitoare la poziţia 
procesuală a persoanei respective, datele şi probele deţinute în legătură cu contribuţia sa la 
comiterea infracţiunilor cercetate, acte procedurale şi alte activităţi ce urmează a fi efectuate în 
legătură cu persoana respectivă, termenele de efectuare a activităţilor etc. 

Elementele principale ale unui plan de cercetare, într-o cauză complexă, sunt determinate 
în raport de versiuni şi de problemele de clarificat în cadrul fiecărei versiuni, astfel încât, prin 
activităţile desfăşurate şi rezultatele obţinute, trebuie să se dea răspuns la problemele şi 
versiunile stabilite, dar totul cu respectarea unor termene. 

Elaborarea unui asemenea plan de urmărire penală, în formă scrisă, are în vedere verificarea 
fiecărei versiuni stabilite şi, în concepţia noastră, poate arăta astfel: 

 
Plan de urmărire penală 

în cauza penală nr....................... privind 
.............................................................................. 

 
1. Se face o descriere sintetică şi relevantă a situaţiei de fapt şi a evoluţiei, de la prima 

sesizare şi până la momentul elaborării planului de urmărire penală; 
2. Sunt prezentate toate activităţile desfăşurate şi rezultatele obţinute, inclusiv probele şi 

mijloacele de probă; 
3. Sunt stabilite toate ipotezele referitoare la versiunile posibile în cauză, principale şi 

secundare; 
4. Se stabilesc măsurile şi activităţile de verificare, astfel: 
 
Versiunea 1............................................................................................................... 

Nr. 
crt. 

Problema de 
clarificat 

Activităţi de 
executat / Măsuri 

Termen Responsabil / 
Participanţi 

Obs. 

1.      
    
    

2.      
    
    

n.      
    
    

Analiză cu privire la menţinerea sau eliminarea versiunii: 
 
Concluzii privind menţinerea sau eliminarea versiunii: 
 
Activităţi de continuare a verificării versiunii 
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Nr. 
crt. 

Problema de 
clarificat 

Activităţi de 
executat / Măsuri 

Termen Responsabil / 
Participanţi 

Obs. 

1.      
    
    

n.      
    
    

Analiză cu privire la menţinerea sau eliminarea versiunii: 
 
Concluzii privind menţinerea sau eliminarea versiunii: 
 

 
Versiunea 2............................................................................................................... 

Nr. 
crt. 

Problema de 
clarificat 

Activităţi de 
executat / Măsuri 

Termen Responsabil 
/ 
Participanţi 

Obs. 

1.      
    
    

2.      
    
    

n.      
    
    

Analiză cu privire la menţinerea sau eliminarea versiunii: 
 
Concluzii privind menţinerea sau eliminarea versiunii: 
 

 
Din formatul de mai sus al planului de urmărire penală, se poate observa că pentru a fi luată 

în considerare ori eliminată o anumită versiune, trebuie să fie clarificate multe probleme prin 
desfăşurarea la diferite termene a mai multor activităţi, până la clarificarea în totalitate a acelei 
versiuni. În diferite momente ale urmăririi penale, este necesar să fie efectuate analize care să 
stea la baza concluziilor de menţinere sau de eliminare a unora dintre versiuni. Pentru versiunile 
la care se emit concluzii de menţinere, se continuă planificarea şi desfăşurarea tuturor 
activităţilor necesare în vederea clarificării problemelor care mai sunt de lămurit, până la 
lămurirea completă a cauzei penale sub toate aspectele. 

În condiţiile în care concluziile analizei sunt de eliminare a unei versiuni, nu se mai 
planifică activităţi care să fie desfăşurate, pe considerentul că toate problemele acelei versiuni 
au fost lămurite, astfel încât versiunea respectivă nu are nicio legătură cu cauza. Indiferent de 
situaţie, în mod practic, acea versiune nu poate fi eliminată complet, deoarece ea poate fi oricând 
reactivată şi repusă în discuţie, dacă apar probleme noi care ar trebui să fie lămurite şi au legătură 
directă sau indirectă cu versiunea care, în mod temporar, a fost eliminată din anchetă. 
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Astfel, are loc o adaptare permanentă a planificării tuturor activităţilor necesare lămuririi 
noilor probleme, situaţii şi date apărute în timpul anchetei, ultima activitate din planul de 
urmărire penală fiind reprezentată de elaborarea ordonanţei procurorului prin care se adoptă una 
dintre soluţiile legale în cauză ce se impun pe baza probelor şi mijloacelor de probă administrate, 
sau întocmirea rechizitoriului de sesizare a instanţei de judecată. 

 
4. Versiunea de urmărire penală 
În vederea elaborării unui plan de urmărire penală complet, mai întâi este necesar să fie 

analizate şi luate în considerare toate ipotezele referitoare la versiunile de lucru, care se 
evidenţiază în cauza aflată spre instrumentare, la momentul iniţial al începerii anchetei. Faţă de 
acest moment, pe parcursul urmăririi penale, până la finalizarea cercetărilor, în funcţie de 
activităţile desfăşurate şi rezultatele obţinute, pot să apară ipoteze referitoare şi la alte versiuni, 
care iniţial nu aveau cum să fie luate în considerare. Odată ce au fost puse în evidenţă, noile 
versiuni trebuie să fie introduse în planul de urmărire penală, urmând a fi planificate şi 
desfăşurate toate activităţile necesare pentru lămurirea problemelor care ţin de fiecare din 
acestea. 

Versiunea reprezintă rezultatul unui proces complex de cunoaştere a realităţii, desfăşurat 
de către organul de urmărire penală, în cadrul căruia acesta percepe, analizează şi sistema-
tizează, faptele şi împrejurările de fapt, în scopul formulării unor concluzii cu privire la o cauză 
penală concretă pe care o are spre instrumentare. 

Din punct de vedere al tacticii criminalistic, versiunea reprezintă o presupunere, o explicaţie 
plauzibilă, obiectiv posibilă, provizorie, dată diverselor împrejurări legate de cauza care se 
instrumentează. 

În viziunea profesorului Aurel Ciopraga, versiunile constituie ipoteze referitoare la o 
explicaţie probabilă a unui fenomen sau eveniment, întemeiată pe informaţiile existente la un 
moment dat al investigaţiilor, în scopul determinării adevăratului caracter şi conţinut al 
fenomenului dat, astfel încât acesta să se transforme într-o certitudine sau, dimpotrivă, să fie 
înlăturat. 

Versiunea de urmărire penală, este definită de profesorul Emilian Stancu, ca fiind: „o 
presupunere, o supoziţie, o ipoteză, care este elaborată pe baza unor date deţinute într-un 
anumit moment al urmăririi penale, date prin care s-ar putea explica faptele şi împrejurările 
unei cauze penale, acea versiune urmând să facă obiectul verificării de către organul de 
urmărire penală”. 

Având în vedere că, nu orice presupunere constituie o versiune de urmărire penală, ci numai 
acea explicaţie care poate fi supusă verificării, pentru a se constata daca investigaţiile ulterioare 
o confirmă sau o infirmă, „versiunea trebuie să permită stabilirea unei concordanţe, cât mai 
depline, între presupunerile şi explicaţiile pe care, într-un anumit moment, le dă organul de 
urmărire penală şi ceea ce s-a petrecut în realitate”9. 

 
4.1. Clasificarea versiunilor de urmărire penală. Versiunile de urmărire penală pot privi 

fie fapta penală în ansamblul său, fie elemente ale acesteia, împrejurări secundare, derivate, 
legate de infracţiune sau făptuitor, în raport de întinderea lor şi de sfera împrejurărilor, spre a 
căror explicare se îndreaptă presupunerile elaborate. 

                                                            
9 Constantin Aioaniţoaie, I. E. Sandu (coordonatori) şi colectiv, Tratat de tactică criminalistică, Editura Carpaţi, 

1992, p. 20. 
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În funcţie de obiectul şi de întinderea versiunilor, acestea pot fi: 
a. versiuni principale, care se referă la faptă, în ansamblul ei şi la elementele constitutive 

ale infracţiunii, în măsura în care se stabileşte că în cauză este vorba de o infracţiune. Aceste 
versiuni, trebuie să aibă în vedere găsirea de explicaţii obiective şi pertinente, cu privire 
la: - latura obiectivă a infracţiunii, pentru a stabili împrejurările legate de locul, timpul şi modul 
de operare în comiterea faptei; - latura subiectivă, respectiv la forma vinovăţiei, a mobilului şi 
scopului urmărit prin săvârşirea faptei, de către autor şi ceilalţi participanţi; - subiectul 
infracţiunii, respectiv: numărul de participanţi la comiterea faptei, calitatea în care au 
participat la comiterea ei, precum şi contribuţia fiecăruia la aceasta; 

b. versiuni secundare, subordonate direct versiunilor principale şi care, reprezintă presu-
puneri referitoare la unele aspecte izolate ale faptei, dar care au o anumită semnificaţie în cauză. 
Datele rezultate din verificarea versiunilor secundare, servesc la conturarea explicaţiilor refe-
ritoare la versiunile principale, motiv pentru care versiunile secundare sunt elaborate şi 
verificate înaintea versiunilor principale; 

În funcţie de amploarea versiunilor elaborate, trebuie să se organizeze şi să se planifice 
întreaga activitate de urmărire penală. 

 
4.2. Condiţiile care stau la baza elaborării versiunilor. Pentru elaborarea unor versiuni 

corespunzătoare, apte să servească aflării adevărului într-o cauză penală, sunt necesare cel puţin 
următoarele condiţii10: 

a. deţinerea unor date sau informaţii despre fapta cercetată, care să fie corespunzătoare 
şi suficiente, sub raport cantitativ şi calitativ. Datele şi informaţiile trebuie să fie concrete şi cât 
mai precise. Totodată, datele şi informaţiile provenite numai din sesizare, simplele supoziţii sau 
presupunerile bazate pe experienţă, lipsite de un suport real bazat pe anchetă riguroasă şi 
temeinică, nu sunt suficiente. De regulă, sursa datelor este de natură procesuală, respectiv: 
cercetarea la faţa locului, declaraţii ale persoanelor vătămate, declaraţii ale făptuitorilor, 
declaraţii ale martorilor, înscrisuri ridicate, expertize şi constatări, după caz etc. Pot exista însă 
şi surse extraprocesuale, respectiv: investigaţii, sesizări anonime, materiale publicate în presă 
etc., care trebuie temeinic verificate şi coroborate cu datele de natură procesuală; 

b. profesionalismul anchetatorului, determinat de pregătirea profesională multilaterală, de 
experienţa şi intuiţia acestuia; 

c. buna-credinţă a anchetatorului, constând în intenţia dreaptă a acestuia şi abţinerea lui de 
la cauzarea de prejudicii, prin onestitatea şi corectitudinea de care dă dovadă; elementele 
bunei-credinţe reprezintă valorile juridice corespunzătoare valorilor morale ale onestităţii; 

d. folosirea unor forme logice de raţionament, de tip deductiv, inductiv şi prin analogie, 
care să asigure posibilitatea luării în calcul a tuturor ipotezelor şi versiunilor posibile, în funcţie 
de orice date şi informaţii care apar pe parcursul urmăririi penale şi a judecăţii, până la 
soluţionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei; 

 
4.3. Tactica elaborării versiunilor. Principalele reguli tactice care trebuie respectate în 

elaborarea versiunilor de urmărire penală sunt următoarele11: 
a. versiunile să fie elaborate numai pentru faptele sau împrejurările ce pot avea mai multe 

explicaţii; 

                                                            
10 Emilian Stancu, Tratat de criminalistică, Ediţia a IV-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007, p. 370. 
11 E. Stelzer, Criminalistica, vol. I, Editura Ştiinţifică Germană, Berlin, 1977, pp. 190-191. 
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b. versiunile să se facă numai pe baza datelor de natură procesuală, completate doar la 
nevoie cu cele din surse extraprocesuale; 

c. temeiul versiunilor să îl constituie numai datele concrete; 
d. versiunile să fie elaborate în legătură cu toate explicaţiile posibile, care pot fi date în 

cauza cercetată; 
e. versiunile să fie bine construite din punct de vedere logic, iar problemele de lămurit ale 

fiecărei versiuni să fie formulate clar şi precis; 
 
4.4. Verificarea versiunilor de urmărire penală. Aceasta este o etapă necesară şi de 

maximă importanţă în stabilirea adevărului, realizată prin activităţile cuprinse şi desfăşurate 
conform planului de urmărire penală, în vederea clarificării tuturor problemelor care ţin de 
fiecare versiune în parte. 

Organul de urmărire penală trebuie să procedeze la verificarea aprofundată şi atentă a 
fiecărei versiuni, pentru eliminarea tuturor acelor ipoteze care nu sunt conforme cu realitatea. 

Din generalizarea experienţei pozitive a criminalisticii, s-au desprins unele reguli care 
trebuie respectate cu ocazia verificării versiunilor12, acestea fiind următoarele: 

a. verificarea multilaterală a tuturor problemelor care trebuie să fie lămurite, în cadrul 
fiecărei versiuni; 

b. versiunile perechi, care se referă la acelaşi fapt sau la aceeaşi împrejurare, trebuie să se 
verifice în paralel şi nu consecutiv; 

c. trebuie planificate şi întreprinse toate măsurile posibile de verificare a versiunilor 
formulate în cauză; 

d. în caz de obţinere a unor rezultate contradictorii, verificarea trebuie să continue până la 
înlăturarea definitivă a tuturor contrazicerilor; 

e. verificarea versiunii va fi considerată terminată, numai atunci când au fost înlăturate 
toate versiunile perechi, rămânând una singură, care este confirmată de rezultatul tuturor 
verificărilor întreprinse, de natură procesuală şi extraprocesuală, după caz; 

 
4.5. Ordinea de prioritate în verificarea versiunilor. Din practică, specialiştii în domeniu 

au reţinut, cu titlu orientativ, ordinea de prioritate în efectuarea activităţilor de verificare a 
versiunilor de urmărire penală, ordine care se bazează pe logică şi pe priorităţile urmăririi 
penale, în orice cauză penală, astfel: 

a. prima dată, se execută acele activităţi de verificare a versiunilor menite să împiedice 
săvârşirea de noi infracţiuni, distrugerea sau ştergerea urmelor, ascunderea produsului 
infracţiunii şi sustragerea făptuitorilor de la urmărirea penală; 

b. în ordine, urmează activităţile care, prin posibilele rezultate obţinute, pot contribui la 
verificarea tuturor sau a majorităţii versiunilor elaborate, câştigându-se timp şi operativitate în 
soluţionarea cauzei; 

c. atunci când sunt prevăzute mai multe activităţi pentru verificarea aceleiaşi versiuni ori 
pentru lămurirea aceleiaşi probleme, mai întâi se execută activităţile care asigură obţinerea celui 
mai concludent rezultat cu privire la versiunea verificată; 

 

                                                            
12 C. Aioaniţoaie, I. E. Sandu, op. cit., p. 21-22; C. Suciu, Criminalistica, Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti, 1972, p. 501; I. Mircea, Criminalistica, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998, p. 146 
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Concluzii 
În orice cauză penală pe care o instrumentează, dar în mod deosebit în cauzele în care există 

insuficiente date şi informaţii elucidarea tuturor împrejurărilor în care a fost comisă fapta penală, 
organele de urmărire penală trebuie să analizeze foarte minuţios datele şi informaţiile de care 
dispune şi în baza celor mai pertinente raţionamente să determine cele mai importante direcţii 
de acţiune în vederea aflării adevărului, a probării faptelor infracţionale şi a vinovăţiei autorilor 
în vederea tragerii acestora la răspundere penală. 

În opinia noastră, aşa cum de altfel o confirmă doctrina şi practica judiciară, cercetarea 
completă şi cu celeritatea a faptelor penale sesizate, în vederea aflării adevărului şi adoptării 
unei soluţii viabile în raport cu acesta, nu este posibilă decât în baza unei planificări riguroase 
şi sistematice a urmării penale, până la finalizarea cercetărilor. 

Prin urmare, planificarea urmăririi penale este un proces continuu care asigură cercetării 
penale efectuate un puternic suport ştiinţific, prin eliminarea orientării unilaterale, superficiale 
şi haotice a anchetei penale, cu toate aspectele negative ce pot decurge dintr-un asemenea mod 
de lucru. 

În final, apreciem că planificarea urmăririi penale prezintă o importanţă practică deosebită, 
în condiţiile în care numai în acest fel se poate asigura orientarea şi efectuarea organizată a 
cercetărilor, în care organele de urmărire penală să deţină permanent iniţiativa şi controlul în 
administrarea întregului probatoriu. Numai în acest fel poate fi asigurată efectuarea anchetei în 
deplină concordanţă cu cerinţele legii procesual penale, cu respectarea strictă a drepturilor 
persoanelor implicate în proces şi la un înalt nivel de calitate a tuturor actelor procesuale, cu 
celeritate şi prin evitarea posibilităţii de a interveni între timp prescripţia răspunderii penale. 
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Rezumat 
Reacţia socială împotriva criminalităţii, proces ante-factum sau post-factum, reprezintă un curent 

care s-a desprins din criminologia tradiţională, fiind centrat pe cercetarea originilor criminalităţii şi care 
înglobează formele de reacţie socială împotriva acesteia. Astfel, în prevenirea fenomenelor criminale, se 
are în vedere deplasarea centrului de greutate din sfera personalităţii criminale şi a mecanismelor 
trecerii la actul criminal, în sfera proceselor sociale, în cadrul unui proces dinamic de interacţiune cu 
alte procese complexe de acţiune şi reacţiune socială. În cadrul acestui studiu ne-am propus să 
identificăm şi să analizăm principalele modele de reacţie socială împotriva criminalităţii, precum şi a 
principalelor tendinţe de politică penală, care pot avea un important rol preventiv al fenomenelor 
criminale în societăţile moderne. 

 
Cuvinte cheie: infracţiune; criminal; criminalitate; reacţie socială; modele de reacţie socială. 
 
Introducere 
Istoria diferitelor preocupări provocate de săvârşirea faptelor antisociale, îşi are originea 

încă din negura timpurilor antice [L. Negrier-Dormont, 1992, pag. 8]. Acest început nu a fost 
marcat, numaidecât de teorii asupra crimei sau de studiul criminalului, ci de unul dintre cele mai 
puternice sentimente ancestrale: teama, determinată de instinctul de conservare [E. Ferri, 1940, 
pag. 7]. 

În timp, problematica infracţionalităţii, a infractorilor şi a reacţiei sociale împotriva 
acestora, ca reacţie antiinfracţională, a evoluat o dată cu progresele realizate de umanitate, 
căpătând contur, cu adevărat ştiinţific, în perioada modernă a ultimelor decenii. Această 
afirmaţie este susţinută de faptul că, deşi, cercetarea ştiinţifică asupra cauzelor criminalităţii 
făcuse progrese serioase în prima jumătate a secolului al XX-lea, rezultatele obţinute au fost 
luate în considerare, într-o mică măsură, în domeniul politicii penale, al mijloacelor şi metodelor 
concrete de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional. Astfel, reluând o idee a lui E. 
Ferri, criminologul francez J. Pinatel nota: „Ceea ce surprinde în ansamblul mijloacelor 
utilizate pentru a combate criminalitatea, este faptul că ele au fost puse în aplicare, fără să 
existe o veritabilă preocupare cu privire la natura şi cauzele acestui fenomen” [P. Bouzat, J. 
Pinatel, 1963, pag. 62]. Este meritul oamenilor de ştiinţă, penalişti şi criminologi, care au 
corectat această stare de fapt, insistând asupra necesităţii „concordanţei, dintre rezultatele 
ştiinţifice privind cercetările etiologice şi metodele de tratament şi resocializare a infractorilor, 
pe de o parte, şi sistemul justiţiei penale, pe de altă parte”. 

Actualmente, problemele criminalităţii şi justiţiei penale, preocupă cele mai înalte foruri 
mondiale, inclusiv O.N.U., care a constituit, în cadrul Consiliului Economic şi Social 
(ECOSOC) o secţie pentru justiţie penală şi combaterea criminalităţii1. Cu toate acestea, 

                                                            
1 Prin Rezoluţia Adunării Generale a O.N.U., nr. 46/152, din 18 decembrie 1991, a fost înfiinţată Comisia 

Naţiunilor Unite pentru Prevenirea Criminalităţii şi Justiţie Penală, formată din experţi, provenind din 40 de state 
membre, care discută şi fac recomandări privind politica penală. 
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modelele de politică penală, aplicate în diverse ţări, nu sunt şi nu pot fi identice. Ele depind de 
specificul politic, economic, social şi cultural, al fiecărei ţări în parte, de evoluţia istorică 
proprie, de contextul regional în care se află, precum şi de starea şi dinamica fenomenului 
infracţional, naţional şi transnaţional. 

 
1. Caracteristicile şi importanţa reacţiei sociale împotriva criminalităţii 
Conform opiniei specialiştilor, studiul criminalităţii trebuie făcut în întregul ei context 

social, deoarece „comportamentul criminal nu poate fi înţeles, dacă el nu este analizat şi în 
contextul reacţiei faţă de acesta, atât a celorlalţi membri ai societăţii, cât şi a autorităţilor” 
[Rudolf Steiner, 1998, pag. 62]. 

Conceptul de reacţie socială, combină două aspecte separate, respectiv: reacţia oficială a 
instituţiilor de control social şi a instituţiilor judiciare, pe de o parte, şi, în acelaşi timp, reacţiile 
personale ale indivizilor şi ale grupurilor sociale, pe de altă parte. 

Se are în vedere, în acest sens, în primul rând faptul că, indivizii şi grupurile îşi construiesc 
norme comportamentale, bazate pe propriile lor valori şi interese, astfel încât, ei reacţionează 
la anumite comportamente, care le violează normele şi valorile, deoarece le consideră deviante. 
În al doilea rând, indivizii şi grupurile care au norme şi valori comportamentale diferite, intră 
într-o competiţie, în care fiecare încearcă să îşi impună propriile norme, inclusiv în faţa 
instituţiilor de control social [A. Roth, 1986]. Succesul unuia sau altuia dintre indivizii şi 
grupurile aflate în această competiţie, este direct proporţional, cu gradul de putere, pe care îl 
posedă şi cu voinţa de folosire a acestei puteri. În al treilea rând, politicile oficiale, sunt rezultat 
al acestui conflict şi al procesului de compromisuri între grupuri [Alvin Toffler, 1996, pag. 205]. 

Deşi există o multitudine de teorii şi opinii, care susţin că, comportamentul uman este 
influenţat de impulsuri de natură socială, psihologică sau biologică, care îi determină pe oameni 
să comită fapte de natură infracţională, teoriile controlului social nu le agreează, acestea 
susţinând că „comportamentul criminal aparţine naturii umane, iar dacă nu ar exista 
constrângerea oferită de lege, omul ar comite infracţiuni în mod natural”. 

Teoria controlului social şi a reacţiei sociale împotriva criminalităţii, studiază acele 
tehnici şi strategii care reglează comportamentul uman şi îl conduce către conformare, către 
respect faţă de regulile sociale, fie că acesta comportă influenţe ale familiei şi şcolii, credinţe 
religioase, valori morale, prietenii etc. [Tudor Amza, 2002, pag. 440]. 

Valoarea controlului social şi a reacţiei sociale, constă în considerarea sa ca un  adevărat 
mecanism, după care societatea îşi ţine sub control membrii săi, astfel încât, controlul social 
ajunge să definească ce este comportamentul deviant, raportat la ce este bine şi ce este rău, 
inclusiv ce înseamnă încălcarea legii. În cadrul acestui mecanism social, de ţinere sub control a 
membrilor societăţii, legea, normele, obiceiurile, moravurile, etica şi morala, sunt considerate 
ca fiind forme ale controlului social, care impun diferite forme de reacţie socială, în cazul 
încălcării lor, prin neconformare. 

 
2. Modele de reacţie socială împotriva criminalităţii 
Reacţia socială împotriva criminalităţii, este asociată cu lupta împotriva criminalităţii, care 

trebuie să fie realizată prin mijloace specifice apărării unor valori sociale atât de importante 
ocrotite prin lege, respectiv prin mijloace juridice de drept penal şi procesual penal. 

Termenul de „reacţie”, desemnează, în condiţiile utilizării acestor mijloace juridice, atât un 
mod de a reacţiona al autorităţilor, de a răspunde la o acţiune neconformă normelor şi valorilor 
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societăţii, cât şi o contrareacţiune necesară din partea acestora, în sensul că, pentru a combate 
un rău, este necesar să lovească în izvoarele sale, adică în cauzele acelui rău. 

Principalele modele de reacţie socială la cere ne vom referi în continuare, sunt cele 
referitoare la: modelul represiv de reacţie socială, modelul preventiv de reacţie socială, modelul 
dual şi modelul curativ de reacţie socială. 

 
2.1. Modelul represiv de reacţie socială. Foarte mult timp, reacţia socială antiinfracţională 

a avut un caracter sancţionator, strict represiv. În acest sens, sunt relevante reglementările 
juridice inscripţionate, care confirmă evoluţia sancţiunilor sub forma unor cutume străvechi [E. 
H. Sutherland, D. R. Cressey, 1966], atât sub forma răzbunării private nelimitate, cât şi diferite 
forme ale răzbunării private limitate şi ale compoziţiei. O dovadă importantă, în acest sens, o 
reprezintă plăcuţele de ceramică de la Esnunna, aparţinând civilizaţiei summeriene, care, în 
opinia specialiştilor, ar avea o vechime de 7 milenii2, precum şi alte reglementări specifice ale 
acelor timpuri. 

Conform celor mai vechi cutume ale justiţiei private, se considera că, ofensa adusă unui 
individ se repercuta, în mod automat, şi asupra clanului din care făcea parte acel individ, astfel 
încât, responsabilitatea ripostei şi aplicării unei sancţiuni, aparţinea întregului grup din care 
făcea parte individul căruia i-a fost adusă ofensa. În mod similar, responsabilitatea individuală, 
pentru fapta comisă de un individ, devenea responsabilitate colectivă, astfel că responsabilitatea 
se răsfrângea asupra întregului clan din care făcea parte făptuitorul, clan care, sub imperiul 
acelor cutume, trebuia să suporte diferite sancţiuni, pentru fapta considerată ca fiind antisocială, 
comisă de către unul din membrii săi. 

Răzbunarea privată nelimitată, consta în aceea că, în conformitate cu acele cutume, reacţia 
socială primitivă era nelimitată, sancţiunea nefiind proporţională cu gravitatea faptei, ci mult 
mai dură. Ca urmare, în timp, întrucât excesele ripostei aveau un efect negativ concret, prin 
aceea că duceau la slăbirea forţei ofensive şi defensive a întregii comunităţi (ca urmare a 
eliminării membrilor săi), s-a impus necesitatea limitării răzbunării. 

Răzbunarea privată limitată, rod al cutumelor ulterioare, consta în restrângerea ripostei, 
de la nivelul grupului, care nu mai era considerat responsabil de fapta comisă de membrul său, 
numai asupra făptuitorului, în acest fel, pedeapsa aplicată fiind individualizată şi echivalentă cu 
răul provocat, fiind, în acelaşi timp, ţinută sub control de autoritatea centrală a comunităţii. 
Astfel, legea talionului, în care pedeapsa stabilită era echivalentă faptei, după principiul 
proporţionalităţii „dinte pentru dinte” şi „ochi pentru ochi”3, şi, mai târziu, compoziţia, constând 
în compensarea victimei în bani sau alte valori, în care un rol important revenea autorităţii, au 
constituit un progres juridic real [E. Ferri, 1940, pag. 8]. Însă, pentru ca această evoluţie să fie 
posibilă, a fost necesar ca justiţia penală să primească un adevărat caracter sacerdotal4 şi 
teocratic5, prin care se considera că autoritatea conducătorului militar şi religios emana de la 
divinitate. În condiţiile acestor reguli cutumiare, considerându-se că pedeapsa care trebuie să fie 
aplicată făptuitorului, reprezintă o „răzbunare divină”, conducătorul şi, mai târziu, judecătorul, 

                                                            
2 Codul din Esnunna, Codul lui Hammurabi, Legea celor XII Table, Ordonanţele regale egiptene etc. 
3 În acest sens, Legea lui Moise, în special în Deuteronom 19:17-21, includea următoarele pedepse: „viaţă pentru 

viaţă”, „ochi pentru ochi”, „dinte pentru dinte”, „mână pentru mână”, „picior pentru picior”, altfel spus, „măsură 
pentru măsură”. 

4 Sacerdotál adj. v. sacru, solemn, popesc, preoţesc. 
5 Teocraţíe, teocraţii, s. f. Formă de guvernământ caracteristică lumii antice, în care autoritatea, considerată ca 

emanând de la divinitate, este exercitată de preoţi; Din fr. théocratie. 
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putea impune aplicarea legii şi pedepsirea făptuitorului. În acest sens, este edificator „Codul lui 
Hammurabi”, cod care, fiind foarte apreciat la vremea sa, a fost preluat şi de alte legislaţii penale 
orientale, egiptene şi ebraice. 

Sistemele justiţiei penale pe continentul european, au fost marcate de evoluţia civilizaţiei 
antice din Grecia şi din Imperiul Roman. În acest sens, un rol important l-au avut legile penale 
ale Greciei, legi care au limitat puterea sacerdotală6, stabilind, în acelaşi timp, distincţia 
fundamentală între delictele publice şi cele private, justiţia penală fiind concepută ca o funcţie 
a suveranităţii statului [E. Ferri, 1940, pag. 10]. 

Represiunea etatizată, respectiv represiunea efectuată de către stat, prin instituţiile sale 
abilitate în acest scop, constituie ultima formă a reacţiei represive. În mod tradiţional, în cadrul 
represiunii etatizate, filosofii pedepsei susţin fie conceptul de „retributivism”, fie conceptul de 
„utilitarism”. În acest sens, represiunea statului a avut la bază, la începuturile sale, ideea de 
„justiţie retributivă”, ca o consecinţă logică a evoluţiei istorice în planul ideii de justiţie. Astfel, 
justiţia retributivă este o teorie care consideră că pedeapsa trebuie să fie proporţională cu crima, 
pentru a fi cel mai bun răspuns la crimă. Proporţionalitatea impune ca nivelul de solicitare al 
pedepsei, să fie scalat în raport cu gravitatea comportamentului infracţional7. Cu toate acestea, 
în opinia filosofilor pedepsei, justiţia retributivă trebuie să se deosebească de răzbunarea 
limitată, motiv pentru care pedeapsa aplicată nu trebuie să fie echivalentă cu crima comisă 
[Nozick Robert, 1981, pag. 366]8. Ca urmare, un sistem retributiv trebuie să pedepsească mai 
dur crima severă şi mai puţin dur crima minoră, concepţia retributivistă cu privire la modul de 
pedepsire, dur sau moale, în raport de gravitatea faptei, fiind o concepţie generală. Pentru 
retributivişti, privind în urmă, spre fapta comisă şi gravitatea acesteia, pedeapsa este justificată 
de crima care a fost comisă, fiind dispusă pentru a ispăşi răul făcut deja. Această concepţie a 
fost pusă la îndoială de filosoful grec Platon9 care a dezvoltat conceptul de utilitarism, 
considerând că pedeapsa nu poate fi justificată prin ea însăşi, numai ca reacţie la încălcarea legii, 
ci trebuie orientată către un scop viitor, care să prezinte utilitate socială şi care să constituie 
temeiul juridic şi filosofic al aplicării acesteia. Astfel, în viziunea lui Platon, scopul principal al 
pedepsei trebuia să fie prevenirea specială, ca efect intimidant al pedepsei în ceea ce priveşte 
autorul faptei, şi prevenirea generală, prin forţa exemplului, în ceea ce priveşte pe ceilalţi 
membri ai societăţii şi comunităţii. Platon distinge, de asemenea, între incorigibilul periculos şi 
care trebuie exilat într-un loc sălbatec, şi delincventul recuperabil, care trebuie reeducat prin 
pedeapsa cu închisoarea. Ideile novatoare ale lui Platon au influenţat puternic atât gândirea 
filosofică, cât şi evoluţia concepţiilor juridice ulterioare, până în perioada modernă. Pentru 
utilitarişti, privind înainte, spre scopul pedepsei, pedeapsa este anticipativă şi justificată de 
capacitatea pretinsă de a obţine beneficii sociale viitoare, constând în reducerea 
infracţionalităţii. 

Ideea de utilitate socială a pedepsei, a fost pusă în evidenţă şi la filosofii antici Aristotel şi 
Seneca, fiind reluată de iluminiştii francezi, care au făcut astfel posibilă consacrarea sa 

                                                            
6 În Sparta - Licurg (sec. al IX-lea î.e.n.), în Atena - Dracon (sec. al VII-lea î.e.n.) şi Solon (sec. al VI-lea î.e.n.). 
7 A se vedea: Cicero's De Legibus, 106 BC; Ronen Perry, The Role of Retributive Justice in the Common Law 

of Torts: A Descriptive Theory, 73 Tenn L. Rev 177 (2006) [Rolul justiţiei retributive în Legea comună a prejudiciilor: 
O teorie descriptivă, 73 Tenn L. Rev 177 (2006)]; Ronen Perry, The Third Form of Justice, 23 Canadian Journal of 
Law and Jurisprudence (2010) [A treia formă de Justiţie, Jurnalul canadian de drept şi jurisprudenţă nr. 23/2010]. 

8 În acest sens, Nozick Robert consideră că, spre deosebire de răzbunare, retributivismul este orientat asupra 
faptei şi are limite inerente, acesta nefiind personal şi neimplicând plăcere la suferinţa altora, având practic propriile 
standarde procedurale. 

9 Platon, Dialoguri, Protagoras, Paris, Editura Les Belles Lettres, 1966, 324,a.b. 
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remarcabilă în opera lui Cesare Bonesano, marchiz de Beccaria, fondatorul şcolii clasice în 
dreptul penal. Sintetizând gândirea filosofică a secolului său, în lucrarea sa intitulată „Dei delitti 
e delle pene” (Despre infracţiuni şi pedepse), apărută la Livorno, în anul 1764, Cesare Beccaria 
atacă arbitrariul şi corupţia din sistemul judiciar şi penitenciar, al epocii sale, militând pentru 
tratament judiciar egal şi pentru respectarea demnităţii fiinţei umane. În esenţă, şcoala clasică 
de drept penal a lui Beccaria, se baza pe teoria „liberului arbitru”, postulând următoarele 
principii: 1. toţi oamenii sunt egali în faţa legii; 2. omul este o fiinţă raţională, iar conduita sa 
este o operaţie controlată de raţiune; 3. trăind sub imperiul liberului său arbitru, omul trebuie 
să suporte consecinţele faptelor sale. Luând în considerare aceste trei principii, se poate aprecia 
că omul, comportându-se în conformitate cu propriile opţiuni, anticipează avantajele şi 
dezavantajele faptelor sale, reglându-şi conduita în funcţie de această evaluare. În consecinţă, şi 
societatea trebuie să reacţioneze prin fixarea unor pedepse juste şi severe, pedepse care să 
conducă la reducerea disponibilităţii indivizilor pentru săvârşirea faptelor penale. Pentru 
aceasta, în viziunea lui Beccaria, pedeapsa trebuie să fie proporţională cu gravitatea faptei, iar 
principalele atribute ale pedepsei trebuie să fie: „severitatea”, „certitudinea”, „celeritatea” şi 
„uniformitatea”, toate în scopul intimidării individuale şi colective. Luând în considerare 
aplicarea principiului pedepsei juste şi severe, Beccaria a militat împotriva pedepselor brutale 
şi infamante, considerând că infractorii îşi vor multiplica activitatea criminală, dacă îşi vor da 
seama că nu mai au nimic de pierdut. În acelaşi sens, Beccaria s-a pronunţat şi împotriva 
pedepsei cu moartea, apreciind că această măsură trebuie aplicată numai în cazuri de excepţie. 

Pentru aplicarea corectă a principiilor pe care le-a exprimat, Beccaria considera că este 
necesar să se aibă în vedere următoarele aspecte importante: 

a. codificarea riguroasă a delictelor şi pedepselor, necesitatea elaborării unui corp de legi 
scrise, clare şi accesibile; 

b. justificarea pedepsei, prin caracterul ei retributiv, descurajant şi, prin urmare, util pentru 
conservarea ordinii sociale; 

c. aplicarea unor pedepse moderate, dar sigure şi prompte; 
d. desfiinţarea pedepsei cu moartea; 
f. introducerea sistemului acuzator în procedura penală;  
g. necesitatea ca judecata şi probele să fie publice; 
h. desfiinţarea torturii ca procedeu de anchetă, ca mijloc de obţinere a probelor; 
i. necesitatea prevenirii delictelor; 
Prin ideile sale novatoare, Beccaria susţine că „pentru ca pedeapsa să nu constituie un act 

de violenţă împotriva cetăţeanului, pedeapsa trebuie să fie esenţialmente publică, promptă, 
necesară, cea mai slabă dintre pedepsele aplicabile în circumstanţele date, proporţională cu 
delictul şi stabilită prin lege”.  

Principiile stabilite de Beccaria au stat la baza şcolii clasice a dreptului penal, cea care a 
dominat ulterior, timp de un secol, gândirea şi practica juridico-penală. Astfel, legea penală 
franceză din 24 iulie 1790, Codul penal francez din anul 1810, Codul penal german din 1871 şi 
Codul penal italian din 1889, sunt fundamentate pe principiile şcolii clasice de drept penal. 

Teoria clasică formulată de Cesare Beccaria, a fost reluată şi întărită de filosoful britanic 
Jeremy Bentham, în concepţia căruia „ceea ce justifică pedeapsa este utilitatea acesteia sau, 
mai exact, necesitatea sa” [ J. Bentham, 1830], astfel încât, pentru a fi justificată, pedeapsa 
trebuie să aibă următoarele patru obiective importante: 1. prevenirea săvârşirii infracţiunilor; 
2. determinarea infractorului să comită o faptă mai puţin gravă, când prevenirea nu s-ar 
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realiza; 3. determinarea infractorului să nu folosească mai multă forţă, decât este necesar 
pentru săvârşirea faptei; 4. menţinerea fenomenului infracţional la un nivel cât mai scăzut. 

În opinia lui Enrico Ferri, şcoala clasică de drept penal „a fundamentat raţiunea şi a stabilit 
limitele dreptului statului de a pedepsi, a obţinut o îmblânzire generală a pedepselor, 
eliminându-le pe cele infamante şi a determinat legiferarea garanţiilor procesuale, în sensul 
respectării drepturilor acuzatului” [E. Ferri, 1940]. De asemenea, Ferri considera că această 
doctrină penală a avut şi unele limite, care au fost date de concentrarea exclusivă „asupra 
delictului şi asupra pedepsei, ca entitate juridică abstractă, izolată de omul care săvârşeşte un 
delict şi este condamnat, cât şi de mediul din care acesta provine şi în care se întoarce după 
executarea pedepsei”.  

 
2.2. Modelul preventiv de reacţie socială. Modelul preventiv de reacţie socială, are în 

vedere politica penală a statului şi a fost fundamentat de doctrina pozitivistă, apărută la sfârşitul 
secolului al XIX-lea, sub impactul teoriilor evoluţioniste şi deterministe. Fondatorul acestei 
doctrine a fost Enrico Ferri, jurist şi sociolog care, în teza sa de doctorat, intitulată „La teoria 
dell'imputabilita e la negazione del libero arbitrio”, publicată la Florenţa în anul 1878, a 
contestat virtuţile sistemului represiv, aşa cum era conceput de şcoala clasică. În concepţia lui 
Ferri, diferenţa dintre cele două doctrine nu rezultă din concluziile lor particulare care, uneori, 
pot fi asemănătoare. Diferenţa dintre modelul represiv şi modelul preventiv de reacţie socială, 
rezultă din metoda de analiză specifică fiecărui model, respectiv metoda deductivă, de logică 
abstractă, în cazul şcolii clasice a modelului represiv, şi metoda inductivă, specifică ştiinţelor 
experimentale, în cazul şcolii pozitiviste a modelului preventiv de reacţie socială. 

Principale teze ale şcolii pozitiviste, sunt următoarele: 
a. în faţa instanţei trebuie să primeze comportamentul infracţional şi nu actul incriminat; 
b. pentru a înţelege comportamentul infractorului, trebuie relevată şi influenţa factorilor 

ereditari şi de mediu, care i-au marcat evoluţia; 
c. trebuie înlăturată imaginea clasică a omului rezonabil, stăpân pe actele sale şi liber 

întotdeauna să aleagă între bine şi rău; 
d. infractorul trăieşte sub imperiul legilor naturale, pe care le poate descoperi numai ştiinţa, 

infractorul este determinat de aceste legi şi nu este întotdeauna liber să aleagă; 
e. justiţia trebuie să individualizeze pedeapsa, în funcţie de personalitatea infractorului şi 

de condiţiile concrete care au determinat producerea faptei antisociale; 
În condiţiile menţionate de aceste teze, pedeapsa constituie un mijloc de apărare socială 

cu caracter curativ, prin care se urmăreşte vindecarea infractorului. Astfel, în opinia lui Ferri, 
infracţiunea, înainte de a fi o entitate juridică, este un fenomen natural şi social, care trebuie 
prevenit, iar pentru realizarea prevenirii generale este suficientă certitudinea represiunii şi nu 
severitatea acesteia.  

Considerând că sistemul represiv şi sancţionator are o importanţă limitată în prevenirea 
criminalităţii, Ferri a susţinut necesitatea luării unor măsuri de ordin social şi economic, care să 
elimine sau să limiteze rolul factorilor care generează acest fenomen. Între aceste măsuri, pe 
care le-a numit substitutive penale, Ferri a inclus iluminatul străzilor, descentralizarea 
administrativă, reducerea timpului de lucru, reducerea consumului de alcool etc. 

Este apreciat de majoritatea specialiştilor în domeniu, faptul că, modelul preventiv de 
reacţie socială, propus de doctrina pozitivistă, constituie prima încercare de a preveni 
criminalitatea, prin metode care iau în considerare cunoaşterea ştiinţifică a cauzelor acestui 
fenomen, şi nu exclusiv prin metode punitive [Rodica Stănoiu, 2006]. 
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2.3. Modelul dual de reacţie socială/Doctrina apărării sociale. Principalele controverse 
şi idei dintre şcoala clasică şi şcoala pozitivistă, aşa cum au fost prezentate în mod sintetic, au 
stimulat continuu gândirea ştiinţifică în domeniul dreptului penal. Această luptă de idei a 
determinat apariţia unui nou curent, cel al apărării sociale, care îmbină cele două concepţii într-o 
nouă doctrină, potrivit căreia finalitatea dreptului penal o reprezintă apărarea socială, apărare 
care trebuie să se realizeze atât prin represiune, cât şi prin prevenire. După cel de-al doilea război 
mondial, datorită unor personalităţi de marcă, între care menţionăm pe Filippe Grammatica în 
Italia, Marc Ancel în Franţa şi Thorsten Sellin în S.U.A., se poate afirma că şcoala apărării 
sociale a luat o mai mare amploare. Menţionăm, de asemenea, şi pe fondatorii acestei doctrine, 
penaliştii Franz von Liszt şi Adolf Prins care, în lucrările lor, luând în considerare rezultatele 
studiilor criminologice, au declarat deschis faptul că „pedeapsa nu este singurul mijloc de luptă 
contra criminalităţii”. 

Baza teoretică a doctrinei apărării sociale, este explicată de Marc Ancel10, în lucrarea sa 
„La défense sociale nouvelle” (Noua apărare socială), care a apărut la Paris, în anul 1954, în 
care a făcut un examen critic al sistemului de protecţie socială antiinfracţională [Marc Ancel, 
1954]. Ancel a împărtăşit ideile din „revolta pozitivistă”, contra insuficienţei şi ineficacităţii 
sistemului clasic represiv, pe care îl caracteriza ca fiind „dogmatic, imobil şi ignorant faţă de 
realitatea infracţională”, considerând, în acelaşi timp, că este momentul unei politici 
anticriminale umaniste. Pentru a descifra realitatea infracţională, în viziunea lui Ancel, mişcarea 
„apărării sociale” trebuia să facă apel la ştiinţele naturale şi sociale, şi, de asemenea, să 
procedeze la o analiză riguroasă a activităţii instituţiilor cu atribuţii în combaterea infracţiunilor, 
în vederea identificării cauzelor şi remediilor unei criminalităţi aflate în continuă schimbare. În 
conformitate cu teoria lui Marc Ancel, ideile fundamentale ale doctrinei apărării sociale, sunt 
următoarele: 

a. „apărarea socială” reprezintă o concepţie generală de drept penal, care se referă la 
protecţia societăţii împotriva criminalităţii; 

b. „protecţia societăţii” trebuie să se realizeze prin măsuri penale şi extra-penale, de natură 
a neutraliza delincventul, fie prin aplicarea de metode curative şi educative, fie prin eliminare 
sau prin segregare; 

c. „apărarea socială” susţine politica penală care acordă prioritate prevenirii crimei şi 
tratamentului delincventului, având drept obiectiv resocializarea infractorului; 

d. resocializarea este considerată o rezultantă a procesului de umanizare a noilor legislaţii 
penale, care trebuie să facă apel la toate resursele individului, pentru a-i reda sensul valorilor 
morale şi încrederea în el însuşi; 

e. umanizarea dreptului penal şi procesual penal, se bazează pe cunoaşterea ştiinţifică atât 
a fenomenului infracţional, cât şi a personalităţii delincventului; 

Strălucitul criminolog canadian Denis Szabo, apreciază că „principiile promovate de 
şcoala apărării sociale, sunt generoase şi ţin seama de noile exigenţele ale unei justiţii 
moderne” [D. Szabo, 1965]. 

Meritul doctrinei criminologice a apărării sociale, constă în aceea că a adus în sfera de 
preocupare a dreptului penal, ideea prevenirii criminalităţii, ca modalitate de reacţie a 
societăţii împotriva fenomenului infracţional şi ideea individualizării pedepsei în raport cu 
persoana infractorului. De altfel, unul din obiectivele principale ale şcolii apărării sociale, 
                                                            

10 Marc Ancel (1902-1990), de origine franceză, a fost judecător şi teoretician în domeniul juridic, este autor al 
teoriei politicii penale numite „Noua Apărare Socială”, prin care este regândit întregul sistem de justiţie penală, cu 
luarea în considerare a apărării drepturilor omului. 
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respectiv acela de tratare şi resocializare a delincventului, a fost fundamentat ştiinţific şi de 
orientarea clinică din criminologie. 

În continuare, cele mai multe dintre teoriile criminologice au influenţat, în mare măsură, 
procesul complex de elaborare şi punere în aplicare a unor metode de tratament şi reeducare a 
condamnatului, precum şi programele de prevenire a criminalităţii. 

2.4. Modelul curativ de reacţie socială. Este cunoscut de către specialiştii în criminologie 
a faptului că, în general, dreptul penal şi sistemul justiţiei penale sunt instituţii cu caracter mai 
conservator şi mai puţin sensibile la teoriile vehiculate în doctrină. Diferitele modificări ale 
dreptului penal şi a politicii penale au intervenit, de regulă, atunci când necesitatea unor 
schimbări a fost evidentă, iar propunerile iniţiatorilor au fost foarte serios argumentate din punct 
de vedere juridic, consecinţele fiind analizate şi acceptate de marea majoritate a specialiştilor în 
domeniul de referinţă. Teoriile criminologice şi-au pus amprenta, cel mai frecvent, în ceea ce 
priveşte elaborarea şi punerea în aplicare a unor metode de tratament şi reeducare a infractorului, 
în timpul efectuării pedepsei de către acesta, precum şi cu privire la elaborarea unor programe 
de prevenire a fenomenului infracţional. 

Modelul curativ de reacţie socială, ca tendinţă non-represivă a politicii penale, a fost 
stimulat de evoluţiile criminologiei din a doua jumătate a secolului al XX-lea, evoluţii care au 
situat persoana infractorului în centrul preocupărilor criminologice, în scopul tratării şi 
resocializării acestuia, plecând de la următoarele constatări [R. M. Stănoiu, 1989, pag. 157]: 

a. modelul represiv de reacţie socială nu contribuie la prevenirea şi combaterea 
criminalităţii, întrucât nu ia în considerare cauzele acesteia; 

b. ideea individualizării tratamentului şi reeducării, acceptată teoretic, a fost insuficient 
transpusă în practică, datorită lipsei mijloacelor materiale; 

c. pedeapsa aplicată s-a dovedit a fi ineficientă în procesul de resocializare a infractorilor, 
întrucât unicul criteriu utilizat pentru individualizarea pedepsei a fost gravitatea faptei; 

d. varianta represivă nu oferă soluţii pentru reinserţia socială a condamnaţilor care, după 
ispăşirea pedepsei, se întorc în mediul lor de provenienţă, reluându-şi comportamentul 
antisocial; 

e. creşterea spectaculoasă a criminalităţii, este o dovadă a faptului că pedeapsa nu mai 
dispunea de capacitatea preventivă ca efect al intimidării; 

Deşi penaliştii de orientare clasică, represivă, au relevat pericolul pe care îl reprezintă 
„devalorizarea” pedepsei, câştigând tot mai mulţi adepţi, modelul curativ, de prevenire a 
criminalităţii prin reeducarea infractorului, s-a impus ca nou model de reacţie socială 
anti-infracţională, deoarece vizează: 

a. axarea politicii penale pe ideea de resocializare a infractorului; 
b. adoptarea unor noi metode de tratament, apte să contribuie la readaptarea şi reinserţia 

socială a individului; 
c. adoptarea unor tehnici de individualizare, menite să contribuie la creşterea eficienţei 

tratamentului, atât în momentul individualizării judiciare a sancţiunii, cât şi în perioada 
executării acesteia; 

d. adoptarea unui ansamblu de măsuri, de ordin social, economic, cultural etc, în scopul 
facilitării reinserţiei sociale, cât mai adecvate a infractorului, după executarea tratamentului; 

Principalele elemente care conturează formele de bază ale modelului curativ, sunt 
următoarele: 

a. Individualizarea. Această primă formă a modelului curativ, individualizarea, presupune 
realizarea unui examen al personalităţii infractorului, formularea unui diagnostic şi elaborarea 
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unui program de tratament în vederea resocializării lui. O primă etapă a tratamentului de 
resocializare a infractorului, o constituie individualizarea judiciară a pedepsei, pe baza 
examenului de personalitate a infractorului, fiind urmată de individualizarea tratamentului 
penitenciar, cu aceeaşi finalitate. Elaborarea tratamentului individual de resocializare, în 
conformitate cu rezultatele cercetărilor efectuate de criminologia clinică, are ca scop 
ameliorarea tendinţelor reacţionale ale infractorului, perfecţionarea aptitudinilor acestuia, 
reînnoirea motivaţiilor, modificarea atitudinilor şi comportamentelor sale. Aplicarea cu succes 
a acestui tip de tratament, presupune şi implicarea infractorului în procesul de resocializare, 
cooperarea sa la transformarea propriei personalităţi.  

b. Executarea sancţiunii cu închisoare în condiţii de semilibertate, ca modalitate de 
sancţionare non-represivă. Această formă a modelului curativ, a îmbrăcat forme diferite de la o 
ţară la alta. Ea se caracterizează prin faptul că, infractorul este lăsat în mediul său familial şi 
social, îşi păstrează locul de muncă, dar îşi petrece sfârşitul de săptămână şi concediul în 
penitenciar. 

c. Reforma sistemului penitenciar. Este o formă a modelului curativ, prin care se 
urmăreşte umanizarea regimului de executare în mediu închis şi realizarea unui tratament 
adecvat de resocializare a infractorului.  

d. Tratamentul post-penal. Ca formă a modelului curativ, tratamentul postpenal implică 
sprijinirea infractorului la ieşirea din penitenciar, pentru a evita situaţiile criminogene şi pentru 
a atenua procesul de stigmatizare. 

Modelul curativ de politică penală constituie un succes important al criminologiei 
tradiţionale. Nereuşitele care au apărut pe parcursul transpunerii tratamentului postpenal în 
realitate, nu se datorează lipsei fundamentului teoretic, ci condiţiilor politice, social-economice 
şi culturale specifice fiecărei ţări. 

 
3. Principalele tendinţe în politica penală a statelor  
În condiţiile amplificării continue a criminalităţii, ca urmare a globalizării accentuate, 

politica penală la nivelul tuturor statelor manifestă o tendinţă permanentă de armonizare 
internaţională, în plan legislativ, pentru creşterea eficienţei în combaterea criminalităţii şi în 
planul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. 

O importanţă decisivă în prefigurarea tendinţelor actuale şi de perspectivă în politica 
penală, revine congreselor specializate, organizate de Naţiunile Unite. La aceste congrese 
participă, în calitate de raportori ori de consultanţi, personalităţi din toate statele lumii, oameni 
de ştiinţă şi reprezentanţi ai puterii legislative şi executive. 

Principalele tendinţe care se pun în evidenţă în politica penală a statelor, în vederea 
combaterii eficiente a diferitelor forme de criminalitate, în funcţie de gravitatea şi pericolul 
social al acestora, sunt tendinţele represive, ca reacţie agresivă de apărare a societăţii şi 
tendinţele moderate, ca politică a bunului-simţ din partea societăţii. 

 
3.1. Tendinţa represivă, ca reacţie agresivă de apărare a societăţii. Adepţii tendinţei 

represive au fost şi sunt susţinuţi de realitatea infracţională concretă, de „explozia” criminalităţii 
din ţările occidentale, precum şi de tendinţa de universalizare a acestui fenomen. 

Conform principalilor adepţi ai acestei tendinţe, tendinţa represivă, constând într-o reacţie 
de apărare agresivă a societăţii, trebuie să se manifeste mai ales în cazul infracţiunilor cu grad 
de pericol ridicat, a infracţiunilor grave de crimă organizată, a infracţiunilor de corupţie comise 
de către funcţionarii publici, a infracţiunilor contra mediului înconjurător, precum şi în cazul 
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actelor de terorism. Pedeapsa, în asemenea cazuri, este menită să trezească conştiinţa 
criminalului şi să prevină comiterea de noi infracţiuni grave. Funcţia de prevenire a pedepsei, 
depinde nu de asprimea şi duritatea acesteia, ci de certitudinea şi inevitabilitatea pedepsei. De 
asemenea, în concepţia adepţilor acestei teorii, neaplicarea pedepsei, întârzierea aplicării şi 
executării pedepsei, determină pierderea autorităţii şi eficacităţii pedepsei. 

Nefiind, numaidecât, un partizan al măsurilor represive, Jean Pinatel recunoaşte însă că 
această tendinţă este oarecum justificată de creşterea gravă a infracţionalităţii, mai ales a celei 
săvârşite cu violenţă. Acest fapt, consideră Pinatel, trebuie să determine şi o reacţie agresivă de 
apărare din partea societăţii, reflectată în plan legislativ şi judiciar. În acelaşi timp însă, Pinatel, 
având în vedere şi reversul medaliei, atrage atenţia şi asupra marilor probleme pe care le ridică 
mediul penitenciar, în sensul că acesta se constituie într-o adevărată „şcoală a crimei”, din care 
infractorii ies mai versaţi, mai marcaţi psihic şi mai înrăiţi, astfel încât represiunea să nu îşi mai 
atingă adevăratul scop. 

 
3.2. Tendinţa moderată, ca politică de bun simţ a societăţii. Tendinţa moderată în politica 

penală, reprezintă o politică a bunului-simţ, care este dictată de ideea că, atât represiunea cea 
mai înaltă, cât şi renunţarea la sancţiunea penală, vor conduce la diferite dificultăţi, în atingerea 
scopului urmărit al pedepsei. Aşa cum sublinia C. Beccaria în lucrarea sa „Dei delitti et dele 
pene”, pedeapsa nu se poate justifica prin asprime, prin intimidare şi explicaţiune, ci prin 
utilitatea ei. Ca urmare, pedeapsa trebuie să se aplice nu pentru a ispăşi un rău făcut, infracţiunea, 
ci pentru împiedica alte rele, alte crime în viitor. 

Necesitatea manifestării acestei tendinţe, în activitatea instanţelor de judecată, a fost 
exprimată cu prilejul diferitelor congrese şi reuniuni internaţionale de specialitate, din ultimele 
două decenii. S-a susţinut, în diferite alocuţiuni ale participanţilor, că pedeapsa cu închisoarea 
ar trebui să fie aplicată cu moderaţie de către instanţe, cu preponderenţă în cazul săvârşirii unor 
infracţiuni grave, ori în situaţia în care subiecţii activi ai faptelor penale sunt delincvenţi 
incorigibili, astfel încât pedeapsa aplicată fără închisoare nu îşi poate atinge scopul urmărit. 

Punerea în valoare a tendinţei moderate, se poate manifesta prin crearea unor alternative 
viabile la pedeapsa închisorii, alternative pe baza cărora instanţele de judecată ar trebui să acorde 
o mai mare importanţă aplicării: 

a. avertismentului penal şi măsurilor de compensare a victimei; 
b. pedepsei pecuniare, atât a amenzii, cât şi a sancţiunii denumite „zile-amendă”; 
c. pedepselor care prevăd munca în folosul comunităţii, ori condamnarea la locul de 

muncă; 
d. limitării, suspendării, ori interzicerii unor drepturi, pe o perioadă limitată de timp; 
e. unor sancţiuni specifice modelului curativ, între care suspendarea executării pedepsei 

şi probaţiunea; 
f. unor modalităţi de executare a sancţiunii cu închisoarea, în „semilibertate” sau 

„semidetenţie”; 
g. unor măsuri de soluţionare a conflictelor penale pe alte căi decât cele obişnuite, cum ar 

fi medierea şi dejuridicizarea anumitor măsuri; 
Ceea ce este important de reţinut, considerăm că este faptul că, tendinţa moderată în politica 

penală, orientată pe ideea generoasă de alternativitate, poate oferi multiple soluţii viabile în 
activitatea de prevenire şi combatere a fenomenului infracţional. Însă, în acest sens, considerăm 
că este şi mai important modul în care acest model este transpus în practică de către instanţele 
de judecată, pentru atingerea scopului urmărit prin aplicarea diferitelor alternative, un rol 
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esenţial avându-l, atât nivelul resurselor alocate, cât şi nivelul de calificare a personalului din 
sistemul justiţiei penale. 

 
Concluzii 
Mai actuală ca în prezent teoria lui Beccaria nu a fost niciodată. Astfel, justiţia românească 

trebuie să reacţioneze ferm la fenomenele criminale care se manifestă prin fixarea unor pedepse 
juste şi severe, pedepse care să conducă la reducerea disponibilităţii indivizilor pentru săvârşirea 
faptelor penale, indiferent de funcţiile şi calităţile pe care le au aceştia în mod pasager la locul 
de muncă. Pentru aceasta, aşa cum aprecia şi Beccaria, pedeapsa trebuie să fie proporţională cu 
gravitatea faptei, iar principalele atribute ale pedepsei trebuie să fie: „severitatea”, 
„certitudinea”, „celeritatea” şi „uniformitatea”, toate în scopul intimidării individuale şi 
colective. 

Aşa cum sublinia C. Beccaria în lucrarea sa „Dei delitti et dele pene”, într-o societate 
modernă, aşa cum ne dorim să fie şi în România, pedeapsa nu se poate justifica prin asprime, 
prin intimidare şi explicaţiune, ci prin utilitatea ei. Ca urmare, şi JUSTIŢIA din România trebuie 
să aplice pedeapsa nu pentru a ispăşi un rău făcut, infracţiunea, ci pentru împiedica alte rele, alte 
crime în viitor. 

În acest sens, considerăm că instanţele de judecată trebuie să acorde o importanţă mai mare 
unor sancţiuni specifice modelului curativ, cum sunt suspendarea executării pedepsei şi 
probaţiunea, unor modalităţi de executare a sancţiunii cu închisoarea, în „semilibertate” sau 
„semidetenţie”, precum şi unor măsuri de soluţionare a conflictelor penale pe alte căi decât cele 
obişnuite, cum ar fi medierea şi dejuridicizarea anumitor măsuri. 
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Rezumat 
Audierea reprezintă cea mai răspândită activitate de urmărire penală, fiind un proces de 

comunicare între două sau mai multe persoane, în care sunt aplicate metode persuasive de convingere, 
inclusiv de natură psihologică, prin care persoana audiată conştientizează că organul de urmărire penală 
are suficiente probe în cauză. În cadrul audierilor persoanelor în orice cauză penală, pot fi clarificate 
diferite probleme care stau în faţa anchetatorului, încă din faza sesizării cum ar fi: fapta sesizată şi 
încadrarea juridică a acesteia, persoanele implicate în comiterea faptei, vinovăţia şi contribuţia acestora, 
mijloacele utilizate la săvârşirea faptei, caracterul şi mărimea prejudiciului cauzat prin infracţiune, 
cauzele care au favorizat săvârşirea infracţiunii, victima şi relaţiile dintre aceasta şi autori, martorii care 
pot da relaţii cu privire la diferite probleme care trebuie să fie lămurite etc. Prin această lucrare ne-am 
propus să studiem şi să prezentăm principalele reguli ce pot fi utilizate în materia audierii persoanelor 
care pot conduce cu succes la aflarea adevărului, în special cele referitoare la pregătirea activităţii de 
audiere. 

 
Cuvinte-cheie: infracţiune; audierea persoanelor; pregătirea audierii; reguli de audiere. 
 
Introducere 
Prin activităţile desfăşurate imediat după sesizarea referitoare la săvârşirea unei infracţiuni, 

se obţin parte din probele şi mijloacele de probă strict necesare documentării existenţei/inexistenţei 
unei fapte infracţionale, însă pentru aflarea adevărului, în orice cauză penală, se impune, fără 
niciun echivoc, să fie audiate diferite persoane, având în vedere calitatea procesuală a acestora. 
Mai mult, sunt cauze penale deschise în urma unor sesizări, în care orice analiză se face, se constată 
că singurele activităţi desfăşurate nu pot consta decât în audieri ale persoanelor, deoarece nu există 
posibilitatea efectuării unei cercetări la faţa locului, nu sunt obiecte sau înscrisuri de ridicat. 
Eventual, în funcţie de rezultatul audierilor persoanelor, dacă se constată că se impune pentru 
aflarea adevărului şi lămurirea cauzei, pot şi trebuie efectuate, prezentări ale persoanelor pentru 
recunoaştere din grup şi confruntări. În alte situaţii, în funcţie de rezultatul audierilor, pot fi ridicate 
obiecte şi înscrisuri sau pot fi solicitate şi efectuate percheziţii. 

Conform prevederilor procesual penale1, probele sunt supuse într-adevăr liberei aprecieri a 
organelor judiciare, dar în orice cauză penală trebuie să se asigure administrarea tuturor pro-
belor. În acest sens, pe timpul urmăririi penale sarcina probei aparţine în principal procurorului2, 
iar pe timpul judecăţii instanţa trebuie să asigure administrarea probelor pentru lămurirea 
completă a împrejurărilor cauzei în scopul aflării adevărului, cu respectarea deplină a legii3. În 
aceste condiţii, în opinia noastră, în orice cauză penală, procurorul trebuie să asigure 
administrarea tuturor probelor, inclusiv audierile tuturor persoanelor care rezultă în urma 

                                                            
1 Art. 103 alin. (1) din NCPP. 
2 Art. 99 alin. (1) din NCPP. 
3 Art. 349 alin. (1) din NCPP. 
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activităţilor desfăşurate pe timpul anchetei. Dar pentru aceasta, considerăm că este necesar ca 
procurorul, analizând cu continuitate sesizarea penală şi ulterior probele administrate, să fie în 
măsură să stabilească toate problemele pe care trebuie să le lămurească în cauză şi să stabilească 
şi să execute cu maximă responsabilitate toate activităţile necesare în vederea lămuririi acestora. 
Orice problemă ignorată şi neluată în calcul, din diverse motive (din neştiinţă, din rea-voinţă, 
intenţionat sau neintenţionat), ori luată în calcul şi nelămurită, conduce în mod inevitabil la erori 
judiciare şi, ceea ce este mai grav, la creşterea neîncrederii în actul de justiţie. 

Recunoscând importanţa audierii persoanelor, inclusiv legiuitorul în NCPP prevede că 
proba se obţine în procesul penal prin următoarele mijloace4: a) declaraţiile suspectului sau ale 
inculpatului; b) declaraţiile persoanei vătămate; c) declaraţiile părţii civile sau ale părţii 
responsabile civilmente; d) declaraţiile martorilor; e) înscrisuri, rapoarte de expertiză sau 
constatare, procese-verbale, fotografii, mijloace materiale de probă; f) orice alt mijloc de probă 
care nu este interzis prin lege; astfel primele referiri la obţinerea probelor au în vedere audieri 
ale persoanelor. 

Din punct de vedere al tacticii criminalisticii, ordinea în care are loc audierea persoanelor 
într-o cauză penală, de la sesizare şi până la soluţionare, este apreciată de organul de urmărire 
penală care o instrumentează. Însă, conform practicii judiciare, regula o reprezintă următoarea 
ordine de audiere a persoanelor: mai întâi persoana care a sesizat (victima sau denunţătorul), 
urmează persoanele menţionate în sesizare şi cele precizate în declaraţiile şi comunicările 
obţinute pe parcursul cercetărilor, pentru a asigura verificarea tuturor aspectelor şi afirmaţiilor, 
în final urmând a fi audiate persoanele suspecte.  

De la această regulă sunt şi excepţii, dar apreciem că ascultarea din start a suspectului, 
înaintea victimei sau a martorilor, nu poate fi utilă şi oportună pentru aflarea adevărului în cauza 
penală, deoarece principalele date cu valoare probatorie, în afara mijloacelor materiale de probă, 
nu pot veni decât de la victime şi martori, care astfel stau la baza formulării de ipoteze, versiuni 
şi probleme de lămurit, care în final vor putea fi clarificate prin audierea persoanelor, inclusiv a 
suspecţilor, precum şi prin administrarea oricăror alte mijloace de probă legale, fiecare din 
aceste probe neavând o valoare dinainte stabilită, aprecierea lor făcându-se liber de către 
organele judiciare.  

 
1. Reguli generale în materia audierii persoanelor 
Principalele reguli generale de care trebuie să se ţină cont cu ocazia audierii oricărei 

persoane sunt următoarele5: 
În cursul procesului penal, în condiţiile prevăzute de lege, pot fi audiate următoarele 

persoane: suspectul, inculpatul, persoana vătămată, partea civilă, partea responsabilă 
civilmente, martorii şi experţii. 

Ori de câte ori persoana audiată nu înţelege, nu vorbeşte sau nu se exprimă bine în limba 
română, audierea se face prin interpret. Interpretul poate fi desemnat de organele judiciare sau 
ales de părţi ori persoana vătămată, dintre interpreţii autorizaţi, potrivit legii. 

În mod excepţional, în situaţia în care se impune luarea urgentă a unei măsuri procesuale 
sau dacă nu se poate asigura un interpret autorizat, audierea poate avea loc în prezenţa oricărei 
persoane care poate comunica cu cel ascultat, organul judiciar având însă obligaţia de a relua 
audierea prin interpret imediat ce aceasta este posibilă. 

                                                            
4 Art. 97 alin. (2) din NCPP. 
5 Art. 104-106 din NCPP. 
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Dacă persoana audiată este surdă, mută sau surdo-mută, audierea se face cu participarea 
unei persoane care are capacitatea de a comunica prin limbajul special. În această situaţie 
comunicarea se poate face şi în scris. 

În cazuri excepţionale, dacă nu este prezentă o persoană autorizată care poate comunica 
prin limbajul special, iar comunicarea nu se poate realiza în scris, audierea persoanelor surde, 
mute sau surdo-mute se poate face cu ajutorul oricărei persoane care are aptitudini de 
comunicare, organul judiciar având însă obligaţia de a relua audierea prin persoană autorizată 
în limbaj special imediat ce aceasta este posibilă. 

Dacă, în timpul audierii unei persoane, aceasta prezintă semne vizibile de oboseală excesivă 
sau simptomele unei boli care îi afectează capacitatea fizică ori psihică de a participa la 
ascultare, organul judiciar trebuie să dispună întreruperea ascultării şi, dacă este cazul, trebuie 
să ia măsuri pentru ca persoana să fie consultată de un medic. 

Persoana aflată în detenţie poate fi audiată la locul de deţinere prin videoconferinţă, în 
cazuri excepţionale, şi numai dacă organul judiciar apreciază că aceasta nu aduce atingere bunei 
desfăşurări a procesului ori drepturilor şi intereselor părţilor. În acest caz, persoana ascultată 
aflându-se într-una din situaţiile de asistenţă juridică obligatorie, prevăzute de art. 90 din NCPP, 
ascultarea nu poate avea loc decât în prezenţa avocatului aflat şi el la locul de deţinere. 

 
2. Pregătirea în vederea ascultării persoanelor 
Obţinerea unor declaraţii complete şi sincere de la persoanele ascultate, care să fie utile, 

pertinente şi concludente pentru aflarea adevărului în cauza penală instrumentată, depinde în 
mare măsură de modul în care organele de urmărire penală realizează pregătirea pentru 
efectuarea ascultării fiecărei persoane, aceasta fiind o activitate obligatorie şi complexă. 

Pregătirea în vederea ascultării persoanelor este o activitate obligatorie, deoarece implică 
studierea atentă a materialelor din dosarul cauzei penale şi a legislaţiei specifice domeniului 
faptelor infracţionale cercetate, după caz, pentru a stabili problemele ce urmează a fi lămurite 
cu ocazia ascultării fiecăreia dintre persoane, a tacticii ce trebuie adoptată în vederea ascultării, 
inclusiv cu privire la momentul şi modul de folosire a probelor în ascultarea 
suspectului/inculpatului, precum şi pentru aprecierea şi evaluarea declaraţiilor obţinute în urma 
ascultării, prin ele însele, precum şi în contextul tuturor probelor şi mijloacelor de probă 
administrate până la momentul respectiv. 

De asemenea, pregătirea în vederea ascultării persoanelor este o activitate complexă, 
deoarece implică studiu şi experienţă în domeniul complex al psihologiei judiciare, pentru a 
sesiza încă pe timpul ascultării a momentelor de sinceritate sau minciună din partea persoanelor 
ascultate, precum şi a motivelor care le determină în acest sens, pentru a orienta ascultarea, prin 
diferite tactici, în realizarea scopului şi obiectivelor pentru care se face, în special pentru aflarea 
adevărului, în funcţie de particularităţile faptei infracţionale cercetate, de împrejurările comiterii 
acesteia, de personalitatea şi psihologia persoanei ascultate etc. 

În opinia noastră, demonstrată de practica judiciară, lipsa de pregătire pentru ascultarea 
persoanelor, ori pregătirea superficială în ascultarea oricăreia dintre persoane, poate avea 
consecinţe nefavorabile, concretizate în declaraţii incomplete şi de slabă calitate, care determină 
repetarea continuă a ascultării şi tergiversarea cercetărilor în cauzele penale, nelămurirea 
problemelor cauzei sub toate aspectele, conducând la o finalitate judiciară necorespunzătoare.  

Din punct de vedere tactic, principalele activităţi de pregătire în vederea ascultării 
persoanelor, sunt următoarele: - studierea materialelor de la dosarul cauzei; - studierea legislaţiei 
specifice domeniului faptelor infracţionale cercetate şi a literaturii juridice de specialitate; - 
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asigurarea cunoaşterii persoanei audiate; - întocmirea planului de ascultare; - stabilirea locului 
unde urmează a fi efectuată ascultarea; - citarea sau aducerea cu mandat a persoanei pentru a fi 
audiată; - asigurarea prezenţei apărătorului, interpretului, tutorelui, părintelui sau educatorului, 
după caz; - asigurarea condiţiilor în care urmează să se desfăşoare ascultarea. 

- studierea materialelor de la dosarul cauzei. Din experienţa pozitivă a organelor de 
urmărire penală rezultă, foarte clar şi fără echivoc, că audierea persoanelor în cauzele penale nu 
poate fi realizată complet şi în condiţii de exigenţă ştiinţifică, fără o cunoaştere temeinică bazată 
pe un studiu aprofundat a dosarului cauzei şi astfel, a tuturor probelor şi mijloacelor de probă 
pe care se bazează ancheta în acel dosar, până la efectuarea activităţii respective6. Pe baza 
studierii sistematice şi aprofundate a materialelor de la dosarul cauzei, urmează să se 
stabilească: - faptele sesizate şi toate activităţile iniţiale desfăşurate; - faptele infracţionale care 
formează obiectul cauzei penale şi încadrarea juridică a acestora; - probele şi mijloacele 
materiale de probă existente, precum şi valoarea acestora; - împrejurările comiterii faptelor 
respective; - persoanele care urmează a fi audiate în cauză şi calitatea pe care o au 
(victime/persoane vătămate, martori, experţi, suspecţi/inculpaţi, părţi civile, părţi responsabile 
civilmente); - problemele care urmează să fie lămurite cu fiecare dintre persoanele 
audiate; - întrebările ce urmează a fi puse fiecărei persoane ascultate în vederea lămuririi 
problemelor şi ordinea în care sunt puse întrebările; - ordinea în care trebuie să fie audiate 
persoanele în cauză; - participaţia, calitatea şi contribuţia fiecărui suspect/inculpat la comiterea 
faptei infracţionale; - modurile de operare folosite de către infractori; - prejudiciul creat prin 
infracţiune şi consecinţele faptei infracţionale; - posibilităţile de recuperare a prejudiciului creat 
prin infracţiune; - datele şi probele ce urmează a fi folosite în momentul ascultării, precum şi 
momentul, ordinea şi modul în care vor fi folosite; - tactica ce urmează a fi folosită pentru 
ascultarea persoanelor în funcţie de calitatea acestora în cauză şi de modul în care sunt cunoscute 
etc. Studiul materialului documentar de la dosarul cauzei trebuie făcut cu obiectivitate, atât cu 
observarea probelor în acuzare, cât şi a celor în apărare, precum şi a circumstanţelor atenuante 
sau agravante, după caz, referitoare la fiecare suspect/inculpat participant la săvârşirea faptei 
infracţionale. De asemenea, prin studierea atentă a dosarului cauzei, trebuie să se aibă în vedere 
cunoaşterea şi înţelegerea, corectă şi completă, a relaţiilor dintre fiecare din persoanele ascultate, 
respectiv dintre suspecţi/inculpaţi, precum şi a relaţiilor dintre fiecare suspect/inculpat şi fiecare 
dintre celelalte persoane ce urmează a fi ascultate (victime, martori), şi chiar a relaţiilor dintre 
victime şi martori, pentru a asigura înţelegerea, după caz, a diferitelor poziţii ale martorilor şi 

                                                            
6 În ceea ce priveşte cunoaşterea materialelor de la dosarul cauzei, aceasta nu ridică nicio problemă în cazul 

persoanelor care efectuează cercetări de la prima sesizare, pe tot parcursul anchetei. Cu toate acestea, şi în cazurile în 
care ancheta este preluată şi condusă de la început de aceeaşi persoană, periodic, cu ocazia efectuării altor activităţi, 
se impune studierea şi analiza materialelor de la dosar, pentru a trage concluziile care se impun referitoare la evoluţia 
şi perspectivele cercetărilor. Problema cea mai mare o reprezintă, însă, studiul dosarelor preluate de alte persoane, la 
un anumit moment al cercetărilor, în special al dosarelor cu zeci de volume şi mii de pagini. De asemenea, această 
problemă este şi la instanţe, judecătorii fiind obligaţi să studieze şi să tragă propriile concluzii în legătură cu cercetarea 
judecătorească, soluţia finală şi eventualele erori judiciare, dacă este cazul, fiind ale acestora. Asemenea dosare nu 
pot fi studiate în mod corespunzător în limite scurte de timp, aşa cum mai rezultă uneori din practica judiciară, când 
au fost şi adoptate soluţii care au ridicat numeroase suspiciuni în legătură cu magistraţii respectivi, cu buna lor 
credinţă, cu legalitatea şi temeinicia soluţiilor adoptate. În asemenea situaţii, apreciem că trebuie afectată o durată 
rezonabilă de timp, pentru studiul dosarelor şi extragerea problemelor pe care anchetatorul sau judecătorul consideră 
că trebuie să le lămurească din punctul său de vedere, ori pentru a asigura consolidarea probelor administrate, stabilind 
şi planul cu activităţile ce trebuie desfăşurate în continuare, cu un calendar de termene rezonabil, care să respecte şi 
termenele legale referitoare la măsurile preventive luate. 
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victimelor în cauza respectivă, inclusiv pentru desprinderea caracteristicilor de bază ale 
victimei, martorului, suspectului şi inculpatului din punct de vedere psihologic şi afectiv etc. 

- studierea legislaţiei specifice domeniului faptelor infracţionale cercetate şi a literaturii 
juridice de specialitate. Pe lângă studierea materialelor existente la dosarul cauzei, organele de 
urmărire penală trebuie să studieze şi alte materiale referitoare la literatura juridică de 
specialitate, precum şi la literatura din alte domenii de activitate, cu care are legătură cauza 
penală aflată în anchetă şi, implicit, activitatea infracţională, uneori deosebit de complexă, cum 
este aceea din domeniul criminalităţii economico-financiare, a criminalităţii organizate, a 
criminalităţii informatice etc. De asemenea, studierea practicii judiciare din domeniul 
infracţiunilor cercetate, oferă multiple posibilităţi de documentare cu privire la aspectele 
teoretice şi, mai ales, cele din practica judiciară a instanţelor de judecată în materie. În acest 
sens, un rol important îl au culegerile de practică judiciară a Tribunalelor, a Curţilor de Apel şi, 
în special, a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, precum şi, după caz, hotărârile Curţii 
Constituţionale şi cele ale Curţii Europene pentru Drepturile Omului (CEDO). Studierea 
literaturii din alte domenii de activitate, este extrem de utilă atunci când organul de urmărire 
penală trebuie să se documenteze şi cu privire la alte acte normative, precum şi cu privire la 
reglementările interne, referitoare la: - organizarea şi desfăşurarea activităţii societăţii, instituţiei 
sau organizaţiei implicate în cauză, în calitate de subiect activ sau pasiv al infracţiunii; - 
procesele din societatea, instituţia sau organizaţia respectivă, înlănţuirea dintre procese, precum 
şi persoanele care sunt responsabile de buna funcţionare a acelor procese; - atribuţiile de serviciu 
ale persoanelor responsabile, conform fişei postului; - relaţiile dintre furnizori şi beneficiari; - 
organizarea circuitului informaţional şi al actelor financiar-contabile, în raport cu prevederile 
legale în materie etc. Cunoaşterea materialului aflat la dosarul cauzei, a tuturor celorlalte 
reglementări legale în materie, a reglementărilor interne specifice organizaţiei, raportat la 
reglementările legale, precum şi a literaturii juridice de specialitate, aplicabile cazului aflat în 
instrumentare, conferă organului de urmărire penală, întotdeauna, o poziţie superioară în timpul 
audierii suspectului/inculpatului, ceea ce contribuie, în mod substanţial, la elucidarea temeinică 
a tuturor problemelor cauzei. În timpul studierii tuturor materialelor şi documentelor menţionate 
mai sus, este necesar şi util ca organele de urmărire penală să-şi noteze toate problemele pe care 
trebuie să le lămurească, persoanele cu care poate lămuri fiecare dintre probleme, întrebările pe 
care trebuie să le pună fiecărei persoane în acest scop, precum şi alte date şi informaţii care îi 
sunt necesare pentru întocmirea planului de ascultare pentru fiecare persoană în parte. 

- asigurarea cunoaşterii persoanei audiate. Pentru o mai bună stăpânire a datelor cauzei în 
vederea aflării adevărului, organele de urmărire penală trebuie să asigure o preocupare majoră 
şi pentru cunoaşterea trăsăturilor de personalitate şi a profilului psihic a persoanelor ascultate7, 
cu o notă aparte în ceea ce priveşte suspectul/inculpatul. În acest sens, avem în vedere faptul că 
activitatea de ascultare a suspectului/inculpatului, de cele mai multe ori, constituie o luptă 
acerbă, pe tărâm psihologic, între acesta şi anchetator, o adevărată luptă care se dă între bine 
(care, întotdeauna este anchetatorul de bună-credinţă) şi rău (care, în mod normal este considerat 
a fi suspectul/inculpatul, dar poate fi orice persoană ascultată, inclusiv, după caz, chiar şi 
anchetatorul de rea-credinţă). Pe parcursul acestei lupte, anchetatorul de bună-credinţă 

                                                            
7 Este de menţionat faptul că activitatea de cunoaştere a fiecărei persoane ce urmează a fi ascultată, indiferent 

de calitatea ei procesuală în cauză, prezintă o importanţă deosebită, deoarece de modul în care se realizează 
cunoaşterea, depinde succesul sau insuccesul audierii acelei persoane. În funcţie de datele obţinute ale cunoaşterii, pe 
parcursul ascultării persoanei respective, acestea sunt completate cu ocazia contactului nemijlocit dintre anchetator şi 
persoana audiată, astfel încât rezultatele ascultării să fie cele mai optim posibile cu privire la aflarea adevărului. 
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acţionează în limitele legii pentru a stabili realitatea faptelor, în timp ce suspectul/inculpatul 
încearcă, aproape întotdeauna, să ascundă ori, cel puţin, să diminueze participarea sa la 
săvârşirea infracţiunii. În cazul infracţiunilor economico-financiare, a infracţiunilor de corupţie 
şi de crimă organizată, cu siguranţă niciun suspect sau inculpat nu va recunoaşte că a comis cel 
puţin o simplă încălcare a legii, dar mai ales o infracţiune. Aflarea adevărului în orice cauză 
penală poate fi asigurată cu mai multă uşurinţă, numai atunci când anchetatorul posedă 
cunoştinţe teoretice şi experienţă practică în domeniul psihologiei judiciare, pentru a înţelege 
psihologia persoanei pe care o ascultă, asigurând luarea de măsuri din acest punct de vedere 
pentru cunoaşterea persoanelor ce vor fi ascultate. În funcţie de trăsăturile pozitive sau negative 
de caracter care sunt identificate, referitor la fiecare persoană ce urmează a fi ascultată, cum ar 
fi: conştiinciozitatea, sinceritatea, corectitudinea, sociabilitatea şi colaborarea, neglijenţa, 
nesinceritatea, duşmănia, ura, agresivitatea, individualismul, indiferenţa, orgoliul, mândria, 
îngâmfarea şi aroganţa, ori teama, apatia, timiditatea şi sentimentul inferiorităţii etc., 
anchetatorul trebuie să-şi formeze o imagine cât mai fidelă, cu privire la personalitatea fiecărei 
persoane ascultate şi, în raport cu această imagine, să formuleze şi să aleagă metoda cea mai 
bună, pentru a obţine declaraţii sincere şi complete. În cazul martorilor, în funcţie de problemele 
care trebuie lămurite în cauza instrumentată, cunoaşterea persoanelor poate avea în vedere 
inclusiv calitatea percepţiei şi memorării acestora, în funcţie de vârsta şi experienţa persoanelor, 
precum şi de influenţele exercitate de diverşi factori, de natură obiectivă (distanţa mare la care 
a avut loc percepţia, condiţiile meteo, intervalul scurt al percepţiei etc.) şi de natură subiectivă 
(deficienţe ale receptorilor perceptivi, fluctuaţii ale atenţiei, nivelul de dezvoltare a simţului de 
observaţie etc.), precum şi intervenţia unor stări afective prea îndelungate, cum sunt cele 
referitoare la: orgoliu, teamă, umilinţă, ameninţări, şantaje, neîncredere etc., care pot inhiba 
legăturile nervoase temporare, afectând procesul de memorare. De asemenea, în cazul 
suspecţilor/inculpaţilor, cunoaşterea tipului de temperament al acestora, a faptului că acesta este 
de tip coleric, sangvin, flegmatic sau melancolic, nu este lipsit de importanţă în organizarea 
anchetei şi în alegerea procedeelor tactice de ascultare. În funcţie de aceste elemente, atunci 
când infracţiunile au fost comise în participaţie, se poate stabili ordinea începerii ascultării 
suspecţilor/inculpaţilor, la care se are în vedere ca primele persoane audiate să fie persoanele 
care colaborează mai uşor cu anchetatorii şi care sunt considerate mai sincere. Pentru 
cunoaşterea caracterului şi personalităţii persoanelor ascultate, organele de urmărire penală au 
posibilităţi multiple. Date de acest gen se pot obţine pe mai multe căi, atât directe, cât şi 
indirecte. Pe cale directă, se pot obţine date: - prin audierea persoanelor, când fiecare audiere 
constituie un nou prilej de studiere a personalităţii acestora, observarea atentă fiind principalul 
mijloc de investigare psihologică, în cadrul căreia se pot evidenţia anumite trăsături de 
comportament, cum sunt cele de natura expresiilor emoţionale, a modului de gândire, a reacţiilor 
controlate sau nu etc.; - prin intermediul percheziţiilor efectuate. În acest caz se are în vedere 
observarea comportamentului suspectului/inculpatului pe timpul percheziţiei, inclusiv faţă de 
organul de urmărire penală. Se are în vedere felul în care acesta răspunde la întrebările care i se 
adresează, modul în care el reacţionează în momentul descoperirii bunurilor, înscrisurilor şi 
valorilor care fac obiectul percheziţiei. Toate faptele şi reacţiile suspectului/inculpatului pe 
timpul percheziţiei prefigurează, în general, poziţia pe care acesta o va adopta pe timpul 
cercetărilor, respectiv de a colabora sau nu cu organul de urmărire penală, de a fi sincer sau nu 
pe timpul anchetei; – prin reţinere şi conducere în faţa organului de urmărire penală, când 
poate fi observată atitudinea persoanelor respective faţă de membrii familiei sale, de vecini şi 
de anchetatori. În aceste condiţii, grija şi afecţiunea sau, brutalitatea ori indiferenţa, după caz, 
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cu care aceste persoane îşi privesc membrii familiei, vecinii şi anchetatorii constituie indicii 
importante, referitoare la personalitatea şi caracterul acestora, utile în desfăşurarea ulterioară a 
anchetei etc. Pe cale indirectă, se pot obţine date: – din investigaţii, cu privire la persoana 
ascultată, care pot consta în obţinerea de date şi informaţii despre aceasta, în mod organizat şi 
sistematic, de la vecini, prieteni, cunoscuţi, rude, colegi etc. În acest caz investigaţiile trebuie să 
asigure date şi informaţii referitoare la: identitate, domiciliile ocupate, stare civilă şi materială, 
familie şi relaţiile de familie, starea sănătăţii, studii, profesie, funcţii ocupate, comportamentul 
la locul de muncă şi în societate, anturaje, vicii, medii frecventate şi hobyuri etc. De asemenea, 
este necesar să se obţină date şi informaţii referitoare la diferite antecedente ale persoanelor 
ascultate şi, în mod special, cu privire la fapte şi comportamente ale acestora, precum şi poziţia 
pe care a adoptat-o anterior pe timpul altor audieri în care au fost implicate; – din date rezultate 
din cercetarea la faţa locului, se pot obţine informaţii din care pot fi desprinse unele trăsături 
comportamentale ale suspectului/inculpatului, referitor la: modul în care a fost concepută, 
pregătită şi săvârşită fapta, rolul acestuia în desfăşurarea activităţii ilicite, inclusiv în ceea ce 
priveşte ascunderea urmelor infracţiunii etc.; – din declaraţiile altor persoane ascultate (ale 
martorilor şi martorilor oculari, ale victimelor, precum şi din declaraţiile celorlalţi participanţi 
la săvârşirea infracţiunii); din verificări la cazierul judiciar şi  în evidenţele operative ale 
poliţiei; – din studierea  unor înscrisuri, ce emană de la persoanele ascultate, cum ar fi, memorii 
ori jurnale intime, din care pot fi trase concluzii utile cu privire la personalitatea şi caracterul 
acestora. Pe măsura obţinerii de date şi informaţii care asigură consolidarea cunoaşterii 
persoanelor ce urmează a fi ascultate, având în vedere rezultatele studiului dosarului, a legislaţiei 
aferente, a practicii judiciare etc., este necesar să se asigure pregătirea din timp a audierii 
acestora, prin fixarea, în scris şi mental, cât mai bine a problemelor care urmează să fie lămurite 
cu ocazia ascultării, precum şi a tacticii ce poate fi folosită la audierea fiecărei persoane, ţinând 
cont de personalitatea şi psihologia acestora şi de calitatea pe care o au în dosarul cauzei. În 
cazul suspecţilor/inculpaţilor, la pregătirea ascultării trebuie să se aibă în vedere şi materialul 
probator ce urmează a fi folosit în cursul audierii, în funcţie de particularităţile fiecărei 
infracţiuni şi de împrejurările comiterii faptei infracţionale. 

- întocmirea planului de ascultare. O bună pregătire a ascultării persoanelor în cauzele 
penale este reflectată de întocmirea planului de ascultare, dar mai ales de calitatea acestui plan. 
Calitatea planului de ascultare este pusă în evidenţă de rezultatele activităţilor prezentate mai 
sus (de studiul dosarului, de studiul legislaţiei aferente faptelor cercetate şi a practicii judiciare, 
de cunoaşterea persoanei ce urmează a fi ascultată etc.), un rol important avându-l în acest caz 
experienţa anchetatorului, responsabilitatea, tenacitatea şi buna-credinţă a acestuia. Astfel, ca 
urmare a activităţilor de pregătire a audierii, din etapa anterioară, în funcţie de experienţa 
anchetatorului, în mod obligatoriu trebuie să se întocmească câte un plan de ascultare pentru 
fiecare persoană ce urmează a fi ascultată8. Întocmirea planului de ascultare, la care elementul 
cel mai important îl reprezintă chestionarul cu întrebările care trebuie puse persoanei ascultate, 
are o importanţă deosebită în obţinerea succesului sau insuccesului ascultării persoanei 
respective. În primul rând planul de ascultare reprezintă corolarul întregii activităţi de pregătire 
                                                            

8 În practica judiciară, în funcţie de persoanele care efectuează cercetările, ideea întocmirii planului de ascultare 
uneori este admisă, alteori este criticată, deoarece nu se înţelege rolul şi importanţa unui asemenea plan, însă de cele 
mai multe ori datorită comodităţii de care se dă dovadă. Însă, în opinia celor mai mulţi specialişti ai domeniului, 
întocmirea planului de ascultare este obligatorie, în acesta trebuind să se ţină seama de toate aspectele cauzei, inclusiv 
de cele care par, la prima vedere, lipsite de importanţă, pentru că tratarea cu superficialitate ori omiterea unor 
amănunte, poate avea repercusiuni negative asupra soluţionării cazului. A se vedea în acest sens şi: Emilian Stancu, 
Tratat de criminalistică, Ediţia a IV-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007, p. 422. 
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a audierii unei persoane, care asigură cadrul propice pentru obţinerea unor declaraţii fidele şi 
complete. În al doilea rând, aşa cum se poate observa din practica judiciară aspru criticată în 
zilele noastre, este de menţionat faptul că, fără întocmirea planului de ascultare, este imposibil 
să poată fi lămurite toate aspectele cauzei penale, având în vedere complexitatea diferitelor 
cauze, determinată de natura faptelor infracţionale cercetate, de caracterul, personalitatea şi 
comportamentul persoanelor cercetate, de metodele şi mijloacele folosite de acestea la 
comiterea faptelor, de urmările şi consecinţele faptelor infracţionale etc. Ca urmare, nelămurirea 
tuturor aspectelor care pot fi lămurite încă de la prima audiere, determină repetarea la nesfârşit 
a audierilor, ceea ce ridică alte şi alte probleme, implicând din ce în ce mai multe suspiciuni, 
soluţionarea cauzei fiind astfel tergiversată, principiul celerităţii nemaifiind respectat. Pentru a 
fi complet şi de calitate, un plan de ascultare trebuie să conţină următoarele date şi 
informaţii: - date referitoare la faptele infracţionale ce fac obiectul cercetării şi natura 
activităţilor ilicite în cauză, inclusiv încadrarea juridică a acestora; - problemele ce urmează a 
fi lămurite cu ocazia ascultării persoanei; - materialul probator şi forţa probatorie a acestuia, 
ce poate fi folosit pe timpul ascultării; - ordinea în care vor fi administrate probele, pentru ca 
succesul audierii să fie deplin; - datele obţinute referitoare la cunoaşterea persoanei audiate, 
inclusiv cele privind atitudinea, comportamentul, personalitatea şi psihologia acesteia; -  tactica 
folosită pentru a crea momentele  operative oportune, în vederea utilizării şi administrării 
fiecărei probe9, având în vedere forţa probantă a acestora; - formularea întrebărilor într-o ordine 
logică şi cronologică, după caz, care să acopere toate aspectele ce rezultă din dosarul cauzei şi 
lămurirea tuturor problemelor şi împrejurărilor cauzei cercetate, ce ţin de persoana audiată. Din 
punct de vedere tactic, formularea întrebărilor trebuie făcută cu multă atenţie, în sensul că 
anchetatorul trebuie să ştie: ce să întrebe, cum să întrebe şi, mai ales, când să adreseze o anumită 
întrebare. În planul de ascultare nu pot fi formulate dinainte toate întrebările, deoarece nu pot fi 
prevăzute toate variantele de răspuns ale persoanelor ascultate. În aceste condiţii, după caz, 
poate fi anticipată şi formularea unor întrebări de rezervă, care pot fi adresate persoanelor 
ascultate în timpul ascultării, în raport cu apariţia unor situaţii şi răspunsuri ce pot fi previzibile 
anchetatorului, în raport cu reacţiile persoanei ascultate, inclusiv cu argumentele prezentate de 
aceasta. 

- stabilirea locului unde urmează a fi efectuată ascultarea. Alegerea locului unde urmează 
să fie efectuată ascultarea are o importanţă deosebită, deoarece trebuie să contribuie la crearea 
unei ambianţe propice desfăşurării în bune condiţii a ascultării. Încăperea unde are loc ascultarea 
trebuie să fie mobilată sobru, fără a avea tablouri şi fotomontaje pe pereţi care ar putea distrage 
atenţia persoanei pe timpul audierii. De asemenea, în camera unde se efectuează ascultarea 
persoanelor, nu trebuie să existe obiecte contondente, tăietoare sau înţepătoare care, lăsate la 
îndemâna acestora, într-un moment de neatenţie, le pot folosi împotriva anchetatorului sau 
pentru autolezionare. Nu se va permite persoanelor aflate la audiere să stea în zona vreunei 
ferestre, pentru a se evita trecerea la realizarea actului suicidar, din partea acestora. În locul unde 
se efectuează ascultarea trebuie restricţionat accesul altor persoane, deoarece acestea pot 
împiedica crearea momentelor psihologice, uneori strict necesare, menite să determine 
persoanele audiate să dea declaraţii complete, legate de faptele infracţionale cercetate. 

                                                            
9 Probele esenţiale, cheie, vor fi folosite numai în ultimă instanţă, după ce au fost epuizate, pe rând, celelalte 

probe, prin aceasta urmărind: - obţinerea de probe pertinente şi obiective, atât în acuzarea, cât şi în apărarea persoanei 
audiate în calitate de suspect/inculpat; - obţinerea de informaţii directe, privind buna sau reaua-credinţă a persoanei 
audiate şi, implicit, privind colaborarea acesteia în anchetă şi încrederea ce îi poate fi acordată; - stabilirea existenţei 
circumstanţelor personale, atenuante sau agravante, după caz etc.; 
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- citarea sau aducerea cu mandat a persoanei pentru a fi audiată. Citarea10 sau aducerea 
cu mandat11 a persoanei pentru a fi ascultată se face cu respectarea dispoziţiilor legale. 
Momentul înmânării citaţiei trebuie să fie ales, în funcţie de obiectul cauzei şi de complexitatea 
acesteia. Din punct de vedere tactic, este bine ca citaţia să fie înmânată, în ziua sau în seara zilei 
anterioare datei fixate pentru ascultare. Dacă în cauză sunt mai multe persoane care trebuie să 
fie ascultate, citarea acestora se face pentru ore diferite, de aşa manieră încât să se evite 
posibilitatea ca acestea să ia legătura între ele, înainte de a se prezenta la ascultare. Înainte de 
ascultare, persoanele care au ajuns la organul de urmărire penală vor fi puse să aştepte sub 
supraveghere, în încăperi diferite. Persoanele care au fost legal citat şi nu s-au prezentat la data 
fixată, pot fi aduse pe bază de mandat de aducere. În acelaşi fel se poate proceda şi atunci când 
se deţin date ori indicii, că suspectul/inculpatul intenţionează să se sustragă de la urmărirea 
penală, că acesta încearcă să zădărnicească aflarea adevărului, prin influenţarea martorilor şi 
experţilor, ori prin distrugerea sau alterarea mijloacelor materiale de probă etc. 

- asigurarea prezenţei apărătorului, interpretului, tutorelui, părintelui sau educatorului, 
după caz. Potrivit legii, dreptul la apărare este garantat în tot cursul procesului penal12. Deşi 
prezenţa apărătorului este obligatorie în situaţiile prevăzute de lege, din punct de vedere tactic 
este recomandat să nu se permită acestuia să intervină oricând în desfăşurarea ascultării, 
deoarece orice intervenţie, neautorizată de către anchetator, poate conduce la obstrucţionarea 
relatărilor persoanei ascultate, cu efecte negative în aflarea adevărului. Organul de urmărire 
penală are obligaţia de a asigura prezenţa apărătorului la data şi ora fixată pentru audiere, în 
cazurile în care asistenţa juridică este obligatorie, ori când persoana ascultată se află în stare de 
deţinere, chiar în altă cauză. De asemenea, prezenţa interpretului trebuie să fie asigurată ori de 
câte ori persoana care urmează să fie ascultată nu cunoaşte limba română ori nu se poate 
exprima13, cu scopul de a ajuta organul de urmărire penală să înţeleagă ceea ce declară acesta. 
În cazul minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani, ascultarea se poate face numai în prezenţa 
unuia dintre părinţi, a tutorelui, sau a persoanei ori a reprezentantului instituţiei căreia îi este 
încredinţat minorul spre creştere şi educare14. Din punct de vedere tactic, este indicat ca 
ascultarea minorului să se facă în prezenţa uneia dintre categoriile de persoane menţionate mai 
sus, pentru a preîntâmpina unele dificultăţi care pot apărea pe parcursul audierii, datorită 

                                                            
10 Chemarea unei persoane în faţa organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată se face prin citaţie 

scrisă. Citarea se poate face şi prin notă telefonică sau telegrafică, încheindu-se în acest sens un proces-verbal. A se 
vedea în acest sens, întrega procedură de citare şi de comunicare a actelor procedurale în art. 257-264 şi art 267 din 
NCPP. 

11 Art. 265 din NCPP. (1) O persoană poate fi adusă în faţa organului de urmărire penală sau a instanţei de 
judecată pe baza unui mandat de aducere, dacă, fiind anterior citată, nu s-a prezentat, în mod nejustificat, iar ascultarea 
ori prezenţa ei este necesară, sau dacă nu a fost posibilă comunicarea corespunzătoare a citaţiei şi împrejurările indică 
fără echivoc că persoana se sustrage de la primirea citaţiei. (2) Suspectul sau inculpatul poate fi adus cu mandat de 
aducere, chiar înainte de a fi fost chemat prin citaţie, dacă această măsură se impune în interesul rezolvării cauzei.  
A se vedea în acest sens, întrega procedură privind mandatul de aducere în art. 265-267 din NCPP. 

12 A se vedea art. 10 din NCPP. (1) Părţile şi subiecţii procesuali principali au dreptul de a se apăra ei înşişi sau 
de a fi asistaţi de avocat. (5) Organele judiciare au obligaţia de a asigura exercitarea deplină şi efectivă a dreptului la 
apărare de către părţi şi subiecţii procesuali principali în tot cursul procesului penal. (6) Dreptul la apărare trebuie 
exercitat cu bună-credinţă, potrivit scopului pentru care a fost recunoscut de lege. 

13 A se vedea art. 12 din NCPP. (3) Părţilor şi subiecţilor procesuali care nu vorbesc sau nu înţeleg limba română 
ori nu se pot exprima li se asigură, în mod gratuit, posibilitatea de a lua cunoştinţă de piesele dosarului, de a vorbi, 
precum şi de a pune concluzii în instanţă, prin interpret. În cazurile în care asistenţa juridică este obligatorie, 
suspectului sau inculpatului i se asigură în mod gratuit posibilitatea de a comunica, prin interpret, cu avocatul în 
vederea pregătirii audierii, a introducerii unei căi de atac sau a oricărei altei cereri ce ţine de soluţionarea cauzei. 

14 A se vedea art. 124 din NCPP. 
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trăsăturilor de personalitate proprii vârstei minorului. Eventualele dificultăţi pot fi înlăturate prin 
prezenţa persoanelor apropiate, care îl cunosc mai bine pe minor şi îl pot determina să adopte o 
poziţie sinceră, în raport cu obiectivele audierii. Dacă persoanele arătate mai sus nu pot fi 
prezente sau au calitatea de suspect, inculpat, persoană vătămată, parte civilă, parte responsabilă 
civilmente ori martor în cauză, ori există suspiciunea rezonabilă că pot influenţa declaraţia 
minorului, audierea acestuia poate avea loc în prezenţa unui reprezentant al autorităţii tutelare 
sau a unei rude cu capacitate deplină de exerciţiu, stabilite de organul judiciar. De asemenea, 
atunci când se consideră necesar, la cerere sau din oficiu, organul de urmărire penală sau 
instanţa, poate dispune ca la audierea martorului minor să asiste un psiholog. 

- asigurarea condiţiilor în care urmează să se desfăşoare ascultarea. În acest sens trebuie 
să se aibă în vedere asigurarea existenţei, la locul unde se desfăşoară ascultarea, a probelor şi 
mijloacelor de probă necesare prezentării persoanelor ascultate, dacă se impune şi în momentul 
în care se apreciază că se impune prezentarea lor. De asemenea, este necesar să fie asigurate 
toate mijloacele tehnice necesar a fi folosite pe parcursul ascultării, inclusiv a mijloacelor audio 
şi audiovideo de înregistrare, necesare după caz15. În mod normal, alături de toate acestea, în 
camera unde se desfăşoară audierea trebuie să mai existe dosarul cauzei şi planul de ascultare a 
persoanei audiate, colile de hârtie pentru consemnarea declaraţiei, formularele tipizate ale 
declaraţiei care urmează să fie completate, după caz, precum şi instrumentele de scris. Este 
indicat, ca dosarul cauzei, probele şi mijloacele materiale de probă să nu fie lăsate la vedere 
persoanelor ascultate. De asemenea, este indicat ca atunci când există date despre intenţiile 
agresive ale persoanei ascultate, să se asigure supravegherea atentă a acesteia, cu un alt coleg, 
pentru a se evita încercările lui de a ataca, de a-şi produce vătămări ori de a provoca alte 
incidente. 

 
3. Aprecierea valorii probatorii a declaraţiilor obţinute  
Aprecierea probelor administrate într-o cauză penală şi a valorii probatorii a acestora 

reprezintă momente importante ale procesului penal, deoarece întregul volum de muncă depus 
de organele judiciare se concretizează, în final, în soluţia ce va fi dată în urma acestor activităţi. 

În orice cauză penală, scopul principal pentru care trebuie examinate şi apreciate probele 
din punct de vedere a valorii lor probatorii, o reprezintă aflarea adevărului în acea cauză, ceea 
ce este determinant în adoptarea corectă a soluţiei juridice finale. 

Neavând o valoare dinainte stabilită prin lege, aprecierea valorii probatorii a declaraţiilor 
luate persoanelor ascultate constituie o parte a unui întreg, ce este reprezentat de aprecierea 
liberă a valorii întregului material probatoriu administrat în dosarul cauzei, atribut ce aparţine 
organelor judiciare.  

                                                            
15 A se vedea în acest sens: - art. 110 din NCPP, alin. (5) În cursul urmăririi penale, audierea suspectului sau 

inculpatului se înregistrează cu mijloace tehnice audio sau audiovideo. Atunci când înregistrarea nu este posibilă, 
acest lucru se consemnează în declaraţia suspectului sau inculpatului, cu indicarea concretă a motivului pentru care 
înregistrarea nu a fost posibilă; - art. 111 din NCPP, alin. (4) În cursul urmăririi penale, audierea persoanei vătămate 
se înregistrează prin mijloace tehnice audio sau audiovideo, atunci când organul de urmărire penală consideră necesar 
sau atunci când persoana vătămată a solicitat aceasta în mod expres, iar înregistrarea este posibilă; - art. 111 din NCPP 
alin. (8) Dacă persoana vătămată este minor, înregistrarea audierii acesteia prin mijloace tehnice audio sau audiovideo 
este obligatorie în toate cazurile. Atunci când înregistrarea nu este posibilă, acest lucru se consemnează în declaraţia 
persoanei vătămate, cu indicarea concretă a motivului pentru care înregistrarea nu a fost posibilă; - art. 123 din NCPP, 
alin. (2) În cursul urmăririi penale, audierea martorului se înregistrează prin mijloace tehnice audio sau audiovideo, 
dacă organul de urmărire penală consideră necesar sau dacă martorul solicită expres aceasta şi înregistrarea este 
posibilă; art. 129 din NCPP, alin. (4) Declaraţia martorului protejat se înregistrează prin mijloace tehnice video şi 
audio şi se redă integral în formă scrisă. 
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Încă de la început trebuie menţionat faptul că, aprecierea probelor şi a mijloacelor de probă 
în orice cauză penală, reprezintă un proces continuu, de la prima sesizare şi până la adoptarea 
soluţiei finale, definitivă şi irevocabilă. În tot cursul procesului penal, numărul total al 
activităţilor iniţiate şi desfăşurate, constituie tot atâtea motive de analiză şi apreciere a probelor 
potenţiale ce pot fi obţinute (în cazul iniţierii activităţilor de urmărire penală), precum şi a 
probelor obţinute şi a valorii probatorii a acestora în contextul tuturor probelor obţinute în cauză 
(în cazul activităţilor desfăşurate), cu care se pot sau nu corobora. Pe baza activităţilor desfă-
şurate şi a aprecierii valorii probelor administrate în mod eşalonat, încă de la început, 
anchetatorul trebuie să îşi construiască pas cu pas şi logica argumentaţiei, în legătură cu soluţia 
pe care o va adopta în final. Neefectuarea unor activităţi ce par a fi nesemnificative, orice eroare 
în activităţile desfăşurate, precum şi orice eroare de interpretare a valorii probelor administrate, 
în mod evident, creşte posibilitatea producerii unor erori judiciare, ce s-ar putea dovedi extrem 
de greu de înlăturat. 

Potrivit principiului liberei aprecieri a probelor de către organele judiciare, toate declaraţiile 
au aceeaşi forţă probantă ca şi celelalte mijloace de probă, ele putând servi la aflarea adevărului 
numai în măsura în care sunt coroborate cu alte probe. 

În ceea ce priveşte declaraţiile martorilor, practica judiciară evidenţiază că acestea au 
caracter relativ, declaraţia martorului trebuind apreciată în raport cu persoana care a depus 
mărturia, cu sursa din care provine informaţia martorului, cu aspectele la care se referă mărturia 
în raport cu problemele principale şi secundare care trebuie lămurite în cauză. Mai mult, 
caracterul relativ al declaraţiilor martorului poate avea ca principale cauze, imperfecţiunea 
organelor de simţ ale persoanei care dă declaraţia în calitate de martor (auzul, văzul, mirosul, 
pipăitul etc.), precum şi mulţi factori obiectivi şi subiectivi care exercită anumite influenţe 
asupra proceselor de percepţie, de memorare şi de redare a celor percepute. Principalele aspecte 
pe care organele judiciare trebuie să le aibă în vedere la aprecierea valorii probatorii a declaraţiei 
unei persoane, în calitatea ei de martor, sunt legate de aprecierea sincerităţii acelei persoane şi 
de aprecierea fidelităţii reproducerii de către aceasta a datelor cu privire la împrejurările 
comiterii faptei infracţionale şi la autorii acesteia. Primele elemente de convingere privind 
sinceritatea şi fidelitatea reproducerii de către martor, organele judiciare şi le pot face încă de 
pe timpul audierii acelei persoane, în urma răspunsurilor pe care le primesc la întrebările tot mai 
detaliate pe care le pun, ţinând cont de experienţa lor şi de regulile de tactică criminalistică pe 
care le respectă. Ulterior, pentru a se convinge complet de sinceritatea şi fidelitatea reproducerii, 
şi pentru a aprecia la modul cel mai corect valoarea probatorie a declaraţiei martorului, organele 
judiciare trebuie să identifice şi să desfăşoare şi alte activităţi prin care să verifice fiecare 
afirmaţie care este foarte importantă pentru coroborarea cu celelalte probe şi mijloace de probă 
ale cauzei cercetate. 

În aprecierea valorii probatorii a declaraţiei persoanei vătămate la aflarea adevărului, în 
funcţie de faptele infracţionale cercetate, organele judiciare trebuie să aibă în vedere că din punct 
de vedere subiectiv aceasta poate exagera ori ascunde diferite aspecte cu privire la natura 
faptelor comise de către făptuitor şi la descrierea acestora, cu privire la bunurile care fac obiectul 
faptelor infracţionale, la cantitatea şi valoarea acestora, cu privire la împrejurările comiterii 
faptelor, cu privire la relaţiile avute cu autorul faptelor şi la modul de operare a acestuia etc.  

Pentru a aprecia valoarea declaraţiei suspectului sau inculpatului, în conformitate cu 
prevederile legale16, organele judiciare trebuie să ţină cont de faptul că acesta are dreptul de a 

                                                            
16 Art. 83 lit. a) din NCPP. 
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nu da nicio declaraţie pe parcursul procesului penal. În cazul în care suspectul sau inculpatul 
acceptă şi dă declaraţii, acestea vor putea fi folosite ca mijloace de probă împotriva sa. Ca 
urmare, conform practicii judiciare, aprecierea valorii probatorii a declaraţiei suspectului sau 
inculpatului la aflarea adevărului, se poate face numai în măsura în care declaraţia acestuia se 
coroborează cu alte probe ale cauzei. 

 
Concluzii 
Având în vedere opiniile marilor specialişti, cu care suntem de acord, ascultarea 

persoanelor, în general, reprezintă activitatea procesual penală şi de tactică criminalistică, 
efectuată de organul de urmărire penală, în scopul stabilirii unor date cu valoare probatorie, 
necesare pentru aflarea adevărului în cauza care face obiectul cercetării penale. Şi acest aspect 
este cu atât mai valabil în zilele noastre, când nimeni, datorită dezvoltării fără precedent a 
ştiinţelor şi cunoaşterii, nu poate afirma că le ştie pe toate. Iar magistraţii, fiind cei care trebuie 
să probeze faptele penale infracţionale şi să administreze probatoriile în cauzele penale, cu atât 
mai mult, pentru a lămuri toate problemele trebuie să procedeze la ascultarea de persoane în 
aceste cauze. 

În general, majoritatea infracţiunilor sunt săvârşite sub semnul clandestinităţii, astfel că 
descoperirea şi administrarea probelor presupun o mare provocare din partea organelor de 
urmărire penală, ceea ce implică multă determinare şi responsabilitate juridică, însoţite de o 
muncă de înaltă calificare şi măiestrie profesională. 

Indiferent de soluţia adoptată, în final, probele administrate pe timpul urmăririi penale 
trebuie să elimine orice urmă de îndoială rezonabilă în legătură cu existenţa/inexistenţa 
infracţiunii cercetate, iar atunci când dispune o condamnare, instanţa să aibă convingerea că 
acuzaţia a fost dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilă17. Şi, ceea ce este foarte important, 
în documentele finale emise (ordonanţă, rechizitoriu, sentinţă), atât procurorul, cât şi 
judecătorul, trebuie să prezinte faptele infracţionale/neinfracţionale şi vinovăţia/nevinovăţia 
suspecţilor/inculpaţilor, cu trimitere la toate probele evaluate, inclusiv la declaraţiile persoanelor 
audiate cu respectarea principalelor reguli de tactică menţionate în prezenta lucrare. 
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Rezumat 
In cadrul acestui articol facem referire la noţiuni generale privind titlurile de credit şi criminalitatea 

acestora în România şi Republica Moldova. Prin titluri de credit putem înţelege o categorie de valori ce 
constă în înscrisuri sau documente care incorporează dreptul patrimonial prevăzut în ele astfel încât 
persoana care le deţine este şi titulara dreptului. Titlurile de credit sunt documente negociabile care 
permit titularilor să îşi exercite, la scadenţă, drepturile menţionate în cuprinsul acestora. Diversificarea 
şi implicit amplificarea fenomenului infracţional privind titlurile de credit în România şi Republica 
Moldova a determinat grupările infracţionale organizate să se extindă şi să comunice între ele mult mai 
eficient la nivel internaţional, prin utilizarea de aparatură electronică performantă. In aceste condiţii 
trebuie ca acest fenomen infracţional să fie combătut prin strategii bine stabilite şi implementate atât la 
nivel regional cât şi mondial. 

 
Cuvinte-cheie: titluri de credit; criminalitate; grup. 
 
Introducere 
Activitatea economică reclamă celeritate şi simplificare în circuitul mărfurilor şi al 

drepturilor şi obligaţiilor constituite asupra acestora. Vânzarea-cumpărarea de bunuri este 
realizată prin decalarea plăţii faţă de încheierea actului juridic şi predarea bunurilor. Această 
modalitate a obligaţiei de plată, termenul, semnifică in fapt o creditare pe termen scurt a 
cumpărătorului de către vânzător. 

Cele mai importante instrumente juridice prin care se realizează circuitul internaţional de 
bunuri, servicii şi lucrări sunt contractele şi titlurile de valoare. 

Titlurile de credit se exprimă prin înscrisuri care au rolul de a constitui drepturi fiind astfel 
un document constitutiv de drepturi încorporate în titlu. În cazul titlurilor de credit, dreptul 
subiectiv este încorporat în document; altfel spus, dreptul şi documentul se întrepătrund, astfel 
încât naşterea, transmiterea şi exercitarea acestui drept este necesară existenţa unui înscris. 

Titlurile de credit îndeplinesc un rol deosebit, ca instrumente de plată şi ca instrumente de 
credit. 

În contextul globalizării dar şi al extinderii Uniunii Europene în ultimii 10 ani fenomenul 
infracţional privind titlurile de credit în România şi Republica Moldova a crescut îngrijorător şi 
a determinat grupurile infracţionale organizate să se extindă şi să comunice între ele mult mai 
eficient la nivel internaţional prin utilizarea de aparatură electronică performantă. 



304 Devianţă şi criminalitate 

1. Noţiuni generale privind titlurile de credit şi cambia 
In ultimele decenii, datorită progresului tehnic, perfecţionarea mijloacelor de transport, 

stabilirii de relaţii multiple între state ca şi între comercianţi-persoane fizice sau juridice-de 
naţionalităţi diferite, comerţul internaţional a dobândit o dezvoltare fără precedent. In această 
situaţie nou creată, România şi Republica Moldova participă cu produsele sale într-o largă 
desfăşurare la circuitul mondial de valori materiale1. 

Cele mai importante instrumente juridice prin care se realizează circuitul internaţional de 
bunuri, servicii şi lucrări sunt contractele şi titlurile de valoare. Titlurile de valoare sunt utilizate 
in activitatea bancară, dar şi în afara acesteia2. 

In relaţiile comerciale internaţionale, vânzarea-cumpărarea constituie de asemenea un 
important instrument juridic3. Pe lângă aceste acte juridice de bază, numeroase altele, auxiliare, 
precum oferta, acceptarea, acreditivul, ordinul de îmbarcare, se integrează deopotrivă in 
dinamica activităţii economice4.  

Dintre toate instrumentele juridice de uz curent in comerţul internaţional, un loc tot atât de 
important ca şi contractele îl deţin înscrisurile denumite generic fie titluri de credit, fie titluri 
negociabile, fie titluri de valoare. Utilitatea economică vădită, frecvenţa şi multitudinea lor a 
îndreptăţit aprecierea larg răspândită că ele creează, dacă nu o avuţie nouă, cel puţin combinaţii 
noi ale acumulărilor imense de bunuri ce alcătuiesc prosperitatea fiecărei naţiuni: „ numai graţie 
titlurilor de credit lumea modernă a putut mobiliza propriile sale bogăţii, până ce acestea găsesc 
plasarea lor cea mai bună”5. 

Într-o opinie din doctrină reiese faptul că documentele constând in creanţe comerciale, care 
amână in timp plata datoriei şi care pot circula uşor, fiind negociabile, se numesc titluri de 
credit6. 

Modul de manifestare a relaţiilor în comerţul internaţional şi cooperarea economică şi 
tehnico-ştiinţifică internaţională, determină dezvoltarea economică la nivel mondial şi naţional7. 

Bunurile realizate de producători sunt destinate satisfacerii trebuinţelor celor care au nevoie 
de ele. Prin schimb, aceste bunuri trec, prin intermediul banilor, de la producători la 
consumatori. Diversitatea bunurilor care fac obiectul circulaţiei determină o varietate a formelor 
juridice prin care se realizează circulaţia. O formă juridică modernă a circulaţiei bunurilor o 
constituie circulaţia înscrisurilor (titlurilor) care încorporează anumite valori patrimoniale. 
Instituţionalizarea circulaţiei titlurilor reprezintă una dintre cele mai importante contribuţii ale 
dreptului la progresul activităţii comerciale moderne internaţionale8. 

 Toate înscrisurile reprezintă efecte de comerţ, iar dintre acestea, titlurile de credit sunt o 
categorie. In doctrina românească se consideră că termenul corect este cel de titluri de credit şi 
se precizează faptul că acesta este termenul utilizat de legiuitorul român pentru a desemna 
instrumente financiare diverse, instrumente care încorporează o valoare şi chiar tehnici 

                                                            
1 P.V. Pătrăşcanu şi O.Sachelarie, Titluri de credit în comerţul internaţional, Ed. Scrisul românesc, Craiova, 

1975,  p.5. 
2 A.D. Dumitrescu, Dreptul comerţului internaţional, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014, p.200-201. 
3 I.Macovei, Dreptul comerţului internaţional, vol.II, Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2009, p.3. 
4 O.Căpăţînă, B.Ştefănescu, Tratat de drept al comerţului internaţional, vol.II, Partea Specială, Bucureşti, 1987, 

p. 5. 
5 Ibidem, p.74.  
6 T.R. Popescu, Dreptul comerţului internaţional, Editura Didactica şi Pedagogica, Bucureşti, 1983, p.297. 
7 G. Moinescu, G. Buca, Dreptul comertului international, Editura Sitech, Craiova, 2009, p.7. 
8 S.D.Cărpenaru,Tratat de drept comercial român, conform noului Cod civil,  Editia a III-a revizuită, Editura 

Universul Juridic, Bucureşti, 2012, p. 602. 
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financiare. In sistemul juridic român, expresia „titlu de valoare” reprezintă produsul unei opere 
efectuate de doctrina românească şi străină care au elaborat un pachet de principii aplicabile 
unei întregi categorii de documente constatatoare de drepturi şi obligaţii. Titlurile de valoare 
sunt utilizate în activitatea bancară, dar şi în afara acesteia9. 

Titlurile de credit se exprimă prin înscrisuri care au rolul de a constitui drepturi fiind astfel 
un document constitutiv de drepturi încorporate în titlu. În cazul titlurilor de credit, dreptul 
subiectiv este încorporat în document; altfel spus, dreptul şi documentul se întrepătrund, astfel 
încât naşterea, transmiterea şi exercitarea acestui drept este necesară existenţa unui înscris. 
Dreptul nu există în afara înscrisului. În consecinţă, pentru dovedirea dreptului este necesar 
înscrisul care îl încorporează iar pentru obţinerea prestaţiei debitorului este necesară prezentarea 
documentului. Distrugerea înscrisului echivalează cu pierderea dreptului, iar transferarea 
înscrisului, cu observarea formelor legale, transferă şi dreptul. Ca efect al formalismului, titlul 
de credit trebuie să cuprindă anumite menţiuni obligatorii, enumerate legal, în absenţa cărora 
înscrisul nu are valoarea unui titlu de credit. Formalismul titlurilor de credit are, deci, un rol de 
protecţie a semnatarilor care se angajează precum şi a titularilor succesivi ai titlului, care pot 
verifica cu uşurinţă regularitatea formală a titlului10. 

Doctrina juridică română se află sub influenţa doctrinelor franceză şi italiană utilizând 
expresiile: „titlu de credit”, „titlu de valoare11„, „hârtie de valoare”. „efecte de comerţ”, 
„instrumente negociabile” sau „valori mobiliare”. Înscrisurile care permit titularului să-şi 
realizeze, la scadenţă, drepturile literale şi autonome menţionate în cuprinsul lor, se regăsesc 
sub diverse denumiri, în literatura noastră juridică: a) efecte de comerţ12; b) instrumente 
negociabile; c) valori mobiliare sau titluri de valoare. Unii autori disting între titlurile de credit 
şi efectele de comerţ în sensul că în categoria titlurilor de credit trebuie incluse valorile cuprinse 
într-un act care poate circula cu înlesnire şi cu care posesorul are drept la prestarea constând 
într-o sumă de bani, prestare care se execută doar prin reprezentarea şi remiterea titlurilor 
(poliţele, cecurile etc.), iar cea de-a doua categorie (efectele de comerţ) se referă la acele titluri 
care deşi circulă destul de uşor, au drept scop principal transmiterea proprietăţii mărfurilor, în 
timp ce procurarea creditului constituie un scop secundar. Astfel toate înscrisurile reprezintă 
efecte de comerţ, iar dintre acestea, titlurile de credit sunt o categorie. Alţi autori consideră că 
termenul corect este cel de „titluri de credit” şi precizează că acesta este termenul utilizat de 
legiuitorul român pentru a desemna instrumente financiare diverse, instrumente care 
încorporează o valoare şi chiar tehnici financiare. În sistemul juridic român, expresia „titlu de 
valoare” reprezintă produsul unei opere efectuate de doctrina românească şi străină care au  
elaborat un pachet de principii aplicabile unei întregi categorii de documente constatatoare de 
drepturi şi obligaţii. Titlurile de valoare sunt utilizate în activitatea bancară, dar şi în afara 
acesteia13. 

Activitatea economică reclamă celeritate şi simplificare în circuitul mărfurilor şi al 
drepturilor şi obligaţiilor constituite asupra acestora. Vânzarea - cumpărarea de bunuri este 
realizată prin decalarea plăţii faţă de încheierea actului juridic şi predarea bunurilor. Această 
modalitate a obligaţiei de plată, termenul, semnifică în fapt o creditare pe termen scurt a 

                                                            
9 A.D. Dumitrescu, Dreptul comerţului internaţional, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014, p.200-201. 
10 I. Schiau, Drept Comercial, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2009, p.528. 
11 M. Bratiş, Titluri de valoare comercială, In Revista de Drept Comercial nr. 5/2005, p.67. 
12 C. Gavalda, J. Stoufflet, Instruments de payment et de credit. Effets de commerce, cheque, carte de payment, 

transfert de fonds, Litec, Paris, 2001, p.7. 
13 A.D. Dumitrescu, Dreptul comerţului internaţional, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014, p.200-201. 
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cumpărătorului de către vânzător. Se naşte o creanţă a vânzătorului faţă de cumpărător, de natură 
contractuală14.  

Inovaţia titlurilor de credit constă în emiterea unor înscrisuri speciale constatatoare a 
creanţelor (care pot proveni precum în cazul anterior) şi asigurarea circulaţiei lor independent 
de raportul juridic din care provin şi într-un mod formalizat, dar simplificat(gir). În acest mod 
poziţia vânzătorului din exemplul anterior este mult uşurată. El poate transmite foarte uşor 
creanţa independentă constatată de titlul său, obţinând o refinanţare prin tehnica numită 
scontare, respectiv va obţine valoarea creanţei diminuată cu o taxă dată de perioada de timp 
până la scadenţă şi achitarea efectivă a creanţei. Circulaţia titlurilor în mod independent faţă de 
raportul juridic care are în conţinut dreptul transmis, dar mai ales simplificarea acestei circulaţii 
şi eliberarea ei de formalismul cesiunii de creanţă reprezintă avantaje foarte mari pentru 
activitatea economică. Eliberarea dreptului subiectiv de conţinutul raportului juridic din care a 
luat naştere şi circulaţia lui independentă este denumită în mod tradiţional încorporarea dreptului 
în titlu15. 

 În privinţa denumirii titlului independent relevat este folosită în mod tradiţional denumirea 
de titlu de credit. Faţă de existenţa unor specii de titluri care nu realizează efectiv funcţia 
economică a creditului, ci a plăţii, a fost propusă şi denumirea de titluri de valoare (comerciale). 
Deşi noţiunea de titlu de valoare se doreşte mai încăpătoare, cele două noţiuni sunt percepute 
de obicei ca interschimbabile şi sinonime. Titlul de credit este perceput în doctrină ca un înscris 
în temeiul căruia posesorul său legitim are dreptul să exercite, la o dată determinată, dreptul 
arătat în cuprinsul lui, sau ca documentul necesar şi suficient pentru obţinerea de la debitor a 
prestaţiei pe care acesta o cuprinde16.  

Titlurile de credit îndeplinesc un rol deosebit, ca instrumente de plată şi ca instrumente de 
credit. Instrument de plată a datoriilor în sume de bani. În loc să dea creditorului său o sumă de 
bani în numerar, debitorul îi dă o cambie sau un cec; creditorul, la rândul său, poate să-şi procure 
bani imediat, dând cecul unui terţ sau unei bănci (în acest din urmă caz este o operaţie de scont 
pentru care banca încasează dobândă). Aşadar, titlurile de credit au un rol asemănător biletelor 
de bancă, cu avantajul că prin ele se evită deplasarea de numerar. De asemenea titlul de credit 
poate fi un mijloc de credit. Purtătorul unui titlu de credit, pentru a obţine credit, remite altuia 
titlul, fie în plină proprietate, fie în gaj şi în acest mod obţine de îndată suma de bani prevăzută 
în titlu (mai puţin, eventual o sumă reţinută de cel care oferă suma în numerar), deci fără să mai 
aştepte ajungerea titlului la scadenţă. Cel care acordă acest avans(banca) cere pentru aceasta un 
titlu de credit la ordinul său (al băncii) la o anumită scadenţă. Dar nici banca nu este ţinută să 
aştepte ca titlul de credit să ajungă la scadenţă, ci ea îl poate pune imediat în circulaţie, fie că-l 
cedează altei bănci, încasând valoarea (mai puţin o mică sumă), fie că plăteşte cu acest titlu pe 
propriul său creditor. În acest mod, titlurile de credit servesc la mobilizarea creditelor17.  

 
2. Fenomenul infracţional privind titlurile de credit în România şi Republica Moldova 
Dezvoltarea sistemului bancar în România şi Republica Moldova a dus la extinderea şi 

generalizarea celei mai importante simplificări a relaţiilor de plăţi, la generalizarea decontărilor 
ca modalitate de efectuare a plăţilor. Mijloacele de plată reprezintă totalitatea posibilităţilor 

                                                            
14 A se vedea C. Gheorghe, Drept comercial român, Editura C.H.Beck, Bucuresti, 2013, p.652.. 
15 C. Gheorghe, Drept comercial român, Editura C.H.Beck, Bucuresti, 2013, p.652-653. 
16 Ibidem. 
17T.R. Popescu, Dreptul comerţului internaţional, Editura Didactica şi Pedagogica, Bucureşti, 1983,  Ibidem, 

p.300-301. 
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materiale prin care se poate lichida o creanţă. Modalităţile de plată constituie totalitatea 
mecanismelor prin care se poate transmite de la cumpărător la vânzător contravaloarea 
mărfurilor livrate, serviciilor prestate sau lucrărilor executate. Plăţile fără numerar sunt plăţile 
efectuate prin transfer (virament) în unitatea monetară naţională (leul românesc sau 
moldovenesc) sau în valută străină, fără a utiliza moneda în forma sa concretă (bilete de bancă 
şi monedă metalică). Documentele de plată sunt documentele în baza cărora sau prin 
intermediul cărora se execută (stinge) obligaţiuni băneşti conform prevederilor contractuale, 
actelor normative în vigoare.18  

Aceste sisteme şi modalităţi de plată în sistemul bancar pentru titlurile de credit au ajuns să 
fie fraudate la cote îngrijorătoare în ultimii 10 de ani. 

În contextul globalizării dar şi al extinderii Uniunii Europene în ultimii 10 ani fenomenul 
infracţional privind titlurile de credit în România şi Republica Moldova a luat un avânt 
extraordinar şi a determinat grupurile infracţionale organizate să se extindă şi să comunice între 
ele mult mai eficient la nivel internaţional prin utilizarea de aparatură electronică performantă. 
Observăm cum aceste titluri de credit cum ar fi cecul, cambia sau biletul la ordin sunt falsificate 
şi puse în circulaţie astfel încât anumite persoane fizice sau juridice ajung să fie înşelate sau 
prejudiciate. De asemenea sistemele informatice din cadrul anumitor instituţii bancare sau 
nebancare, societăţi comerciale sau companii multinaţionale atât din Europa, România cât şi din 
Republica Moldova ajung să fie vulnerabile în faţa acestui fenomen infracţional fără precedent 
ajungându-se la pagube importante.  

Considerăm că este momentul ca instituţiile şi organele abilitate să demareze acţiuni 
importante şi ample de contracarare al acestui fenomen infracţional care este în creştere. În 
momentul de faţă trebuiesc gândite strategii pe termen mediu şi lung de contracarare al acestui 
fenomen prin propuneri de modificare a legislaţiei naţionale şi internaţionale. De asemenea 
trebuiesc realizate colaborări mult mai strânse între Romania şi Republica Moldova între 
anumite instituţii şi organizaţii pentru a duce în cele din urmă la diminuarea acestui fenomen 
infracţional privind titlurile de credit. 

 
Concluzii 
Titlurile de credit se exprimă prin înscrisuri care au rolul de a constitui drepturi fiind astfel 

un document constitutiv de drepturi încorporate în titlu. În cazul titlurilor de credit, dreptul 
subiectiv este încorporat în document; altfel spus, dreptul şi documentul se întrepătrund, astfel 
încât naşterea, transmiterea şi exercitarea acestui drept este necesară existenţa unui înscris. 

Diversificarea şi implicit amplificarea fenomenului infracţional privind titlurile de credit în 
România şi Republica Moldova a determinat grupurile infracţionale organizate să se extindă şi 
să comunice între ele mult mai eficient la nivel internaţional prin utilizarea de aparatură 
electronică sofisticată. În aceste condiţii trebuie ca acest fenomen infracţional să fie combătut 
prin strategii bine stabilite şi implementate atât la nivel regional cât şi mondial. 
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Rezumat 
În acest articol facem referire la emiterea şi falsul cambiei în Republica Moldova şi România. 

Emiterea cambiei implică anumite raporturi juridice. Aceste raporturi juridice iau naştere prin 
manifestarea voinţei trăgătorului, trasului, beneficiarului, girantului, giratarului etc. Pentru a produce 
efecte juridice, pentru a da naştere la acte juridice, voinţa persoanelor respective trebuie să se manifeste 
în condiţiile legii. Problema falsului cambial are o importanţă deosebită întrucât documentul, prin 
declaraţiile încorporate în el condiţionează existenţa juridică şi eficacitatea obligaţiei. 

 
Cuvinte-cheie: emitere; cambia; fals. 
 
Introducere 
Cambia este completă şi formală, un titlu de credit la ordin, ce are in componenţa sa o 

obligaţie abstractă şi necondiţionată, comercială, şi autonomă, de plată a unei sume de bani şi ai 
cărei semnatari sunt ţinuţi în mod solidar, titlul fiind dat cu o anumită forţă procesuală. 

Ca orice titlu comercial de valoare, cambia are un caracter formal. Acest caracter trebuie 
înţeles sub un dublu aspect: cambia trebuie să îmbrace forma scrisă şi înscrisul să cuprindă în 
mod obligatoriu menţiunile prevăzute de lege. 

Problema falsului cambial are o importanţă deosebită întrucât documentul, prin declaraţiile 
încorporate în el condiţionează existenţa juridică şi eficacitatea obligaţiei. 

Falsul cambial se prezintă sub două aspecte: contrafacerea sau cambia falsă şi alterarea sau 
cambia falsificată. 

 
1. Precizări şi condiţii de formă 
Formalismul şi literalitatea declarată a titlurilor de valoare sunt confirmate prin anumite 

cerinţe stricte şi detaliate prevăzute de lege in privinţa cuprinsului şi formei înscrisului1. 
Cambia este un titlu de credit la ordin, complet şi formal, care cuprinde o obligaţie abstractă 

şi necondiţionată, comercială, şi autonomă, de plată a unei sume de bani şi ai cărei semnatari 
sunt ţinuţi în mod solidar, titlul fiind dat cu o anumită forţă procesuală. Cu alte cuvinte este 
înscrisul care cuprinde ordinul dat de o persoană numită trăgător, unei alte persoane numită tras 

                                                            
1 C. Gheorghe, Drept comercial roman, Editura C.H.Beck, Bucuresti, 2013, p.661. 
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de a plăti unei terţe persoane numită beneficiar, la scadenţa sau la ordinul acesteia o sumă de 
bani stabilită2. 

Emiterea cambiei implică anumite raporturi juridice. Aceste raporturi juridice iau naştere 
prin manifestarea voinţei trăgătorului, trasului, beneficiarului, girantului, giratarului etc. Pentru 
a produce efecte juridice, pentru a da naştere la acte juridice, voinţa persoanelor respective 
trebuie să se manifeste în condiţiile legii. 

 
2. Condiţiile de formă cerute pentru valabilitatea cambiei 
Principala reglementare a cambiei în Republica Moldova o reprezintă Legea cambiei din 

Republica Moldova nr. 1527-XII din 22.06.93, Monitor nr. 10 din 30.10.1993 iar în România o 
reprezintă Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin. 

Legea cambiei din Republica Moldova nr. 1527-XII din 22.06.93 şi Legea nr. 58/1934 din 
România asupra cambiei şi biletului la ordin cuprind anumite dispoziţii privind reprezentarea 
cambială, precum şi numeroase dispoziţii referitoare la condiţiile de formă ale cambiei. În 
absenţa unor dispoziţii speciale, condiţiile cerute pentru valabilitatea cambiei sunt cele 
reglementate în dreptul comun. 

Rigorismul cambial nu trebuie aplicat decât dacă voinţa exprimată în document este 
manifestată neechivoc. Condiţiile de formă impuse de lege nu sunt decât garanţii care prin 
combinaţia lor asigură existenţa acestei voinţe. 

Legea fixând condiţiile formale esenţiale pe care trebuie să le îndeplinească o cambie 
pentru a fi valabilă, îngrădeşte prin aceasta chiar libertatea părţilor care vor să se oblige cambial: 
ele nu pot da unui înscris efecte cambiale decât dacă adoptă formalismul impus de legiuitor. 

Ca orice titlu comercial de valoare, cambia are un caracter formal. Acest caracter trebuie 
înţeles sub un dublu aspect: cambia trebuie să îmbrace forma scrisă şi înscrisul să cuprindă în 
mod obligatoriu menţiunile prevăzute de lege. 

Legea cambiei din Republica Moldova nr. 1527-XII din 22.06.93 şi Legea nr. 58/1934 din 
România asupra cambiei şi biletului la ordin nu prevăd în mod expres condiţia formei scrise. 
Această condiţie este subînţeleasă de vreme ce art. 1 din Legea cambiei din Republica Moldova 
nr. 1527-XII din 22.06.93 şi art. 1 din Legea nr. 58/1934 din România se referă la „textul 
înscrisului”, iar cambia trebuie semnată şi poate fi transmisă prin gir tot prin semnătură. 

Cambia este un înscris sub semnătură privată3 având configurarea unei scrisori întocmite 
de trăgător şi adresată trasului. Nimic nu se opune ca înscrisul să fie autentic. 

Cambia poate fi scrisă în limba ţării unde se emite ori într-o limbă străină, indiferent dacă 
persoanele implicate cunosc ori nu această limbă.4 

O cambie poate fi scrisă de mână, bătută la maşină ori tipărită. Se admit şi formularele 
tipizate care se completează în spaţiile libere. În toate cazurile însă, semnătura trebuie să fie 
manuscrisă, adică să aparţină persoanei care semnează. 

Înscrisul cambial trebuie să cuprindă obligatoriu menţiunile prevăzute de Articolul 1 din 
Legea uniforma asupra cambiilor şi biletelor la ordin de la Geneva, 1930, art. 4 din Legea 
cambiei din Republica Moldova nr. 1527-XII din 22.06.93 şi art. 1, pct.1-8 din Legea  
nr. 58/1934 din România asupra cambiei şi biletului la ordin. Astfel,  

                                                            
2 A.D.Dumitrescu, Dreptul comerţului internaţional,  Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2014, p.215. 
3 St. Mihăila, A.D. Dumitrescu, Drept comercial român, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2013, p.278. 
4 Stanciu D.Carpenaru, Drept comercial roman, Editia a-IV-a, Editura All Beck, Bucuresti, 2002,  p.518 
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„Cambia cuprinde:  
 Denumirea de cambie trecută în însuşi textul titlului şi exprimată în limba întrebuinţată 

pentru redactarea acestui titlu. 
 Ordinul necondiţionat de a plăti o sumă determinată. 
 Numele aceluia care trebuie să plătească (tras) 
 Arătarea scadenţei. 
 Arătarea locului unde trebuie făcută plata5. 
 Numele acelui căruia sau la ordinul căreia trebuie făcută plata. 
 Arătarea datei şi locului emiterii. 
 Semnătura celui care emite cambia (trăgător)6.” 
Menţiunile se introduc în titlu cu respectarea a două reguli, şi anume: regula certitudinii 

care prevede că indicaţiile trebuie să fie certe şi coerente, fără a prezenta o anumită ordine, şi 
regula suficienţei care presupune că indicaţiile trebuie să conţină toate informaţiile necesare. 

Denumirea de cambie. Potrivit legii, înscrisul trebuie să cuprindă denumirea de cambie „în 
însuşi textul titlului” şi exprimată in limba întrebuinţată pentru redactarea acestui titlu7. Cambia 
deosebindu-se de celelalte titluri la ordin prin rigoarea efectelor sale, trebuie să se deosebească 
de ele şi din punct de vedere exterior. Această cerinţă este menită să atragă atenţia celui care 
semnează asupra naturii obligaţiei ce îşi asumă şi asupra efectelor (ictu oculi).  

Întrucât legea impune ca în înscris să fie inclusă menţiunea de cambie, înseamnă că nu sunt 
admise expresii echivalente. În consecinţă, nu ar putea fi folosite noţiunile de „trată” sau 
„poliţă”, care erau folosite de reglementările anterioare, chiar dacă în trecut erau larg cunoscute. 

Denumirea de cambie trebuie exprimată în limba folosită pentru redactarea înscrisului.8 Nu 
va fi însă nulă cambia în care o parte din contextul titlului a fost redactat într-o altă limbă, dacă 
ordinul de plată şi denumirea de cambie sunt scrise în aceeaşi limbă. Scopul urmărit de legiuitor 
a fost atins, întrucât există astfel legătura între ordinul de plată şi denumirea de cambie. 

Ordinul necondiţionat de plată a unei sume de bani determinată. Înscrisul trebuie să 
cuprindă ordinul pe care trăgătorul îl dă trasului de a plăti beneficiarului o sumă de bani 
determinată. 

Legea nu prevede termenii care trebuie folosiţi. Ceea ce trebuie să rezulte din cambie este 
conţinutul unei voinţe, care să fie un ordin sau o cerere adresată trasului. În consecinţă, ordinul 
de plată trebuie exprimat sub forma unui ordin propriu-zis („plătiţi”, „veţi plăti”) sau în altă 
formă „mai politicoasă”, „vă rog să plătiţi”, „vă autorizez să plătiţi” etc. În toate cazurile, ordinul 
trebuie să fie clar şi precis deci să cuprindă contradicţii, deoarece nu pot fi folosite alte înscrisuri 
pentru interpretarea înscrisului cambial. 

Legea prevede expres că ordinul trebuie să fie necondiţionat. Orice condiţie ori contra-
prestaţie care afectează ordinul de plată atrage nulitatea cambiei. Voinţa de a se obliga cambial 
este incompatibilă cu voinţa de a se obliga sub condiţie, deci nu va fi vorba de cambii atunci 
când se va realiza o astfel de situaţie. 

Ordinul trebuie să privească plata unei sume de bani determinată. Deci, se are în vedere o 
plată efectivă ce urmează a se face de către tras. Această plată trebuie să aibă ca obiect numai o 
sumă de bani şi într-un cuantum determinat. În afară de indicarea sumei, trebuie să se precizeze 
felul monedei. Fără această precizare cambia este lovită de nulitate. Este nulă cambia în care se 

                                                            
5 M. Ionescu, B. Bonica, Cecul şi biletul la ordin, Editura Moroşan, Bucuresti, 2013, p. 293.  
6 Ibidem. 
7 C. Gheorghe, Drept comercial roman, Editura C.H.Beck, Bucuresti, 2013, p.662. 
8Stanciu D.Cărpenaru, Drept comercial român, Editia a-IV-a, Editura All Beck, Bucureşti, 2002,  p.519 
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face trimitere la raporturile dintre părţi: „plătiţi ceea ce îmi datoraţi” sau „plătiţi atât la sută din 
beneficiul întreprinderii” sau „plătiţi soldul contului curent”, sau în care ar fi indicată o sumă cu 
aproximaţie sau o sumă cuprinsă între un minimum şi un maximum sau într-un mod alternativ. 

Pentru a fi îndeplinită cerinţa legii pe lângă cifra care indică suma va trebui să se arate şi 
felul monedei. Nu s-ar putea împlini lipsa indicării monedei pe cale de interpretare, din 
împrejurarea că titlul este redactat într-o anumită limbă şi că plata urmează să se facă în ţara 
respectivă. 

Dacă suma de bani a fost arătată în cifre şi în litere, în caz de neconcordanţă între ele 
prevalează suma arătată în litere (prevede art. 8 din Legea cambiei din Republica Moldova  
nr. 1527-XII din 22.06.93 şi art. 6 din Legea nr. 58/1934 din România asupra cambiei şi biletului 
la ordin). Se derogă, astfel, de la principiile dreptului comun, conform căruia ar fi fost luată în 
considerare suma cea mai mică - adică sarcina cea mai uşoară pentru debitor. S-a considerat, 
desigur, mai probabil că eroarea să se strecoare la scrierea sumei în cifre. Când însă suma este 
repetată de mai multe ori în cifre sau de mai multe ori în litere în acest caz este valabilă suma 
mai mică. 

Indicarea numelui trasului. Legea cere ca înscrisul să prevadă numele persoanei care trebuie 
să execute plata adică numele trasului. Se are în vedere numele şi prenumele persoanei fizice 
sau, după caz, denumirea (firma) persoanei juridice. În cazul neindicării trasului, cambia este 
lovită de nulitate. Art. 4 din Legea cambiei din Republica Moldova nr. 1527-XII din 22.06.93 
şi Legea nr. 58/1934 din România asupra cambiei şi biletului la ordin prin art. 8 se ocupă de 
semnăturile persoanelor fizice şi prevede că ele trebuie să cuprindă numele şi prenumele celui 
care se obligă. 

În calitate de tras poate fi indicată orice persoană fizică sau juridică. În practică, la indicarea 
trasului sunt avute în vedere raporturile fundamentale. 

Potrivit legii, în calitate de tras poate fi indicat însuşi trăgătorul (art. 3 din Legea nr. 58/1934 
din România asupra cambiei şi biletului la ordin şi art. 1 din Legea cambiei din Republica 
Moldova nr. 1527-XII din 22.06.93). 

Legea permite şi posibilitatea indicării mai multor persoane în calitate de tras, dar în mod 
cumulativ, adică numai dacă fiecare din aceste persoane acceptă plata întregii sume (obligaţie 
solidară). Nu se admite indicarea alternativă a mai multor traşi deoarece se creează o nesiguranţă 
în privinţa plăţii cambiei. Trebuie arătat că indicarea unei persoane în calitate de tras nu creează 
prin acest fapt obligaţia persoanei în cauză de a plăti suma de bani. Această obligaţie se naşte 
numai în momentul acceptării cambiei. Din momentul acceptării cambiei, trasul devine obligat 
cambial în calitate de debitor principal al cambiei. 

În literatura juridică se admite că poate fi indicat ca tras însuşi beneficiarul titlului. 
Argumentarea celor care neagă valabilitatea unui asemenea titlu porneşte de la premisa 
imposibilităţii unei obligaţii către sine însuşi. Însă ceea ce trebuie luat în consideraţie este 
eficacitatea literală a documentului precum şi obligaţia specifică pe care şi-o asumă trăgătorul. 
Astfel de cambii au o valoare în graficul bancar. Dacă banca beneficiară nu primeşte valuta, 
poate să refuze acceptarea şi să-l acţioneze pe trăgător. 

 
3. Cambii defectuoase. Falsul 
Cambii defectuoase. Există situaţii în care o cambie este completă în momentul emiterii ei, 

dar devine incompletă ulterior, prin ştergerea unei menţiuni esenţiale, fie înainte de predare, fie 
în momentul circulaţiei. În acest caz cambia îşi pierde valabilitatea. 
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Câtă vreme cambia se mai află în posesia trăgătorului, distrugerea titlului sau ştergerea unei 
menţiuni esenţiale constituie manifestarea voinţei trăgătorului de a revoca declararea cambială.  

Distrugerea aparenţei şi a formei cambiale este, de altfel, singurul mod de revocare a 
creanţei cambiale, neputându-se realiza revocarea prin manifestarea voinţei de a revoca, chiar 
dacă este făcută în mod public şi formal. Distrugerea cambiei ori ştergerea sau radierea uneia 
din menţiunile esenţiale poate deveni un act ilicit după ce cambia a ieşit din posesia 
subscriitorului. Posesorul titlului are dreptul să facă dovada actului ilicit, reînviind astfel creanţa 
cambială. Sarcina probei incumbă totdeauna posesorului. 

Posesorul titlului poate şi el să distrugă titlul prin rupere anulare sau ştergerea totală a 
cuprinsului ori a unor menţiuni esenţiale. Această acţiune poate fi rezultatul voinţei posesorului 
sau al unor împrejurări accidentale. În prima situaţie ea are ca efect stingerea creanţei. Intenţia 
este presupusă, până la proba contrară. Dacă posesorul reuşeşte să răstoarne prezumţia dovedind 
lipsa de intenţie, el poate exercita drepturile decurgând din titlu. Dar posesorul nu este în drept 
să înlăture el singur consecinţele ştergerii cuprinsului titlului sau a unei menţiuni, scriind pe 
titlu: ştergerea s-a făcut prin eroare.  În toate cazurile distrugerea titlului trebuie să fie astfel 
făcută încât să dea aparenţă că este rezultatul unui act voluntar. Rezultatul este acelaşi, adică 
drepturile decurgând din document nu se vor putea exercita, când cuprinsul cambiei a devenit 
ilizibil. 

Falsul. Problema falsului cambial are o importanţă deosebită întrucât documentul, prin 
declaraţiile încorporate în el condiţionează existenţa juridică şi eficacitatea obligaţiei. 

Falsul cambial se prezintă sub două aspecte: contrafacerea sau cambia falsă şi alterarea 
sau cambia falsificată. 

Contrafacerea. Falsul. În sens restrâns, se referă numai la semnături, după care se atribuie 
paternitatea documentului unei persoane, deoarece, conţinutul declaraţiei cambiale poate fi scris 
şi de altcineva. O cambie este falsă numai când semnătura este falsă; dacă semnătura este 
originală, atunci nu mai poate fi vorba de fals în sens restrâns. Dacă conţinutul declaraţiei nu a 
fost determinat iniţial, ipoteză ce intră în subcapitolul cambiei în alb, completarea abuzivă nu 
constituie o contrafacere ci o alterare. Semnătura cambială este falsă sau contrafăcută, atunci 
când este scrisă de o persoană deosebită de aceea care este indicată în iscălitură. 

Este considerată falsă semnătura iniţial autografă, dar care a fost modificată în aşa fel încât 
s-a operat o transformare, iar semnătura nouă apare ca fiind a unei alte persoane. 

Nu constituie fals de a semna ca reprezentant al unei alte persoane, fără a avea această 
calitate. Art. 8 din Convenţia cuprinzând legea uniformă asupra cambiilor şi biletelor la ordin, 
Geneva 1930, art. 9 din Legea cambiei din Republica Moldova nr. 1527-XII din 22.06.93 şi art. 
9 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin din România, aplică un alt regim în 
acest caz, stabilind că acela care semnează ca reprezentant fără a avea această calitate sau 
depăşindu-şi mandatul, se obligă personal. Semnatarul aparent nu se obligă şi nu poate obţine 
nici un drept deoarece semnătura a fost făcută de către o altă persoană, fără voia ei. Nu se poate 
admite ratificarea din partea semnatarului aparent a semnăturii false, deoarece o asemenea 
semnătură este inexistentă şi nu se poate ratifica un act juridic căruia îi lipseşte un element 
indispensabil existenţei sale juridice. 

Falsificatorul nu se obligă cambial, aşa cum se obligă falsul reprezentant, întrucât cele două 
situaţii nu pot fi asimilate. Falsul reprezentant se obligă personal numai atunci când a semnat cu 
numele său, adăugând calitatea falsă de reprezentant, însă numele falsificatorului nu va apărea 
niciodată în titlu. Răspunderea sa este o răspundere de drept comun. 
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În ce priveşte ceilalţi semnatari ai titlului, aceştia îşi asumă obligaţii valabile şi vor fi ţinute 
cambial consacrat în art. 7 din Convenţia cuprinzând legea uniformă asupra cambiilor şi 
biletelor la ordin, Geneva 1930, art. 8 din Legea cambiei din Republica Moldova nr. 1527-XII 
din 22.06.93 şi  art. 7 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin din România. 

Alterarea. Alterarea sau falsificarea cambiei constă într-o modificare a conţinutului 
documentului făcută fără voinţa diferiţilor interesaţi sau chiar împotriva voinţei lor. Art. 69 din 
Convenţia cuprinzând legea uniforma asupra cambiilor şi biletelor la ordin, Geneva 1930 şi art. 
88 din Legea nr. 58/1934 din România asupra cambiei şi biletului la ordin se referă la alterarea 
textului cambiei, alterarea textului de bază al cambiei, declaraţia trăgătorului; priveşte de 
asemenea, atât elementele formale esenţiale, cât şi clauzele accesorii. 

Nu constituie alterări: adaosurile, corectările sau schimbările care nu modifică în fond 
cuprinsul cambiei, cum ar fi de exemplu scrierea şi în litere a sumei scrise numai în cifre, 
adăugarea de clauze explicative etc. Potrivit art. 69 din Convenţia cuprinzând legea uniformă 
asupra cambiilor şi biletelor la ordin, Geneva 1930 şi art. 88 din Legea nr. 58/1934 asupra 
cambiei şi biletului la ordin din România, în cazul  alterării  textului unei cambii, semnatarii 
posteriori alterării sunt ţinuţi în limitele textului alterat, iar semnatarii anteriori sunt ţinuţi 
potrivit textului original9. Această dispoziţie reprezintă o temperare, pentru raţiuni practice, al 
principiului riguros al literalităţii, păstrând în anumite limite valoare juridică unor menţiuni care 
în urma alterării au dispărut din documentul cambial. 

Modificarea are caracterul de alterare numai când este operată după ce cambia a ieşit din 
posesia semnatarului. În caz de alterare a sumei prin majorare, posesorul titlului va pretinde 
suma ce rezultă din titlu, dar obligaţii anteriori alterării, constatându-se alterarea vor restrânge 
pe cale de excepţie obligaţia lor în limitele cuantumului iniţial. Dacă însă suma a fost micşorată, 
posesorul nu poate cere chiar semnatarilor anteriori, o sumă mai mare decât aceea care figurează 
în titlu, deoarece el nu poate exercita drepturi mai mari decât acelea pe care le-a dobândit. 

Din punct de vedere al aplicării dispoziţiilor art. 69 din Convenţia cuprinzând legea 
uniformă asupra cambiilor şi biletelor la ordin, Geneva 1930 şi art. 88 din Legea nr. 58/1934 
asupra cambiei şi biletului la ordin din România nu interesează dacă alterarea este vizibilă sau 
nu; vizibilitatea exterioară a alterării titlului interesează însă din punct de vedere al determinării 
sarcinii probei. 

Când modificarea este invizibilă sau nu poate fi constatată decât de experţi, sarcina 
dovedirii alterării incumbă subscriitorului. Dacă ea se relevă exterior, posesorul titlului are 
sarcina să probeze că este vorba de o corectare licită a textului cambial sau că a figurat de la 
început în titlu. 

 
Concluzii 
Cambia este un titlu de credit la ordin, complet şi formal, care cuprinde o obligaţie abstractă 

şi necondiţionată, comercială şi autonomă, de plată a unei sume de bani şi ai cărei semnatari 
sunt ţinuţi în mod solidar, titlul fiind dat cu o anumită forţă procesuală. 

Emiterea cambiei implică anumite raporturi juridice. Aceste raporturi juridice iau naştere 
prin manifestarea voinţei trăgătorului, trasului, beneficiarului, girantului, giratarului etc. Pentru 
a produce efecte juridice, pentru a da naştere la acte juridice, voinţa persoanelor respective 
trebuie să se manifeste în condiţiile legii. 

                                                            
9 L.Săuleanu, L.Smarandache, A.Dodocioiu, Drept bancar, Universul Juridic S.R.L., Bucuresti, 2009,p.267; 
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Rigorismul cambial nu trebuie aplicat decât dacă voinţa exprimată în document este 
manifestată neechivoc. Condiţiile de formă impuse de lege nu sunt decât garanţii care prin 
combinaţia lor asigură existenţa acestei voinţe. 
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Rezumat 
Privit ca o consacrare a dreptăţii, procesul penal definit el însuşi prin normele şi principiile legii 

fundamentale privind separaţia puterilor trebuie să oglindească valoarea supremă a statului de drept. În 
vederea garantării tuturor drepturilor procesuale a participanţilor în cadrul procesului penal acesta 
trebuie să se desfăşoare cu celeritate, dar şi să dea eficienţă elementelor intrinseci circumscrise palierului 
legalităţii unei asemenea proceduri. Având ca punct de pornire rolul Ministerului Public, respectiv acela 
de a reprezenta, în activitatea judiciară, interesele generale ale societăţii, necesitatea unei intervenţii 
legislative cu privire la rolul procurorului ierarhic superior în cadrul procedurii de încheiere a acordului 
de recunoaştere a vinovăţiei, în sensul dat de consideraţiile cuprinse în cele ce vor preceda, apare mai 
mult ca evidentă, în considerarea factorilor ce au stat la baza iniţierii unei asemenea instituţii. 

 
Cuvinte-cheie: Ministerul Public; urmărire penală; acord de recunoaştere a vinovăţiei; sisteme de 

drept; ipoteze; propunere de lege ferenda. 
 
1. Consideraţii generale 
Prealabil definirii naturii juridice a avizelor procurorului ierarhic superior în procedura 

încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei, apreciez că sunt necesare câteva aspecte cu 
privire la intenţia legiuitorului privind scopul şi rolul instituirii acestei noi proceduri speciale. 

 Astfel, Noul Cod de procedură penală, adoptat prin Legea nr. 135/2010, cu modificările 
aduse prin Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010, a introdus în 
Titlul IV, Capitolul I, art. 478-488, o nouă procedură specială, denumită „Acord de recunoaştere 
a vinovăţiei”. 

Această procedură nouă în dreptul procesual român a fost determinată de nevoia de 
soluţionare cu celeritate a procesului penal, având ca scop principal eficientizarea actului de 
justiţie prin eliminarea unor proceduri greoaie şi inutile pentru stabilirea adevărului. 

Aceasta a apărut cu atât mai evidentă cu cât realităţile vieţii juridice actuale reclamau o 
lipsă de celeritate a desfăşurare a procedurilor penale în general, neîncrederea justiţiabilului în 
actul de justiţie, cât şi costurile sociale şi umane semnificative. 

Astfel, în transpunerea motivelor noului Cod de procedură penală a fost evidenţiat faptul 
că „acesta îşi va păstra caracterul predominant continental european, dar, aşa cum este 
tendinţa în prezent, în mod tipic pentru majoritatea altor proceduri penale moderne, el va 
presupune multe elemente care îşi au originea în procedura anglo-saxonă, respectiv cea de tip 
adversial, dar într-o manieră care să le adapteze corespunzător la propriul  nostru  concept 
legislativ”.  

O astfel de influenţă este astfel întâlnită şi în cazul instituţiei analizate, procedura specială  
a acordului de recunoaştere a vinovăţiei  fiind legată de sistemele de tip acuzatorial.  

În acest sens trebuie menţionat că în sistemul procesual adversial „fiecare dintre părţile care 
se confruntă într-un proces penal este deţinătoarea propriului adevăr, pe care încearcă să-l 
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impună în urma unei proceduri corecte şi echitabile”. În sistemul adversial „dezideratul aflării 
adevărului obiectiv este o utopie, iar adevărul judiciar, reconstituit pe baza probelor administrate 
în cadrul procesului penal, poate fi diferit de adevărul obiectiv”. 

În schimb, în sistemul continental „adevărul judiciar trebuie să fie identic cu adevărul 
obiectiv, real”, adică instanţele nu pot reţine altceva decât ceea ce s-a petrecut în realitate. 

Sistemul continental este total ostil noţiunii de justiţie negociată „considerând că vinovăţia 
unei persoane nu poate fi stabilită decât în urma administrării probelor de către judecător, iar 
răspunderea penală a inculpatului nu poate face obiectul unei înţelegeri între acesta şi procuror”. 

Negocierea vinovăţiei este specifică sistemelor de common-law, sub denumirea de 
plea- bargaining/negocierea pledoariei, definită ca fiind acea procedură prin care „un acuzat 
într-un proces penal renunţă la dreptul său la judecată, pledând vinovat în schimbul reducerii 
capetelor de acuzare sau a diminuării sancţiunii incidente”, aceasta neimplicând însă 
renunţarea la anumite garanţii specifice.  

Consacrarea noţiunii de „justiţie negociată” a fost materializată în cauza Brady c. Statelor 
Unite ale Americii, în anul 1970, în prezent fiind reglementată şi în Franţa, Italia şi Germania. 

Pentru introducerea acestei proceduri speciale în Codul de procedură penală, legiuitorul 
român s-a inspirat, astfel cum rezultă din expunerea de motive a Legii nr. 135/2010 privind 
Codul de procedură penală, din sistemul francez şi german, adaptând procedura la sistemul 
nostru de drept. 

În acest context, trebuie menţionat că un prim pas realizat în vederea accelerării soluţionării 
proceselor penale a fost realizat prin dispoziţiile art. 320/1 din Codul de procedură penal 
anterior, fiind reglementată posibilitatea desfăşurării fazei de judecată într-o procedură 
simplificată, doar pe baza declaraţiei de recunoaştere a inculpatului, în cazul în care acesta 
recunoştea faptele astfel cum fuseseră reţinute în actul de sesizare a instanţei şi solicita ca 
desfăşurarea procesului să aibă loc pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală. 

Ulterior, ca urmare a unei decizii pronunţate de Curtea Constituţională, alin. 4 şi 8 au fost 
modificate prin OUG nr. 121/2011. 

Noul Cod de procedură penală a preluat, cu mici modificări, procedura simplificată a 
recunoaşterii vinovăţiei (denumită în prezent procedura în cazul recunoaşterii învinuirii) şi a 
introdus  o nouă instituţie specifică sistemului adversial: acordul de recunoaştere a vinovăţiei. 

Deşi legiuitorul român s-a preocupat pentru adoptarea unei instituţii care să servească la 
reducerea duratei judecării cauzelor, dar şi a simplificării activităţii din cadrul urmăririi penale, 
acesta a omis a oferi şi o definiţie a acestei proceduri.  

În acest sens, doctrina a definit-o ca fiind „o procedură judiciară simplificată prin care 
inculpatul renunţă la dreptul său de a nu se autoincrimina şi de a avea parte de judecarea sa 
în faţa unei instanţe, procedură ce presupune înţelegerea prealabilă în acest sens cu procurorul 
de caz” sau ca „o înţelegere între inculpat şi procuror, prin care primul îşi recunoaşte vinovăţia 
şi acceptă aplicarea unei sancţiuni penale, iar cel din urmă este de acord cu aplicarea unei 
pedepse într-un fel, cuantum şi formă de executare acceptabile pentru inculpat”. 

Dacă din punct de vedere material, acordul de recunoaştere a vinovăţiei este o „convenţie 
penală” încheiată între procuror şi inculpat, prin care acesta din urmă îşi recunoaşte vinovăţia în 
schimbul unor avantaje, din punct de vedere procesual este un mod de sesizare a instanţei de 
judecată, aspect care rezultă imperativ din dispoziţiile art. 481 alin. 2 Cod procedură penală, 
conform căruia „în situaţia în care se încheie acord de recunoaştere a vinovăţiei, procurorul 
nu mai întocmeşte rechizitoriu cu privire la inculpaţii cu care a încheiat acord”. 
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2. Avizele procurorului ierarhic superior şi efectele acestora 
Asupra subiectului în discuţie - numărul avizelor emise de procurorul ierarhic superior, 

momentul emiterii, forma şi conţinutul acestora, în cuprinsul unui material care a avut ca scop 
adoptarea unui punct de vedere unitar Ministerul Public a emis mai multe opinii. 

Într-o primă opinie s-a susţinut că ar exista un singur aviz, iar momentul la care se emite 
este anterior semnării acordului de către procuror şi inculpat. Astfel, după ce va exista o 
iniţiativă din partea unuia dintre titulari, procurorul va stabili cu inculpatul soluţia, felul, 
cuantumul şi forma de executare a pedepsei, urmând a redacta raportul. Ulterior, va supune 
proiectul acordului procurorului ierarhic superior, care, dacă va fi de acord cu cele stabilite, va 
face menţiune pe actul înaintat de procuror, situaţie care ilustrează faptul că procurorul de caz 
este cel care stabileşte conţinutul acordului. 

În cadrul celei de-a doua opinii a fost emisă ipoteza că procurorul ierarhic superior va 
emite tot un singur aviz, însă prealabil încheierii acordului între procurorul de caz şi inculpat. 
În argumentarea acestei poziţii s-a pornit de la modul în care legiuitorul a înţeles să reglementeze 
succesiunea dispoziţiilor în cuprinsul art. 478 Cod procedură penală cu privire la procedura 
acordării avizului procurorului ierarhic superior.  

Astfel, se constată că în cuprinsul alin. 2 legiuitorul a prevăzut faptul că „efectele acordului 
de recunoaştere a vinovăţiei sunt supuse avizului procurorului ierarhic superior”, iar în cuprinsul 
alin. 4  au fost cuprinsă dispoziţia conform căreia „limitele încheierii acordului de recunoaştere 
a vinovăţiei se stabilesc prin avizul prealabil şi scris  al procurorului ierarhic superior”. 

Din succesiunea prevederilor legale s-a opinat că, nu s-ar putea avea în vedere că alin. 2, 
care se referă la efectele acordului, ar reprezenta o procedură ulterioară celei reglementate de 
alin. 4, cu atât mai mult cu cât acordul, prin el însuşi, nu produce vreun efect în privinţa 
inculpatului, ci doar încuviinţarea sa de către instanţa de judecată. Astfel, s-a apreciat că în alin. 
2 este instituită regula generală, conform  căruia acordul este condiţionat de avizul procurorului 
ierarhic superior, urmând ca la alin. 4 să prevadă şi să transpună condiţiile în care se obţine 
avizul prealabil şi scris. Mai mult decât atât, dacă se are în vedere întregul conţinut al art. 478 
Cod procedură penală, se poate concluziona că primele două alineate ar constitui regula 
generală, urmând ca alin. 3-6 să transpună condiţiile încheierii acordului, ipoteză care la rândul 
ei a fost susceptibilă de două interpretări. 

Astfel, s-a opinat într-o primă ipoteză că procurorul de caz îl va încunoştinţa pe procurorul 
ierarhic superior în legătură cu intenţia de a încheia acordul, procurorul ierarhic superior va 
aviza propunerea, iar dacă avizul este pozitiv, va stabili şi limitele, urmând ca procurorul de caz 
să întocmească acordul, stabilind limitele raportat la avizul dat de procurorul ierarhic superior 
şi procedând la încheierea acestuia cu inculpatul. În cea de-a doua variantă de interpretare, 
procurorul de caz, prin referat, va propune limitele acordului, limite care vor putea fi acceptate 
fără rezerve de procurorul ierarhic superior sau vor putea fi modificate total sau parţial, urmând 
ca ulterior să se încheie acordul cu inculpatul. În consecinţă, cel care va stabili limitele acordului 
va fi procurorul ierarhic superior procurorului de caz. 

Conform celei de-a treia opinii vor exista două avize, unul prealabil, cel prevăzut de alin. 
4 al art. 478 şi unul ulterior încheierii acordului, prevăzut de alin. 2 al aceluiaşi articol.  

Potrivit acestei opinii, singura eroare de redactare a textului este plasarea dispoziţiilor 
privind avizul prealabil după cele referitoare la avizul ulterior, intenţia legiuitorului fiind aceea 
de a distinge între momentul stabilirii limitelor încheierii acordului de vinovăţie şi cel al 
verificării efectelor produse de acesta. 
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În concret, procurorul ierarhic superior va emite un aviz prealabil, care se va materializa 
într-un înscris, ce va trebui să cuprindă limitele încheierii acordului, urmând ca procurorul de 
caz să întocmească acordul, în conformitate cu limitele stabilite de procurorul ierarhic superior. 
Astfel, la emiterea avizului prealabil procurorul ierarhic superior stabileşte faptele şi persoanele 
cu privire la care încuviinţează încheierea acordului, verifică dacă din probele administrate în 
cauză rezultă existenţa faptelor pentru care procurorul doreşte încheierea acordului şi dacă 
vinovăţia inculpaţilor cu care urmează a se încheia acordul este dovedită, dacă încadrarea 
juridică este corectă, precum şi îndeplinirea celorlalte condiţii formale necesare pentru 
încheierea acordului. Cu alte cuvinte se stabilesc „limitele” acordului în sensul că se fixează 
cadrul procesual (cu privire la fapte şi persoane) în care se încuviinţează încheierea acordului şi 
se indică soluţiile (condamnare, amânarea aplicării pedepsei, renunţarea la aplicarea pedepsei, 
cuantumul minim al pedepsei, modalitatea de executare etc.)considerate acceptabile pentru 
încheierea acordului.  

După emiterea avizului prealabil, procurorul de caz procedează la încheierea acordului, în 
conformitate cu art. 482 Cod procedură penală, felul şi cuantumul, precum şi forma de executare 
a pedepsei ori soluţia de renunţare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei. 
Astfel, inculpatul va cunoaşte limitele între care se poate negocia, iar procurorul de caz nu va 
putea să îi creeze acestuia o situaţie mai uşoară decât cea prevăzută de procurorul ierarhic 
superior. În situaţia contrară, când procurorul de caz ar crea inculpatului o situaţie mai grea 
decât cea stabilită de procurorul ierarhic superior, aceasta va fi considerată  o încălcare a 
limitelor stabilite de către acesta din urmă. 

 
Concluzii 
În prezent, în practica organelor judiciare s-a cristalizat opinia emiterii a două avize, unul 

anterior şi altul ulterior încheierii propriu - zise a „convenţiei” între cei doi „actori principali” 
pentru ca  un acord de recunoaştere a vinovăţiei încheiat între procuror şi inculpat să îşi producă 
efectele urmărite şi să fie admis de instanţa de judecată.  

În susţinerea acestei opinii, trebuie avute în vedere principiile de drept conform cărora 
dispoziţiile legii procesual penale sunt de strictă interpretare - „ubi lex non distinguit, nec nos 
distinguere debemus”. 

 Aşadar, atâta timp cât din dispoziţiile art. 478 alin. 4 Cod procedură penală rezultă că 
limitele încheierii acordului de recunoaştere a vinovăţiei se stabilesc prin avizul prealabil şi scris 
al procurorului ierarhic superior, iar, potrivit alin. 2, efectele acordului de recunoaştere a 
vinovăţiei sunt supuse avizului aceluiaşi organ ierarhic superior, rezultă că intenţia legiuitorului 
român a fost aceea a existenţei unei duble verificări din partea procurorului ierarhic superior în 
parcurgerea acestei proceduri speciale. 

Un aspect controversat existent în practica instanţelor judecătoreşti este cel privitor la 
sancţiunea aplicabilă în cazul lipsei unuia sau ambelor avize ale procurorului ierarhic superior, 
acte menţionate în art. 478 Cod procedură penală. 

Astfel, în îndeplinirea funcţiei de verificare a legalităţii acordului, instanţa căreia i-ar reveni 
competenţa să judece cauza în fond, poate respinge acordul  de recunoaştere a vinovăţiei şi 
trimite dosarul procurorului în vederea continuării urmăririi penale, dacă nu sunt îndeplinite 
condiţiile prevăzute de art. 480-482 cu privire la toate faptele reţinute în sarcina inculpatului, 
care au făcut obiectul acordului, iar dacă acordului de recunoaştere a vinovăţiei îi lipseşte vreuna 
dintre menţiunile prevăzute de art. 482 Cod procedură penală sau nu au fost respectate condiţiile 
art. 483 Cod procedură penală, instanţa dispune acoperirea omisiunilor în cel mult 5 zile şi 
sesizează în acest sens conducătorul parchetului care a emis acordul. 
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Din interpretarea dispoziţiilor legale amintite, se constată că atât sancţiunea respingerii 
acordului, cât şi sesizarea acoperirii omisiunilor în cadrul unei aşa - numite „proceduri remediu”, 
nu cuprind nicio referire la lipsa celor două avize reglementate în cuprinsul art. 478 alin. 2 şi 4 
Cod  procedură penală. 

Astfel, din interpretarea coroborată a dispoziţiilor art. 484 alin. 1 şi art. 485 alin. 1 lit. b Cod 
procedură penală  rezultă fără echivoc faptul că instanţa nu poate respinge acordul pentru 
constatarea lipsei avizelor emise de procurorul ierarhic superior, întrucât niciunul din celor două 
articole nu cuprinde dispoziţii referitoare la avizele emise de procurorul ierarhic superior.  

Pentru aceleaşi considerente, opinez că instanţa nu are nici posibilitatea de a dispune 
acoperirea acestora în cadrul „procedurii remediu” prevăzută de dispoziţiile art. 484 alin. 1 Cod 
procedură penală, întrucât nu are temei legal. 

Întrucât sesizarea instanţei prin acord de recunoaştere a vinovăţiei  nu parcurge procedura 
de cameră preliminară, verificarea legalităţii şi temeiniciei acordului este efectuată de instanţă 
în limitele strict stabilite de legiuitor.  

Nici interpretarea teleologică a textului de lege privitor la acoperirea omisiunilor nu 
apreciez ca ar da posibilitatea instanţei să  uzeze de procedura remediu. 

Pentru lipsa vreuneia din menţiunile prevăzute de art. 482 sau pentru neîndeplinirea 
condiţiilor art. 483 Cod procedură penală, instanţa poate dispune acoperirea omisiunilor prin 
sesizarea conducătorului parchetului care a emis acordul. 

În primul rând se constată fără echivoc că legiuitorul a prevăzut în mod imperativ motivele 
pentru care se poate parcurge procedura remediu şi, în al doilea rând se foloseşte terminologia 
de „conducătorul parchetului care a emis acordul” fără a putea spune că voinţa legiuitorului a 
fost aceea a putea îndrepta aceste lipsuri în această modalitate. 

Această sintagmă poate fi însă adusă ca argument în considerarea existenţei a două avize 
ce trebuie emise de procurorul ierarhic superior, fiind mai mult decât evident faptul că dacă 
acestuia nu i-ar reveni responsabilitatea verificării acordului  prealabil sesizării instanţei, nu doar 
prealabil încheierii lui, norma legală nu si-ar găsi justificare. 

În doctrina de specialitate a fost exprimată şi opinia că procurorul ierarhic superior poate 
infirma acordul, în procedura prevăzută de art. 304 Cod procedură penală, atunci când consideră 
că acordul încheiat cu inculpatul nu este dat cu respectarea dispoziţiilor legale sau este 
neîntemeiat, sau invocarea nulităţii relative în condiţiile art. 282 Cod procedură penală. 

Faţă de această opinie, personal îmi exprim anumite rezerve atâta timp cât prima ipoteză, 
cea a infirmării de către procurorul ierarhic superior poate avea loc în cursul urmării penale, iar 
ipoteza analizată era una situată deja după sesizarea instanţei de judecată prin acord, iar cea dea 
doua situaţie a invocării unei nulităţi relative ar trebui să ţină cont de particularităţile în care 
judecarea unei asemenea cauze are loc, sancţiunea procesuală a nulităţii fiind una substituită 
principiilor legalităţii şi loialităţii, aspecte care ar putea constitui elemente specifice procedurii 
de cameră preliminară.  

Nici în ceea ce priveşte lipsa avizului ulterior al procurorului ierarhic superior nu se poate  
uza de procedura remediu, deoarece acordului de recunoaştere a vinovăţiei nu-i lipseşte vreuna 
dintre menţiunile obligatorii, întrucât avizul nu este inclus printre menţiunile obligatorii din 
cuprinsul acordului potrivit prevederilor art. 482 Cod procedură penală.  

În considerarea celor anterior expuse, consider că această lacună de reglementare trebuie 
îndepărtată printr-o intervenţie legislativă care să prevadă în conţinutul art. 482 Cod procedură 
penală printre menţiunile obligatorii pe care trebuie să le conţină acordul de recunoaştere a 
vinovăţiei şi avizele emise de procurorul ierarhic superior. 
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Abstract 
Criminalitatea a evoluat în ultimii ani şi pare a fi în afara controlului, generată de mulţi factori şi 

având un efect global. Multe dintre metodele de prevenire şi combatere a acestui fenomen nu par să aibă 
un efect concret în societatea contemporană care este mai afectată de lipsa de educaţie, de cultură, de 
principiile sănătoase ale convieţuirii paşnice în comunitate etc. Toate acestea au generat necesitatea 
diversificării metodele de urmărire penală - „criminal profiling” - profilul criminalului. Acest articol este 
o sinteză a metodelor de investigare a personalităţii criminale, cu accent pe criza morală pe care o trece 
societatea modernă globalizată. O paralelă cu piramida lui Maslow completează analiza care se 
concentrează asupra compoziţiei psihologiei judiciare în general şi asupra psihologiei criminalului în 
particular. 

 
Cuvinte-cheie: infracţiune; globalizare; prevenire; combatere; „criminal profiling”; profilul 

infractorului; piramida lui Maslow. 
 
„Criminal profiling” - metodă modernă de investigare a fenomenului infracţional  
Evoluţia criminalităţii şi evidenta lipsă a rezultatelor atinse pentru prevenirea şi combaterea 

acestui fenomen prin utilizarea legislaţiei în vigoare, în ultimii ani, a impus dezvoltarea unor noi 
metode de investigare a criminalităţii şi anume „criminal profiling” - profilul infractorului.  

Criminal profiling are la bază psihologia judiciară, reprezentând una dintre cele mai mari 
şi controversate metode de luptă împotriva criminalităţii.  

Ca parte a evaluării probelor, un profiler încearcă să reconstituie evenimentele din mo-
mentul infracţiunii. Folosindu-se de modele de gândire, ei încearcă să umple golurile din po-
vestea conturată de dovezi. Când lipsesc dovezile mai directe de la locul infracţiunii, profilerul 
are rolul de martor expert.  

Criminal profiling este o metodă ce poate fi folosită şi în combaterea infracţiunilor de crimă 
organizată, deşi cei mai mulţi specialist susţin utilizarea ei în cazul criminalilor în serie.  

Referitor la tehnica de criminal profiling putem afirma că tehnica de criminal profiling 
reprezintă procesul prin care sunt analizate comportamentul şi acţiunile din timpul săvârşirii 
unei infracţiuni cu scopul de a identifica trăsături ale infractorului.  

În ceea ce priveşte aplicabilitatea tehnicii de criminal profiling la infracţiunile violente, în 
practică, a fost folosită la criminalii în serie, tâlhăriile în serie şi violatorii în serie.  

Cele cinci metode de criminal profiling existente la acest moment, ca metode de realizare 
a profilului psiho-comportamental al infractorului sunt Metoda FBI, Metoda David Canter, 
Metoda Brenet Turvey, Metoda Operare Versus Semnătura Psiho-Comportamentală, Metoda 
Profilul Geografic şi prezentarea cazului Ion Sârcă, Metoda Psiho-Comportamentală.  

 „Întrucât interdependenţa globală ne cere să trăim în armonie unii cu alţii, oamenii au 
nevoie de reguli şi limitări. Etica reprezintă standardul minim care face posibilă viaţa colectivă. 
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Fără etică şi fără limitările autoimpuse care rezultă din ea, omenirea va reveni la supravieţuirea 
celor mai apţi. Lumea are nevoie de o etică de bază”.1  

Totuşi, societatea contemporană, din punctul nostru de vedere este, mai degrabă, 
caracterizată printr-o criză morală, comportamente pe contrasens şi împlinire prin lucruri 
materiale; ajungem, practic, să ne pierdem, inconştient, valorile morale şi sufletul în detrimentul 
fericirii. Ceea ce nu trebuie uitat e că „o fiinţă umană, asemenea, unei afaceri, aduce profituri şi 
suferă pierderi. Pentru o fiinţă umană, însă, Moneda Supremă de schimb nu este reprezentată de 
bani şi nici de o măsură externă, precum faima, averea sau puterea. Moneda Supremă în cazul 
unei fiinţe umane este fericirea”2. Împărtăşind opinia lui Tal Ben-Shahar, trebuie să constatăm 
un adevăr trist: acela că am ajuns să trăim într-o societate care „creşte” persoane a căror 
admiraţie este pentru cei care încalcă legea şi nu sunt prinşi de organele de poliţie, pentru cei 
care admiră modul în care un criminal în serie execută actul infracţional sau pentru cel care a 
reuşit să îşi crească venitul financiar ilegal şi în detrimentul altuia. Trăim într-o societate 
bolnavă... de putere, de bani, de succes indiferent de consecinţe.  

Putem blama globalizarea pentru această schimbare a mentalităţii societăţii? Într-adevăr, 
progresul tehnologic continuu existent la nivel mondial, deschiderea graniţelor la nivel 
european, posibilitatea de a călători neîngrădit, libertatea de exercitare a drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului, aşa cum sunt prevăzute în Convenţia pentru apărarea Drepturilor şi 
Libertăţilor fundamentale ale omului etc. ne ajută să depăşim deficitele ecologice şi sociale, 
însă, în acelaşi timp, a creat o ruptură a societăţii caracterizată prin formarea de indivizi care 
exclud comuniunea socială ca mod de viaţă.  

Îi întâlnim, de multe ori, la scară globală, în ceea ce numim „crimă organizată”, un fenomen 
care atacă structura şi suveranitatea statului, dată fiind interferenţa lui în economia naţională, 
prin influenţa coruptă a instituţiilor economice, politice şi sociale fundamentale.3 Mai mult decât 
atât, veniturile financiare ilegale rezultate din activităţile atribuite grupurilor infracţionale 
organizate atrag din ce în ce mai multe persoane, şi din alte ţări, în activităţi de acest gen, ceea 
ce îl transformă într-un fenomen transnaţional.  

În concluzie, „Crima organizată poate fi percepută ca un produs social pătruns în viaţa 
noastră socială şi politică, izvorât din tendinţa diferitelor grupuri de a folosi criminalitatea ca 
mijloc de mobilitate socială 4 şi chiar de acaparare a puterii5şi6

. La nivel european, prevenirea şi 
combaterea criminalităţii organizate şi a celorlalte infracţiuni violente a fost şi va rămâne o mare 
provocare pentru Uniunea Europeană. Este vizibilă actualizarea legislaţiei la nevoile societăţii 
contemporane, însă, din punctul nostru de vedere, atât timp cât nu înţeleg toate statele nevoia 
de a combate la nivel naţional acest gen de infracţiuni, lupta comună are şanse reduse de 
izbândă.  

Transpunerea în legislaţia naţională, pe de altă parte, nu este suficientă dacă cei implicaţi 
direct, prin prisma meseriei lor, nu conştientizează magnitudinea fenomenului. Din păcate, cei 
care o fac, sunt de multe ori opriţi în demersurile lor din cauza implicaţiilor acestui gen de 
infracţiuni, care s-a interpus inclusiv în economie.  
                                                            

1 Declaraţia universală a responsabilităţilor umane, aprilie, 1990; 24 
2 Tal Ben-Shahar, Introducing Positive Psychology: A Practical Guide, Icon Books, London, 2012, pg. 12 
3 UN GA Resolution 1996/27, Implementation of the Naples Political Declaration and Global Action Plan 

against Organized Transnational Crime, 24.07.1996, disponibil pe http://www.un.org.; 
4 K. J. Robert, Natura crimei organizate şi operaţiunile ei specifice, SUA, 1987, pg. 5; 
5 G. Nistoreanu, C. Păun, Criminologie, Ed. Europa Nova, Bucureşti, 1996, pg. 211; 
6 I. Dascălu, Ş. Prună, C. E. Ştefan, M.-C. Ţupulan, L. Giurea, Organizaţia criminală a drogurilor, Ed. Sitech, 

Craiova, 2008, pg. 9; 
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O altă provocare la nivel mondial o reprezintă autorii infracţiunilor în serie. Pericolul social 
al acestui gen de infracţiuni este unul foarte ridicat, iar impactul asupra societăţii este unul 
caracterizat de teamă şi groază.  

Criminalii şi violatorii în serie organizaţi produc pagube mult mai mari dat fiind numărul 
mare de victime şi, totodată, stăpânirea de sine de care dau dovadă în momentul săvârşirii 
infracţiunii. Cu toate acestea, în cazul actelor infracţionale atribuite persoanelor dezorganizate, 
şocul este mai mare. Aceştia se caracterizează, în principal, prin comportament sadic asupra 
victimei şi un loc al infracţiunii murdar, realizând unele dintre cele mai înfiorătoare crime.  

Încadrarea infractorului într-una dintre acele categorii, precum şi identificarea caracteristi-
cilor acestora în vederea ajutării organelor de cercetare în identificarea şi prinderea suspectului, 
sunt activităţi ce revin specialiştilor „profilers”, iar tehnica poartă denumirea de „criminal 
profiling”.  

Criminal profiling reprezintă practic, în funcţie de metoda folosită – FBI, Canter, Turvey, 
psiho-comportamentală sau profilingul geografic -, modul prin care specialiştii pot identifica 
trăsături şi caracteristici ale infractorului în urma analizării locului infracţiunii, urmărind modul 
de desfăşurare a evenimentelor, probele adunate de la locul infracţiunii, a informaţiilor despre 
victimă, precum şi a locaţiei infracţiunii.  

Dată fiind eficienţa ei, dovedită prin numărul mare de speţe soluţionate datorită 
informaţiilor primite de la profiler-i, şi în ţara noastră s-a deschis un asemenea departament. 
Serviciul de Analiză Comportamentală are ca obiectiv principal „întocmirea de rapoarte de 
evaluare a personalităţii criminale ori a comportamentului infracţional în cazul unor infracţiuni 
grave, realizând un program pentru identificarea variabilelor comportamentale ante-delictum, 
în timpul comiterii faptelor şi post-delictum, ale persoanelor private de libertate. Informaţiile 
obţinute vor fi folosite în realizarea concretă a analizelor comportamentale în cauzele cu autori 
neidentificaţi”7.  

În prezent, societatea actuală se luptă mai mult cu activităţi de combatere, o luptă lungă şi 
anevoioasă şi, din păcate, nu cu rezultatele scontate. Prevenirea, începută în familie, şi 
continuată prin educaţie în instituţii abilitate ale statului, poate fi o modalitate eficientă de luptă 
împotriva criminalităţii.  

În scopul identificării trăsăturilor socio-umane ale condamnaţilor pentru infracţiuni de 
crimă organizată am efectuat un studiu la care au participat 294 de persoane condamnate atât 
pentru infracţiuni de crimă organizată, cât şi pentru acte ce contravin legii penale în vigoare, 
fără legătură cu grupurile infracţionale organizate. Astfel, am putut evidenţia diferenţele 
existente între cele două categorii de deţinuţi.  

Inspirându-ne din metoda criminal profiling, ne-am axat pe vârsta, starea civilă, prove-
nienţa, nivelul de educaţie, ocupaţia, antecedentele penale, dar şi posibilele vicii, tentative de 
suicid sau acte de autovătămare.  

Rezultatele au arătat puţine diferenţe între femeile şi bărbaţii condamnaţi pentru acte de 
crimă organizată şi diferenţe sensibil mai mari, cel puţin din punct de vedere al nivelului de 
educaţie, între persoanele din cele două categorii analizate.  

Astfel, putem afirma că persoanele care săvârşesc infracţiuni afiliate grupurilor de crimă 
organizată pot fi găsite în toate mediile, reprezentând un pericol pentru societate indiferent de 
nivelul de educaţie, ocupaţie sau familie.  

                                                            
7 Informaţii au fost preluate de pe site-ul https://politiaromana.ro/ro/stiri-si-media/stiri/serviciul-de-analiza-

comportamentala-structura-specializata-in-investigarea-infractiunilor-grave, accesat la data de 27.08.2015; 
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Totuşi, considerăm necesar să acordăm o mai mare atenţie persoanelor defavorizate, care 
pot cădea cel mai uşor victime ideii de apartenenţă la un grup sau, simplu, venit financiar, 
imposibil de generat în mod legal, în detrimentul siguranţei persoanele. Ei sunt cei care nu 
înţeleg conştiinţa întregului, lăsându-se prinşi de mişcarea în derivă în care îşi regăsesc forţa şi 
încrederea de a lupta pentru supravieţuire.  

De asemenea, considerăm necesară şi o modificare de ordin legislativ care să ajute la 
diminuarea fenomenului criminalităţii, în mare parte aplicabilă celor cărora le lipseşte cu 
desăvârşire educaţia socială, dar la care poate fi vorba şi de disfuncţii la nivelul creierului, fiind 
amintit factorul genetic.  

În acest context, există un număr crescut de cazuri de omor la nivelul ţării şi nu numai. În 
majoritatea cazurilor întâlnim motive precum gelozia, răzbunarea, lăcomia. Nu trebuie, însă, să 
neglijăm categoria celor care omoară pentru că le place.  

Pentru a ţine la adăpost societatea de manifestările bolii lor, vedem ca necesară introducerea 
în legea penală a posibilităţii judecătorului de a pronunţa o sentinţă privativă de libertate 
conform căreia infractorul să nu aibă drept de eliberare condiţionată.  

Practic, sentinţa de pedeapsa închisorii pe viaţă fără liberare condiţionată este o „dispoziţie 
legală care prevede că restul vieţii naturale criminalului va fi petrecut în închisoare. Aproape 
fiecare stat are o prevedere în legile sale, astfel încât un infractor condamnat pe viaţă devine 
eligibil pentru liberare condiţionată, după un anumit număr de ani, sau poate acumula credite 
„bune” de timp şi, astfel, să fie liberat. Mai mult, în majoritatea statelor guvernatorul, uneori în 
mod concertat cu un consiliu, poate naveta sentinţa unui deţinut sau poate să ierte o persoană. 
În aceste state, un guvernator ar putea ierta un prizonier cu o condamnare pe viaţă pur şi simplu, 
sau ar putea naveta o condamnare pe viaţă, astfel încât individul ar fi atunci eligibil pentru 
liberare condiţionată”8. 

Din punctul nostru de vedere, un astfel de act legislativ ar spori la asigurarea siguranţei 
cetăţenilor. Astfel, nu vor mai exista cazuri de omor, viol săvârşite de persoane liberate după 
servirea unei pedepse privative de libertate pentru acelaşi gen de infracţiune.  

Cei care trăiesc vieţi animalice sunt indivizii centrifugi, care nu pot identifica natura răului 
care îi macină, motiv pentru care o astfel de pedeapsă i-ar putea apăra şi pe ei … de propria 
persoană.  

Sperăm în zadar ca acest gen de persoane, alături de ceilalţi infractori, să înţeleagă că „Viaţa 
omului are sens numai în măsura în care poate să înnobileze şi să înfrumuseţeze viaţa oricărei 
fiinţe vii. Viaţa e sacră, cu alte cuvinte, e valoarea supremă căreia i se subordonează toate 
celelalte valori”9. 

După atâtea analize şi dezbateri legate de „crima organizată”, departe de a fi epuizate toate 
modalităţile în cercetare a respectivei, putem afirma că însăşi fiinţa umană este influenţată în 
permanenţă de mediul în care trăieşte, ajungând astfel la o înregistrare activă sau pasivă a 
experienţelor cu caracter reformator sau deformator. Însă în contextul contradicţiilor cu mediul 
social, individul ajunge să se îndepărteze de regulile impuse de lege şi acceptate de majoritatea 
indivizilor, fiind incapabil de a mai înţelege şi accepta prescripţiile sociale, ceea ce duce la un 
caracter repetitiv al faptelor sociale, nemaiavând sensul unui eveniment. 

Aşa cum spunea Victor Frankl, „S-ar putea spune că instinctele sunt transmise prin 
intermediul genelor şi valorile se transmit prin tradiţii, însă sensurile, fiind unice, reprezintă o 
chestiune de descoperire personală”. 

                                                            
8 D. Cheatwood, Life Without Parole, Encyclopedia of American Prisons, Edition1996, Garland, New York,  

pg. 42;  
9 C. Popescu, Despre viaţă şi economie, Ed. ASE, Bucureşti, 2012, pg. 48. 
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Concluzii 
Evoluţia criminalităţii şi evidenta lipsă a rezultatelor atinse pentru prevenirea şi combaterea 

acestui fenomen prin utilizarea legislaţiei în vigoare, în ultimii ani, a impus dezvoltarea unor noi 
metode de investigare a criminalităţii şi anume „criminal profiling” - profilul infractorului. A 
nu se face confuzie la traducerea termenului: trebuie avut în considerare că termenul de „crime” 
este folosit în limba engleză cu sensul de „infracţiune”, de aceea „criminal profiling” se poate 
folosi pentru analizarea mai multor tipuri de infractori şi nu doar a celor care comit crime, în 
sensul de omoruri. 

Este arhicunoscut că în multe state americane şi vest europene, profilul criminalului este o 
metodă ştiinţifică în cadrul investigaţiilor criminale, impunându-se incontestabil în identificarea 
autorilor necunoscuţi, la noi în ţară acest domeniu nu a fost explorat şi cu atât mai puţin folosit. 
Putem învinovăţi sistemul că nu formează asemenea specialişti, însă trebuie să acceptam faptul 
că atât timp cât există interes pentru a dezvolta un anumit domeniu din partea autorităţilor, există 
interes şi pentru specializarea pe acel domeniu. 

Termenul de „profiling” este folosit acum în mare parte datorită filmului „Tăcerea mieilor”, 
însă unii specialişti numesc activitatea lor „analiză de urmărire penală”, iar alţii „psihologie de 
investigaţie”. 

Indiferent de denumire, activitatea în sine, deloc uşoară, ci de o mare profunzime, subtilitate 
şi analizarea detaliului, scopul este acelaşi: a ajuta, pe de o parte, investigatorii să examineze 
dovezile de la locul infracţiunilor, iar pe de altă parte, a ajuta victimele şi martorii să creeze 
portretul robot al atacatorului. „Descrierea” ca şi metode poate include variabile psihologice, 
cum ar fi trăsăturile de personalitate, patologii şi modele de comportament, precum şi variabile 
demografice, cum ar fi vârsta, rasa sau locaţia geografica. Anchetatorii se folosesc de aceste 
informaţii pentru a restrânge câmpul de suspecţi sau pentru a şti cum să interogheze un suspect 
aflat deja în custodia organelor judiciare. 

„Criminal profiling” are la bază psihologia judiciară, reprezentând una dintre cele mai mari 
şi controversate metode de luptă împotriva criminalităţii. Dar dacă este folosită corespunzător, 
are potenţial de a deveni unul dintre cele mai puternice instrumente folosite de autorităţile 
judiciare. 

Nicio crimă nu are justificare, însă este nevoie să înţelegem motivaţiile care la stau la baza 
săvârşirii ei. Totodată, aşa cum spunea şi profesorul Tudorel Butoi în lucrarea sa, avem nevoie 
din punct de vedere legal să înţelegem derularea reală a evenimentelor, dar şi pentru a ne avertiza 
asupra pericolului din noi şi din semenii noştri, care are adesea rădăcini în social, dar şi cu 
determinări în social. Mai mult decât atât, putem veni şi în ajutorul delincventului să înţeleagă 
de ce a comis fapta, existând, în puţine cazuri, posibilitatea ca acesta să se întoarcă pe pământul 
umanităţii, nemaifiind un subiect al recidivei în criminalitate. 

Aşadar, ne aflăm în situaţia de a răspunde la întrebarea formulată de J. Nuttin în 1963, „de 
ce un organism intră într-o activitate şi de ce printre multe variante de posibilităţi îşi va desfăşura 
activitatea într-o anumită direcţie”? 

Realitatea e că nevoile noastre şi ale organismului sunt multe şi se diversifică, făcând 
practic inutilizabilă întocmirea unor liste de trebuinţe, aşa cum au făcut unii cercetări ca Murray 
în 1938 şi Cattell, doisprezece ani mai târziu. Astfel a luat naştere piramida lui Maslow, care a 
înlocuit piramida necesităţilor introducând un principiu ierarhic în aprecierea lor. Acesta 
distinge cinci categorii de tipuri motivaţionale, a căror analiză poate arăta direcţia preferenţială 
către care tinde omul.  
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Maslow ierarhizează nevoile umane în funcţie de prioritatea lor în cinci  categorii: nevoile 
fiziologice; nevoile de siguranţă  şi  securitate; nevoile sociale; nevoia de stimă; nevoia de 
autorealizare.10 

Nevoile fiziologice sunt nevoile de bază ale corpului uman: hrană, apă, somn, adăpost etc. 
Ele sunt dominante atunci când nu sunt satisfăcute la un  nivel acceptabil. În acest caz nici o altă 
nevoie nu poate sta la baza motivaţiei. Există infractori care fură constant pentru a-şi asigura 
aceste nevoi... 

Nevoile de siguranţă şi securitate cuprind nevoia de stabilitate, protecţie împotriva îmbolnă-
virilor, a vătămărilor fizice, a dezastrului economic, a factorilor ocazionali şi imprevizibili, 
nevoia de structura, ordine şi lege. De obicei nevoia de securitate este activă şi dominantă în 
cazuri deosebite, cum ar fi războiul, epidemiile, catastrofele  naturale, dezorganizarea  societăţii,  
crize economice, nevroze, situaţii negative cronice. Sunt infractori care săvârşesc acele 
infracţiuni care îi asigură trecerea peste iarnă în penitenciar, unde condiţiile sunt mai bune decât 
în propria viaţă lipsită de confortul minim. 

Nevoile sociale sunt legate de natura sociala a omului. Iniţial Maslow s-a referit la ele ca 
nevoie de dragoste şi apartenenţa. Nevoia de a avea prieteni (fie ei şi infractori), de relaţii 
agreabile cu cei din jur, nevoia de familie au un specific aparte în cazul infractorilor. Nevoile 
sociale se manifestă sub forme precum: nevoia de afiliere care se referă la dorinţa de a avea 
prieteni, de a se asocia cu alte persoane. Nevoia de a se afla în compania altor persoane, fie 
grupuri mici, informale, fie organizaţii formale reprezintă esenţa acestei nevoi sociale. Nevoia 
de afectivitate ca nevoie socială universală se manifestă în sens bidirecţional: de la individ spre 
alte persoane şi invers, dinspre cei din jur spre individ. Nevoia de cooperare este una din cele 
mai puternice nevoi umane care rezultă din nevoia de afiliere.  

Nevoia de stimă este şi ea prezentă şi la infractori, din perspectivă internă sau externă.  Din 
punct de vedere intern, nevoia de stimă cuprinde dorinţa de putere, realizare, încredere, 
independenţa, libertatea, iar din punct de vedere extern dorinţa de a avea reputaţie sau prestigiu, 
statut, faimă şi glorie, recunoaştere, demnitate, apreciere. Satisfacerea acestor nevoi duce la 
încredere în sine, conştientizarea valorii proprii, sentimentul de a fi util şi necesar în societate. 
Interesant este că şi la infractori găsim aceste manifestări ale dorinţei de independenţă, mai ales 
economică şi financiară şi avem aici în vedere „criminalitatea gulerelor albe”. Infractori 
instruiţi, pregătiţi, perfecţionaţi în actul infracţional şi de cel mai multe ori dependenţi de el, 
infracţiunea în formă continuă şi continuată fiind o regulă în cazul lor.    

Există o relaţie de dependenţă între aceste cinci trepte. Atâta vreme cât nu ţi-ai satisfăcut 
nevoile inferioare ierarhic de pe treptele unu şi doi, nu vei putea accede la sistemul motivaţional 
dat de treptele superioare trei, patru şi cinci. 

Perceperea şi satisfacerea nevoilor sociale, de individualizare şi de auto-realizare sunt 
condiţionate de satisfacerea mai întâi a nevoilor de bază biologice şi de siguranţă. Nu numai că 
satisfacerea treptei 3, 4 sau 5 sunt trecute pe plan secund, în aşteptare, până se satisfac nevoile 
treptelor inferioare, dar aceste trebuinţe superioare nici măcar nu sunt percepute sau 
conştientizate suficient. 

E clar că nu îţi arde de viaţă socială, recunoaşterea meritelor pentru cine ştie ce proiect sau 
crearea înaltă a propriului destin atâta timp cât nu ai ce mânca, eşti bolnav, nu ai casă sau o 
relaţie satisfăcătoare11. 
                                                            

10 A se vedea http://catalinarisipanu.blogspot.ro/2011/11/motivarea-si-piramida-trebuintelor-lui.html 
11 Idem 10 
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Este foarte adevărat că în absenţa satisfacerii corespunzătoare a  primelor 2 nivele nu 
reuşeşti să conştientizezi şi să te motivezi pentru celelalte. Dar dacă eşti ajutat şi susţinut din 
afară să mergi direct la nivelul 5 vei reuşi să ţi le armonizezi pe toate celelalte.     

 

 
 

Concluzii finale 
Provocările care au loc la scenă deschisă, cu trimitere directă spre întreaga comunitate 

mondială nu fac altceva decât să evidenţieze riscurile şi ameninţările la adresa SECURITĂŢII 
universale. În acest context devine vital pentru societatea contemporană să gestioneze 
fenomenul infracţional fără a-l scăpa de sub control. Lipsa de reacţie şi de aplicare a legii 
generează haos şi neîncrederea populaţiei în capacitatea statului de reacţie pentru apărarea 
intereselor maselor largi de oameni împotriva fenomenului infracţional care trebuie să rămână 
izolat, pentru a nu genera anarhie! 
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Rezumat 
Într-un context dominat de globalizare, expansiune, evoluţie şi tehnologie, societatea contemporană, 

se confruntă, într-o manieră aparent paradoxală cu perpetuarea unor devianţe comportamentale foarte 
vechi. Astfel, în secolul XXI, într-o societate definită de progres şi globalizare, cea mai veche formă de 
înrobire şi exploatare, sclavia, încă există şi se dezvoltă vertiginos, îmbrăcând forma infracţiunii 
traficării fiinţelor umane. Traficul de fiinţe umane constituie una dintre cele mai grave infracţiuni la nivel 
internaţional, aducând o iremediabilă şi de necompensat atingere drepturilor fundamentale ale omului. 
Prezenta lucrare se doreşte a fi o expunere sumară a acestei complexe infracţiuni, aducând în prim plan 
structura şi modul de operare actual al reţelelor infracţionale care desfăşoară această activitate. 

 
Cuvinte-cheie: abuz; exploatare; victime; trafic; protecţie. 
 
Introducere 
18 octombrie 2017 a marcat Ziua Europeană împotriva traficului de persoane. Conceptul 

de trafic datează din secolul XVI, reprezentând  sinonimul pentru comerţ, motiv pentru care, la 
acel moment termenul nu avea conotaţii negative. Totuşi, către secolul XVII, traficul a început 
a fi asociat cu vânzarea ilicită şi/sau neloială a mărfurilor. Deşi iniţial traficul presupunea per 
genere vânzarea de droguri şi arme, aproape de secolul XIX această noţiune începea să includă 
şi comerţul cu fiinţe umane, tratate ca bunuri şi vândute în sclavie. Acest comerţ „tradiţional” 
cu sclavi a fost scos în afara legii spre finele secolului XIX. La începutul secolului XX, termenul 
de trafic devine uzitat în referirea la „comerţul de sclavi albi”, care reprezenta vânzarea peste 
frontierele internaţionale a femeilor şi copiilor în scopul prostituţiei. Abia spre finele anilor 90, 
traficul a fost asociat într-o manieră clară cu prostituţia şi exploatarea sexuală, adăugându-se 
ulterior acestor două categorii principale, raportat la modificarea fenomenului infracţional, 
munca forţată sau exploatarea forţei de muncă; sclavia sau servitutea similară; traficarea 
migranţilor; îndepărtarea şi vânzarea organelor, sau constrângerea de a întreprinde  activităţi 
criminale. 

Astfel, în secolul XXI, într-o societate definită de progres şi globalizare, cea mai veche 
formă de înrobire şi exploatare, sclavia, încă există şi se dezvoltă vertiginos, îmbrăcând forma 
infracţiunii traficării fiinţelor umane. 

Traficul de fiinţe umane constituie una dintre cele mai grave infracţiuni la nivel interna-
ţional, aducând o iremediabilă şi de necompensat atingere drepturilor fundamentale ale omului. 
Privită în amănunt, aceasta fărădelege lezează profund  principii, norme şi demnităţi, la nivel 
individual precum şi social. Delictul, deşi aparent singular, necesită pentru înfăptuirea sa 
coroborarea mai multor încălcări legale sau morale. Sunt uzitate  metode diverse, traficanţii sunt 
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încadrabili în diferite categorii şi tipologii, asemenea victimelor lor, toate acestea fiind în deplină 
corelaţie cu dinamica socio-economică, precum şi cu situaţiile de natură geo-politică. 

Globalizarea, tehnologia avansată, zonele de conflict, condiţiile precare de trai din anumite 
regiuni, alături de alţi factori favorizează expansiunea reţelelor de trafic de fiinţe umane şi 
proliferarea infracţiunii în sine. 

La nivel internaţional, lupta împotriva  acestor  comportamente deviante este guvernată de 
Protocolul de la Palermo, adoptat de ONU în anul 2000, de Convenţia Consiliului Europei 
privind acţiunea împotriva traficului de fiinţe umane din 16 mai 2005, precum şi de Directiva 
36/UE  din 5 aprilie 2011 a Parlamentului European şi a Consiliului privind prevenirea şi 
combaterea traficului de fiinţe umane şi protejarea victimelor sale. Cea din urmă, a rezultat ca 
urmare a necesităţii unui instrument care să asigure punerea în aplicare a standardelor convenţiei 
anti-trafic din cadrul Protocolului de la Palermo şi ale Consiliului Europei în cadrul UE, 
obligând astfel statele membre să adopte legislaţia. 

 
1. Tipuri de Trafic de  Fiinţe Umane 
Traficul cu fiinţe umane este o crimă împotriva persoanelor. Datorită faptului că nu există 

o statistică la nivel mondial, valoarea traficului de fiinţe umane la nivel global nu a fost 
determinată cu exactitate.  UE a început să colecteze sistematic date de la statele membre pentru 
a crea o imagine generală a fenomenului la nivelul întregii UE. Acest lucru poate fi apoi corelat 
cu indicatorii traficului de fiinţe umane. 

Traficul de fiinţe umane este estimat a fi cea de-a treia sursă majoră de venit pentru 
grupurile de crimă organizată şi creşte mai repede decât traficul de droguri sau de arme. 

Fiecare regiune din lume poate fi o ţară sursă, de tranzit sau de destinaţie. Femeile, bărbaţii 
şi copiii din ţările în curs de dezvoltare, precum şi cei din zonele dezavantajate din ţările 
dezvoltate îşi doresc locuri de muncă bine plătite şi o viaţă mai bună. Adesea, aceştia primesc 
documente de călătorie false şi sunt transportaţi de o reţea organizată către ţara de desti-
naţie. Aceste persoane, odată ajunse acolo, sunt ţinute în condiţii inumane şi obligate la muncă 
sau sclavie sexuală, pentru profitul altora. Traficarea implică abuz fizic şi/sau psihic al victimei. 

Articolul 2 alin. 3 din Directiva 36 a UE din 2011 descrie diferitele tipuri de trafic distinct 
după natura exploatării, acestea fiind: - exploatarea sexuală; - exploatarea prin muncă/munca 
forţată; - sclavie sau practici similare, aservirea; - cerşetoria forţată; - activităţi infracţionale sau 
traficarea pentru prelevarea de organe. 

Exploatarea sexuală este abuzul sexual al fiinţelor umane prin care sexul sau actele sexuale 
se folosesc ca monedă de schimb pentru bani, droguri, hrană, adăpost, protecţie şi alte elemente 
de bază ale vieţii. Aceasta poate include şi folosirea victimelor pentru crearea de pornografie şi 
pagini web cu conţinut explicit sexual. 

Secretarul General al ONU a definit exploatarea sexuală ca fiind: „Orice abuz sau tentativă 
de abuz a unei poziţii de vulnerabilitate, putere diferenţială sau încredere în scopuri sexuale, 
inclusiv, dar fără a se limita la profitul financiar, social sau politic provenit din exploatarea 
sexuală altuia”. Adesea traficul de fiinţe umane în scop de exploatare sexuală este asimilat 
proxenetismului sau traficului de persoane.  Victimele sunt deplasate în interiorul şi în afara UE 
unde sunt exploatate în toate mediile. Scopul traficanţilor este de a-şi maximiza profiturile prin 
exploatarea victimelor. Prin urmare, o relocare activă a victimelor forţate să se prostitueze şi 
explorarea lor pe noi pieţe este adesea efectuată de traficanţi. Aceasta metodă reduce şansele de 
detectare a victimelor de către autorităţi.  
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Exploatarea prin muncă este un element extrem de grav al exploatării victimelor traficului 
de fiinţe umane, în UE, fiind adesea o infracţiune ascunsă sau nedetectată, deoarece în mod 
tradiţional nu a reprezentat o prioritate pentru autorităţi. 

„Exploatarea prin muncă este o activitate obţinută de la o persoană aflată sub ameninţarea 
unei pedepse oarecare şi pe care persoana nu a oferit-o în mod voluntar” (Convenţia nr. 29/1930 
a Organizaţiei Internaţionale a Muncii) privind muncă forţată sau obligatorie). Munca forţată 
implică nu numai condiţii de muncă inacceptabile, ci şi folosirea constrângerii, a lipsei de 
libertate sau a voinţei victimei. 

Următoarele elemente, fie individual, fie colectiv, indică munca forţată: - ameninţări sau 
vătămări fizice; - închiderea la locul de muncă sau la o zonă limitată şi alte restricţii de 
mişcare; - îndatorarea; - reţinerea plăţilor sau reducerea excesivă a plăţilor, care încalcă 
contractele de muncă; - reţinerea documentelor de identitate, ceea ce înseamnă că victimele nu 
pot părăsi şi nici nu-şi pot dovedi identitatea şi statutul; - ameninţarea de a raporta autorităţilor 
victimele care au statut ilegal. 

În mod obişnuit, traficanţii se orientează pe proprii cetăţeni pentru exploatare. Aceştia vizează 
următoarele sectoare de ocupare a forţei de muncă: - sectorul agricol/zootehnic; - sectorul 
construcţiilor; - sectorul serviciilor/industria alimentară; - munca la domiciliu. Aceste zone 
necesită de obicei un număr mare de lucrători sezonieri flexibili. Munca este plătită redus şi adesea 
implică niveluri scăzute de calificare şi poate fi caracterizată ca o muncă „3D” - periculoasă, 
dificilă şi murdară. Traficul de persoane utilizează, de obicei, reţele mari de subcontractare, uneori 
dominate de lucrători migranţi, pentru a satisface cererea. 

Sclavia poate fi considerată o formă severă de exploatare a forţei de muncă. În mod 
caracteristic, sclavii sunt: obligaţi să lucreze prin ameninţări psihice sau fizice; „deţinut” sau 
controlat de un „angajator”, în mod obişnuit prin abuzuri psihice, fizice sau prin ameninţate; 
trataţi ca o marfă, care urmează a fi cumpărată şi vândută ca proprietate; constrânşi fizic ori cu 
posibilitatea de mişcare restricţionată. 

Cerşetoria forţată este o formă de muncă forţată. Prin urmare, exploatarea cerşitului intră 
în domeniul traficului de fiinţe umane doar dacă apar toate elementele de muncă forţată. Orice 
consimţământ posibil pentru a efectua o astfel de cerşetorie ar trebui evaluat de la caz la caz, în 
lumina legilor relevante. Atunci când un copil este implicat, orice consimţământ pe care ar putea 
să-l dea nu este niciodată considerat valabil. 

Traficul pentru activităţi infracţionale presupune exploatarea unei persoane pentru 
săvârşirea unor infracţiuni contra patrimoniului cum ar fi furturi din buzunare, din magazine, 
spargeri sau traficul de droguri  care au ca rezultat câştiguri financiare. 

Traficul de copii. Copiii sunt mai vulnerabili la exploatare decât adulţii şi sunt, prin urmare, 
mai expuşi riscului de a deveni victime ale traficului de fiinţe umane. În conformitate cu Carta 
Drepturilor Fundamentale a UE, în aplicarea Directivei 36 din 2011 a UE, interesul superior al 
copilului trebuie să reprezinte o preocupare principală. Recrutarea, transportul, transferul, 
adăpostirea sau primirea unui copil în scopul exploatării sunt considerate a fi trafic de fiinţe 
umane, chiar dacă nu ar prezenta şi alte particularităţi necesare pentru a îndeplini criteriile 
privind traficul de fiinţe umane la adulţi. Cele mai comune forme de trafic cu copii sunt: 
- activităţile infracţionale; - cerşetorie; - exploatare sexuală; - şi exploatare prin muncă. Furtul 
şi cerşitul sunt cele două activităţi principale. Majoritatea copiilor implicaţi provin din zone 
sărace şi sunt adesea predaţi traficanţilor de către familiile lor, iar în situaţia în care aceştia ajung 
în centrele de primire cu scopul reintegrării, dispar de cele mai multe ori şi revin la activităţile 
anterioare. 
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 2. Modus Operandi 
Gradul de organizare al traficanţilor diferă de la un caz la altul, operaţiunile de trafic pot fi 

coordonate de traficanţi individuali, reţele de criminalitate organizată sau reţele foarte bine 
structurate de trafic internaţional. 

Traficanţii acţionează adesea în reţele libere de asociaţi cu identitate naţională explorând 
piaţa pentru a obţine cel mai mare profit. Structura flexibilă şi descentralizată a grupului implicat 
în activităţile criminale le permite să se comporte mai mult ca parteneri sau colaboratori şi nu 
ca adversari. Ei au, de obicei, contacte răspândite în Europa şi victimele sunt exploatate în mai 
mult de o ţară. 

Traficanţii implicaţi în faza de recrutare sunt adesea de aceeaşi naţionalitate sau origine 
etnică ca şi victimele. Cu toate acestea, tendinţa grupurilor omogene de a se implica sau de a 
lucra împreună cu grupuri de crimă organizată ale altor naţionalităţi pentru a-şi atinge 
obiectivele este în creştere. Toate grupurile prezintă unele asemănări: abilitatea de a se adapta 
cu uşurinţă la noi medii, condiţii şi pieţe şi pentru a răspunde rapid iniţiativelor de combatere a 
traficului. Unele grupuri de trafic sunt familiale sau bazate pe ierarhii, care funcţionează după 
coduri de conduită puternice şi loiale oferind provocări semnificative autorităţilor pentru 
contracararea fenomenului, de exemplu grupuri de crimă organizată vorbind în limba albaneză 
şi grupuri etnice de romi. Multe grupuri de traficanţi din Nigeria se bazează pe ritualul voodoo 
sau juju pentru a-şi domina victimele. Ritualul este atât un element de control pentru traficanţi 
şi proxeneţi, cât şi unul care acţionează ca un obstacol semnificativ în tratarea victimelor care 
au fost supuse acestui proces. Rutele folosite de traficanţi pentru a aduce victimele în UE nu 
sunt clar definite şi, în mod evident, nu sunt la fel de importante precum cele folosite de 
imigranţii ilegali. 

Victimele traficului sunt exploatate în ţările de destinaţie, uneori în tranzit şi unde există o 
„piaţă” posibilă, adică acolo unde cererea pentru sexul cumpărat sau cererea de muncă ieftină 
şi/sau ilegală este cea mai mare şi evident unde profiturile care vor fi obţinute de traficanţi sunt 
mai mari. Proporţia de infractori implicaţi în trafic pentru exploatare sexuală este semnificativă 
şi în creştere. Există din ce în ce mai multe exemple de femei care controlează victimele şi care 
organizează operaţiunile de afaceri, de asemenea acestea sunt în mod normal implicate şi în 
procesul de recrutare. 

Victimele traficului de persoane au, de obicei, o situaţie financiară şi socială precară. 
Majoritatea acceptă oferta traficanţilor de a găsi locuri de muncă în străinătate pentru că doresc 
venituri mai mari şi o îmbunătăţire a condiţiilor de trai. Victimele provin adesea din familii 
destrămate, iar nivelul lor de educaţie este de obicei scăzut. În acelaşi timp, victimele deseori 
nu au o experienţă vastă de viaţă şi au încredere în promisiunile traficanţilor. Ele au auzit despre 
experienţele cunoştinţelor care au lucrat sau lucrează în străinătate şi sunt dispuse să-şi asume 
riscurile implicate de orice decizie de a pleca în străinătate. Au, de asemenea, o dorinţă puternică 
de independenţă, în special independenţa financiară. Adolescenţii şi tinerii sub 25 de ani sunt 
preferaţi atunci când scopul traficanţilor este de a-i angaja în prostituţie. Persoanele cu 
dizabilităţi fizice, indiferent de vârstă, sunt preferate atunci când scopul este de a le exploata 
prin cerşit. Deoarece au o capacitate mai mare de a lucra, victimele tinere sunt adesea preferate 
pentru exploatarea prin muncă. Mobilitatea este o caracteristică semnificativă pentru 
exploatarea sexuală, multe victime fiind exploatate în diferite oraşe şi ţări. Grupările de crimă 
organizată adoptă acest modus operandi pentru a evita ca victimele să stabilească relaţii cu 
clienţii, lucrătorii sociali, serviciile sociale etc. care ar putea oferi o platformă pentru 
identificarea acestora ca victime a traficului şi, prin urmare, o oportunitate de intervenţie în 
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domeniul aplicării legii. În plus, asigurarea unor condiţii mai bune de muncă şi permiterea 
victimelor de a păstra un procent mai mare din „câştiguri” este destinată să încurajeze victimele 
să nu-şi denunţe traficanţii sau circumstanţele. Ciclul traficului de fiinţe umane constă de obicei 
în trei etape: recrutarea, transportul şi exploatarea. 

Etapa întâi: Recrutarea. Procesul prin care o persoană devine o persoană traficată diferă 
de la caz la caz şi depinde de modus operandi şi de nivelul de organizare al traficanţilor. 
Metodele utilizate pot fi: 

Constrângerea - care are ca rezultat faptul că o persoană este luată fizic împotriva voinţei 
sale, de exemplu prin răpiri, ameninţări sau folosirea forţei; 

Recrutarea complet înşelătoare - adică o persoană primeşte informaţii false despre ceea ce 
va face odată ajunsă la destinaţie; 

Recrutarea parţial înşelătoare - adică o persoană este conştientă de faptul că va trebui să 
muncească în condiţii ilegale, dar nu ştie despre condiţiile de exploatare sau de sclavie la care 
va fi obligată. Toate cele trei scenarii implică încălcări ale drepturilor omului şi ale drepturilor 
muncii în diferite grade. Conceptul de muncă forţată ar trebui să determine anchetatorii să se 
concentreze asupra constrângerii pe care angajatorii o folosesc pentru a supune o persoană. 
Recrutarea poate fi efectuată în moduri diferite şi de către diferite persoane. Poate fi condusă de 
recrutorii individuali care lucrează door-to-door, prin intermediul reţelelor informale care pot 
include rude, parteneri şi prieteni, chiar şi persoane aflate în poziţii de încredere (de exemplu, o 
persoană care pretinde a fi preot), prin reclame media, inclusiv agenţii de recrutare care oferă 
slujbe, studii, căsătorii sau călătorii în străinătate. 

Victima potenţială ar putea fi recrutată în fiecare etapă a procesului de migrare, fie în ţara 
de origine, de tranzit sau de destinaţie. Persoanele fizice sunt adesea recrutate de traficanţi din 
ţara lor de origine şi apoi traficate în una sau mai multe alte ţări în care sunt supuse uneia dintre 
formele de exploatare identificate în Protocolul ONU privind traficul de fiinţe umane. 
Persoanele fizice sunt recrutate în ţara lor şi se mută într-o altă destinaţie din aceeaşi ţară în care 
sunt ulterior exploatate (traficul intern). 

Migranţii îşi părăsesc ţara în mod liber şi intră în altă ţară, fie în mod legal, fie ilegal, iar 
dacă intră ilegal pot plăti un traficant pentru a facilita intrarea lor. Ulterior, traficanţii obţin 
controlul asupra acestora. Aceştia sunt apoi traficaţi fie în interiorul ţării în care au ajuns deja, 
fie într-o altă ţară. Migranţii ajung într-o altă ţară unde îşi găsesc un loc de muncă pe cont propriu 
şi numai după ce l-au obţinut află că sunt supuşi muncii forţate. 

Gradul de constrângere variază foarte mult de la caz la caz, unele victime fiind supuse unor 
rele tratamente, în timp ce altele sunt aproape conştiente de faptul că sunt supuse la munca 
forţată până când constată că angajatorul lor profită de ele pentru a evita plata acestora conform 
înţelegerii. Cele mai uzitate metode de recrutare sunt: 

- Metoda oferirii unor false locuri de muncă. În majoritatea cazurilor, recrutarea se face 
prin promisiunea unor locuri de muncă mai bine plătite în străinătate. Contactul dintre traficanţi 
şi victime are loc în principal ca urmare a anunţurilor făcute în reclame sau în negocierile făcute 
de cunoscuţi. Există situaţii în care traficanţii şi victimele se cunosc de ceva timp. De obicei, 
acestea implică locuri de muncă pentru care victimele nu au nevoie de calificări. Ei sunt convinşi 
de traficanţi că vor lucreze în diverse domenii. De multe ori traficanţii le dau exemple despre 
alţii care au fost ajutaţi să plece peste hotare şi s-au întors cu sume mari de bani după o perioadă 
relativ scurtă de timp. 

- Metoda Lover-boy. O altă metodă folosită de traficanţi este să obţină controlul asupra 
victimelor prin seducţie. Sunt preferate minorele şi fetele care provin din familii destrămate. 
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Aceşti traficanţi sunt aproape de aceeaşi vârstă cu victimele. Sunt foarte eleganţi, purtând mereu 
haine scumpe şi având bani la ei. Uneori, traficanţii încearcă să câştige încrederea rudelor 
victimei făcându-le mici cadouri. După ce victimele se îndrăgostesc de traficanţi şi au încredere 
deplină în ei, li se cere să plece peste hotare pentru a căuta un loc de muncă mai bun sau pentru 
a întâlni părinţii iubitului, despre care se spune că sunt în străinătate. Când aceste fete ajung la 
destinaţie, sunt exploatate. 

- Utilizarea internetului. Această metodă evoluează în exploatarea sexuală, atât în 
recrutarea victimelor, cât şi în promovarea serviciilor lor. Întâlnirile dintre victime şi clienţi sunt 
organizate prin intermediul site-urilor dedicate. Victimele sunt adesea mutate, rămânând în 
acelaşi oraş timp de cel mult o zi sau două. Percepţia privind anonimitatea şi audienţa în masă 
a serviciilor online măreşte atât discreţia, cât şi rentabilitatea acestor servicii, ceea ce face 
dificilă identificarea infractorilor folosind tehnicile uzuale ale poliţiei. 

- Metoda căsătoriei. Există momente când traficanţii se căsătoresc cu victimele pentru a 
obţine controlul asupra lor. Chiar şi agenţiile matrimoniale pot fi folosite în astfel de 
scopuri. După căsătorie, dealerii îşi iau victimele în străinătate, sub diverse pretexte, unde sunt 
exploatate. Dacă victimele se căsătoresc cu traficanţii străini, controlul este şi mai mare, 
deoarece soţia nu poate exercita toate drepturile pe care le are soţul ei, deoarece nu dobândeşte 
întotdeauna cetăţenia soţului. 

- Metoda de facilitare a prostituţiei. În această metodă, traficantul promite victimei că-i va 
oferi condiţiile necesare pentru a se prostitua în străinătate. Victima ştie încă de la început că 
sexul cu clienţii va fi job-ul ei, precum şi condiţiile în care va presta, programul zilnic şi plăţile 
colectate. După ce ajung la destinaţie, distribuitorul nu respectă condiţiile convenite şi forţează 
victima sa se prostitueze în alte condiţii, luând tot sau aproape toţi banii câştigaţi. 

- Metoda de răpire. Este o metodă relativ rar folosită. Aceasta presupune luarea victimei de 
la locul în care trăieşte şi mutarea ei în alt loc concomitent cu lipsirea de libertate. Traficantul 
poate răpi victima, prin constrângere fizică sau prin folosirea de droguri. Răpirea este folosită 
de obicei pentru recrutarea copiilor.  

Etapa a doua: Tranzitul (transport şi transfer). A doua etapă a traficului de fiinţe 
umane, după recrutare, implică transportul şi transferul victimelor. Persoanele traficate sunt 
transferate sau transportate departe de locul lor de origine, intern sau transfrontalier, pentru a le 
izola de comunitate, familie şi prieteni fiind mai uşor controlate. În această fază, traficanţii pot 
recurge la mecanisme de control cum ar fi reţinerea documentelor, administrarea de droguri, 
ameninţări şi violenţă. În timpul tranzitului, victimele pot fi vândute de la un traficant la altul, 
adesea fără să ştie, şi transferate sau transportate pe distante lungi. 

Pentru a atrage victimele, care, în majoritatea cazurilor, nu îşi pot permite să suporte 
cheltuielile documentelor de călătorie şi de transport, traficanţii se angajează să le plătească la 
început, deşi suma cheltuită ulterior va fi rambursată de victime. În timpul călătoriei, victimele 
sunt de obicei tratate corect: se oferă cazare, pot lua legătura cu familia etc. Frontiera cu ţara de 
destinaţie ar putea fi traversata legal prin punctele de trecere a frontierei sau în mod fraudulos 
prin utilizarea rutelor ilegale sau călăuze pe cale terestră, aeriană sau maritimă. 

După ajungerea la destinaţie, documentele lor sunt luate de traficanţi, fie în mod paşnic sub 
diferite pretexte, cum ar fi necesitatea îndeplinirii anumitor formalităţi sau pentru păstrarea lor 
în condiţii de siguranţă sau prin violenţă. Victimele încep să-şi dea seama că au fost înşelate, iar 
în acel moment există două posibilităţi. Fie sunt fie găzduite şi exploatate direct de traficanţii 
care le-au recrutat, fie vândute altor traficanţi în schimbul de bani, pentru a fi exploataţi de ei. 
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Etapa a treia: Exploatarea. Atunci când victimele ajung la destinaţie, ele devin active 
pentru exploatatori, deoarece încep să genereze profit, obiectivul lor fiind îndeplinit. Controlul 
asupra victimelor este esenţial pentru a descuraja încercările de evadare, de revoltă sau de a 
căuta ajutor. Metodele utilizate pentru a preveni evadarea includ obligaţii sau datorii, dar şi 
metode mai aspre, cum ar fi: - ameninţările; - sechestrare în locaţii necunoscute; - reţinerea 
documentelor de identitate; - dependenta de droguri impusă; - împiedicarea de a stabili contacte 
şi căutarea de ajutor; - schimbarea continuă a locaţiilor; - violenţă fizică; - privarea de hrană sau 
de căldură, ori de somn; - şantaj; - ameninţările cu violenţă. 

De asemenea, victimele sunt obligate să ramburseze costurile exagerate care se presupune 
că au fost cheltuite pentru transportul acestora către locul de destinaţie. Ratele de dobândă 
exagerate sunt, de asemenea, legate de datorie, împreună cu rambursarea costurilor pentru 
alimente, cazare şi haine. Foarte adesea sumele şi costurile cu dobânzile nu sunt transparente. 
Persoanele traficate nu realizează de obicei că acest tip de sistem este abuziv şi ilegal. Traficul 
de fiinţe umane generează profituri foarte mari pentru organizaţiile criminale interna-
ţionale. Profiturile pot fi investite în ţara de exploatare sau trimise înapoi în ţara de origine prin 
intermediul sistemelor bancare formale şi informale. 

 
 3. Victimele 
Traficul de fiinţe umane şi exploatarea conexă a persoanelor sunt mai frecvente decât ne 

gândim: victimele traficului rămân neidentificate, totuşi, chiar şi atunci când se confruntă efectiv 
cu victimele traficului de fiinţe umane, societatea şi autorităţile adesea nu răspund solicitărilor 
de ajutor ale victimelor. Se pare că legislaţia în vigoare şi procedurile autorităţilor nu sprijină în 
mod adecvat identificarea traficului de fiinţe umane şi o modalitate de trimitere a victimelor 
către sistemul de asistenţă. Multe autorităţi încă nu dispun de instrucţiuni clare cu privire la 
modul de a acţiona în situaţii posibile care ţin de identificarea victimelor. Ca rezultat, 
potenţialele victime ale traficului de persoane pot fi returnate în statul de origine, fiind expuse 
la exploatare şi re-victimizare. 

Din cauza diferitelor caracteristici ale traficului cu fiinţe umane, există mai multe grupuri 
de victime vizate. Ele pot diferi în funcţie de sex, vârstă, naţionalitate, statut social, juridic, 
situaţie financiară, competenţe şi nivel educaţional. Deşi diferitele grupuri ţintă pot fi foarte 
diferite, există grupuri relativ omogene de victime pentru fiecare tip de modus operandi. 

Extinderea spaţiului Schengen facilitează trecerea frontierelor fără control. Nu se impune 
folosirea de documente false, costurile sunt scăzute, iar  transportul poate fi aranjat uşor fără 
aranjamente speciale.  Deşi există acorduri şi convenţii internaţionale în standardele de aplicare 
a legii, mai există în UE şi în alte ţări terţe, legi şi mecanisme care sunt insuficiente. Aceasta 
conduce la dificultăţi în cooperarea internaţională pe linia combaterii traficului cu fiinţe 
umane. Drept urmare, în multe ţări riscul de a fi prins este mic în comparaţie cu profitul pe care 
traficanţii şi exploatatorii îl pot obţine. 

În raportul său din 2016 „Traficul de fiinţe umane în Uniunea Europeană”, Europol a 
identificat mai mulţi „factori determinanţi” care se referă la circumstanţele din ţara de origine a 
victimei: şomaj ridicat, piaţa muncii care nu este deschisă femeilor şi discriminarea de gen, lipsa 
oportunităţii de îmbunătăţire a calităţii vieţii, discriminare sexuală sau etnică, sărăcie, 
persecuţie, violenţă sau abuz, încălcări ale drepturilor omului, colapsul infrastructurii sociale, 
alte condiţii de mediu, inclusiv conflicte şi război. În plus, sunt identificaţi următorii „factori 
motivaţionali” care funcţionează complementar cu factorii determinanţi şi influenţează procesul 
decizional al potenţialelor victime: îmbunătăţirea standardului şi a calităţii vieţii, un acces mai 
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bun la învăţământul superior, mai puţină discriminare sau abuz, respectarea standardelor 
minime şi a drepturilor individuale, mai multe oportunităţi de angajare, cererea de forţă de 
muncă ieftină, cererea de servicii sexuale comerciale, salarii mai mari şi condiţii mai bune de 
lucru, cererea pentru lucrătorii din industria sexului şi câştigurile mai mari, comunităţi /diaspore 
de imigranţi stabile. 

Organizaţia Internaţională a Muncii estimează că în lume există 34 milioane de victime ale 
traficului de persoane. Pentru UE, estimările sunt în jur de câteva milioane de persoane anual. 
Odată ajunse în ţara de destinaţie, victimele conştientizează realitatea situaţiei lor. Se cere să 
ofere sume excesive de bani traficanţilor, sub pretextul că aducerea lor în ţară este foarte 
costisitoare, sunt obligate sa plătească chirii excedentare pentru locuinţe, costuri pentru 
publicitatea serviciilor sexuale, transport etc, iar sumelor datorate li se aplică dobânzi. Victimele 
nu au adesea informaţii cu privire la suma pe care trebuie să o restituie pentru aceste costuri şi 
întrucât dobânzile cresc în mod constant datoria este imposibil de restituit. În plus, victimele nu 
sunt adesea obişnuite cu normele şi regulile din ţara de destinaţie privind sistemele sociale şi 
activitatea poliţienească. Li se spune că poliţia le va trimite înapoi sau le va face rău, ceea ce îi 
împiedică să fugă de traficanţii lor sau să sesizeze autorităţile chiar şi atunci când au şansa să 
facă acest lucru.  

În domeniul exploatării sexuale, victimele sunt în majoritate femei. Cu toate acestea, există 
organizaţii care susţin că traficul de fiinţe umane ce implică victime masculine a existat de mult 
timp, dar nu a fost detectat din cauza conştientizării mai mici. Rapoartele internaţionale recente 
arată că numărul victimelor masculine, în special băieţii pentru exploatare sexuală, creşte in 
mod constant în ţările în care cererea de servicii sexuale este ridicată iar fenomenul a fost 
recunoscut de mult timp ca o problemă serioasă. 

 Femeile sunt adesea în situaţii de a deveni mai uşor victime ale traficului de fiinţe 
umane. Tendinţa predominantă este traficarea femeilor tinere din ţările sărace de origine în ţările 
bogate de destinaţie. Cu toate acestea, odată cu modificările în timp pe plan economic în ţările 
sursă şi ţările de destinaţie, unele ţări de origine sau de tranzit care s-au dezvoltat economic au 
devenit ţări de destinaţie. Etnicitatea joacă, de asemenea, un rol din ce în ce mai important în 
demografia infracţională, deoarece mulţi clienţi caută femei dintr-un anumit grup etnic. 

O preocupare majoră este că, în multe regiuni, vârsta medie a victimelor scade constant. În 
acest caz, oferta este determinată de cererea clienţilor, bazată pe percepţiile şi solicitările lor 
specifice. Acesta este motivul pentru care cea de-a doua categorie predominantă este 
reprezentată de fete tinere. 

Exploatarea sexuală poate apărea în moduri diferite. Dacă la început femeile alegeau 
prostituţia în mod voluntar, mai târziu s-a transformat într-o situaţie de exploatare, o relaţie de 
exploatare închisă sau o situaţie evident forţată. Controlul prostituatelor prin ameninţarea cu 
violenţe fizice şi sexuale pare să fie relativ comun. Membrii familiei prostituatelor pot fi, de 
asemenea, ameninţaţi. Multe victime nu par să aibă o opţiune clară de a părăsi prostituţia sau de 
a ieşi din ţară, în cazul în care doresc să facă acest lucru. 

 Identificarea traficului de fiinţe umane pare să se limiteze numai la aspecte uşor de 
observat, de exemplu prin folosirea violenţei fizice directe, înşelăciunea unei victime cu privire 
la natura muncii sau exploatarea unei persoane care este în mod clar lipsită de apărare. 
Identificarea mijloacelor psihologice mai subtile de control în exploatare este mai dificilă. 

Victimele din ţări terţe au parte adesea de condiţii şi mai proaste. Cea mai frecventă 
modalitate de operare a traficanţilor nigerieni este aducerea victimelor în UE, solicitând azil 
pentru a le oferi documentele de şedere iar ameninţările la adresa familiei, precum şi tehnicile 
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coercitive culturale, cum ar fi voodoo şi juju, determină victima sa fie şi mai dependentă de 
traficant şi de reţeaua acestuia. 

Traficul de fiinţe umane pentru exploatarea prin muncă apare în mod obişnuit în sectoarele 
cu forţă de muncă intensă şi nereglementată, care se bazează în mare măsură pe forţa de muncă 
străină, asociată cu remuneraţie mică. Lucrătorii pot fi forţaţi să trăiască în condiţii inumane şi 
izolaţi de ceilalţi oameni. Mai mulţi lucrători pot fi adăpostiţi în aceeaşi cameră relativ înghesuiţi 
şi obligaţi să dea sume considerabile de bani pentru cazare. Lucrătorilor li se poate interzice şi 
comunicarea cu alte persoane în afara locului de muncă. În unele cazuri, traficanţii reţin 
documentele de călătorie ale lucrătorilor sau alte bunuri personale, inclusiv cardurile bancare şi 
codurile PIN. Factorul de bază al exploatării este adesea o datorie. 

Clasificată ca o infracţiune ascunsă, exploatarea muncii devine tot mai frecventă în cadrul 
UE. Statele vechi sunt cunoscute sub numele de „Occidentul de Aur” şi au stabilitate economică 
şi standarde de viaţă mai înalte, iar angajatorii caută o forţă de muncă ieftină care sa lucreze în 
condiţii proaste şi fără pretenţii. 

Grupul de victime cu risc ridicat sunt bărbaţii şi femeile de vârstă mijlocie. Oamenii sunt 
expuşi riscului sărăciei, marginalizării, excluziunii economice, conflictelor armate, inegalităţii 
sociale şi de gen, discriminării minorităţilor etnice şi încălcării drepturilor omului. Femeile sunt 
deosebit de vulnerabile din cauza poziţiei lor economice şi sociale, adesea mai scăzute, şi a 
discriminării de gen pe piaţa muncii. De asemenea, femeile sunt adesea afectate în mod diferit 
faţă de bărbaţi în ceea ce priveşte forma şi consecinţele traficului. Multe victime nu se văd 
victime ale exploatării forţei de muncă deoarece au fost adesea înşelate cu privire la natura 
muncii sau condiţiile de angajare. Alteori muncesc sub ameninţare, sunt supuse violenţei, se 
limitează la locul lor de muncă sau nu primesc salariul care le-a fost promis.  

Acestea ar putea considera că angajarea lor este temporară şi speră să găsească în curând 
condiţii mai bune, ceea ce ar putea contribui la menţinerea lor în situaţia existentă. În plus, în 
ciuda condiţiilor lor de muncă exploatatoare, ar putea fi în mod paradoxal mai bine plătite decât 
în ţara lor de origine. Ca rezultat, ei nu reuşesc să-şi dea seama că sunt într-adevăr victime, ceea 
ce face mult mai greu să detecteze şi să investigheze exploatarea muncii şi să aducă traficanţii 
şi profitori responsabili în faţa  justiţiei.  

Un tip de trafic de muncă forţată este cerşetoria. Copiii, adulţii şi persoanele cu handicap 
sunt vizate de traficanţi. Victimele sunt în principal din comunitatea de rromi din sud-estul 
Europei. Copiii, în principal din minoritatea rromă din Europa de Sud-Est, pot fi de asemenea, 
traficaţi în scopul activităţilor infracţionale, cum ar fi furturi din buzunare, furturi din magazine, 
spargeri de locuinţe şi alte activităţi similare. Motivele pentru care traficanţii aleg să exploateze 
copii în acest domeniu de criminalitate sunt că aceştia nu pot fi arestaţi sau condamnaţi, ei 
aflându-se sub vârsta răspunderii penale. Chiar dacă copiii sunt plasaţi în adăposturi pentru 
tineri, adesea ei scapă rapid şi se reîntorc la activităţile infracţionale. Copiii cu cel mai mare risc 
provin din familii dezorganizate şi cele fără supraveghere parentală sau fără adăpost. 

În ceea ce priveşte drepturile victimelor traficului de fiinţe umane, acestea nu par a fi 
întotdeauna implementate în conformitate cu reglementările internaţionale care sunt obligatorii 
pentru statele membre. Este foarte important ca victimele să fie ajutate şi protejate ori de câte 
ori au nevoie sau solicită ajutor şi protecţie. În consecinţă, asistenţa trebuie acordată cel puţin 
tuturor potenţialelor victime ale traficului de fiinţe umane. Convenţia Consiliului Europei 
privind acţiunea împotriva traficului de persoane consolidează protecţia drepturilor lor. Prezenta 
Convenţie evidenţiază obligaţia de a identifica şi de a ajuta victimele traficului de fiinţe 
umane, şi interzice părţilor să elimine de pe teritoriul lor o persoană atunci când există motive 
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întemeiate să creadă că a fost victima traficului de fiinţe umane înainte ca procesul de 
identificare să fi fost finalizat. 

 
4. Traficul de fiinţe umane în România 
Odată cu intrarea în UE, România a iniţiat proceduri şi programe în vederea adoptării şi 

implementării normelor europene  într-o arie vastă de sectoare, atât la nivel legislativ, procedural 
cât şi social. Traficul de fiinţe umane constituie infracţiune, este reglementat în capitolul VII al 
noului Cod Penal şi reprezintă un subiect de interes pentru entităţile competente  în prevenirea 
şi stoparea acestui fenomen. La fel ca toate statele membre UE, România este monitorizată şi 
dirijată în lupta împotriva traficului de fiinţe umane de GRETA, organism în atribuţia căruia 
intră monitorizarea implementării Convenţiei Europene împotriva traficului de fiinţe umane şi 
a articolului 36. Cel mai recent raport GRETA în România vizează perioada 2014-2016 şi 
însumează cele mai recente şi detaliate concluzii  oficiale ale comisiei cu privire la traficul de 
fiinţe umane în ţara noastră. 

 Conform informaţiilor, raportându-se la rezultatele raportului din 2012, observatorii au 
constatat îmbunătăţiri şi progrese ale României, pe mai multe planuri. Printre acestea, dezvol-
tarea cadrului juridic pentru combaterea traficului de fiinţe umane, adoptarea unor strategii şi  
documente politice, planuri de acţiune în domeniul protecţiei copilului şi a egalităţii de gen, 
implementarea unor noi programe de instruire şi perfecţionare a cadrelor  şi a profesioniştilor 
relevanţi în cauză, eforturile Poliţiei de Frontieră în lupta cu acest fenomen şi rezultatele 
obţinute, identificarea grupurilor vulnerabile - minorităţi, comunităţi cu acces limitat la educaţie 
şi informaţie ş.a.m.d. 

De asemenea, sunt apreciate numărul crescut al condamnărilor pentru traficul de persoane  
în România, înfiinţarea programului A doua şansă, precum şi a Agenţiei Naţionale pentru 
Gestionarea Activelor confiscate. Învederând însă provocarea pe care acest tip de infracţiune o 
lansează autorităţilor, s-a constatat că România trebuie să rămână constantă în privinţa măsurilor 
adoptate şi că în continuare există necesitatea adoptării şi implementării de noi măsuri în vederea 
prevenirii şi stopării traficului de fiinţe umane. 

Astfel, la nivelul Ministerului de Interne s-au constatat următoarele necesităţi: intensi-
ficarea eforturilor autorităţilor române de a oferi asistenţă victimelor traficului, indiferent de 
naţionalitatea lor, în special prin: asigurarea faptului că orice persoană identificată ca fiind o 
victimă a TFU va beneficia de măsurile de asistenţă şi protecţie prevăzute în convenţie, 
indiferent de situaţie; asigurarea faptului că toate măsurile de asistenţă prevăzute de lege sunt 
garantate şi puse în practică; atunci când asistenţa este delegată ONG-urilor ca prestatori de 
servicii, statul are obligaţia de a asigura finanţarea adecvată şi calitatea serviciilor. 

Totodată, este importantă asigurarea unui număr suficient de locuri de adăpost la nivel 
naţional pentru toate victimele  traficului care au nevoie de cazare sigură pe durata necesară, 
realizarea recuperării lor, pe baza evaluării nevoilor individuale; asigurarea unei finanţări şi a 
unui personal adecvat pentru a lucra cu victimele traficului de persoane şi facilitarea reintegrării  
victimelor traficului în societate a  acestora, prin formarea profesională şi accesul pe piaţa 
muncii, precum şi garantarea accesului la asistenţa medicală pentru toate victimele traficului de 
persoane. 

De asemenea, GRETA îndeamnă autorităţile române să îmbunătăţească identificarea şi 
asistenţa copiilor victime ale traficului, în special prin: asigurarea faptului că actorii relevanţi 
adoptă o abordare proactivă şi îşi sporesc nivelul de lucru pentru a identifica copiii victime ale 
traficului de fiinţe umane acordând o atenţie sporită celor din instituţiile de îngrijire, copiilor 
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rromi şi minorilor străini neînsoţiţi; furnizarea de formare şi resurse suplimentare părţilor 
interesate (poliţie, serviciu furnizori, ONG-uri, autorităţi de protecţie a copilului, asistenţi 
sociali), în special în mediul rural, precum şi îndrumări privind identificarea copiilor victime ale 
traficului de persoane pentru scopul tuturor formelor de exploatare, inclusiv cerşetoria forţată şi 
adoptarea comportamentelor criminale. Se constată în continuare necesitatea asigurării unui 
sprijin adecvat şi a unor servicii adaptate nevoilor copilului, respectiv condiţii specifice de 
cazare, acces la educaţie şi formare profesională; asigurarea monitorizării pe termen lung a 
reintegrării copiilor victime ale traficului; asigurarea faptului că evaluarea adecvată a riscurilor 
este efectuată înainte de returnarea copiilor către părinţii lor, ţinând seama de interesul superior 
al copilului; revizuirea aplicării sistemului de tutelă pentru copiii victime ale familiei. 

GRETA îndeamnă autorităţile române să renunţe la practica de a publica numele şi adresele 
victimelor traficului de fiinţe umane, să-şi intensifice eforturile pentru a garanta şi facilita 
accesul victimelor  la compensaţii, să ofere informaţii tuturor victimelor traficului de persoane 
în legătură cu dreptul lor la despăgubiri şi modalităţile de evaluare a acestora, precum  şi 
asigurarea accesului efectiv al victimelor la asistenţa juridică. 

În acest sens să permită victimelor traficului să îşi exercite dreptul la despăgubiri, prin 
consolidarea capacităţii profesioniştilor din domeniul dreptului de a sprijini victimele să 
revendice compensare; să includă compensarea victimelor în programele de formare pentru 
aplicarea legii; să se asigure că toate victimele traficului de fiinţe umane, indiferent de 
naţionalitate sunt eligibile pentru despăgubiri de la stat atunci când compensaţiile din partea 
traficanţilor nu pot fi aplicate deoarece acestea sunt insolvabile. De asemenea, GRETA  salută 
măsurile deja întreprinse în domeniul cooperării internaţionale şi invită autorităţile române să-şi 
continue eforturile şi să consolideze cooperarea în căutarea persoanelor dispărute, în special 
copiii dispăruţi, despre care se crede că ar putea fi victimele traficului de persoane. 

În acelaşi timp, autorităţile române ar trebui să continue să construiască parteneriate 
strategice cu ONG-uri şi alţi actori ai societăţii civile, cum ar fi sindicatele,  sau reprezentanţii 
din sectorul privat. De asemenea, se face trimitere la recomandarea privind asigurarea finanţării 
adecvate a asistenţei victimelor traficului de persoane. 

 
Concluzii 
Făcând trimitere la începutul prezentului articol, concluzionăm că, în afara proiectelor mai 

sus menţionate, în scopul combaterii infracţiunii de trafic de fiinţe umane, un rol extrem de 
important şi poate cu cea mai crescută eficienţă îl au educaţia şi informaţia. Acestea ar trebui 
introduse în programe ce exploatează la maximum avantajele tehnologiilor şi metodelor 
contemporane de comunicare, astfel încât să se plieze pe profilul actual al categoriilor vizate în 
vederea prevenţiei acestui tip de infracţiune. 
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Rezumat 
În cadrul lucrării am realizat o examinare generală a infracţiunilor contra înfăptuirii justiţiei, ocazie 

cu care am evidenţiat necesitatea şi importanţa prevederii lor într-un titlu distinct. Am avut în vedere o 
examinare retrospectivă privind modul în care a fost incriminat acest grup de infracţiuni în codurile 
penale anterioare, respectiv: Codul penal de la 1864, Codul penal Carol al II-lea şi Codul penal din 
1969, insistând asupra unor elemente de asemănare privind denumirea marginală şi conţinutul juridic al 
unora dintre aceste infracţiuni. De asemenea, am prezentat sistematizarea incriminărilor, precum şi 
unele trăsături comune ale infracţiunilor prevăzute în legea în vigoare în raport cu legea anterioară. 
Lucrarea prezentă reprezintă un element de noutate în jurisprudenţa română, făcând parte dintr-o 
lucrare mai amplă ce urmează a fi publicată la Editura Universul Juridic în prima parte a anului viitor. 
Elementele de noutate constau în prezentarea grupului de infracţiuni din perspectiva celor trei coduri 
penale române şi examinarea trăsăturilor comune din noul Cod penal şi Codul penal din 1969. Fiind 
concepută într-o manieră accesibilă, lucrarea poate fi utilă numai teoreticienilor în domeniu, respectiv, 
studenţilor, masteranzilor şi cadrelor didactice din facultăţile de drept din ţară.  

 
Cuvinte-cheie: infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei; grup de infracţiuni; sistematizarea 

incriminărilor; trăsături comune. 
Clasificare JEL: K 14 

 
Consideraţii introductive 
Într-o manieră asemănătoare Codului penal Carol al II-lea, legiuitorul noului Cod penal a 

inclus grupul de infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei într-un titlu distinct, cu aceeaşi denumire 
marginală, în care au fost avute în vedere principalele infracţiuni ce pot fi comise în acest 
domeniu. 

În expunerea de motive se precizează că „Reglementarea infracţiunilor contra înfăptuirii 
justiţiei cunoaşte modificări importante, justificate şi solicitate de noile relaţii ale unei societăţi 
democratice în cadrul căreia dreptatea este ridicată la rang de valoare supremă [art. 1 alin. (3) 
din Constituţie], şi are ca obiectiv asigurarea legalităţii, independenţei, imparţialităţii şi fermi-
tăţii în procesul de înfăptuire a actului de justiţie, prin sancţionarea penală a faptelor de natură 
să influenţeze grav, să ignore ori să submineze autoritatea justiţiei. 

Pornind de la aceste raţiuni au fost identificate şi incriminate o serie de fapte evidente şi în 
practica judiciară, care pot afecta semnificativ activitatea de înfăptuire a justiţiei precum: 
obstrucţionarea justiţiei, influenţarea declaraţiilor, vendeta, presiuni asupra justiţiei, 
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compromiterea intereselor justiţiei, sfidarea instanţei, asistenţa şi reprezentarea neloială sau 
neexecutarea sancţiunilor penale. 

Sub aspectul sistematizării, infracţiunile contra înfăptuirii justiţiei sunt prevăzute  în Titlul 
IV al părţii speciale după titlul consacrat infracţiunilor contra autorităţii. În primul rând se 
observă că, spre deosebire de reglementarea în vigoare, unde această categorie de infracţiuni 
este prevăzută în Capitolul II din Titlul IV intitulat „Infracţiuni care aduc atingere unor activităţi 
de interes public sau altor activităţi reglementate de lege”, în noua reglementare infracţiunile 
contra înfăptuirii justiţiei sunt prevăzute într-un titlu distinct pentru a acorda importanţa cuvenită 
acestei autorităţi, care reprezintă una dintre cele trei puteri ale statului şi doar o activitate de 
interes public.  

În al doilea rând, sub aspect terminologic, a fost înlocuită denumirea de „Infracţiuni care 
împiedică înfăptuirea justiţiei” cu cea de „Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei” întrucât, aşa 
cum pe drept cuvânt s-a subliniat de altfel şi în literatura de specialitate, prin aceste infracţiuni 
nu este întotdeauna împiedicată efectiv înfăptuirea justiţiei, unele neavând nici măcar această 
aptitudine (denunţarea calomnioasă în forma de bază sau încercarea de a determina mărturia 
mincinoasă), dar pot produce o stare de pericol pentru realizarea actului de justiţie”1. 

În cadrul prezentei lucrări vom examina sistematizarea precum şi trăsăturile comune ale 
infracţiunilor ce fac parte din acest grup, nu înainte de a realiza o expunere retrospectivă asupra 
consecvenţei legiuitorului român în decursul timpului, în ceea ce priveşte apărarea acestei valori 
sociale (activitatea de înfăptuire a justiţiei). 

 
1. Infracţiunile contra înfăptuirii justiţiei în Codul penal de la 1864 
În Codul penal de la 18642 nu era prevăzut un capitol sau secţiune specială pentru 

infracţiunile împotriva înfăptuirii justiţiei. 
Cu toate acestea regăsim unele infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei în Titlul II cu denu-

mirea marginală „Crime şi delicte în contra constituţiunii”, Cap. II. „Atentate în contra 
libertăţii”, art. 99, 102-105 cap. III „Pentru călcarea de atribuţiuni din partea autorităţilor 
administrative şi judecătoreşti”, art. 108-111. 

Alte infracţiuni împotriva înfăptuirii justiţiei sunt prevăzute în Titlul III „Crime şi delicte 
în contra intereselor publice”, Cap. II „Crime şi delicte comise de funcţionarii publici în 
exerciţiul funcţiilor lor”, secţiunea V „Abuz de putere”, art. 147- 157 şi cap. IV „Rezistenţă, 
nesupunere şi alte necuviinţe în contra autorităţii publice”, secţiunea IV, „Despre scăparea 
arestaţilor şi despre ascunderea criminalilor”, art. 194- 197. 

Ultimele două grupe de infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei sunt prevăzute în Titlul IV 
„Crime şi delicte în contra particularilor”, cap. I „Crime şi delicte în contra persoanelor”, 
secţiunile VI „Arestaţiuni ilegale, sechestraţiuni de persoane şi alte atentate la libertatea 
individuală”, art. 272-274 şi secţiunea VIII „Mărturii mincinoase, calomnii, injurii, revelaţiunea 
secretelor”, art. 287- 293.  

La o succintă examinare comparativă a unor dispoziţii cuprinse în textele indicate cu cele 
din actuala reglementare relevă o asemănare între acestea. 

Astfel, cu titlu de exemplu facem trimitere la textul art. 287 ce este inclus în grupul de 
infracţiuni cu denumirea marginală „Mărturia mincinoasă” unde se prevede „Veri care va da 

                                                            
1 Valerian Cioclei, Codul penal (Legea nr. 286/2009, Expunere de motive,  Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2009,  

pp. 49-50. 
2 Codul penal a fost promulgat şi publicat  la 30 octombrie 1864 (Monitorul Oficial No. 242) şi a fost pus în 

aplicare după şase luni de la promulgare, adică la 1 Maiu 1865. 
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mărturie mincinoasă, în materie criminală, sau în contra acuzatului, sau în a sa favoare se va 
pedepsi cu maximum închisorii şi cu interdicţiunea pe timp mărginit. 

Dacă însă acuzatul, din cauza unei asemenea mărturii, se va fi osândit la munca silnică pe 
timp mărginit, pedeapsa va fi recluziunea de la 6 luni până la 10 ani; iar dacă osânda acuzatului 
a fost munca silnică pe toată viaţa, martorul mincinos se va osândi la munca silnică pe timp 
mărginit”3. 

Textul în cauză este reprodus aşa cum apare după modificarea sa prin Legea din 17 febr. 
1874. Textul iniţial prevedea pentru alin. (1) pedeapsa cu recluziunea, iar în cazul alin. (2) 
pedeapsa era recluziunea de la 4 la 10 ani4.   

În ceea ce priveşte elementele constitutive ale acestui delict, în jurisprudenţa vremii se 
reţinea că „După art. 287 c.p., nu poate fi mărturie mincinoasă, în materie criminală, decât aceea 
care este dată contra acuzatului sau în a sa favoare. Prin urmare, o mărturie mincinoasă, făcută 
chiar înaintea justiţiei dacă însă nu este dată contra acuzatului sau în a sa favoare, nu este 
pedepsită de art. 287, nici de vreun alt articol în codul penal, oricât de imoral ar fi faptul în sine, 
preocupaţiunea legiuitorului fiind de a pedepsi mărturiile mincinoase ce au putut să aibă o 
influenţă oarecare pentru sau contra acuzatului, iar nu şi depoziţiunile mincinoase care s-ar referi 
la puncte străine cauzei sau cari ar fi indiferente. De unde dar urmează că circumstanţa dacă 
mărturia mincinoasă este dată contra acuzatului sau în favoarea sa, este un element constitutiv 
al infracţiunei pedepsită de art. 287 c.p. pentru care juraţii trebuie să fie întrebaţi (Cas. II 427 
din 22 Nov. 69, B. p. 303)”5.  

Observăm existenţa unor elemente de asemănare precum şi altora de deosebire dintre 
incriminarea din Codul penal de la 1864 şi legea penală în vigoare. Semnificativă este pedeapsa 
mai mare prevăzută în legea veche. 

 Evidenţiem şi consecvenţa legiuitorului român în incriminarea infracţiunii de mărturie 
mincinoasă. 

  
2. Infracţiunile contra înfăptuirii justiţiei în Codul penal Carol al II-lea  
În Codul penal Carol al II-lea6, în Titlul IV cu denumirea marginală „Delicte contra 

administraţiunii justiţiei” erau prevăzute infracţiunile prin care erau apărate valorile sociale 
specifice domeniului. 

Titlul menţionat era împărţit în trei capitole, mai multe secţiuni şi articole, după cum 
urmează: 

a) cap. I. cu denumirea marginală „Delicte contra activităţii judiciare” era structurat pe şapte 
secţiuni, respectiv:  

- secţiunea I „Denunţarea calomnioasă”, art. 269-271; în această secţiune sunt cuprinse 
infracţiunile de denunţare calomnioasă şi nedenunţare culpabilă; 

- secţiunea II „Deţinerea şi arestarea ilegală”, art. 272-276; în această secţiune sunt 
prevăzute infracţiunile: arestare ilegală (art. 272), executarea ilegală a arestării (art. 273), 
tolerarea arestării ilegale (art. 275) şi internare ilegală (art. 276);  

                                                            
3 George St. Bădulescu şi George T. Ionescu, Codul penal adnotat cu jurisprudenţă şi doctrină română şi 

franceză, cu o prefaţă de I. Tanoviceanu, profesor de drept la Universitatea din Bucureşti, Editura Tip CURIERUL 
JUDICIAR 5, Rahovei, 5, Bucureşti, 1911, pp. 391-392. 

4 Ibidem, p. 391.   
5 Ibidem, p. 392. 
6 Promulgat cu Înaltul Decret Regal  No. 471 din 17 martie 1936 şi publicat în Monitorul Oficial, Partea I,  

No. 65 din 18 martie 1936. 
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- secţiunea III „Mărturia mincinoasă şi jurământul fals”, art. 277-283; în această secţiune 
sunt prevăzute următoarele infracţiuni: mărturie mincinoasă (art. 277), corupere de martor  
(art. 280) şi jurământ fals (art. 282); 

- secţiunea IV „Tăinuirea de bunuri” care include infracţiune de tăinuire de bunuri  
(art. 283); 

- secţiunea V „Favorizarea infractorilor”, art. 284-286; în această secţiune sunt incluse două 
infracţiuni, respectiv, favorizarea infractorului şi favorizarea infractorului prin omisiunea 
denunţării; 

- secţiunea VI „Dispoziţiuni comune secţiunilor IV şi V din prezentul capitol”, art. 287 şi 
288, prevede unele cauze de nepedepsire, cum este cazul delictelor comise de către ascendent, 
descendent, soţ sau soţie, chiar divorţaţi, frate sau soră, fiind exceptate infracţiunile privind 
ordinea publică şi cele care se referă la siguranţa interioară şi exterioară a statului.  

De asemenea, în art. 288 se prevede că în cazul delictelor prevăzute la art. 284, pe lângă 
pedepsele prevăzute în text, se aplică şi interdicţia corecţională de la unu la 2 ani, dacă delictul 
de favorizare a fost săvârşit faţă de autorul sau complicele unui delict, pentru care legea prevedea 
şi interdicţia corecţională. 

- secţiunea VII „Alte delicte contra autorităţii judiciare”, art. 289-294; în această ultimă 
secţiune sunt prevăzute următoarele infracţiuni: cercetare abuzivă, delictul contra represiunii, 
represiune nedreaptă, sustragerea actelor din instanţă, divulgarea actelor de procedură secretă 
şi intimidarea justiţiei. 

b) cap. II, cu denumirea marginală „Delicte contra autorităţii hotărârilor judecătoreşti” 
include două secţiuni, respectiv: 

- secţiunea I „Evadarea arestaţilor”, art. 295-298; în această secţiune sunt prevăzute două 
infracţiuni, respectiv înlesnirea evadării şi evadarea; 

- secţiunea II „Nerespectarea hotărârilor judecătoreşti”, art. 299-300; în art. 299 este 
incriminată fapta de împotrivire la hotărârea judecătorească, iar în art. 300 fapta de sustragere 
de la măsurile de siguranţă. 

c) cap. III „Duelul”, art. 301-307; în cadrul acestui capitol este incriminată fapta de 
provocare la duel, cu unele modalităţi normative agravate şi atenuate. 

Dacă ne raportăm la dispoziţiile codului penal în vigoare, observăm că incriminările sunt 
asemănătoare, multe dintre acestea fiind preluate de legea în vigoare; infracţiunile care se 
regăsesc în legea în vigoare în ceea ce priveşte denumirea marginală sunt următoarele: mărturia 
mincinoasă, tăinuirea, favorizarea infractorului, cercetarea abuzivă, represiunea nedreaptă, 
evadarea şi înlesnirea evadării. 

Alte infracţiuni deşi nu se regăsesc în ceea ce priveşte denumirea lor marginală, prezintă 
anumite elemente de identitate în ceea ce priveşte conţinutul lor juridic, cum sunt: 

- infracţiunea de represiune nedreaptă din Codul penal în vigoare, prezintă în conţinutul său 
anumite elemente de identitate cu infracţiunile de arestare ilegală (art. 272), executarea ilegală 
a arestării (art. 273), tolerarea arestării ilegale (art. 275) şi internare ilegală (art. 276) din Codul 
penal Carol al II-lea;  

- infracţiunea de sustragere sau distrugere de probe ori  înscrisuri prevăzută în legea în 
vigoare, prezintă în conţinutul său unele elemente de asemănare cu  infracţiunea de sustragerea 
actelor din instanţă, prevăzută în art. 292 din Codul penal Carol al II-lea; 

- infracţiunea de compromiterea intereselor justiţiei din legea în vigoare prezintă în 
conţinutul său anumite elemente de asemănare cu infracţiunea de divulgarea actelor de 
procedură secretă, prevăzută în art. 293 din Codul penal Carol al II-lea.  
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În ceea ce priveşte infracţiunea de denunţare calomnioasă prevăzută atât în Codul penal 
Carol al II-lea (art. 268), cât şi în Codul penal din 1969  (art. 259), se constată că în legea penală 
în vigoare, (cu această denumire marginală), nu mai este prevăzută; cu toate acestea, 
infracţiunea nu a fost dezincriminată, o incriminare identică cu titlul marginal „Inducerea în 
eroare a organelor judiciare” fiind prevăzută în art. 268 C. pen.  

Chiar dacă în Codul penal din 1864 legiuitorul timpului a apreciat că infracţiunea de 
denunţare calomnioasă trebuie să facă parte din grupa infracţiunilor contra onoarei, la fel ca şi 
calomnia, în codurile ulterioare, Codul penal Carol al II-lea, Codul penal din 1969 şi C. pen. în 
vigoare, aceasta a fost inclusă în grupul de infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei (cu menţiunea 
că în legea în vigoare, a fost schimbată denumirea marginală, iar conţinutul juridic a fost 
îmbunătăţit).  

Examinând incriminarea din art. 269 din Codul penal Carol al II-lea, profesorul Vintilă 
Dongoroz aprecia că „Noul nostru cod penal, ca şi codul penal dela 1865, cere ca obiectul 
denunţării să fie o învinuire (o acuzare) scrisă privind o infracţiune sau o abatere disciplinară 
(prevăzând însă o pedeapsă mai severă în cazul când infracţiunea denunţată este o crimă sau un 
delict, decât în cazul când se denunţă o contravenţie sau o abatere disciplinară).  

Codul penal italian din 1930 în art. 368 şi 370 cere, dimpotrivă ca faptul denunţat să fie 
neapărat o infracţiune; altfel nu mai există delictul de denunţare calomnioasă, ci cel mult o 
infracţiune contra onoarei. De asemenea codul penal italian, spre deosebire de noul nostru cod 
penal, admite că denunţarea poate fi şi verbală nu numai scrisă. 

Noul Cod penal asimilează – după modelul codului penal italian – denunţării calomnioasă 
propriu zisă (sau directă) şi faptul de a inventa sau produce probe mincinoase contra unui 
învinuit (denunţare calomnioasă indirectă). Această denunţare indirectă presupune, fie existenţa 
unei învinuiri aduse celui inocent din oficiu sau de altcineva decât cel care învaţă sau produce 
probele mincinoase, fie ipoteza că denunţătorul a fost de bună credinţă când a făcut denunţul 
însă ulterior pentru a face ca acest denunţ să izbutească, cu rea credinţă (adică ştiind că sunt 
mincinoase) a produs sau inventat probe neadevărate. Când denunţul a fost deja început făcut 
cu ştiinţa că este neadevărat, producerea sau inventarea probelor mincinoase nu mai are 
importanţă decât pentru a vădi şi mai mult reaua credinţă a denunţătorului, infracţiunea fiind 
consumată din primul moment. 

Probele inventate sau produse şi ştiute ca mincinoase vor atrage calificarea şi pedeapsa 
denunţării calomnioase indirecte numai atunci când prin ele însăşi nu ar constitui o infracţiune 
mai gravă (de ex.: falsul sau servirea de fals din art. 401, punctele 1 şi 2, sau instigare izbutită 
la mărturie mincinoasă etc.)”7. 

    
3.  Infracţiunile contra înfăptuirii justiţiei în Codul penal în vigoare. Sistematizarea 

incriminărilor 
În noul Cod penal infracţiunile contra înfăptuirii justiţiei sunt prevăzute în Titlul IV din 

Partea specială (art. 266-288 C. pen.), cu aceeaşi denumire, după infracţiunile privind autoritatea 
şi frontiera de stat ce au fost grupate în Titlul III din Partea specială a Codului penal.  

                                                            
7 Vintilă Dongoroz în, Const. G. Rătescu, I. Ionescu-Dolj, I. Gr. Perieţeanu, Vintilă Dongoroz, H. Aznavorian, 

Traian Pop, Mihail I. Papadopolu, N. Pavelescu, Codul penal Carol al II-lea adnotat, vol. II, Partea specială I,  
art. 184-442, cu un cuvât înainte de Mircea Djuvara fost Ministru al Justiţiei, şi cu o prefaţă de Valeriu Popfost 
Ministru al Justiţiei la data votării şi promulgării codului, Editura Librăriei SOCEC & Co., S.A., Bucureşti, 1937,  
pp. 180-181. 
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Infracţiunile cuprinse în acest titlu nu sunt structurate în capitole distincte, acestea fiind 
menţionate în cadrul unor articole într-o ordine cronologică aleasă aleatoriu de către legiuitor. 

Astfel, în cuprinsul acestui titlu sunt prevăzute un număr de 22 de infracţiuni, după cum 
urmează: 

- nedenunţarea (art. 266 C. pen.);  
- omisiunea sesizării (art. 267 C. pen.); 
- inducerea în eroare a organelor judiciare (art. 268 C. pen.); 
- favorizarea infractorului (269 C. pen.); 
- tăinuirea (art. 270 C. pen.); 
- obstrucţionarea justiţiei (art. 271 C. pen.); 
- influenţarea declaraţiilor (art. 272 C. pen.); 
- mărturia mincinoasă (art. 273 C. pen.); 
- răzbunarea pentru ajutorul dat justiţiei (art. 274 C. pen.); 
- sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri (art. 275 C. pen.); 
- compromiterea intereselor justiţiei (art. 277 C. pen.); 
- încălcarea solemnităţii şedinţei (art. 278 C. pen.); 
- ultrajul judiciar (art. 279 C. pen.); 
- cercetarea abuzivă (art. 281 C. pen.); 
- supunerea la rele tratamente (art. 281 C. pen.); 
- tortura (art. 282 C. pen.); 
- represiunea nedreaptă (283 C. pen.); 
- asistenţa şi reprezentarea neloială (art. 284 C. pen.); 
- evadarea (art. 285 C. pen.); 
- înlesnirea evadării (art. 286 C. pen.); 
- nerespectarea hotărârilor judecătoreşti (art. 287 C. pen.); 
- neexecutarea sancţiunilor penale (art. 288 C. pen.).  
În doctrina recentă, grupul de infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei au fost împărţite în patru 

subgrupe, respectiv:  
1. Infracţiuni cu privire la sesizarea justiţie (nedenunţarea, omisiunea sesizării, inducerea 

în eroare a organelor judiciare şi influenţarea declaraţiilor); 
2. Infracţiuni cu privire la exercitarea activităţii judiciare (compromiterea intereselor 

justiţiei, obstrucţionarea justiţiei, cercetarea abuzivă, mărturia mincinoasă, favorizarea 
făptuitorului, tăinuirea, sustragerea sau distrugerea dec probe ori de înscrisuri şi represiunea 
nedreaptă); 

3. Infracţiuni contra autorităţii justiţiei şi hotărârilor judecătoreşti (ultrajul judiciar, 
încălcarea solemnităţii justiţiei, evadarea, înlesnirea evadării, nerespectarea hotărârilor 
judecătoreşti şi neexecutarea sancţiunilor penale); 

4. Alte infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei (asistenţa şi reprezentarea neloială, răzbunarea 
pentru ajutorul dat justiţiei, supunerea la rele tratamente şi tortura)8. 

 
4. Noul Cod penal în raport cu legea anterioară 
În Codul penal din 1969 în reglementarea sa iniţială, în cadrul Titlului VI cu denumirea 

„Infracţiuni care aduc atingere activităţii organizaţiilor de stat, organizaţiilor obşteşti sau altor 

                                                            
8 Maria Oprea, Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei, Biblioteca de Drept Penal, Tomul 9, Colecţie iniţiată şi 

susţinută de Sergiu Bogdan, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015, pp. 14-578. 



Ion Rusu, Nelu Niţă 347 

 

activităţi reglementate de lege”, Capitolul II „Infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei” 
erau prevăzute un număr de 14 infracţiuni (art. 259-272 C. pen. din 1969). 

Ulterior, după anul 1989, noul legiuitor a operat mai multe modificări, astfel că înainte de 
intrarea în vigoare a noului Cod penal, Titlul VI era denumit „Infracţiuni care aduc atingere unor 
activităţi de interes public sau altor activităţi reglementate de lege”, iar Capitolul II „Infracţiunile 
care împiedică înfăptuirea justiţiei” (observăm că în acest caz s-a păstrat denumirea marginală). 

În redactarea sa anterioară intrării în vigoare a noului Cod penal, în capitolul menţionat erau 
prevăzute următoarele infracţiuni: 

- denunţarea calomnioasă (art. 259 C. pen. din 1969); 
- mărturia mincinoasă (art. 260 C. pen. din 1969); 
- încercarea de a determina mărturia mincinoasă (art. 261 C. pen. din 1969); 
- împiedicarea participării în proces (art. 2611 C. pen. din 1969); 
- nedenunţarea unor infracţiuni (art. 262 C. pen. din 1969); 
- omisiunea sesizării organelor judiciare (art. 263 C. pen. din 1969); 
- favorizarea infractorului (art. 264 C. pen. din 1969); 
- omisiunea de a încunoştinţa organele judiciare (art. 265 C. pen. din 1969); 
- arestarea nelegală şi cercetarea abuzivă (art. 266 C. pen. din 1969); 
- supunerea la rele tratamente (art. 267 C. pen. din 1969); 
- tortura (art. 2671 C. pen. din 1969); 
- represiunea nedreaptă (art. 268 C. pen. din 1969); 
- evadarea (art. 269 C. pen. din 1969); 
- înlesnirea evadării (art. 270 C. pen. din 1969); 
- nerespectarea hotărârilor judecătoreşti (art. 271 C. pen. din 1969); 
- reţinerea sau distrugerea de înscrisuri (art. 272 C. pen. din 1969); 
- sfidarea organelor judiciare (art. 2721 C. pen. din 1969). 
Dacă ne raportăm la diferenţele care existau între reglementările din redactarea iniţială şi 

cele anterioare intrării în vigoare a noului Cod penal pe care le-am menţionat mai sus, constatăm 
următoarele: 

- au fost menţinute toate incriminările; 
- au fost introduse noi incriminări, respectiv: împiedicarea participării la proces, tortura, 

reţinerea sau distrugerea de înscrisuri şi sfidarea organelor judiciară. 
O examinare comparativă a dispoziţiilor cuprinse în Codul penal din 1969 din perioada 

anterioară intrării în vigoare a noului Cod penal, ne permite formularea următoarelor observaţii: 
- nu au mai fost prevăzute următoarele infracţiuni: denunţarea calomnioasă, încercarea de 

a determina mărturia mincinoasă, împiedicarea participării la proces, arestarea nelegală şi 
cercetarea abuzivă, reţinerea sau distrugerea de înscrisuri şi sfidarea organelor judiciare; 
precizăm însă că aceste infracţiuni nu mai apar în noua lege în ceea ce priveşte denumirea lor 
marginală, deoarece unele acţiuni prin care se realizează elementul material al laturii obiective 
sunt incriminate în conţinutul juridic al altor infracţiuni din acest grup;  

- în acest grup au fost incluse noi infracţiuni, după cum urmează: nedenunţarea, inducerea 
în eroare a organelor judiciare, tăinuirea, obstrucţionarea justiţiei, influenţarea declaraţiilor, 
răzbunarea pentru ajutorul dat justiţiei, sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri, 
compromiterea intereselor justiţiei, încălcarea solemnităţii şedinţei, ultrajul judiciar, cercetarea 
abuzivă, asistenţa şi reprezentarea neloială, neexecutarea sancţiunilor penale; facem precizarea 
că o parte din acţiunile prin care se realiza elementul material al laturii obiective din conţinutul 
acestor infracţiuni, apar incriminate şi în Codul penal anterior. 
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Potrivit doctrinei recente, „Noul Cod penal lărgeşte sfera de cuprindere a infracţiunilor 
contra înfăptuirii justiţiei fie prin incriminarea unor fapte care anterior nu constituiau infracţiuni 
(spre exemplu, asistenţa şi reprezentarea neloială), fie prin preluarea unor infracţiuni care, în 
reglementarea anterioară, făceau parte din categoria infracţiunilor contra patrimoniului). În alte 
situaţii, chiar dacă încriminările au fost menţinute în categoria celor contra înfăptuirii justiţiei, 
conţinutul acestora a fost modificat. Cu titlu exemplificativ, facem referire la favorizarea 
infractorului (art. 264 C. pen. anterior), faptă incriminată sub forma favorizării făptuitorului  
(art. 269 C. pen.)”9. 

 
5. Unele trăsături comune 
A. Obiectul juridic. Obiectul juridic generic (de grup) constă în relaţiile sociale referitoare 

la înfăptuirea justiţiei, relaţii care presupun exercitarea actului de justiţie cu excluderea totală a 
oricăror ingerinţe în desfăşurarea normală a activităţii organelor judiciare cu atribuţii în acest 
domeniu.  

De asemenea, „Fiecare dintre aceste infracţiuni are şi un obiect juridic special, constând în 
relaţiile sociale referitoare numai la un anumit aspect al activităţii de înfăptuire a justiţiei. Unele 
infracţiuni au şi un obiect juridic secundar, constând, spre exemplu, în relaţiile sociale referitoare 
la patrimoniu, în cazul infracţiunii de tăinuire (art. 270 C. pen.), în relaţiile sociale referitoare la 
demnitatea sau integritatea corporală a persoanei, în cazul infracţiunii de supunere la rele 
tratamente (art. 281 C. pen.), în relaţiile sociale referitoare la libertatea şi demnitatea persoanei, 
în cazul represiunii nedrepte (art. 283 C. pen.) etc.10  

B. Obiectul material. Infracţiunile care au ca obiect juridic secundar relaţiile sociale 
referitoare la integritatea corporală a persoanei au ca obiect material corpul persoanei împotriva 
căreia se comite fapta. Printre aceste infracţiuni menţionăm: ultrajul judiciar, cercetarea abuzivă, 
răzbunarea pentru ajutorul dat justiţiei şi tortura. În cazul infracţiunii de tăinuire, obiectul 
material constă într-un bun.  

C. Subiecţii infracţiunii. În cazul unora dintre infracţiuni subiectul activ poate fi calificat, 
calificarea acestuia constând în calitatea sa de martor (pentru infracţiunea de mărturie 
mincinoasă), funcţionar public (omisiunea sesizării) sau avocat (asistenţa şi reprezentarea 
neloială). 

Pentru alte infracţiuni subiectul activ poate fi orice persoană care îndeplineşte condiţiile 
generale cerute de lege pentru a avea această calitate (capacitate penală). 

În ceea ce priveşte participaţie penală, de regulă, aceasta este posibilă în toate formele sale. 
Subiectul pasiv general este statul în calitatea sa de titular al valorii sociale apărate. 
Unele infracţiuni au şi un subiect pasiv secundar care poate fi reprezentat de persoana ale 

cărei drepturi şi interese legitime au fost încălcate prin comiterea oricărei infracţiuni prevăzute 
în acest grup.  

D. Locul şi timpul. De regulă, în cazul unora dintre infracţiunile care fac parte din acest 
grup, locul şi timpul comiterii nu prezintă nicio relevanţă juridică. 

Pentru alte infracţiuni locul şi timpul prezintă importanţă, cum este cazul infracţiunii de 
încălcare a solemnităţii şedinţei, ultraj judiciar, cercetare abuzivă, supunerea la rele tratamente 
etc. 

                                                            
9 Tudorel Toader, Marieta Safta în, George Antoniu, Tudorel Toader (coordonatori), Versavia Brutaru, Ştefan 

Daneş, Constantin Duvac, Ioan Griga, Ion Ifrim, Gheorghe Ivan, Gavril Paraschiv, Ilie Pascu, Ion Rusu, Marieta Safta, 
Iancu Tănăsescu, Tudorel Toader, Ioana Vasiu, Explicaţiile noului Cod penal, vol. IV, art. 257-366, Academia 
Română, Institutul de Cercetări juridice, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016, pp. 71-72. 

10 Ibidem, p. 72. 
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E. Latura obiectivă. Elementul material al laturii obiective constă într-o acţiune sau 
inacţiune a subiectului activ. 

Potrivit doctrinei recente printr-o acţiune se realizează, „spre exemplu: inducerea în eroare 
a organelor judiciare (art. 268 C. pen.); favorizarea infractorului (art. 269 C. pen.); tăinuirea  
(art. 270 C. pen.); obstrucţionarea justiţiei [art. 271 alin. (1) lit. a) C. pen.], atunci când subiectul 
activ împiedică, fără drept, organul de urmărire penală sau instanţa de judecată să efectueze, în 
condiţiile legii, un act procedural; influenţarea declaraţiilor (art. 272 C. pen.); răzbunarea pentru 
ajutorul dat justiţiei (art. 274 C. pen.); sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri  
(art. 275 C. pen.); compromiterea intereselor justiţiei (art. 277 C. pen.); încălcarea solemnităţii 
şedinţei (art. 272 C. pen.); ultrajul judiciar (art. 279 C. pen.); cercetarea abuzivă (art. 280  
C. pen.); tortura (art. 282 C. pen.) sa represiunea nedreaptă (art. 283 C. pen.). 

Printr-o inacţiune se realizează, spre exemplu: nedenunţarea (art. 266 C. pen.) sau 
omisiunea sesizării (art. 267 C. pen.)”11. 

În cazul unora dintre infracţiuni este necesar a fi îndeplinite şi anumite cerinţe esenţiale, 
respectiv: fapta trebuie să constituie o infracţiune contra vieţii sau care a avut ca urmare moartea 
unei persoane (pentru infracţiunea de nedenunţare); fapta prevăzută de legea penală trebuie să 
fie comisă în legătură cu serviciul în cadrul căruia funcţionarul public îndeplineşte sarcinile 
(pentru infracţiunea de omisiunea sesizării); subiectul activ trebuie să cunoască faptul că 
obiectul denunţului sau a plângerii nu este întemeiat pe comiterea unei fapte penale, sau, cu alte 
cuvinte, sesizarea sau denunţul sunt nereale (pentru infracţiunea de inducere în eroare a 
organelor judiciare) etc. 

Urmarea imediată  constă în crearea unei stări de pericol pentru activitatea de înfăptuire a 
justiţiei. 

Legătura de cauzalitate rezultă de cele mai multe ori din materialitatea faptei.  
F. Latura subiectivă. Forma de vinovăţie cu care se comit aceste infracţiuni este intenţia 

care poate fi directă sau indirectă. 
Fapta comisă din culpă se pedepseşte numai în cazul a două infracţiuni, respectiv: omi-

siunea sesizării şi înlesnirea evadării în modalitatea prevăzută în art. 286 alin. (4) C. pen.   
Potrivit doctrinei recente, „unele dintre infracţiunile examinate pot fi săvârşite numai cu 

intenţie directă.  
Astfel, infracţiunea constând în sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri  

[art. 275 alin. (1) C. pen.] poate fi săvârşită numai cu intenţie directă, deoarece faptele 
incriminate sunt săvârşite în scopul de a împiedica aflarea adevărului într-o procedură judiciară. 
Tot astfel, infracţiunea de tortură [art. 282 alin. (1) lit. a)-c) C. pen.] se săvârşeşte în scopul 
obţinerii de informaţii sau declaraţii, în scopul de a pedepsi persoana vătămată sau o terţă 
persoană pentru un act pe care l-a comis sau este bănuită că l-a comis, respectiv în scopul de a 
intimida persoana vătămată sau de a face presiuni asupra unei terţe persoane”12. 

G. Forme, modalităţi, sancţiuni. Actele de pregătire sunt posibile în cazul majorităţii 
infracţiunilor, însă acestea nu sunt pedepsite. 

Tentativa este de asemenea posibilă în cazul majorităţii infracţiunilor, însă nu este pedepsită 
decât în cazul următoarelor infracţiuni: tortură, evadare şi înlesnirea evadării. 

De asemenea, „Tentativa nu este posibilă: în cazul infracţiunilor la care elementul material 
al laturii obiective constă într-o omisiune (nedenunţarea sau omisiunea sesizării); în cazul 

                                                            
11 Ibidem, p. 73. 
12 Ibidem, pp. 73-74. 
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infracţiunilor în care elementul material al laturii obiective se realizează prin viu grai (exemplu 
– ultrajul judiciar, realizat prin ameninţare pe cale verbală); în cazul infracţiunilor săvârşite cu 
intenţie depăşită [forma agravată a infracţiunii de tortură, art. 282 alin. (3) C. pen.]; în cazul 
infracţiunilor săvârşite din culpă [forma  agravată a infracţiunii constând în înlesnirea evadării 
art. 286 alin. (4) C. pen.].”13  

Consumarea infracţiunilor care fac parte din această grupă are loc în momentul în care, 
după executarea acţiunii sau inacţiunii incriminate apare urmarea periculoasă, care se identifică 
cu starea de pericol pentru activitatea de înfăptuire a justiţiei. 

Epuizarea. În cazul unora dintre infracţiuni, după momentul consumării apare şi un 
moment al epuizării, care se identifică cu momentul în care încetează activitatea infracţională. 

Astfel, „infracţiunea constând în sustragerea sau distrugerea de probe ori înscrisuri [art. 275 
alin. (1) C. pen.], având formă continua, atunci când elementul material al laturii obiective se 
realizează prin reţinerea de mijloace material de probe sau de înscrisuri, va cunoaşte şi un 
moment al epuizării, momentul în care încetează activitatea infracţională”14. 

În ceea ce priveşte modalităţile normative, constatăm că unele dintre infracţiuni prezintă o 
singură modalitate normativă, cum este cazul infracţiunilor de nedenunţare, răzbunare pentru 
ajutorul dat justiţiei şi încălcarea solemnităţii şedinţei, în timp ce alte infracţiuni prezintă şi 
modalităţi normative asimilate modalităţii tip, atenuate sau agravate. 

Infracţiunile care prezintă şi unele modalităţi normative asimilate modalităţii tip sunt: 
sustragerea sau distrugerea de probe, ultrajul judiciar, cercetarea abuzivă şi asistenţa şi 
reprezentarea neloială. 

Unele modalităţi normative atenuate, cum este cazul sancţionării infracţiunilor comise din 
culpă, se regăsesc în cazul infracţiunilor de omisiunea sesizării şi înlesnirea evadării în 
modalitatea prevăzută în art. 286 alin. (4) C. pen.  

De asemenea, modalităţi normative atenuate se întâlnesc şi în cazul infracţiunii de 
compromitere a intereselor justiţiei. 

Unele modalităţi normative agravate sunt prevăzute în cazul infracţiunilor: inducere în 
eroare a organelor judiciare, mărturia mincinoasă, supunerea la rele tratamente, tortura, repre-
siunea nedreaptă, evadarea şi înlesnirea evadării. 

În raport cu gravitatea infracţiunilor comise, pedepsele sunt diferite. Astfel, unele sunt 
sancţionate numai cu pedeapsa închisorii, altele cu pedeapsa închisorii alternativ cu pedeapsa 
amenzii, iar altele numai cu pedeapsa amenzii.  

Pedeapsa închisorii este prevăzută în cazul următoarelor infracţiuni: inducerea în eroare a 
organelor judiciare în modalitatea normativă agravată prevăzută în art. 268 alin. (2) C. pen., 
influenţarea declaraţiilor, mărturia mincinoasă în modalitatea normativă agravată prevăzută la 
art. 273 alin. (2) C. pen., răzbunarea pentru ajutorul dat justiţiei, sustragerea sau distrugerea de 
probe sau înscrisuri, tortura, represiunea nedreaptă, evadarea şi înlesnirea evadării. 

Pedeapsa amenzii este prevăzută în modalitatea normativă atenuată a infracţiunii de 
neexecutare a sancţiunilor penale.  

În cazul celorlalte infracţiuni, sancţiunea este închisoarea alternativ cu amenda. 
În acest grup de infracţiuni sunt prevăzute şi unele cauze speciale de nepedepsire, respectiv: 

nedenunţarea, inducerea în eroare a organelor judiciare, favorizarea făptuitorului, tăinuirea şi 
mărturia mincinoasă.  

                                                            
13 Ibidem, p. 74. 
14 Ibidem, p. 74. 
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6. Situaţii tranzitorii. Aplicarea legii penale mai favorabile  
Situaţia tranzitorie în care ne aflăm, care va exista şi în viitor, implică necesitatea stabilirii 

şi aplicării legii penale mai favorabile în cazul în care o infracţiune ce face parte din acest titlu 
a fost comisă sub imperiul Codului penal din 1969 şi este judecată sau urmează a fi judecată 
potrivit dispoziţiilor legii penale în vigoare. 

Ne vom mai afla în prezenţa acestei situaţii şi în ipoteza în care, după intrarea în vigoare a 
noului Cod penal, legiuitorul promovează o serie de modificări a conţinutului juridic sau a 
limitelor de pedeapsă în cazul unor infracţiuni, ori abrogă unele din cele existente în Codul penal 
în vigoare sau sunt incriminate alte fapte. 

Un exemplu concludent în ceea ce priveşte abrogarea este reprezentat de infracţiunea 
prevăzută în art. 276 C. pen., cu denumirea marginală „Presiuni asupra justiţiei”, infracţiune 
care a fost abrogată la presiunea exercitată de presa audiovizuală şi opinia publică din România, 
prin Legea nr. 159/2014 pentru abrogarea art. 276 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal15. 

Aceeaşi situaţie este incidentă, în anumite cazuri, şi pentru infracţiunile deja judecate, 
pentru care s-a pronunţat o hotărâre definitivă potrivit legii vechi, până la intrarea în vigoare a 
noului Cod penal sau a altui text nou. 

Având însă în vedere complexitatea şi varietatea situaţiilor, apreciem că cele mai multe 
probleme se vor constata în cazul în care se impune aplicarea legii penale mai favorabile până 
la judecarea definitivă a cauzei. 

Pe de altă parte menţionăm că datorită specificului lor, aplicarea legii penale diferă de la o 
infracţiune la alta, chiar dacă în ceea ce priveşte conţinutul lor juridic acesta este asemănător, 
iar limitele speciale ale sancţiunilor prevăzute sunt destul de apropiate. 

Nu în ultimul rând, apreciem că în cadrul procesului de individualizare a legii penale mai 
favorabile, se impune şi examinarea concretă, comparativă, a  normelor de drept penal din cele 
două legi, cu posibilitatea identificării unor acţiuni ce intră în conţinutul laturii obiective a unor 
infracţiuni, care au fost dezincriminate în noua lege.  

Astfel, dacă ne raportăm strict la infracţiunea de nedenunţare (art. 266 C. pen.) care are 
corespondent în legea anterioară în art. 262 (Nedenunţarea unor infracţiuni), constatăm 
următoarele: 

- în noua lege au fost dezincriminate infracţiunile de nedenunţare a următoarelor infracţiuni: 
tâlhăria (cu excepţia tâlhăriei urmate de moartea victimei), pirateria, delapidarea, distrugerea [în 
modalităţile agravate prevăzute în alin. (2) - (4)], distrugerea calificată [prevăzută în art. 218 
alin. (1)] şi distrugerea şi semnalizarea falsă prevăzută în art. 276 alin. (3) C. pen. din 1969; în 
aceste împrejurări nedenunţarea infracţiunilor menţionate a fost scoasă de sub incidenţa penală; 

- în ceea ce priveşte limitele speciale ale pedepsei, observăm că în noua lege acestea sunt 
mai reduse în raport cu legea veche (6 luni la 2 ani sau amendă faţă de 3 luni la 3 ani). 

Pornind de la condiţiile de incriminare diferite şi limitele speciale ale pedepselor, se poate 
observa că legea penală mai favorabilă în cazul acestei infracţiuni poate fi atât legea nouă, cât 
şi legea veche.  

Precizăm însă că în cazul infracţiunilor a căror limite speciale ale pedepselor sunt mai 
reduse (de cele mai multe ori prevăzute cu pedeapsa alternativă a amenzii), cercetarea 
modalităţilor de identificare şi aplicare a legii penale mai favorabile are doar o importanţă 
teoretică, didactică, deoarece în practica judiciară, pentru aceste infracţiuni a intervenit 
prescripţia răspunderii penale sau a executării pedepsei.   

                                                            
15 Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 5 decembrie 2014. 
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Concluzii 
Apreciem că opţiunea legiuitorului român de a menţiona infracţiunile contra înfăptuirii 

justiţiei într-un titlu special cu aceeaşi denumire marginală reprezintă un aspect pozitiv care 
evidenţiază importanţa dată apărării acestei valori sociale fundamentale într-un stat de drept. 

De asemenea, examinarea realizată a evidenţiat în special consecvenţa legiuitorului român, 
pentru apărarea acestei valori sociale începând cu Codul penal de la 1864. 

Pe de altă parte, apreciem ca fiind extrem de utilă menţionarea acestor infracţiuni într-un 
titlu distinct, cu aceeaşi denumire marginală, într-o ordine aleatorie aleasă de către legiuitor, fără 
includerea unor capitole sau secţiuni prin care să se realizeze o sistematizare care să aibă în 
vedere anumite subgrupe de infracţiuni din această categorie. 

Apreciem că utilitatea titlului şi în general al fiecărei infracţiuni în parte va fi certificată în 
practica judiciară viitoare. 

Într-o concluzie generală apreciem necesitatea menţionării în legea română a unui titlul 
special prin care să fie apărată această valoarea socială distinctă, considerând în acelaşi timp că 
se impune în continuare cercetarea acestor norme de către doctrină, pentru a se promova noi 
teorii menite să contribuie la perfecţionarea legislaţiei.    
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Rezumat 
Examinarea realizată a avut în vedere dispoziţiile art. 214 din Cod penal român care incriminează 

fapta de exploatare a cerşetoriei. În cadrul examinării am avut în vedere elementele preexistente, 
conţinutul constitutiv, formele, modalităţile şi sancţiunile, precum şi unele aspecte procesuale, precedente 
legislative şi aplicarea legii penale mai favorabile în situaţii tranzitorii. Elementele de noutate constau 
în examinarea realizată, incriminarea reprezentând un element de noutate în legea penală română. 
Lucrarea poate fi utilă mediului universitar, precum şi practicienilor în acest domeniu. Prezenta lucrare 
face parte dintr-un curs universitar ce urmează a fi publicat în prima parte a anului viitor. 

 
Cuvinte-cheie: infracţiunea de exploatare a cerşetoriei; conţinutul constitutiv; precedente 

legislative; situaţii tranzitorii. 
Clasificare JEL: K14 
 
Introducere 
Fiind menţionată în dispoziţiile art. 214 C. pen., infracţiunea de exploatare a cerşetoriei 

constă în fapta unei persoane, care determină un minor sau o altă persoană cu dizabilităţi fizice 
sau psihice să apeleze în mod repetat la mila publicului pentru a cere ajutor material sau care 
beneficiază de foloase patrimoniale de pe urma unei asemenea activităţi. 

Fapta este considerată a fi mai gravă, fiind sancţionată în consecinţă, atunci când este 
comisă de părinte, tutore, curator ori de către cel care are în îngrijire persoana care cerşeşte sau 
este comisă prin constrângere.  

Potrivit doctrinei „infracţiunea din art. 214 din noul Cod penal se referă la acele 
manifestări ale cerşetoriei care prezintă un caracter grav şi au devenit destul de frecvente în 
viaţa socială. Este vorba de determinarea repetată la cerşetorie a unui minor sau a unor 
persoane cu dizabilităţi fizice sau psihice, ca şi de fapta aceluia care obţine foloase 
patrimoniale de pe urma cerşetoriei. Faptele prezentate au un caracter şi mai grav dacă sunt 
comise prin constrângere sau de anumite persoane care au obligaţia în ceea ce priveşte 
creşterea şi educarea minorului cum ar fi părintele, tutorele, curatorul”1. 

În ultimii ani, criminalitatea în domeniu a cunoscut o creştere alarmantă, practica judiciară 
demonstrând că aceste fapte sunt comise de cele mai multe ori de grupări de crimă organizată, 
care acţionează atât în ţară cât şi pe teritoriile mai multor state membre ale Uniunii Europene. 

 
1. Codul penal în vigoare în raport cu legea anterioară 
Infracţiunea examinată nu era prevăzută în Codul penal din 1969, constituind o incriminare 

nouă în legea penală română. 

                                                            
1Tudorel Toader, în George Antoniu (coordonator), Constantin Duvac, Daniela Iulia Lămăşanu, Ilie Pascu, 

Constantin Sima, Tudorel Toader, Ioana Vasiu, Explicaţii preliminare ale noului Cod penal, vol. III, Articolele 
188-256, Partea specială, Titlul I Infracţiuni contra persoanei, Titlul II Infracţiuni contra patrimoniului, Editura 
Universul Juridic, Bucureşti, 2013, p. 164. 
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Faţă de dispoziţiile Codului penal din 1969, constatăm de asemenea, că legiuitorul noului 
Cod penal a renunţat la incriminarea faptei de cerşetorie. 

Potrivit doctrinei recente, renunţarea legiuitorului la incriminarea faptei de cerşetorie „se 
explică prin importanţa mai redusă a fenomenului spre deosebire de noua reglementare care 
în acord cu exigenţele interne şi internaţionale acordă o atenţie sporită exploatării cerşetoriei 
(avem în vedere Carta drepturilor fundamentale ale minorilor sau a tinerilor; Carta drepturilor 
fundamentale ale Uniunii Europene; Convenţia privind drepturile copilului adoptată de 
Adunarea Generală ONU la 20 noiembrie 1989; Protocoalele facultative la Convenţia cu 
privire la drepturile copilului semnate la New York la 6 septembrie 2000; Protocolul privind 
promovarea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane (act adiţional la Convenţia 
Naţiunilor Unite adoptate la New York la 15 septembrie 2000) acte internaţionale ratificate de 
România prin Legea nr. 18/1990, Legea nr. 470/2001, Legea nr. 568/2002”2. 

 
2. Elemente preexistente 
2.1. Obiectul juridic. Obiectul juridic constă în relaţiile sociale care privesc protejarea 

minorilor şi a persoanelor cu dizabilităţi fizice sau psihice împotriva unor acţiuni de exploatarea 
a acestora prin determinarea la cerşetorie. 

În modalităţile agravate prevăzute în alin. (2), obiectul juridic constă şi în relaţiile sociale 
referitoare la „corectitudinea îndeplinirii obligaţiilor părinteşti (când fapta se comite de 
părinte) ori a îndeplinirii obligaţiilor de tutore, curator sau de persoana care are în îngrijire 
pe minor, precum şi relaţiile referitoare la respectarea integrităţii  şi a sănătăţii minorului 
(când fapta se comite prin constrângere)”3.  

2.2. Obiectul material. Obiectul material constă în corpul minorului sau al persoanei care 
prezintă dizabilităţi fizice sau psihice, dar numai în cazul modalităţii agravate prevăzute în alin. 
(2) lit. b). În cazul modalităţii tip prevăzute în alin. (1) şi a modalităţii agravate de la alin. (2) lit. 
a), nu există un obiect material. 

2.3. Subiecţii infracţiunii. 
a) Subiect activ al acestei infracţiuni, în cazul modalităţii tip şi a modalităţii agravate 

prevăzute în alin. (2) lit. b), poate fi orice persoană care prin acţiunea sa determină un minor sau 
o persoană cu dizabilităţi fizice ori psihice să cerşească, care îndeplineşte condiţiile generale 
cerute de lege pentru a avea această calitate. În cazul modalităţii agravate prevăzute la alin. (2) 
lit. a), subiectul activ poate fi numai o persoană care are calitatea cerută în textul de incriminare, 
respectiv cea de părinte, tutore, curator ori de cel care are în îngrijire persoana care cerşeşte. 

Precizăm că, având în vedere cele două modalităţi normative simple prevăzute în conţinutul 
textului de incriminare de la alin. (1), subiectul activ poate fi diferit, în funcţie de acţiunea sau 
inacţiunea exercitată asupra subiectului pasiv. 

Astfel, într-o primă variantă subiectul activ poate fi persoana care determină subiectul pasiv 
să apeleze în mod repetat la mila publicului pentru a cere ajutor material, iar în a două variantă, 
subiectul activ poate fi persoana care beneficiază de foloase patrimoniale de pe urma acestei 
activităţi. 

În practica judiciară, de cele mai multe ori subiectul activ execută cele două acţiuni (deter-
minarea şi obţinerea de foloase patrimoniale), caz în care se va reţine comiterea unei singure 
infracţiuni, constatarea acestei situaţii fiind importantă în cadrul individualizării sancţiunii de 
drept penal ce urmează a fi realizată de către instanţa de judecată. 

                                                            
2 Ibidem, p. 164. 
3 Ibidem,  p. 164. 
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Totodată, menţionăm că subiect activ al acestei infracţiuni poate fi şi un părinte, tutore, 
curator sau o altă persoană care  are în îngrijire persoana care cerşeşte, precum şi o altă persoană 
care comite fapta prin constrângere, caz în care vor fi aplicabile şi dispoziţiile alin. (2) lit. b) al 
art. 214 C. pen. 

Apreciem că această faptă poate fi comisă prin constrângere şi de către părinte, tutore, 
curator ori de către cel care are în îngrijire persoana care cerşeşte. 

Considerăm că în ipoteza de mai sus se vor reţine în concurs formal ambele infracţiuni. 
Participaţia penală este posibilă „în formele coinstigării şi a complicităţii la instigare”4. 
b) Subiectul pasiv al infracţiunii examinate este persoana fizică faţă de care se realizează 

acţiunea de instigare la practicarea cerşetoriei, respectiv un minor sau o persoană cu dizabilităţi 
fizice ori psihice. 

În doctrina recentă s-a apreciat că „prin dizabilitate fizică se înţelege o infirmitate, adică 
lipsa parţială sau totală a unui membru sau o traumă, a unui organ sau a unei funcţii a 
organului. Dizabilitatea psihică este o limitare a activităţii senzoriale, intelectuale sau 
comportamentale a individului. Organizaţia Mondială a Sănătăţii a definit dizabilitatea ca 
reprezentând orice restricţie sau lipsă (rezultată în urma unei infirmităţi) a capacităţii 
(abilităţii) de a îndeplini o activitate în maniera sau la nivelul considerate normale pentru o 
fiinţă umană”5. 

Având în vedere cele menţionate  mai sus, precum şi practica judiciară în domeniu, 
considerăm că prin sintagma persoană cu dizabilităţi se înţelege „persoana care reprezintă un 
handicap, adică cea căreia datorită unei afecţiuni fizice, mentale ori senzoriale îi lipseşte 
abilitatea de a desfăşura în mod normal activităţi cotidiene, necesitând măsuri de protecţie în 
sprijinul recuperării, integrării şi incluziunii sociale”6. 

Precizăm că în toate împrejurările, subiectul pasiv nu va răspunde penal, având în vedere 
faptul că cerşetoria a fost dezincriminată. 

 
3. Structura şi conţinutul juridic al infracţiunii 
3.1. Situaţia premisă. Infracţiunea examinată „presupune preexistenţa unei anumite stări a 

persoanei care cerşeşte. Astfel, situaţia premisă constă în preexistenţa unui minor sau a unei 
persoane cu dizabilităţi fizice ori psihice care apelează în mod repetat la mila publicului pentru 
a cere  ajutor material”7.  

3.2. Conţinutul constitutiv. 
A. Latura obiectivă. Latura obiectivă include elementul material, unele cerinţe esenţiale, 

urmarea imediată şi legătura de cauzalitate. 
Elementul material al laturii obiective se realizează prin două acţiuni (inacţiuni) alternative. 
Prima acţiune (inacţiune) constă în fapta de determinare a minorului sau a unei persoane cu 

dizabilităţi fizice sau psihice de a apela la mila publicului cerând ajutor material. 
Determinarea se poate realiza atât prin acte comisive ce pot consta în promisiuni, rugăminţi, 

îndemnuri, incitare, trezirea interesului (în cazul modalităţii tip), cât şi prin acte de constrângere 
fizică sau psihică comise prin ameninţări sau acte de violenţă, ori prin acte omisive ce pot consta 
în lipsirea de locuinţă, hrană, medicamente, îmbrăcăminte, rechizite şcolare etc. (în cazul celei 
de-a doua modalităţi agravate prevăzute în textul de incriminare).  

                                                            
4 Ibidem, p. 165. 
5 Ibidem,  p. 165. 
6 Ibidem,  p. 165. 
7 Ibidem, p. 165. 
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În doctrina recentă s-a apreciat că „determinarea constituie un act de influenţare pentru 
existenţa căruia este necesară convingerea minorului ori persoanei cu dizabilităţi la 
practicarea cerşetoriei. Cerşetoria este definită în chiar conţinutul textului de lege şi constituie 
apelarea în mod repetat la mila publicului pentru a cere ajutor material. Prin urmare, fără o 
cerere explicită sau implicită adresată unor persoane, fapta nu constituie cerşetorie. Nu există 
cerşetorie nici atunci când se acceptă unele daruri care nu au fost însă cerute. 

Esenţială pentru existenţa infracţiunii în această variantă de comitere este determinare 
persoanei la cerşetorie, iar nu şi trecerea efectivă la executarea actelor repetate de cerşetorie. 
Determinarea poate fi adresată şi unui minor care luase hotărâre anterior de a practica 
cerşetoria ori care o practica deja”8. 

A două acţiune sau inacţiune prin care se poate realiza elementul material al laturii obiective 
constă în fapta de a beneficia de foloase patrimoniale de pe urma desfăşurării activităţii incri-
minate de lege (apelarea la mila publicului în scopul obţinerii de foloase patrimoniale). 

Spre deosebire de prima variantă normativă examinată (respectiv cea care se referă la 
determinare), în cazul acestei variante este necesar ca subiectul pasiv să execute efectiv acte 
repetate de cerşetorie şi să obţină unele foloase patrimoniale 

Pentru întregirea elementului material al laturii obiective este necesar a fi îndeplinite 
următoarele cerinţe esenţiale:  

 a) persoana asupra căreia se exercită acţiunea de determinare (subiectul pasiv al 
infracţiunii), trebuie să fie un minor ori o persoană cu dizabilităţi fizice sau psihice; în ipoteza 
în care persoana determinată este un major, sau o persoană majoră care nu suferă de dizabilităţi 
fizice sau psihice, fapta nu întruneşte condiţiile de tipicitate obiectivă; 

 b) acţiunea sau inacţiunea de determinare nu este necesar să aibă ca finalitate 
exercitarea de către persoana determinată a cerşetoriei (în cazul acţiunii de determinare a 
apelării în mod repetat la mila publicului);  

 c) apelarea la mila publicului trebuie să vizeze obţinerea unui ajutor material şi să fie 
exercitată în mod repetat (în cazul acţiunii de a beneficia de foloase patrimoniale de pe urma 
activităţii incriminate); 

 În cazul celei de-a doua modalităţi normative tip, care constă în obţinerea unor foloase 
patrimoniale de pe urma cerşetoriei, cerinţele esenţiale sunt următoarele: 

 a) făptuitorul este necesar să beneficieze de foloase patrimoniale de pe urma activităţii 
de cerşetorie desfăşurate de subiectul pasiv (un minor sau o persoană cu dizabilităţi fizice sau 
psihice); 

b) subiectul activ să cunoască provenienţa foloaselor patrimoniale obţinute; 
c) subiectul activ să solicite sau să accepte primirea acestor foloase patrimoniale.  
Precizăm că pentru existenţa infracţiunii în ambele modalităţi, este necesar ca cerinţele 

esenţiale menţionate mai sus să fie îndeplinite cumulativ. În ipoteza în care una din aceste 
cerinţe nu este îndeplinită, fapta nu constituie infracţiune.  

Prin sintagma de a beneficia de foloase patrimoniale, în sensul dorit de legiuitor, se înţelege 
obţinerea de către subiectul activ al infracţiunii a unui câştig care poate fi evaluat în bani. 

În ipoteza în care o persoană fizică sau juridică obţine unele câştiguri patrimoniale prin 
intermediul unui minor sau o persoană cu dizabilităţi, dar nu ca urmare a activităţii de cerşetorie 

                                                            
8 Norel Neagu în, Vasile Dobrinoiu (coordonator), Ilie Pascu, Mihai Adrian Hotca, Ioan Chiş, Mirela Gorunescu, 

Costică Păun, Norel Neagu, Maxim Dobrinoiu, M.C. Sinescu, Noul Cod penal, comentat, Partea specială, Ediţia a 
II-a, revăzută şi adăugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014, p. 145. 
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realizate de categoriile de persoane menţionate, ci a cu totul altor activităţi, fapta nu va întruni 
elementele constitutive ale infracţiunii de exploatare a cerşetoriei. 

Urmarea imediată constă în „crearea unei stări de pericol pentru relaţii sociale ocrotite 
de lege, fiind lezată demnitatea umană, indiferent de statutul social pe care îl are persoana 
exploatată”9. 

Între acţiunea de determinare a unui minor sau a unei persoane cu dizabilităţi fizice ori 
psihice de a apela în mod repetat la mila publicului cerând ajutor material şi urmarea imediată 
trebuie să existe legătura de cauzalitate.   

B. Latura subiectivă. Forma de vinovăţie cu care acţionează subiectul activ este intenţia 
directă, deoarece acesta  prevede rezultatul faptei sale şi urmăreşte producerea lui prin 
executarea acţiunii sau inacţiunii interzise de lege.  

În doctrină s-a apreciat că „intenţia poate fi şi indirectă, când se referă la fapta autorului 
de a beneficia de foloase patrimoniale de pe urma acestei activităţi”10. 

 
4. Forme, modalităţi, sancţiuni 
4.1. Forme. Actele de pregătire şi tentativa, deşi posibile, nu sunt sancţionate le lege. 
Într-o primă variantă, consumarea infracţiunii are loc în momentul în care minorul sau 

persoana cu  dizabilităţi fizice ori psihice a fost determinată să apeleze la mila publicului, iar 
aceasta, în urma acţiunii de determinare a apelat în mod repetat la mila publicului pentru a cere 
ajutor material. În opinia noastră, existenţa infracţiunii nu este condiţionată şi de obţinerea unor 
foloase patrimoniale, acesta existând chiar şi în condiţiile în care subiectul activ nu a obţinut 
asemenea foloase. Ne vom afla în această situaţie în cazul în care, după ce a fost determinată 
(de o altă persoană), minorul sau persoana cu dizabilităţi fizice sau psihice, apelează în mod 
repetat la mila publicului, dar nu obţine niciun folos patrimonial. 

În a doua variantă, consumarea infracţiunii are loc în momentul în care, subiectul activ al 
infracţiunii a beneficiat de un folos patrimonial de pe urma activităţii de cerşetorie desfăşurată 
de subiectul pasiv. 

Momentul epuizării se identifică cu momentul în care minorul sau persoana cu dizabilităţi 
fizice sau psihice a încetat activitatea de cerşetorie, sau când subiectul activ a primit ultimele 
foloase patrimoniale. 

 
4.2. Modalităţi. Infracţiunea examinată prezintă două modalităţi normative simple şi două 

modalităţi normative agravate. 
Prima modalitate normativă simplă constă în acţiunea sau inacţiunea subiectului activ care 

are ca scop determinarea unui minor sau a unei persoane cu dizabilităţi fizice sau psihice de a 
apela în mod repetat la mila publicului pentru a cere ajutor material, iar a doua modalitate constă 
în fapta subiectului activ de a beneficia de foloase patrimoniale de pe urma activităţii de 
cerşetorie desfăşurate de subiectul pasiv al infracţiunii. 

Prima modalitate normativă agravată, constă în comiterea faptei prevăzute în alin. (1), de 
către părinte, tutore, curator ori de către persoana care are în îngrijire persoana care cerşeşte. 

În doctrina recentă s-a apreciat că „Părinţii sunt mama şi tata minorului sau a persoanei 
cu dizabilităţi. Pentru realizarea circumstanţei nu interesează dacă părinţii sunt naturali sau 
adoptivi. 

                                                            
9 Ibidem, p. 166. 
10 Ibidem, p. 167. 
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Tutore este persoana fizică numită prin decizia autorităţii tutelare pentru a îndeplini sub 
supravegherea, controlul şi îndrumarea acesteia sarcinile tutelei cu privire la persoana 
ocrotită. Tutele este o instituţie de ocrotire a minorului lipsit de îngrijire părintească (părinţi 
morţi, necunoscuţi etc.), precum şi a alienatului  şi a debilului mintal. 

Curator este persoana care exercită drepturile şi obligaţiile  care decurg din curatelă, 
acesta din urmă fiind instituţia legală pentru ocrotirea unei persoane care are capacitatea 
civilă, dar care, din cauza bătrâneţii, a unei boli ori infirmităţi fizice nu-şi poate administra 
singură bunurile şi apăra interesele. 

Cel care are în îngrijire o persoană este acela care deşi nu este instituit tutore sau curator, 
ori nu are calitatea de părinte, are grijă de minor sau de persoana cu dizabilităţi fizice ori 
psihice”11.  

Aşadar, ori de câte ori se va constata că subiectul activ are una din calităţile menţionate în 
textul de incriminare, fapta va fi încadrată în dispoziţiile alin. (2) lit. a), fiind considerată a fi o 
modalitate agravată a infracţiunii tip, şi, în consecinţă, prevăzută cu o sancţiune mai gravă. 

A doua modalitate normativă agravată, prevăzută în dispoziţiile art. 214 alin. (2) lit. b)  
C. pen., constă în comiterea faptei, în una din modalităţile normative simple prevăzute în  
alin. (1), prin constrângere. 

Deşi textul de incriminare nu face nicio precizare, considerăm că se va avea în vedere atât 
constrângerea fizică, cât şi constrângerea morală. 

Constrângerea fizică, potrivit doctrinei recente, constă în „presiunea pe care o exercită 
făptuitorul, prin declanşarea unei energii active, căreia victima nu îi poate rezista – de exemplu, 
aplicarea de lovituri victimei pentru a o determina să cerşească ori pentru a-i remite 
făptuitorului câştigul realizat din cerşit ori numai o parte din acesta. Datorită vârstei ori 
dizabilităţii fizice ori psihice victima nu poate să opună rezistenţă, astfel încât libertatea sa de 
voinţă este anihilată. Constrângerea fizică trebuie verificată în împrejurările concrete ale 
cauzei şi va fi evaluată în raport cu vârsta minorului, cu posibilitatea acestuia de a opune 
rezistenţă, cu vârsta persoanei cu dizabilităţi, natura acestora, cu posibilitatea aceste persoane 
de a opune rezistenţă etc.”12 

Constrângerea morală constă „într-o ameninţare cu un pericol grav pentru persoana 
minorului sau a celei cu dizabilităţi, ori a altuia şi dacă este de natură să producă o stare de 
temere”13. 

În doctrina română recentă s-a subliniat faptul că pentru a se constata existenţa unei 
constrângeri morale, este necesar a fi „îndeplinite următoarele condiţii: 

- făptuitorul să ameninţe pe minor sau pe persoana ci dizabilităţi fizice ori psihice cu 
producerea unui pericol grav; 

- pericolul grav să vizeze persoana minorului sau persoana cu dizabilităţi ori o altă 
persoană cu care cel ameninţat are o anumită legătură astfel încât producerea unui rău 
acesteai să nu îi fie indiferentă; 

- ameninţarea să producă minorului sau persoanei cu dizabilităţi o stare de temere şi să-i 
creeze convingerea că pericolul grav nu se va produce dacă apelează în mod repetat la mila 
publicului pentru a obţine ajutor material”14. 
                                                            

11 Ibidem,  pp. 167-168. 
12 Ibidem,  p. 168. 
13 Ibidem,  p. 168. 
14 Ibidem,  p. 168. 
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În toate situaţiile, pentru a se constata existenţa unei constrângeri morale este necesar a fi 
avute în vedere toate împrejurările comiterii faptei, dar mai ales, percepţia subiectului activ, 
modul concret în care a perceput existenţa acesteia, şi, implicit, inexistenţa posibilităţii de a 
rezista acţiunilor sau inacţiunilor făptuitorului, prin respingerea determinării la practicarea 
cerşetoriei sau prin respingerea remiterii unor foloase patrimoniale acestuia. 

 
4.3. Sancţiuni. Sancţiunea prevăzută de lege în cazul alin. (1) este închisoarea de la 6 luni 

la 3 ani sau amendă, iar în cazul alin. (2) este închisoarea de la 1 la 5 ani. 
 
5. Explicaţii complementare 
5.1. Legătura cu alte infracţiuni. Infracţiunea examinată are unele legături cu infracţiunea 

de folosire a unui minor în scop de cerşetorie şi cu celelalte infracţiuni din această grupă. 
5.2. Unele aspecte procesuale. De regulă, competenţa de judecată în primă instanţă 

aparţine judecătoriei în circumscripţia căreia a fost comisă infracţiunea. 
În cazurile în care urmărirea penală a fost efectuată de către Direcţia de Investigare a 

Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism sau Direcţia Naţională Anticorupţie, 
competenţa de judecată în primă instanţă aparţine tribunalului în circumscripţia căruia s-a comis 
infracţiunea, dacă legea nu dispune altfel. 

Competenţa de judecată în primă instanţă poate aparţine curţii de apel sau Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie în cazul în care sunt incidente dispoziţiile art. 38 şi art. 40 C. proc. pen. 

 
6. Precedente legislative şi situaţii tranzitorii 
6.1. Precedente legislative. Aşa cum am menţionat anterior, infracţiunea examinată nu era 

prevăzută în Codul penal din 1969, în schimb aceasta era prevăzută în art. 132 din Legea  
nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. 

 Facem precizarea că o incriminare asemănătoare, cu o denumire identică a existat şi în 
Codul penal Carol al II-lea, în art. 438, cu următorul conţinut: „Acela care, în scopul de a 
împărtăşi folos de pe urma cerşitului, îndeamnă la aceasta un minor (art. 138, alin. 1), precum 
şi acela care procură unui cerşetor un minor, spre a se servi de el la cerşit, comite delictul de 
exploatare a cerşetoriei şi se pedepseşte cu închisoare corecţională dela 6 luni la 2 ani şi amendă 
dela 2.000 la 10.000 lei, iar dacă culpabilul este părintele sau tutorul, se aplică şi decăderea 
prevăzută în articolul precedent”15. 

Observăm asemănarea dintre cele două texte, în ceea ce priveşte conţinuturile lor juridice.  
6.2. Situaţii tranzitorii. Aplicarea legii penale mai favorabile. Deşi în Codul penal din 

1969 nu există o infracţiune, în situaţia tranzitorie în care ne aflăm se va impune identificarea şi 
aplicarea legii penale mai favorabile, deoarece o incriminare cu un conţinut legal asemănător 
există aşa cum am menţionat în art. 132 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului. 

Având în vedere limitele de pedeapsă prevăzute în cele două incriminări, legea penală mai 
favorabilă va putea fi atât legea nouă cât şi legea veche. 

Astfel, în cazul constatării existenţei unor circumstanţe atenuante, legea penală mai 
favorabilă va fi legea veche, chiar dacă limita minimă este mai mare, decât în legea nouă. 

                                                            
15 Const. G. Rătescu, I. Ionescu-Dolj, I. Gr. Perieţeanu, Vintilă Dongoroz, H. Aznavorian, Traian Pop, Mihail I. 

Papadopolu, N. Pavelescu, Codul penal Carol al II-lea, Adnotat, cu un cuvânt înainte de Mircea Djuvara, fost 
Ministru al Justiţiei şi cu o prefaţă de Valeriu Pop fost Ministru al Justiţiei la data votării şi promulgării codului, vol. 
II, Partea specială I, art. 184-442, Editura Librăriei SOCEC & Co., S.A., Bucureşti, 1937, p. 384. 
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Dacă subiectul pasiv este o persoană cu dizabilităţi fizice ori psihice fapta nu va constitui 
infracţiune, deoarece în conţinutul articolului 132 din Legea nr. 272/2004, nu este prevăzut decât 
minorul; va exista această infracţiune în cazul în care minorul prezintă dizabilităţi fizice ori 
psihice. 

  
Concluzii 
Aşa cum am menţionat şi anterior, deşi nu era prevăzută în Codul penal din 1969, 

legiuitorul român a incriminat o faptă asemănătoare celei examinate în art. 132 din Legea  
nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. 

Incriminarea într-o concepţie nouă a acestei fapte se justifică datorită creşterii numărului 
de fapte de acest gen atât la nivel naţional cât şi european. 

De asemenea, în contextul actual este necesară intensificarea activităţilor preventive care 
să aibă drept finalitate ocrotirea minorilor şi a persoanelor cu dizabilităţi care pot deveni victime 
ale unor grupări de crimă organizată ce acţionează la nivelul statelor europene. 
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Rezumat 
Adolescenţii încearcă drogurile din motive variate: de la probleme emoţionale sau familiale, la lipsa 

şi nevoia de atenţie, sau, de cele mai multe ori din curiozitate, în cadrul anturajului şi din nevoia de 
afirmare în grupul lor social. Această categorie utilizează cel mai mult droguri de tipul amphetaminelor, 
cannabis, cocaina şi drogurile de sinteză. Un aspect interesant îl reprezintă forma variată de consum, 
chiar şi in spaţii publice sau în proximitatea şcolilor fără a fi descoperiţi decât atunci când consecinţele 
devin deja, foarte grave. O altă problema importantă în Romania o reprezintă lipsa unui sistem eficient 
de educaţie, prevenţie şi tratament pentru tinerii dependenţi, ceea ce îngreunează masiv procesul lor de 
reintegrare socială şi educaţională, majoritatea ajungând din nou la abuz. 

 
Cuvinte cheie: anturaj; minoritate; victime; consum de droguri; consecinţe. 
 
 
Introducere  
În ultimii ani România se confruntă cu o problemă socială şi educaţionala gravă, şi anume, 

consumul de droguri în rândul tinerilor şi adolescenţilor. Toate tipurile de droguri, fără excepţie, 
produc efecte devastatoare, cu atât mai mult, în organismul unui copil aflat în plin proces de 
dezvoltare fizică şi mentală, efecte ce rămân uneori, permanente. 

Cel mai tânăr consumator de droguri în Romania, are, conform statisticilor, 11 ani, vârstă 
la care, nu poate discerne în mod realist, consecinţele acestui abuz.de cele mai multe ori, 
consumul de droguri de la această vârstă, duce la abandon şcolar şi chiar la intrarea în medii 
infracţionale. Vârsta cea mai mare de consum, între tineri, este undeva la 20-25 de ani, aceştia 
fiind persoane aflate deja în stadii avansate ale abuzului sau care, fac parte deja din afacerile cu 
droguri de pe piaţa neagră. 

În ceea ce priveşte ţinta principală a consumului de droguri, putem afirma fără rezerve, 
faptul că adolescenţii au cel mai ridicat grad de receptivitate în faţa acestui fenomen. Problema 
este una pluridisciplinară şi necesită o abordare şi o analiză etapizată. 

Copilul/adolescentul face parte din categoria persoanelor cu o vulnerabilitate victimală 
crescută, datorită particularităţilor psiho-comportamentale şi de vârstă specifice; lipsiţi aproape 
complet de posibilităţi fizice şi psihice de apărare, capacitate redusă de anticipare a unor acte 
comportamentale proprii sau ale altora, în special a adulţilor, capacitatea redusă de înţelegere a 
efectelor, a consecinţelor unor acţiuni proprii sau ale altor persoane, capacitate redusă empatică, 
imposibilitatea lor de a discerne între intenţiile bune şi rele ale altor persoane, nivelul înalt de 
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sugestibilitate şi al credulităţii, sinceritatea şi puritatea sentimentelor, gândurilor şi intenţiile lor 
etc. datorită acestor caracteristici, ei pot fi uşor antrenaţi în acţiuni victimizante pentru ei, pot fi 
manevraţi, minţiţi, determinaţi să comită acte ale căror consecinţe negative pentru alţii şi pentru 
ei nu pot să le prevadă1. 

 
Unele consecinţele consumului de droguri 
În primul rând este necesară abordarea psihologică. Ce anume determină un adolescent să 

înceapă să consume droguri. Poate fi o întrebare complexă la prima vedere, dacă este să luăm 
în calcul labilitatea psiho-emoţională a acestei etape de vârstă. Vorbim despre o vârstă a 
întrebărilor existenţiale, a căutărilor, a schimbărilor organice cu impact major asupra psihicului 
şi comportamentului, a extremelor comportamentale, într-un cuvânt a disproporţionaliăţilor. De 
fapt, răspunsul la această întrebare are două direcţii: comportamentul format acasă, respectiv 
comportamentul format din zona socio-educativă. În acest sens, există un procent mai mare de 
tineri proveniţi din medii familiale dezechilibrate sau cu probleme financiare şi istoric de 
violenţă domestică care încep să consume droguri încă de la vârste mici. Dar nici tinerii 
proveniţi din familii stabile socio-economic nu sunt departe ca proporţie şi explicaţia vine din 
zona anturajului care, în cazul ambelor categorii de adolescenţi, aduce o mare greutate în decizia 
unui prim consum. Popularitatea, teribilismul, dorinţa de aliniere la un standard anume impus 
în anturaj, interesul format pentru şcoală şi activitate didactică, dar şi nevoia de evadare dintr-o 
rutină sau o problemă creată foarte profund în jurul lor, sunt doar câteva din explicaţiile alegerii 
consumului de droguri. 

În ceea ce priveşte răspunsul social, familial şi didactic la consumul de droguri, acesta este 
de obicei limitat în prevenţie şi deseori tardiv în ceea ce priveşte reintegrarea socială a tinerilor 
care devin dependenţi. Prevenirea consumului de droguri este parte integrantă a politicilor 
promovate pentru combaterea acestui fenomen, dar şi a traficului ilicit de droguri2. De la prima 
doză consumată până la apariţia dependenţei, este o cale scurtă dar în acelaşi timp, o fereastră 
suficient de importantă încât orice intervenţie să fie aproape imposibilă. Schimbarea anturajului 
şi modificarea comportamentului extraşcolar sunt primele semne de care, cei mai mulţi părinţi 
nu vor ţine seama pentru că le vor considera ca fiind normale în această etapă. De cele mai multe 
ori, când se instalează absenteismul şcolar şi scăderea performanţei, dar şi izolarea socială şi 
primele dispariţii de bunuri din domiciliu, problema a ajuns deja la un nivel periculos. Fereastra 
de timp între prima doză şi instalarea dependenţei este o fază de negare, în care, adolescentul 
descoperă un anturaj nou, cu comportamente care i se par interesante şi refuză să recunoască 
pericolul, încurajat fiind de ceilalţi consumatori. În faza de dependenţă şi eventual la apariţia 
sevrajului, evoluţia scapă de sub control şi acesta este punctul în care, tinerii merg în 2 direcţii 
principale: pleacă de acasă şi intră în sfera infracţionalităţii (furturi în principal, care le permit 
să îşi cumpere drogul ales) sau intră direct în circuitul traficului de droguri determinaţi atât de 
dorinţa de câştig material cât şi de posibilitatea de consum. Tentativa de reintegrare şcolară şi 
socială a acestor tineri este de asemenea problematică întrucât, există o formă de a stigmatiza 
aceşti tineri, iar izolarea se va traduce direct în recidivă. 

                                                            
1 Mitrofan, Nicolae; Zdrenghea, Voicu; Butoi, Tudorel – Psihologie judiciară, Casa de editură şi presă 

„ŞANSA” – S.R.L., Bucureşti, 2000, p. 109. 
2 Buzatu, Nicoleta-Elena – Traficul şi consumul ilicit de droguri. Aspecte multidisciplinare, Editura Universul 

Juridic, Bucureşti, 2012, p. 113. 
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Din punct de vedere medical, problema este şi mai complexă. Dacă pentru drogurile 
cunoscute, etapa de sevraj şi cea de intoxicaţie acută pot fi tratate într-o măsură mai mare, 
consumul crescut de etnobotanice din ultima perioadă pune mari probleme în acest sens. Dacă 
majoritatea drogurilor de risc sunt cunoscute ca şi componente chimice şi ca mecanism 
fiziopatologic, ceea ce permite şi tratarea intoxicaţiilor, etnobotanicele nu au compoziţia bine 
definită3. De cele mai multe ori ele sunt produse din substanţe aruncate şi combinate fără a 
respecta proporţii sau doze, substanţe care pot varia, de la otrăvuri utilizate în deratizare până la 
substanţe utilizate în diferite industrii. Aceste toxice nu numai că sunt mult mai periculoase 
pentru organism, dar nu se pot doza corespunzător, ceea ce face aproape imposibil tratamentul 
intoxicaţiei sau a supradozajului. Mai mult, fără a cunoaşte exact parcursul fiziopatologic, este 
inutilă orice tentativă de a opri parcursul toxicului în organism.  Din păcate, intoxicaţiile cu 
etnobotanice devin o problemă majoră atât din punct de vedere al dependenţei, cât şi al 
mortalităţii produse. Intoxicaţiile cronice nu sunt nici ele lipsite de riscuri, mai ales când este 
vorba de organisme aflate în plină dezvoltare. Aici putem aminti consecinţele ce pot deveni 
permanente cum ar fi scăderea capacităţii intelectuale, probleme cardio-vasculare sau chiar 
probleme oncologice în anumite situaţii. 

Tinerii care ajung totuşi într-un centru de dezintoxicare, ajung în timpul sevrajului, în 
dorinţa de a-şi calma nevoile cu ajutorul tratamentului tranchilizant de pe parcursul a câteva 
zile. Majoritatea dintre aceştia se vor întoarce în stradă şi vor consuma din nou, odată ce sevrajul 
se ameliorează şi atât timp cât nu se află sub tutela unui adult, nu există nici o cale care să îi 
oblige să continue tratamentul de dezintoxicare. Nici în ceea ce priveşte internările iniţiate de 
părinţi sau tutori, statisticile nu sunt foarte încurajatoare: cei mai mulţi părinţi, supuşi 
standardelor sociale, nu vor apela la un centru medical pentru rezolvarea problemei ci îşi vor 
asuma singuri şi în mod ineficient, această sarcină, iar din cei care apelează la ajutor de 
specialitate, o mare parte vor suferi recăderi şi vor relua consumul de droguri într-o medie de 
până la 1 an de la externare. Există, prin urmare, probleme majore în abordarea medicală a 
consumului de droguri, probleme ce trebuie incluse în întreaga represivă împotriva acestui 
fenomen. 

Pe planul traficului de droguri, este bine-cunoscut faptul că există pe piaţa neagră, o mare 
diversitate de substanţe psihoactive, accesibile oricărui buzunar şi prezente în aproape toate 
zonele didactice şi de divertisment frecventate de adolescenţi. Din păcate, cele mai accesibile 
ca preţ, rămân etnobotanicele, care au şi cele mai grave consecinţe pe plan medical şi mai mult, 
se pot achiziţiona de la dealeri care frecventează arealele din preajma şcolilor deci, promovează 
consumul exact în rândurile adolescenţilor. Mai departe, o altă substanţă foarte utilizată în 
rândurile tinerilor este marijuana, consumată în scop interactiv chiar şi la petreceri de mică 
amploare sau la întâlniri în aer liber. Drogurile de mare risc, cum  sunt ecstasy sau cocaina, fiind 
mai costisitoare, sunt promovate mai ales în cluburi şi discotecile foarte cunoscute şi cu acces 
oarecum triat. Pe acest plan, indiferent de cunoştinţele şi eforturilor organismelor legale, se pare 
că există o continuitate a acestor afaceri, fiind bine ascunse sau mascate în mediile chiar vizibile 
şi considerate, uneori, curate. 

Ca şi prevenţie, posibilităţile sunt din nou, limitate. Deşi au existat de-a lungul anilor, 
multiple campanii de promovare a comportamentului anti-drog şi la nivel teoretic, există la nivel 

                                                            
3 În acest sens, a se vedea Buzatu, Nicoleta-Elena – Fenomenul consumului de substanţe cu proprietăţi 

psihoactive („Etnobotanice”). Aspecte penale, criminologice, criminalistice şi medicale, Editura Universul Juridic, 
Bucureşti, 2015, p. 27 şi urm. 
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de şcoală obligaţia de efectua şi o astfel de educaţie, adevărul statistic nu aduce nici o 
îmbunătăţire la nivel de consum ca urmare a acestor tentative. 

În ceea ce priveşte răspunderea penală, avem de-a face cu o altă problemă. Pe parcursul 
minoratului, tânărul nu este apt de a răspunde în faţa legii pentru acţiunile sale, deci, din punct 
de vedere legal el nu poate primi o pedeapsă, chiar şi una în scop educativ, cel puţin nu în ceea 
ce priveşte consumul şi traficul de substanţe ilicite. Această categorie de persoane (minorii) au 
un regim juridic special, tocmai din cauza imaturităţii mentale şi sociale neavând capacitatea 
intelectuală de analiză şi sinteză a acţiunilor lor şi a consecinţelor acestora. Tocmai din acest 
motiv, legiuitorul protejează această categorie de persoane şi până la un anumit nivel, se 
preocupă de bunăstarea şi recuperarea lor şi nu se concentrează pe o posibilă formă de a corecta 
represiv acest comportament. 

Minoritatea este starea în care se găseşte făptuitorul minor care în momentul săvârşirii 
faptei prevăzută de legea penală nu împlinise vârsta corespunzătoare răspunderii penale. 
Capacitatea psihofizică a persoanei de a/şi da seama de semnificaţia socială a acţiunilor sau 
inacţiunilor sale şi de a şi le dirija în mod voit nu există din momentul naşterii, ci se formează 
odată cu dezvoltarea acesteia. Având în vedere particularităţile dezvoltării biopsihice a 
persoanei, în dreptul penal, s-a impus cu necesitate stabilirea unei limite de vârstă sub care să 
fie exclusă răspunderea penală a minorului. Până la o anumită vârstă minorul este deci prezumat 
ca fiind lipsit de capacitate penală, deoarece nu are reprezentarea semnificaţiei sociale a 
acţiunilor sau inacţiunilor lui4. 

Art. 113 alin. 1 din Codul penal prevede că „minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu 
răspunde penal”, iar în alin. (2) „minorul care are vârsta între 14 şi 16 ani răspunde penal numai 
dacă se dovedeşte că a săvârşit fapta cu discernământ”. 

Minoritatea nu trebuie confundată cu iresponsabilitatea, aceasta din urma fiind tot o formă 
de a nu avea reprezentarea faptelor şi în plan social precum şi a consecinţelor care are un fond 
patologic, genetic sau de natură psihiatrică în timp ce minoritatea, reprezintă o etapă fiziologică  
şi o condiţie temporară a vieţii. 

 
Concluzii  
Tabloul astfel conturat  şi completat de sistemul social şi juridic actual, pline de carenţe, 

este cel al unei lumi scindate de realitate şi normalitate, din care aceşti tineri au foarte puţine 
şanse să iasă. Scara de valori şi modele promovate în mediul social şi mass-media, nu ajută 
tânărul să evalueze şi să muncească în scopuri realiste şi fundamentate ci din contră, să se simtă 
frustrat şi lipsit de elemente pe care el le consideră fundamentale. Dacă în plus, fondul familial 
nu este unul stabil, aceste aspecte se vor suprapune peste accesibilitatea şi disponibilitatea 
drogului, sub orice formă în mediul social, suprapunere care ridică considerabil şansele ca acel 
tânăr să aleagă să fugă de realitate în acest fel, în loc să o înfrunte sau să accepte să fie ajutat 
prin educaţie şi valori morale bine implementate. Aşadar, un astfel de sistem necesită în primul 
rând, o metodă eficientă de prevenţie, implementată la nivelul fiecărui plan socio-familial care 
poate reprezenta un risc şi care poate transforma un copil într-o ţintă sigură şi o plus valoare 
pentru traficanţii de droguri. 

 

                                                            
4 Mitrache, Constantin; Mitrache, Cristian – Drept penal român. Partea generală, ed. a II-a, Editura Universul 

Juridic, Bucureşti, 2016, pp. 199-200. 
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Rezumat 
Autoritatea publică este reprezentată de orice organ de stat, al unei unităţi administrativ-teritoriale 

ori persoane publice de drept privat care au obţinut statut de utilitate publică sau prestează un serviciu 
public. Funcţionarii publici se bucură de protecţia legii indiferent de statutul pe care îl are angajatorul. 
Autoritatea publică (din care face parte şi autoritatea poliţienească) poate fi pusă în pericol şi de modul 
în care conducătorii îşi realizează mandatul pentru care au fost aleşi. Persoana, conduita şi activitatea 
funcţionarului public sunt importante pentru întărirea autorităţii publice, de asemenea şi educaţia 
cetăţenilor. 

 
Cuvinte-cheie: autoritate; lege; funcţionar; administraţie; poliţist; cetăţean; comunitate. 
 
Introducere 
De multe ori când întâlnim pe stradă un om în uniformă ne dăm seama că acesta reprezintă 

un fel de autoritate care emană de la structuri ale administraţiei locale sau centrale, firme private, 
instituţii sau organizaţii, care prin această formă atrag atenţia cetăţenilor asupra specificului 
activităţii lor şi a faptului că ceilalţi sunt obligaţi, prin lege, să le respecte statutul. Spre exemplu 
un agent de securitate are un statut bine definit prin Legea nr. 333/2003 modificată, iar orice act 
prin care acesta este împiedicat să-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu constituie temei pentru 
tragerea sa la răspundere contravenţională sau penală. 

Acest tip de atitudine este valabil pentru toţi cei care, într-un fel sau altul, îndeplinesc o 
funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice şi, pe lângă protecţia pe care o au din partea legii, 
beneficiază de asistenţă din partea celorlalte autorităţi publice centrale sau locale. 

 
1. Autoritatea publică 
Potrivit legii, Autoritatea publică (în care este inclusă automat şi autoritatea poliţienească) 

este orice organ de stat sau al unităţilor administrativ teritoriale, care acţionează în regim de 
putere publică, pentru satisfacerea unui interes public. Sunt asimilate autorităţilor publice 
persoanele publice de drept privat care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau 
sunt autorizate să presteze un serviciu public (legea contenciosului administrativ).  

Observăm că autoritate publică poate fi statul, primăriile, consiliile judeţene, ministerele, 
organizaţiile guvernamentale sau cele judeţene ori locale, dar şi operatorii privaţi care 
îndeplinesc activităţi de utilitate publică. Cel mai bun exemplu în acest caz îl constituie firmele 
care au ca obiectiv paza bunurilor. Autoritatea acestora se răsfrânge asupra acelor activităţi 
practice ce ţin de realizarea securităţii obiectivelor pe care le au în supraveghere, pe baza 
contractului încheiat cu patronii sau administratorii obiectivului respectiv.  

Deşi sunt o entitate privată, legea privind organizarea şi funcţionarea activităţii de pază le 
permite să desfăşoare activităţi în folosul publicului, iar personalul de pază, în timpul serviciului,  
este considerat funcţionar public cu drepturile şi îndatoririle stabilite de lege. Într-o astfel de 
situaţie oricine atentează la integritatea fizică a acestuia sau a obiectivului pe care în are în pază, 
poate fi tras la răspundere potrivit legii. 
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Dar dacă autoritatea care de regulă veghează la aplicarea legilor şi a menţinerii ordinii şi 
liniştii publice, poliţia, este pusă în dificultate, este împiedicată să-şi îndeplinească atribuţiile 
care i-au fost delegate prin lege este abuzată şi mai grav, este atacată ce este de făcut? Aşteptăm 
ca alte instituţii care au aceleaşi atribuţii să intervină (în speţă jandarmeria)? Sau mai bine să 
prevenim aceste atitudini şi să încercăm să anticipăm situaţiile periculoase? Sau să căutăm 
cauzele acestor atitudini asociale, să le interpretăm şi să găsim o soluţie bine documentată, 
modernă şi extrem de actuală prin care să nu se ajungă la comportamente abuzive din partea 
unor cetăţeni şi dacă se poate să dezamorsăm din start situaţiile conflictuale. 

În cele ce urmează voi încerca să arăt care sunt cauzele acestor abuzuri săvârşite asupra 
unor poliţişti, ştiut fiind faptul că în ultima perioadă astfel de acţiuni au fost mult mai multe 
decât de obicei, unele dintre ele de o gravitate maximă. 

 
2. Autoritatea poliţienească şi cauzele negării autorităţii 
De la început vreau să precizez că nu am pretenţia că voi aborda exhaustiv această 

problemă, deoarece situaţiile de viaţă, care pot crea probleme în ceea ce priveşte respectare 
autorităţii poliţieneşti, sunt foarte numeroase. Bazându-mă însă pe unele statistici, cazuistică, pe 
legislaţie, pe o anumită atitudine agresivă specifică unor persoane şi unor  grupuri sociale şi, nu 
în ultimă instanţă, pe experienţe profesionale cunoscute dar şi personale, pot încerca să identific 
câteva din cauzele atitudinilor asociale asupra poliţiştilor. 

O primă constatare este faptul că autoritatea publică se sădeşte în conştiinţa colectivă şi 
individuală prin educaţie şi cultură. Încă din familie, dar mai ales din şcoală, copilul primeşte 
elemente fundamentale de educaţie, care îl vor ajuta să înţeleagă ce este autoritatea şi de ce este 
necesar să o respectăm. De asemenea, tot acolo, copii iau la cunoştinţă care sunt consecinţele 
nerespectării autorităţii, ce pedepse pot primi cei care săvârşesc acte agresive la adresa 
oamenilor legii, dar şi pericolul social pe care îl creează aceste acte asociale. 

Deşi, în principiu, poliţia nu are posibilitatea de a participa efectiv la actul de educaţie, 
există pârghii prin care poate interveni în anumite momente în procesul educativ. Acest lucru 
este posibil cu ocazia pregătirii şi a examinării candidaţilor pentru obţinerea permisului de 
conducere, dar mai ales cu ocazia pregătirii antiinfracţionale a populaţiei, activitate desfăşurată 
atât de poliţia de proximitate cât şi de celelalte formaţiuni, cu ocazia întâlnirilor publice. 

Ar fi bine ca prezenţa poliţiştilor în mediul şcolar sau academic să fie o constantă, deoarece 
s-a observat faptul că informaţia despre nevoia de a respecta autoritatea publică, în general, 
primită de la poliţişti, este mult mai bine acceptată de cetăţeni atunci când nu este făcută cu 
ocazia unor evenimente nefericite (accidente de circulaţie, săvârşirea unor infracţiuni, aplicarea 
unor sancţiuni cu caracter contravenţional etc.). 

Este de la sine înţeles faptul că, un cetăţean educat poate fi un partener deosebit de 
important în activitatea de prevenire a infracţionalităţii, dar şi un membru al comunităţii care 
este conştient că poliţia lucrează pentru el şi împreună cu el. Acestui om nu este nevoie să i se 
explice de ce este importantă respectarea autorităţii publice, în general, şi a autorităţii 
poliţieneşti, în mod special. 

O particularitate a vremurilor în care trăim o constituie prezenţa în viaţa cotidiană a 
tehnologiei informaţiei, care poate transforma un eveniment oarecare în unul cu conotaţii 
negative deosebite, atunci când ajunge să fie văzut de marea masă de cetăţeni, scos din context 
şi prezentat tendenţios. Am observat faptul că astfel de evenimente sunt pe agenda zilnică a unor 
publicaţii, iar impactul pe care îl are la nivelul percepţiei publice este extrem de negativ. Nimeni 
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nu va sta să analizeze corect evenimentul, ci numai efectul de moment, care este profund 
dăunător autorităţii poliţieneşti.  

Am în atenţie situaţii când o simplă legitimare a unei persoane pe stradă poate căpăta nişte 
conotaţii dăunătoare la adresa poliţiei, a capacităţii ei de a rezolva eficient problemele operative 
ale comunităţii pe care o deserveşte. Toată lumea îşi punea întrebări despre dreptul poliţistului 
de a folosi forţa pentru e realiza o simplă legitimare.  

Răspunsul este simplu: poliţia are dreptul, potrivit art. 31 lit. a şi b din Legea nr. 218/2002, 
de a folosi forţa în cazul în care persoana refuză să se legitimeze şi, de asemenea, dacă refuză 
să fie condusă la sediul poliţiei pentru identificare. Tehnicile de imobilizare sunt cele specifice 
luptei corp la corp, sunt învăţate de poliţişti în timpul şcolarizării şi desăvârşite pe perioada 
pregătirii continue. Faptul că unele persoane se opun acestor măsuri şi beneficiază de sprijin în 
a prezenta tendenţios în mass media modul de acţiune al poliţiştilor, nu trebuie să ne mire, dar 
nici nu trebuie să ne sădească în minte ideea de eşec. Este greşeala conducerii unităţii de poliţie 
care nu a ieşit public şi nu a explicat populaţiei evenimentul şi nici eventualele greşeli comise 
de poliţiştii care au intervenit, căutând astfel să se apropie de comunitate. Din păcate, după astfel 
de evenimente, nu am întâlnit intervenţii media din partea responsabililor poliţiei. 

Nu pot să fac abstracţie în intervenţia mea de problematica vieţii politice, foarte bogată în 
evenimente în ultima vreme, unele dintre ele cu un puternic impact asupra modului în care este 
percepută autoritatea la nivelul cetăţenilor. Atâta vreme cât politicul nu asigură un cadru normal 
de desfăşurare a activităţii sociale, economice şi de desfăşurare a vieţii administrative, va apare 
o stare de nemulţumire, de nelinişte, ce poate duce la situaţii de pericol pentru cei care aplică 
legea. Orice situaţie de confuzie la nivelul deciziei politice, legislative ori administrative, are un 
impact negativ sub aspectul respectării legii şi implicit a autorităţii publice. Există din păcate o 
stare generală de nelinişte în societate, dublată de neîncredere în capacitatea conducătorilor de 
a asigura liniştea şi coeziunea socială. Această stare de fapt poate duce la negarea autorităţii, cu 
un puternic potenţial de pericol social ce poate degenera în acte de dezordine socială şi nu numai. 

Trebuie să menţionez şi scandalurile media pe marginea modificării legilor justiţiei. Nu 
este treaba mea şi nici nu are relevanţă cine are dreptate dintre cele două tabere ce se confruntă 
în legătură cu acest subiect, dar toate campaniile media duse până acum au slăbit incredibil de 
mult autoritatea publică în general şi autoritatea poliţienească în mod special. Ştim foarte bine 
că poliţia este prima dintre celelalte autorităţi publice care intervine aproape în toate situaţiile 
unde ordinea publică este pusă în pericol, dar şi prima care simte starea de nemulţumire a 
populaţiei. Acest lucru iese în evidenţă ori de câte ori are loc o intervenţie poliţienească, unde 
în multe situaţii poliţiştii sunt blamaţi, huiduiţi uneori, iar în alte cazuri împiedicaţi să-şi facă 
datoria. 

Aş dori să fac aici un scurt comentariu. România este ţara unde autoritatea nu este nevoie 
să fie impusă cu forţa. Românii au un simţ al ordinii bine conturat, deşi istoria de multe ori ne-a 
fost potrivnică. Sunt însă momente când viaţa socială este afectată de fenomene greu de 
„digerat”, ca să folosesc acest termen, unde raporturile dintre cei conduşi şi cei care conduc sunt 
afectate în special de cei din urmă, iar aceste momente sunt cele care dau naştere la fenomene 
de respingere a autorităţii. Repet, evenimentele de pe scena politică din ultima perioadă au dus 
la o tendinţă mai mult sau mai puţin accentuată de negare şi uneori de respingere a autorităţii de 
loc benefică vieţii noastre economice, sociale ori politice. Fenomenul în sine este cu atât mai 
periculos deoarece în conştiinţa publică a apărut ideea că se urmăreşte relaxarea cadrului 
normativ penal existent, astfel că este mai uşor acum să poţi scăpa de rigorile legii atunci când 
săvârşeşti o infracţiune. 
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3. Autoritatea poliţienească şi menţinerea ordinii şi liniştii în societate 
Indiferent care sunt problemele de ordin politic aflate pe agenda publică, indiferent de 

polemica dusă de una sau alta dintre taberele care se află în confruntare, trebuie să ne gândim la 
faptul că permanent vom avea nevoie de ordine şi pace în societate. Însă, dacă nu suntem atenţi 
putem da un mesaj greşit societăţii, cu consecinţe greu de anticipat. Cu această ocazie adresez 
un semnal de alarmă factorilor decidenţi, care trebuie să înţeleagă că ne aflăm în pragul unor 
evenimente negative pe care ei le-au creat. 

În această ecuaţie nu trebuie uitată nici persoana celui care îmbracă uniforma de poliţist. 
Sunt câteva elemente legate de acesta care are o mare importanţă în menţinerea unei atitudini 
normale faţă de autoritate: aş începe cu pregătirea acestuia. Cei mai mulţi din ei sunt produsul 
Şcolii pentru pregătirea agenţilor de poliţie şi Academiei de poliţie, unde capătă un nivel de 
instruire compatibil cu standardele internaţionale, fapt care le dă posibilitatea să-şi îndeplinească 
în cele mai bune condiţii sarcinile profesionale. Din păcate numărul lor este din ce în ce mai 
mic, deoarece Ministerul Afacerilor Interne nu a aplicat consecvent politica de personal 
standard. Adică numărul celor care sunt şcolarizaţi să fie echivalent cu numărul celor care pleacă 
din cauze naturale (pensionări, îmbolnăviri, treceri în rezervă neanticipate, ori decese). Nu 
putem imputa numai MAI acest aspect, deoarece valul de pensionări din ultimii doi-trei ani a 
fost decis de factorul politic, care nu a avut în nici un moment în atenţie faptul că activitatea 
poliţienească, sub toate aspectele ei, va avea de suferit nu numai pe termen scurt dar şi mediu, 
iar în unele compartimente chiar pe termen lung. 

Dacă ar fi să fac o apreciere a acestei situaţii aş considera-o o calamitate care aduce atingere 
unor valori importante pentru stat. Nu ştiu un stat din lume care să piardă un sfert din personalul 
poliţienesc cel mai calificat în câţiva ani (1-3 ani), şi să nu aibă de suferit. Şi, aşa cum ne-am 
obişnuit, am adus în locul lor, din civilie, mii de poliţişti sumar pregătiţi care, pe lângă lipsa de 
pregătire, nu au reale calităţi pentru această profesie. Nu este de mirare că mai mult de jumătate 
din ei abandonează această muncă după mai puţin de un an de activitate. Cum poţi să ceri unui 
astfel de poliţist, cu o pregătire sumară, să îndeplinească activităţi de un risc maxim, şi unde 
experienţele anterioare pot juca un rol decisiv în succesul misiunilor încredinţate. 

Dacă luăm în calcul şi modul în care se fac promovările, de cele mai multe ori fără a ţine 
cont de calităţile umane şi profesionale cerute de postul care urmează să fie încadrat, de numărul 
total insuficient de poliţişti aflaţi pe statele de funcţiuni (în ianuarie 1990 erau încadraţi 78.000 
poliţişti operativi iar în decembrie 2017 circa 47.000), de starea precară în care se află dotarea 
materială a unităţilor de poliţie etc., ne dăm seama că efortul de a menţine ordinea şi liniştea 
publică este uriaş. 

Nu în ultimul rând, salariile acestor funcţionari nu acoperă nici pe departe nevoile şi 
aspiraţiile lor la o viaţă decentă, ca să nu mai vorbim de pericolele, limitările şi stresul la care 
sunt supuşi.  

Trebuie să luăm în calcul în această listă şi anumite cauze de ordin social ori individual, 
atunci când analizăm posibilitatea apariţiei unor atitudini de respingere ori negare a autorităţii. 
Am în vedere faptul că anumite grupuri sociale sau etnice, au astfel de atitudini datorită modului 
lor specific de socializare. Am în vedere grupurile ce aparţin de regulă etniei rromilor, care au 
adevărate strategii de nesupunere faţă de autoritate şi care nu precupeţesc nimic atunci când este 
vorba de siguranţa unuia sau mai multor membri ai grupului.  

Aduc în atenţie un exemplu petrecut în comuna Buzescu, jud. Teleorman, unde la o 
percheziţie domiciliară, echipa poliţiei judiciare condusă de un procuror a fost înconjurată de 
câteva sute de localnici agresivi, şi numai intervenţia în forţă a forţelor speciale a făcut ca situaţia 
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să nu degenereze. Cauzele acestei atitudini, de loc singulare, trebuie căutat în modul defectuos 
de socializare a acestui grup etnic. 

O altă cauză a atitudinii ilegale a unor persoane, în contra autorităţii,  trebuie căutat şi în 
modul de comportament abuziv şi iresponsabil al unor poliţişti compromişi, care nu se mai 
bucură de sprijinul şi respectul concetăţenilor săi. Membrii acestor comunităţi, în anumite 
situaţii, exasperate de manifestările anormale ale reprezentanţilor legii, reacţionează încălcând 
legea. În mod normal factorii de conducere sau din cadrul protecţiei interne trebuie să 
reacţioneze imediat atunci se constată astfel de situaţii. 

Mai sunt situaţii când atitudinea teribilistă plină de bravadă a unor adolescenţi sau tineri 
poate duce la încălcări ale legii, în contra autorităţii, însă acestea sunt de mai mică amploare. 

 
Concluzii 
Ca şi o concluzie aş remarca faptul că fiecare dintre noi avem obligaţia de a întări autoritatea 

poliţienească pornind de la modul în care ne comportăm la nivelul localităţii unde ne desfăşurăm 
activitatea şi terminând cu prestaţii profesionale de cea mai bună calitate. Nu în ultimul rând, 
avem în vedere raporturile de cooperare, de încredere şi de stimă pe care trebuie să le sădim în 
mijlocul comunităţii. Aşa cum precizam mai înainte, poliţistul lucrează pentru comunitate, dar 
şi mai important este ca această activitate să fie dusă împreună cu comunitatea. 
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Rezumat 
Comiterea unei infracţiuni naşte obligaţia statului, ca prin organele sale, să procedeze la tragerea 

la răspundere penală a celor vinovaţi de săvârşirea acesteia, activitatea realizată în cadrul unui proces 
penal, prin exercitarea acţiunii penale, fundamentată pe administrarea de probe ce sunt materializate la 
dosarul de urmărire penală sub forma mijloacelor de probă. Un rol important în activitatea de strângere 
a probelor îl joacă activitatea de interceptare şi înregistrare a convorbirilor şi comunicărilor purtate de 
părţi, cu autorizarea prealabilă a judecătorului de drepturi şi libertăţi. Pe lângă acestea, legea conferă 
valoare probatorie şi înregistrărilor proprii efectuate de către părţi sau alte persoane cu privire la 
convorbirile pe care le poartă cu terţii. Pentru a se păstra un echilibru între interesul aflării adevărului 
şi respectarea drepturilor şi garanţiilor procesuale prevăzute în beneficiul acuzatului, se impune ca cele 
din urmă să fie efectuate în condiţii de legalitate şi loialitate. 

 
Cuvinte-cheie: înregistrări ambientale efectuate de părţi; valoare probatorie; legalitate; loialitate. 
 
1. Introducere 
Comiterea unei infracţiuni naşte în sarcina statului obligaţia de a proceda, prin punerea în 

mişcare şi exercitarea acţiunii penale, la tragerea la răspundere penală a persoanelor care se fac 
vinovate de săvârşirea acesteia, activitatea desfăşurată în cadrul unui proces penal. 

Aflarea adevărului într-o cauză penală se realizează prin administrarea de probe, definite 
în legislaţia procesual penală1 ca fiind „orice element de fapt care serveşte la constatarea 
existenţei sau inexistenţei unei infracţiuni, la identificarea persoanei care a săvârşit-o şi la 
cunoaşterea împrejurărilor necesare pentru justa soluţionare a cauzei şi care contribuie la aflarea 
adevărului în procesul penal”. 

Proba, ca element de fapt, se „câştigă” procesului penal prin mijloacele de probă prevăzute 
de lege şi anume: declaraţiile suspectului sau ale inculpatului, declaraţiile persoanei vătămate, 
declaraţiile părţii civile sau ale părţii responsabile civilmente, declaraţiile martorilor, înscrisu-
rile, rapoartele de expertiză sau constatare, procesele-verbale, fotografiile, mijloacele materiale 
de probă, precum şi orice alt mijloc de probă care nu este interzis prin lege. 

Mijloacele de probă se obţin prin intermediul procedeelor probatorii, care reprezintă  
activitatea de administrare a probei în procesul penal, activitate desfăşurată în conformitate cu 
normele procedurale. 

Ansamblul mijloacelor de probă administrate într-o cauză penală constituie probatoriul. 
În perspectiva analizei ce o vom realiza în continuare, expunem un exemplu cu privire la 

înregistrările în mediul ambiental. 
 

                                                            
1 Art. 97 din C.p.p.; 
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2. Emiterea ipotezei privind înregistrarea în mediul ambiental 
Să presupunem că s-a comis o infracţiune de luare de mită, faptă prevăzută şi pedepsită de 

articolul 289 din Codul penal2 constând în aceea că un funcţionar public din cadrul unei primării 
a primit bani în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu. Infracţiunea de luare de 
mită este o infracţiuni de pericol, ce aduce atingere relaţiilor sociale care protejează buna 
desfăşurare a raporturilor de serviciu şi s-a consumat în momentul în care funcţionarul public a 
primit banii în legătură cu atribuţiile sale de serviciu, indiferent dacă ulterior şi-a îndeplinit sau 
nu atribuţia de serviciu pentru care a fost „plătit”. 

Pentru a se putea realiza tragerea la răspundere penală a funcţionarului public, organelor de 
urmărire penală le revine sarcina de a proba activitatea infracţională. În funcţie de posibilitatea 
efectivă de a realiza acest lucru, funcţionarul public va fi sau nu tras la răspundere penală. 
Aceasta se datorează faptului că transpunerea probelor în procesul penal depinde de mai mulţi 
factori, atât de natură obiectivă, cum ar fi spre exemplu decesul unicului martor, cât şi de natură 
subiectivă, cum ar fi spre exemplu perceperea în mod diferit a împrejurărilor în care a fost 
comisă fapta de unicul martor.   

Din această perspectivă realitatea faptică nu coincide decât rar cu realitatea juridică, 
rezultată din administrarea de probe. 

Revenind la exemplul nostru, constituie probe de exemplu: - faptul că funcţionarul public 
a primit bani, - faptul că banii au fost primiţi în legătură cu atribuţiile sale de serviciu, - faptul 
că acesta a acţionat cu intenţie etc.  

Acestea sunt aspectele pe care organele judiciare trebuie să le transpună în procesul penal 
în mijloace de probă. În acest sens, se va apela la procedee probatorii, reprezentate de activi-
tatea propriu-zisă de audiere de martori, audierea suspectului/inculpatului, efectuarea de 
percheziţii domiciliare şi/informatice, efectuarea flagrantului, interceptarea şi înregistrarea con-
vorbirilor telefonice, verificarea conturilor bancare sau, de exemplu, efectuarea de înregistrări 
în mediul ambiental.  

Rezultatul tuturor activităţilor menţionate se va încheia cu întocmirea mijlocului de probă 
şi anume declaraţii de martori, declaraţii de suspect, procese-verbale de efectuare a 
percheziţiilor, de constatare a flagrantului, de redare a înregistrărilor convorbirilor telefonice 
interceptate sau a celor efectuate în mediul ambiental etc. 

În ultimii ani, în practica judiciară, o atenţie şi importanţă sporită s-a acordat procedeului 
probator constând în înregistrările în mediul ambiental, în special în dovedirea faptelor de 
corupţie. Această tendinţă îşi găseşte justificarea în împrejurarea că dovedirea faptelor de 
corupţie presupune în principal dovedirea înţelegerii frauduloase intervenite între funcţionarul 
public şi cel care dă mita şi anume că banii au fost daţi/primiţi cu un titlu ilicit, mai exact în 
legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu. În acest sens, în jurisprudenţă s-a statuat că 
existenţa dubiului cu privire la titlul în baza căruia banii sau foloasele au fost primite de 
funcţionarul public trebuie să conducă la o soluţie de achitare, în aplicarea principiului in dubio 
pro reo.  

                                                            
2 Art. 289 alin. 1 din C.pen.: Fapta funcţionarului public care, direct sau indirect, pentru sine sau pentru altul, 

pretinde ori primeşte bani sau alte foloase care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase, în legătură 
cu îndeplinirea, neîndeplinirea, urgentarea ori întârzierea îndeplinirii unui act ce intră în îndatoririle sale de serviciu 
sau în legătură cu îndeplinirea unui act contrar acestor îndatoriri, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi 
interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică ori de a exercita profesia sau activitatea în executarea 
căreia a săvârşit fapta. 
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Astfel, rezultă cu uşurinţă că miza dovedirii faptelor de corupţie o constituie probarea 
înţelegerii frauduloase, ce poate fi realizată cel mai obiectiv prin înregistrarea în mediul 
ambiental a convorbirilor dintre funcţionarul public şi cel care dă mita, sau prin înregistrarea 
convorbirilor sau comunicărilor efectuate de aceştia prin orice mijloc de comunicare. 

Desigur că probarea înţelegerii poate fi realizată şi altfel, de exemplu prin realizarea 
flagrantului, dar după cum am precizat, organele judiciare trebuie să dea dovadă de mare 
prudenţă în aprecierea şi cântărirea aspectelor rezultate din mijloacele de probă, orice dubiu 
urmând a profita celui acuzat. 

 
3. Înregistrarea convorbirilor în mediul ambiental 
Pentru a putea fi folosite în procesul penal, înregistrările trebuie realizate cu respectarea 

normelor de procedură, în condiţii de legalitate şi loialitate. 
Dispoziţiile procesual penal disting între înregistrările efectuate de către organele judiciare 

şi cele efectuate personal de către părţi. 
 
3.1. Înregistrările efectuate de organele judiciare. Dispoziţiile procesual penale3 le 

reglementează sub denumirile de interceptarea comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare 
la distanţă, şi de supraveghere audio, video sau prin fotografiere şi le încadrează în categoria 
măsurilor de supraveghere tehnică. 

Prin interceptarea comunicaţiilor ori a oricărui tip de comunicare se înţelege interceptarea, 
accesul, monitorizarea, colectarea sau înregistrarea comunicărilor efectuate prin telefon, sistem 
informatic ori prin orice alt mijloc de comunicare. 

Prin supraveghere audio, video sau prin fotografiere se înţelege activitatea de fotografiere 
a persoanelor, observarea sau înregistrarea conversaţiilor, a mişcărilor ori a altor activităţi ale 
acestora. 

În ceea ce priveşte înregistrările efectuate de organele judiciare, sunt incidente următoa-
rele reguli procedurale, în sensul că supravegherea tehnică se dispune de judecătorul de drepturi 
şi libertăţi atunci când sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 

a) există o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni 
dintre cele prevăzute expres de lege; 

b) măsura să fie proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, 
date fiind particularităţile cauzei, importanţa informaţiilor ori a probelor ce urmează a fi obţinute 
sau gravitatea infracţiunii; 

c) probele nu ar putea fi obţinute în alt mod sau obţinerea lor ar presupune dificultăţi 
deosebite ce ar prejudicia ancheta ori există un pericol pentru siguranţa persoanelor sau a unor 
bunuri de valoare. 

În concret, supravegherea tehnică poate fi autorizată doar în cazul infracţiunilor contra 
securităţii naţionale prevăzute de Codul penal şi de legi speciale, precum şi în cazul 
infracţiunilor de trafic de droguri, de efectuare de operaţiuni ilegale cu precursori sau cu alte 
produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, infracţiunilor privind nerespectarea regimului 
armelor, muniţiilor, materialelor nucleare şi al materiilor explozive, de trafic şi exploatarea 
persoanelor vulnerabile, acte de terorism, de spălare a banilor, de falsificare de monede, timbre 
sau de alte valori, de falsificare de instrumente de plată electronică, în cazul infracţiunilor care 
se săvârşesc prin sisteme informatice sau mijloace de comunicare electronică, contra 

                                                            
3 Art. 138 alin. 1 lit. a şi c, alin. 4, alin. 6 şi alin. 13 din C.p.p.; 
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patrimoniului, de şantaj, de viol, de lipsire de libertate în mod ilegal, de evaziune fiscală, în 
cazul infracţiunilor de corupţie şi al infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, infracţiu-
nilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene ori în cazul altor infracţiuni pentru 
care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mare. 

Cu titlul de excepţie, la cererea motivată a persoanei vătămate, procurorul poate solicita 
judecătorului autorizarea interceptării comunicaţiilor ori înregistrării acestora, precum şi a 
oricăror tipuri de comunicări efectuate de aceasta prin orice mijloc de comunicare, indiferent de 
natura infracţiunii ce formează obiectul cercetării.  

În cazul în care judecătorul de drepturi şi libertăţi apreciază că solicitarea procurorului este 
întemeiată, dispune prin încheiere admiterea cererii şi emite mandatul de supraveghere tehnică. 
În cursul urmăririi penale, supravegherea tehnică se dispune pe o durată de cel mult 30 de zile, 
şi poate fi prelungită în condiţiile legii, din 30 în 30 de zile, fără ca durata totală a măsurilor de 
supraveghere tehnică, cu privire la aceeaşi persoană şi aceeaşi faptă, să poate depăşi, în aceeaşi 
cauză, 6 luni, cu excepţia măsurii de supraveghere video, audio sau prin fotografiere în spaţii 
private, care nu poate depăşi 120 de zile. 

Atunci când există urgenţă, iar obţinerea mandatului de supraveghere tehnică ar conduce la 
o întârziere substanţială a cercetărilor, la pierderea, alterarea sau distrugerea probelor ori ar pune 
în pericol siguranţa persoanei vătămate, a martorului sau membrilor familiilor acestora, 
procurorul poate autoriza, pe o durată de maximum 48 de ore, măsurile de supraveghere tehnică, 
însă doar dacă şi celelalte condiţii prevăzute de lege sunt îndeplinite, urmând ca în termen de 
cel mult 24 de ore de la expirarea măsurii, să sesizeze judecătorul de drepturi şi libertăţi de la 
instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza în primă instanţă sau de la instanţa 
corespunzătoare în grad acesteia, în a cărei circumscripţie se află sediul parchetului din care face 
parte procurorul care a emis ordonanţa, în vederea confirmării măsurii, înaintând totodată un 
proces-verbal de redare rezumativă a activităţilor de supraveghere tehnică efectuate şi dosarul 
cauzei. Cu această ocazie, procurorul poate solicita emiterea în continuare a unui mandat de 
supraveghere tehnică, pe o perioadă de cel mult 30 de zile. 

După obţinerea mandatului de supraveghere tehnică, procurorul ia măsuri pentru punerea 
în executare a acestuia şi ulterior pentru consemnarea activităţilor de supraveghere tehnică. 

În acest sens, se prevede că procurorul pune în executare supravegherea tehnică ori poate 
dispune ca aceasta să fie efectuată de organul de cercetare penală sau de lucrători specializaţi 
din cadrul poliţiei. Pentru realizarea activităţilor de supraveghere tehnică procurorul, organele 
de cercetare penală sau lucrătorii specializaţi din cadrul poliţiei folosesc nemijlocit sistemele 
tehnice şi proceduri adecvate, de natură să asigure integritatea şi confidenţialitatea datelor şi 
informaţiilor colectate. 

După fiecare activitate de supraveghere tehnică se întocmeşte în mod obligatoriu un 
proces-verbal în care sunt consemnate rezultatele activităţilor efectuate care privesc fapta ce 
formează obiectul cercetării sau contribuie la identificarea ori localizarea persoanelor, datele de 
identificare ale suportului care conţine rezultatul activităţilor de supraveghere tehnică, numele 
persoanelor la care se referă, dacă sunt cunoscute, sau alte date de identificare, precum şi, după 
caz, data şi ora la care a început activitatea de supraveghere şi data şi ora la care s-a încheiat. La 
procesul-verbal se ataşează, în plic sigilat, o copie a suportului care conţine rezultatul 
activităţilor de supraveghere tehnică.  

 
3.2. Înregistrările efectuate de părţi sau de alte persoane. Pe lângă înregistrările efectuate 

de organele judiciare, dispoziţiile legale prevăd că înregistrările efectuate de părţi sau de alte 
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persoane, constituie mijloace de probă când privesc propriile convorbiri sau comunicări pe care 
le-au purtat cu terţii, dar şi că orice alte înregistrări pot constitui mijloace de probă, dacă nu sunt 
interzise de lege. 

Înainte de a analiza în ce condiţii pot părţile sau alte persoane să efectueze înregistrări şi 
care să poată fi valorificate ca mijloace de probă, se impune precizarea că prin înregistrări 
efectuate de părţi sau de alte persoane dispoziţiile legale se referă la înregistrările efectuate din 
proprie iniţiativă, cu mijloace proprii, aceasta în condiţiile în care părţile sau alte persoane pot 
efectua înregistrări şi la iniţiativa şi sub coordonarea organelor judiciare, cu mijloace tehnice 
aparţinând organelor statului. 

De aici distingem două categorii de înregistrări efectuate de părţi sau alte persoane:  
a. înregistrările efectuate la iniţiativa şi sub coordonarea organelor statului; 
b. înregistrările private, efectuate cu mijloace proprii şi din iniţiativă proprie, fără nicio 

implicare din partea organelor statului; 
Existenţa celor din prima categorie rezultă din dispoziţiile legale care, după cum am arătat, 

prevăd că procurorul pune în executare supravegherea tehnică ori poate dispune ca aceasta să 
fie efectuată de organul de cercetare penală sau de lucrători specializaţi din cadrul poliţiei, iar 
pentru realizarea activităţilor de supraveghere tehnică procurorul, organele de cercetare penală 
sau lucrătorii specializaţi din cadrul poliţiei folosesc nemijlocit sistemele tehnice şi proceduri 
adecvate, de natură să asigure integritatea şi confidenţialitatea datelor şi informaţiilor colectate. 

Când organele judiciare înţeleg să apeleze la persoane fizice care să ajute într-o anchetă 
penală la aflarea adevărului şi deci să se comporte ca agenţi ai statului, trebuie îndeplinite şi alte 
condiţii legale, în afară de cele care impun obţinerea unui mandat de supraveghere tehnică.  

Astfel, pot exista situaţii când organele de urmărire penală nu au posibilitatea de a pătrunde 
în mediul persoanelor bănuite de comiterea faptelor prevăzute de legea penală ce fac obiectul 
cercetărilor sau chiar dacă au o asemenea posibilitate, este posibil ca persoanele respective să 
nu le furnizeze nicio informaţie ce ar putea fi folosită în cauză penală, din cauză că aspectele 
relevante le discută doar cu ceilalţi participanţi la infracţiuni sau cu persoane în care au 
încredere. 

În acest sens, organele de urmărire penală caută să identifice o persoană care să „aibă 
trecere” pe lângă persoanele cercetate. În practica judiciară a ultimilor ani, astfel de persoane 
sunt de regulă cele care au în acelaşi timp calitatea de denunţător al unor fapte de corupţie şi 
care, în majoritatea cazurilor, sunt la rândul lor interesaţi ca faptele denunţate să poată fi probate 
pentru a beneficia de un tratament favorabil şi legal, în cauzele penale în care sunt la rândul lor 
cercetate. 

Dispoziţiile procesual penale4 prevăd posibilitatea pentru organele de urmărire penală să 
folosească în cauzele penale investigatori sau colaboratori, cu identitate reală sau sub acoperire. 

Investigatorii sub acoperire sunt lucrători operativi din cadrul poliţiei judiciare, iar în cazul 
investigării infracţiunilor contra securităţii naţionale şi infracţiunilor de terorism pot fi folosiţi 
ca investigatori sub acoperire şi lucrători operativi din cadrul organelor de stat care desfăşoară, 
potrivit legii, activităţi de informaţii în vederea asigurării securităţii naţionale. 

Investigatorul sub acoperire culege date şi informaţii în baza ordonanţei emise, pe care le 
pune, în totalitate, la dispoziţie procurorului care efectuează sau supraveghează urmărirea penală. 

Autorizarea investigatorilor se poate dispune de procurorul care supraveghează sau 
efectuează urmărirea penală, pe o perioadă de 60 de zile, dacă: 

                                                            
4 Art. 148 din C.p.p. 
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a) există suspiciunea rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni 
contra securităţii naţionale prevăzute de Codul penal şi de alte legi speciale, precum şi în cazul 
infracţiunilor de trafic de droguri, de efectuare de operaţiuni ilegale cu precursori sau cu alte 
produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, infracţiunilor privind nerespectarea regimului 
armelor, muniţiilor, materialelor nucleare şi al materiilor explozive, trafic şi exploatarea 
persoanelor vulnerabile, acte de terorism sau asimilate acestora, de finanţare a terorismului, 
spălare a banilor, falsificare de monede, timbre sau de alte valori, falsificare de instrumente de 
plată electronică, în cazul infracţiunilor care se săvârşesc prin sisteme informatice sau mijloace 
de comunicare electronică, şantaj, lipsire de libertate în mod ilegal, evaziune fiscală, în cazul 
infracţiunilor de corupţie, al infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, al infracţiunilor 
împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene ori în cazul altor infracţiuni pentru care 
legea prevede pedeapsa închisorii de 7 ani sau mai mare ori există o suspiciune rezonabilă că o 
persoană este implicată în activităţi infracţionale ce au legătură cu infracţiunile enumerate mai 
sus; 

b) măsura este necesară şi proporţională cu restrângerea drepturilor şi libertăţilor funda-
mentale, date fiind particularităţile cauzei, importanţa informaţiilor sau a probelor ce urmează a 
fi obţinute ori gravitatea infracţiunii; 

c) probele sau localizarea şi identificarea făptuitorului, suspectului sau inculpatului nu ar 
putea fi obţinute în alt mod sau obţinerea lor ar presupune dificultăţi deosebite ce ar prejudicia 
ancheta ori există un pericol pentru siguranţa persoanelor sau a unor bunuri de valoare. 

Ordonanţa cuprinde, printre altele, indicarea activităţilor pe care investigatorul sub aco-
perire este autorizat să le desfăşoare. 

În cazul în care procurorul apreciază că este necesar ca investigatorul sub acoperire să poată 
folosi dispozitive tehnice pentru a obţine fotografii sau înregistrări audio şi video, sesizează 
judecătorul de drepturi şi libertăţi în vederea emiterii mandatului de supraveghere tehnică.  

În cazul în care desfăşurarea activităţii investigatorului impune participarea autorizată la 
anumite activităţi, procurorul procedează potrivit dispoziţiilor art. 150 din C.p.p. (cum ar fi de 
exemplu organizarea unui flagrant în momentul remiterii unei sume de bani cu titlu de mită). 

În situaţii excepţionale, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute pentru autorizarea 
investigatorilor, dar folosirea acestora nu este suficientă pentru obţinerea datelor sau infor-
maţiilor ori nu este posibilă, procurorul poate autoriza folosirea unui colaborator, căruia îi poate 
fi atribuită o altă identitate decât cea reală şi care poate fi orice altă persoană decât cea care poate 
fi desemnată investigator, cum ar fi de exemplu o parte din procesul penal sau orice altă persoană 
fizică. 

Se constată astfel că cele două mijloace de obţinere a probelor în cursul procesului penal şi 
anume măsura de supraveghere tehnică a înregistrării audio, video sau prin fotografiere, 
prevăzută de art. 138 alin. 1 lit. c din C.p.p. şi măsura de cercetare specială constând în utilizarea 
colaboratorilor, prevăzută de art. 148 din C.p.p., nu se confundă, ci din contră, se completează 
atunci când se impune ca o persoană fizică să pună în aplicare un mandat de supraveghere 
tehnică.  

Practic, în aceste cazuri persoana fizică acţionează ca un agent al statului, fiind autorizată 
să culeagă date şi informaţii şi să contribuie la activitatea de strângere a probelor, activitate ce 
aparţine în mod natural organelor de urmărire penală. 

Astfel, cu titlu de exemplu, ori de câte un denunţător este trimis de organele de urmărire 
penală pentru a înregistra în mediu ambiental discuţiile purtate cu persoana denunţată, de cele 
mai multe ori după ce în prealabil a fost instruit în legătură cu ce subiecte să abordeze, pentru a 
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surprinde aspecte relevante cauzei, organele de urmărire penală trebuie să autorizeze în prealabil 
activitatea, ceea ce presupune emiterea unei ordonanţe în care să fie motivată întrunirea 
condiţiilor legale, printre care caracterul necesar şi proporţional al măsurii în raport cu 
restrângerea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, dar şi caracterul subsidiar al 
măsurii. 

Apreciem că lipsa actului de autorizare nu reprezintă doar încălcarea unor aspecte de 
formalitate, ci şi a unora de fond, astfel că nelegalitatea trebuie să fie sancţionată cu excluderea 
probelor obţinute de colaborator, chiar dacă în cauză a fost obţinut un mandat de supraveghere 
tehnică emis de judecător. 

Se constată totodată că din analiza dispoziţiilor legale rezultă că nu în cazul tuturor 
infracţiunilor pentru care poate fi emis un mandat de supraveghere tehnică poate fi autorizată şi 
folosirea investigatorilor sub acoperire sau a colaboratorilor. 

În acelaşi sens sunt şi unele opinii exprimate în doctrină5, care au arătat că art. 139 alin. 3 
teza I din C.p.p. asumă faptul că subiecţii acţionează din proprie iniţiativă sau la indicaţiile unei 
alte persoane, înregistrându-şi propriile comunicări, iar nu la iniţiativa sau sub coordonarea 
organelor de urmărire penală, caz în care aceştia, plasându-se în postura unor agenţi ai statului, 
este necesară autorizarea procurorului, în lipsa căreia proba este nelegal obţinută. 

Această interpretare a fost oferită şi în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului 
în cauzele M.M. c. Olandei6 şi Von Vondel c. Olandei7.  

Astfel, în prima hotărâre enunţată, Curtea a arătat că, conversaţiile reclamantului au fost 
înregistrate, la sugestia procurorului, de către o persoană ce se considera victima infracţiunii de 
atentat la pudoare săvârşită de reclamant. În acest sens, la telefonul victimei a fost branşat de 
organele de poliţie un sistem de înregistrare, iar în locuinţa sa a fost instalat un sistem de 
înregistrare, fiindu-i sugerat acesteia să canalizeze discuţiile cu reclamantul pe avansurile 
sexuale pe care acesta i le făcea, în vederea obţinerii de probe în acuzarea reclamantului. Curtea 
a apreciat că există o ingerinţă a autorităţilor în dreptul la viaţă privată, prin utilizarea 
persoanelor private în scopul obţinerii de probe în procesele penale, iar o concluzie contrară ar 
permite autorităţilor ce efectuează ancheta să evite responsabilităţile ce le incumbă potrivit 
Convenţiei europene prin utilizarea agenţilor privaţi. 

În cea de-a doua hotărâre enunţată, Curtea a statuat că înregistrarea convorbirilor telefonice 
particulare de către partenerul de discuţie şi utilizarea, cu caracter privat, a acestora nu este, per 
se, incompatibilă cu prevederile art. 8, dacă este efectuată cu mijloace private. Această situaţie 
trebuie însă distinsă de monitorizarea şi înregistrarea convorbirilor efectuate de către o persoană 
privată, cu conivenţa şi suportul tehnic din partea autorităţilor, în scopul folosirii acestor date 
într-o anchetă penală. 

În acest sens este şi jurisprudenţa naţională, printre care enunţăm încheierea judecătorului 
de cameră preliminară din data de 05.09.2016, din cadrul C.A. Iaşi, rămasă definitivă8, în cadrul 
căreia  s-au reţinut următoarele: „Începerea urmăririi penale s-a dispus prin ordonanţă de către 
procuror la data de 01.06.2016, numitul I.E.M. fiind audiat în aceeaşi zi în calitate de martor. 
Ulterior, tocmai ca urmare a elementelor de fapt relatate de această persoană în calitate de 
martor, procurorul îi atribuie calitatea de colaborator cu identitate reală, calitate în care 
efectuează înregistrări pentru care a fost autorizat. De altfel, chiar în cuprinsul ordonanţei de 

                                                            
5 M. Udroiu, Procedură penală. Partea generală. Ed. C.H. Beck, ed. 4, pg. 432. 
6 Hotărârea din 8 aprilie 2003, parag. 36-46. 
7 Hotărârea din 25 octombrie 2007, parag. 49-55. 
8 Redată în C. Ghigheci, Cereri şi excepţii de cameră preliminară II, pg. 67 – 70, ed. Hamangiu; 
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desemnare a colaboratorului se menţionează faptul începerii urmăririi penale pentru 
infracţiunile de luare de mită şi complicitate la luare de mită”. 

 
3.3. Înregistrările private efectuate de părţi sau alte persoane. În ceea ce priveşte 

înregistrările private efectuate de părţi sau alte persoane cu privire la propriile convorbiri sau 
comunicări, deşi nu se prevede explicit, legea lăsând loc de interpretare prin prevederea în  
art. 139 alin. 3 din C.p.p. a formulării „înregistrările prevăzute în prezentul capitol, efectuate de 
părţi”, capitol ce priveşte în principal înregistrările efectuate de organele statului, în condiţiile 
legale expuse mai sus, apreciem că voinţa reală a legiuitorului a fost ca acestea să constituie 
mijloace de probă, indiferent de natura infracţiunii sau de existenţa sau inexistenţa unui proces 
penal. 

Rezultă astfel că părţile îşi pot înregistra propriile convorbiri pe care le poartă cu terţii, şi 
care pot fi folosite ca mijloace de probă, dar cu condiţia ca iniţiativa înregistrării şi mijloacele 
tehnice folosite să le aparţină, fără nicio implicare din partea organelor statului. 

Chiar şi aşa, apreciem că pentru a putea fi considerate mijloace de probă administrate în 
mod loial, se impune ca părţile să adopte o poziţie pasivă în conducerea firului discuţiilor, în 
sensul de a nu regiza convorbirea cu scopul de a-şi preconstitui probe în eventualitatea unui 
proces penal, prin formularea unor întrebări şi răspunsuri care să provoace la obţinerea de probe, 
aceasta deoarece probele trebuie să fie caracterizate de obiectivitate într-o măsură determinantă, 
să exprime în mod liber adevărul.  

În caz contrar, apreciem că se conferă posibilitatea oricărei persoane care justifică un interes 
judiciar, de cele mai multe ori reprezentat de îmbunătăţirea propriei situaţii juridice în cauzele 
penale în care este cercetată, să denunţe o infracţiune şi să efectueze o anchetă privată prin care 
să contribuie la tragerea la răspundere penală a persoanelor denunţate, iar apoi rezultatele 
obţinute să le pună la dispoziţie organelor de anchetă.  

A proceda într-o asemenea manieră reprezintă pe de o parte o substituire în activitatea 
organelor de urmărire penală însărcinate cu strângerea probelor, iar pe de altă parte o eludare a 
dispoziţiilor legale care prevăd garanţii în favoarea acuzatului. 

În acest sens sunt şi soluţii pronunţate în practica judiciară naţională, printre care enunţăm 
încheierea nr. 867/2016 din data de 05 decembrie 2016, a judecătorului de cameră preliminară 
din cadrul Tribunalului Timiş, prin care s-au exclus înregistrările efectuate în mediul ambiental 
de un martor, motivat de faptul că „înregistrarea efectuată de martorul L.O., deşi putând fi 
efectuată (…) în cadrul dosarului penal fără să fi fost necesară autorizarea judecătorului de 
drepturi şi libertăţi, (…) încalcă principiul loialităţii administrării probelor, din perspectiva 
circumstanţelor şi a modului în care a acţionat martorul L.O. Având în vedere calitatea lui de 
poliţist, fiind coleg cu persoana vătămată, locul în care a efectuat înregistrarea şi anume un post 
de poliţie, dar şi modul în care a acţionat, în scopul strângerii de probe rezultă că, deşi reiese din 
actele dosarului că discuţia a purtat-o amical, acesta în realitate s-a comportat ca un organ de 
cercetare penală mascat, urmărind să obţină probe în cauza penală care îl privea pe colegul său, 
persoana vătămată B.D.” 

 
Concluzii 
În concluzie, apreciem că dispoziţiile procesual penale prevăd trei categorii de înregistrări, 

cu reguli proprii de legalitate şi anume: 1. înregistrările efectuate de organele statului, 2. 
înregistrările efectuate de părţi sau alte persoane, sub coordonarea organelor statului şi 3. 
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înregistrările private, proprii părţilor sau altor persoane, cu privire la propriile discuţii purtate cu 
terţii, fără nicio implicare din partea organelor statului. 
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Rezumat 
Consolidarea capacităţilor guvernelor şi societăţii civile prin creşterea cunoştinţelor şi dezvoltarea 

competenţelor lor precum şi facilitarea unei agende bilaterale sau multilaterale pentru dezvoltarea 
dialogului stabilit de autorităţile în cauză au devenit repere esenţiale în actualul context internaţional. 
Circulaţia fluidă a oamenilor între ţări, inclusiv mişcarea pe termen scurt sau lung ar putea fi benefică 
pentru toţi cei implicaţi, în cazul în care apare în mod voluntar şi este în legătură cu nevoile de muncă 
ale ţărilor de origine şi de destinaţie. Lucrarea valorifică aspectele esenţiale ale Strategiei Naţionale 
privind Migraţia pentru perioada 2015-2018 şi subliniază elementele care definesc o bună gestionare a 
acestui fenomen. 

 
Cuvinte cheie: migraţie, ţări de origine şi destinaţie, liberă circulaţie. 
 
Conform Strategiei Naţionale Privind Imigraţia pentru perioada 2015-2018, pentru 

asigurarea unui spaţiu de libertate, securitate şi justiţie în Europa, Uniunea Europeană şi statele 
membre îşi definesc politicile pe termen scurt şi mediu în contextul unor schimbări structurale, 
precum evoluţia demografică pe termen lung, lipsa forţei de muncă în anumite domenii, 
creşterea competiţiei pentru atragerea de lucrători înalt calificaţi sau pe fondul instabilităţii în 
imediata sa apropiere. Tot mai mulţi cetăţeni ai statelor terţe aleg să vină în Europa pentru a 
munci, pentru a studia, ca turişti, ca furnizori de servicii sau chiar în căutarea unei forme de 
protecţie.  

În acelaşi timp, Europa se confruntă cu schimbarea continuă a rutelor de migraţie ilegală, 
ceea ce presupune acţiuni concrete în toate domeniile, de la gestionarea managementului 
integrat al frontierelor externe, până la stabilirea unui sistem european comun solid şi de 
încredere privind azilul (De Haas, Natter, Vezzoli, 2015). Migraţia şi azilul nu pot fi gestionate 
independent de realităţile la nivel european, fiind influenţate în mod direct de dezvoltarea 
reţelelor de crimă organizată sau a celor de trafic de fiinţe umane, respectiv de demersurile de 
prevenire şi combatere a terorismului şi de nevoia de asigurare a protecţiei şi promovării 
drepturilor fundamentale, inclusiv a celor privind datele cu caracter personal, în acelaşi timp cu 
garantarea securităţii interne a U.E.1.  

Este foarte importantă asigurarea unei mai mari coerenţe între acţiunile U.E. şi acţiunile 
statelor membre, dar, în mod cert, punctul de plecare pentru politicile naţionale în domeniu îl 
reprezintă situaţia la nivelul fiecărui stat membru. Consiliul European a stabilit linii directoare 
în plan legislativ şi operaţional pentru următorii ani, în domeniul libertăţilor, securităţii şi 
justiţiei. Acestea vor influenţa politicile în domeniul azilului şi migraţiei, frontierelor, dar şi al 
cooperării poliţieneşti şi judiciare (Dustman, Frattini, 2010).  

Europa nu poate sta cu braţele încrucişate în timp ce se pierd vieţi omeneşti. Eforturile de 
căutare şi salvare vor fi intensificate, pentru a restabili nivelul intervenţiilor care aveau loc în 

                                                            
1 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-wedo/policies/european-agenda-migration/proposalimplementa 

tionpackage/docs/20160607/communication_action_plan_integration_thirdcountry_nationals_en.pdf [Accesat la 19  
dec 2016]. 
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cadrul fostei operaţiuni italiene Mare Nostrum. În acest context, la nivel European vor fi 
continuate şi intensificate operaţiunile comune ale Frontex, Triton şi Poseidon, care vor 
beneficia o capacitate crescută şi îşi vor extinde aria geografică, astfel încât Agenţia Europeană 
a Frontierelor Externe să îşi poată îndeplini rolul său dublu, de a coordona statele membre care 
fac obiectul unor presiuni şi de a contribui la salvarea vieţilor migranţilor pe mare2.  

Sistemele de azil ale statelor membre se confruntă cu o presiune fără precedent care se 
poate intensifica. Pentru a face faţă situaţiei din Mediterană, Uniunea Europeană şi Statele 
membre au declanşat sistemul de reacţie de urgenţă. Acest lucru include un sistem temporar de 
distribuire a persoanelor care au în mod clar nevoie de protecţie internaţională, pentru a asigura 
participarea echitabilă şi echilibrată a tuturor statelor membre la acest efort comun.  

Pe lângă transferul tuturor persoanelor care se găsesc deja pe teritoriul U.E., Statele 
Membre şi-au asumat participarea la ajutorarea persoanelor strămutate care au în mod clar 
nevoie de protecţie internaţională (De Haas, Natter, Vezzoli, 2015). Aceasta este o 
responsabilitate comună a comunităţii internaţionale, sarcina de a stabili când cineva nu poate 
rămâne în propria ţară în condiţii de siguranţă revenindu-i Înaltului Comisar al Organizaţiei 
Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (ICNUR). Astfel de persoane vulnerabile nu pot fi lăsate în 
situaţia de a recurge la reţele infracţionale de trafic de persoane care introduc ilegal migranţi pe 
teritoriul European. Aceştia trebuie să aibă la dispoziţie modalităţi sigure şi legale de a ajunge 
în U.E..  

Pe fondul evenimentelor din Mediterană, la nivel european s-a impus luarea de urgenţă a 
unor măsuri în vederea salvării de vieţi omeneşti. Aspectele legate de solidaritate şi împărţirea 
responsabilităţilor cu privire la situaţia din Mediterană au fost abordate în Agenda Europeană 
privind Migraţia (lansată în data de 13 mai 2015 şi adoptată de Colegiul Comisarilor), iar 
Consiliul European din 25 – 26 iunie 2015 a convenit asupra unor măsuri interconectate de 
ajutorare a unui număr de 60.000 de persoane aflate în nevoie de protecţie, după cum urmează 
(Huddleston, Niessen, Chaoimh, White, 2011):  

- relocarea intra - UE a unui număr de 40.000 de persoane care au în mod clar nevoie de 
protecţie internaţională, aflate pe teritoriul Republicii Italiene şi Republicii Elene;  

- relocarea extra – UE a unui număr de 20.000 de persoane strămutate care au în mod clar 
nevoie de protecţie internaţională.  

Potrivit celor două scheme de relocare propuse de Comisia Europeană prin pachetul de 
implementare al Agendei Europene privind Migraţia, pentru România a fost prevăzut un total 
de 2.362 de persoane, din care 1.705 prin mecanismul de urgenţă - relocare internă (682 din 
Grecia, 1.023 din Italia), şi 657 prin programul UE de relocare extra-UE (De Haas, Natter, 
Vezzoli, 2015).  

În acest context, România îşi manifestă o atitudine solidară faţă de situaţia din Mediterană 
de participare la efortul comun al Statelor Membre pentru diminuarea presiunii migraţiei ilegale.  

Astfel, la nivel naţional în data de 02 iulie 2015 s-a aprobat de către Guvernul României 
Memorandumul cu privire la punerea în aplicare a Concluziilor Consiliului European din 25 – 
26 iunie 2015 pe componenta migraţie. Prin acest document s-a aprobat, preluarea de către 
România a cotei de 1.705 persoane în cadrul mecanismului de relocare internă şi 80 de persoane 
în cadrul programului UE de relocare extra-UE, care au în mod clar nevoie de protecţie 
internaţională.  
                                                            

2 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-wedo/policies/european-agenda-migration/proposalimplementation 
package/docs/20160607/communication_action_plan_integration_thirdcountry_nationals_en.pdf [Accesat la 19  dec 
2016]. 
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Europa trebuie să dezvolte strategii de maximizare a oportunităţilor de migraţie legală, prin 
intermediul unor norme coerente şi eficiente şi pe baza unui dialog cu comunitatea de afaceri şi 
cu partenerii sociali (Geddes, 2008). De asemenea, UE ar trebui să susţină eforturile depuse de 
statele membre în direcţia punerii în aplicare a unor politici de integrare activă care să 
promoveze coeziunea socială şi dinamismul economic şi care să prevină excluderea socială la 
care pot fi expuşi imigranţii. La nivelul UE a fost creat cadrul pentru politicile comune în materie 
de migraţie externă şi de azil, care permite iniţierea unui dialog cuprinzător cu ţările din 
vecinătatea sa şi din lume şi contribuie la iniţiativele în curs în domeniul migraţiei şi dezvoltării.  

Pe de altă parte, educaţia şi pregătirea ocupă un rol important în procesul de integrare a 
migranţilor în societatea gazdă dar şi pe piaţa muncii, de aceea o atenţie deosebită ar trebui 
acordată politicilor în contextul migraţiei şi mai ales al mobilităţii.  

Pentru atragerea cetăţenilor din state terţe care deţin competenţe, abilităţi şi calificări 
profesionale specifice este nevoie de implementarea unor politici mai flexibile de admitere.  

O mobilitate crescută a forţei de muncă provenită din rândul studenţilor din ţările terţe 
influenţează în mod direct piaţa muncii, dacă aceştia au posibilitatea de angajare după 
terminarea studiilor (Geddes, 2008).  

În ceea ce priveşte gestionarea migraţiei ilegale, la nivelul UE va fi acordată în continuare 
prioritate eforturilor de returnare voluntară şi trebuie avute în vedere măsurile de returnare 
voluntară şi de reintegrare cu asistenţă UE, care ar putea fi puse în aplicare în strânsă cooperare 
cu ţările de origine, cu organizaţiile internaţionale şi cu organizaţiile neguvernamentale.  

În perioada anilor ’90, România reprezenta o piaţă atractivă şi cetăţenii statelor terţe se 
bucurau de anumite facilităţi în ceea ce priveşte intrarea, şederea sau derularea de activităţi 
comerciale, ceea ce a făcut ca în această perioadă să-şi stabilească reşedinţa un număr foarte 
mare de cetăţeni ai statelor terţe, mai ales în scopul desfăşurării de activităţi comerciale (De 
Haas, Natter, Vezzoli, 2015).  

Un factor cu influenţă în ceea ce priveşte imigraţia legală în România l-a constitut apariţia 
şi instaurarea crizei economice care a condus la scăderea în intensitate a fluxului de imigraţie 
legală, mai ales în ceea ce priveşte imigraţia economică - desfăşurarea de activităţi comerciale 
sau angajare. În acelaşi mod sunt influenţate şi fluxurile de imigrare ilegală, acestea fiind, la 
rândul lor, afectate de situaţia economică şi socială din ţările de origine, de poziţionarea 
geografică a României pe rutele de imigraţie ilegală având ca destinaţie ţările din vestul 
continentului european, precum şi de schimbările apărute în ceea ce priveşte rutele de imigrare 
ca urmare a măsurilor luate de autorităţile statelor traversate de acestea.  

O caracteristică a fenomenului imigraţiei ilegale pe teritoriul României o constituie 
bipolaritatea acestuia. Astfel, pe de o parte se poate vorbi de imigraţia ilegală a cetăţenilor 
statelor terţe care provin, în cea mai mare parte, din ţările care reprezintă ponderea în ceea ce 
priveşte imigraţia legală (Republica Moldova, Republica Turcia, Republica Populară Chineză). 
Această categorie este caracterizată de o oarecare continuitate şi de modalităţi de imigrare 
ilegală „convenţionale” reprezentate de depăşirea termenului de şedere conferit de viza de 
intrare sau permisul de şedere (Geddes, 2008).  

De cealaltă parte se află fluxurile de imigraţie ilegală temporară cauzate de evenimente 
socio-economice din ţările de origine şi care au reprezentat „valuri noi” pentru fiecare perioadă 
în parte (De Haas, Natter, Vezzoli, 2015). Astfel, în anii ’90 se pot menţiona fluxurile de 
imigraţie ilegală a cetăţenilor din Asia de Est, în special Republica Populară Bangladesh şi 
Republica Islamică Pakistan care foloseau pentru a ajunge în ţările din vestul Europei ruta prin 
Federaţia Rusă, Republica Moldova sau Ucraina, România cu continuare către Ungaria.  
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La începutul anilor 2000, datorită conflictului din Republica Irak, îşi face simţită prezenţa 
imigraţia ilegală a cetăţenilor din acest stat care se deplasau pe ruta Republica Turcia- Republica 
Bulgaria-România şi mai departe către statele vest europene.  

O situaţie deosebită a fost înregistrată începând cu a doua jumătate a anului 2011, în 
contextul primăverii arabe şi a mişcărilor sociale din statele situate în nordul Africii.  

Astfel, pentru această perioadă se poate vorbi de un aflux al cetăţenilor terţi proveniţi din 
Republica Populară Democrată Algeria, Maroc, Republica Tunisia şi Republica Arabă Siriană 
care au imigrat ilegal în România. Creşterea fluxului imigraţionist ilegal şi-a manifestat efectele 
atât asupra sistemului de migraţie, cât şi a celui de azil din România. Afirmaţia este susţinută de 
modus operandi al cetăţenilor statelor terţe (intrarea şi şederea ilegală) care implică încălcarea 
regimului frontierei de stat, precum şi abuzul procedurii de azil - depunerea cererii, abandonarea 
procedurii şi încercarea de a părăsi fraudulos teritoriul României în vederea pătrunderii în spaţiul 
Schengen pentru a beneficia de mobilitate crescută şi un control redus din partea autorităţilor 
asupra legalităţii şederii.  

În acelaşi context, al creşterii presiunii fenomenului imigraţiei ilegale asupra Statelor 
Membre ale Uniunii Europene, se poate menţiona creşterea în intensitate a imigraţiei ilegale pe 
ruta Balcanilor de Vest care ar putea afecta teritoriul României în aceleaşi condiţii ca şi cele 
înregistrate în a doua jumătate a anului 2011.  

Având în vedere că imigraţia şi azilul sunt influenţate, în foarte mare măsură, de 
evenimentele care au loc la nivel mondial, au fost identificate următoarele aspecte care pot 
influenţa, pe termen mediu şi lung, situaţia operativă din zona de competenţă:  

- menţinerea situaţiei conflictuale din Republica Arabă Siriană;  
- amplificarea conflictului armat din Republica Irak şi extinderea ariilor controlate de 

grupările teroriste;  
- menţinerea unei situaţii instabile în zonele limitrofe României (Ucraina, Transnistria);  
- perpetuarea şi creşterea în intensitate a tensiunilor israeliano-palestiniene ce ar putea 

degenera/escalada într-un conflict;  
- menţinerea situaţiei migraţiei ilegale din Republica Turcia, devenită principalul stat de 

tranzit pentru migraţia ilegală din Orientul Mijlociu sau din Africa spre România, Istanbul fiind 
principala placă turnantă în drumul spre Occident.  

Toate acestea pot conduce, pe termen mediu şi lung, la creşterea numărului de solicitanţi 
de azil şi imigranţi ilegali care pot ajunge pe teritoriul naţional.  

În faţa fenomenului migraţionist, care riscă să devină necontrolabil, este tot mai evidentă 
necesitatea armonizării eforturilor tuturor ţărilor pentru diminuarea şi eradicarea factorilor care 
concură la proliferarea migraţiei ilegale.  

La nivel naţional imigraţia ilegală se află la un nivel scăzut, încadrându-se în trendul 
descendent al indicatorilor înregistraţi în ultimii ani (2009-2013). Acest fapt are la bază mai 
mulţi factori, dintre care: criza economică înregistrată începând cu anul 2009 care a influenţat 
migraţia în scop economic (angajare, activităţi comerciale, afaceri), înăsprirea sancţiunilor 
pentru angajatorii care primesc persoane la muncă fără îndeplinirea condiţiilor legale, precum 
şi activităţile de prevenire şi combatere a imigraţiei ilegale desfăşurate de structurile cu 
competenţe în domeniu.  

România este folosită în continuare ca spaţiu de tranzit pentru imigraţia ilegală către statele 
mai dezvoltate din vestul UE. Principalele ţări de origine ale străinilor depistaţi au rămas cele 
cu tradiţie pentru România: Republica Moldova, Republica Turcia şi Republica Populară 
Chineză. Ca aspect de noutate în ceea ce priveşte naţionalitatea celor depistaţi cu şedere ilegală 
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este înregistrarea unui număr tot mai mare de cetăţeni provenind din Republica Islamică 
Afganistan, Republica Tunisia şi Republica Arabă Siriană. Un sistem flexibil de admitere şi 
şedere a străinilor pe teritoriul României poate contribui la atragerea acelor categorii de 
imigranţi care pot acoperi unele domenii deficitare ori cu impact în dezvoltarea economică şi, 
implicit, la diminuarea ponderii factorului ilegal în cadrul fenomenului migraţionist.  

În principal factorii care determina migraţia sunt de natură economică, sau datoraţi unor 
conflicte armate prin care oamenii (populaţia) dintr-o zonă este nevoită să-şi părăsească 
locuinţele sau locurile de muncă. 

Analizând cauzele migraţiei economice, acestea sunt multiple şi au fost tratate în diferite 
lucrări, printre ele numărându-se nivelul scăzut de trai, lipsa locurilor de muncă şi remuneraţia 
slabă, şomajul, precum şi alte cauze. 

Emigraţia din raţiuni economice a înregistrat după anii 2007, un nivel crescut în România, 
datorită liberalizării pieţei locurilor de muncă pentru cetăţenii români care s-au putut angaja în 
ţări din vestul Europei cu contract de muncă, cu un salariu mai mare faţă de cel din ţara de 
origine, adică România. Acest fapt a garantat o securitate economică pentru imigraţia forţei de 
muncă (Adăscăliţei, Pignatti,2015).  

Aşa cum se arată în studiile de specialitate, migraţia este şi va fi în continuare o realitate, 
care trebuie gestionată în primul rând şi nu o problemă care trebuie rezolvată.  

Având în vedere că multe persoane aleg să plece din ţara de origine îndreptându-se sau 
căutând zone mai bine dezvoltate economic, este interesant să se urmărească efectele migraţiei 
economice cât şi cauzele pentru a ne face un tablou complet asupra implicaţiilor emigrării 
economice şi bineînţeles asupra pieţei muncii din ţările de provenienţă.  

În principal, migraţia economică determină modificări ale mărimii şi structurii forţei de 
muncă, emigrarea însemnând o pierdere semnificativă de resursă umană pentru ţara de origine, 
iar de cele mai multe ori, este vorba de personal calificat sau cu înaltă calificare, pe de o parte, 
iar pe de cealaltă parte, personal de muncă brută.  

Migraţia care are la origine un conflict armat într-o anumită zonă, modifică din punct de 
vedere demografic structura populaţiei unui stat sau a unei zone. Atunci când ea este controlată 
şi există mecanisme şi pârghii prin care se pot aplica măsuri de integrare în societate pentru 
persoanele respective, este foarte uşor de a integra pe piaţa locurilor de muncă cât şi în societate 
populaţia respectivă (Ardittis, Laczko, 2008).  

Se poate vorbi şi despre aspect pozitive ale migraţiei internaţionale a forţei de muncă, iar 
unul dintre aceste aspecte poate fi reprezentat de transferurile de bani şi bunuri către statele de 
origine care duce la creşterea nivelului de trai în ţările de origine. 

Aceste transferuri băneşti, sunt o sursă sigură şi stabilă de finanţare externă şi se poate vorbi 
şi despre o sursă constantă, iar pentru ţara de origine, reprezintă o creştere a nivelului de trai.  

Un efect negativ al migraţiei specialiştilor pentru ţara de origine este explicat prin faptul că 
aceasta este privată de proprii specialişti, iar ţara de destinaţie beneficiază de forţă de muncă 
calificată, cu un nivel minim de investiţie din partea ei.  

Un beneficiu pentru ţara de origine ar putea fi considerat faptul că prin emigrarea forţei de 
muncă înalt calificate, se detensionează piaţa forţei de muncă internă, iar cei rămaşi în ţara de 
origine îşi găsesc mai uşor locuri de muncă şi au mai multe oportunităţi pe piaţă. 

 
Concluzii 
Migraţia este un fenomen global, major, mai ales în contextul posibilităţilor de transport 

actuale, variate şi mult mai ieftine faţă de trecut, iar circulaţia şi accesul la informaţie şi 
tensiunile sociale intra- şi interstatale generează şi vor genera migraţie.  
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Migraţia aduce modificări socio-economice şi culturale, ceea ce determină modificări 
temporare sau definitive în structura statelor.  

În concluzie, Uniunea Europeană, ca spaţiu comun al bunurilor şi serviciilor, continuă să 
fie interesantă din ce în ce mai mult pentru migranţi, atât din spaţiul estic cât şi din Orientul 
Mijlociu şi apropiat sau nordul Africii.  

Această migraţie trebuie gestionată de către Uniunea Europeană prin politici comune 
aplicate de statele membre şi nu de fiecare stat în parte, cu scopul de a integra atât economic cât 
şi cultural toţi migranţii.  
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Rezumat 
Prin Legea nr. 217 din 22.05.2003 referitoare la prevenirea şi combaterea violenţei în familie, 

ulterior republicată în anul 2012 ca urmare a Legii pentru punerea în aplicare a Noului Codul Penal, a 
fost conceput ca instrument de prevenire şi combatere a violenţei în familie, ordinul de protecţie. Prin 
natura sa, ordinul de protecţie se situează la graniţa dintre civil şi penal, fiind un instrument de drept 
civil, a cărui nerespectare atrage răspunderea penală. De asemenea, procedura de acordare a ordinului 
este o combinaţie între reguli de procedură civilă şi norme de procedură penală, fiind câteodată greu de 
înţeles de către victimele violenţei în familie, deşi la prima vedere pare un instrument uşor accesibil. 
Prezenta lucrare analizează această instituţie şi aduce exemple practice din jurisprudenţa românească, 
pentru ca cititorul să poată trage propriile concluzii cu privire la eficacitatea acestui instrument. 

 
Cuvinte-cheie: ordin de protecţie; violenţă în familie. 
 
I. Introducere. Violenţă în familie. Membru de familie 
Prin Legea nr. 217 din 22.05.20031 referitoare la prevenirea şi combaterea violenţei în 

familie, ulterior republicată în anul 2012 ca urmare a Legii pentru punerea în aplicare a Noului 
Codul Penal, a fost conceput ca şi instrument de prevenire şi combatere a violenţei în familie, 
ordinul de protecţie. Problema violenţei în familie s-a răspândit atât de mult în ultimul timp încât 
a fost nevoie şi de o reglementare la nivel european, instituindu-se ordinul european de protecţie. 
România a implementat Directiva 2011/99/UE2 prin Legea nr. 151/20163. 

În cele ce urmează vom analiza ordinul naţional de protecţie, care face obiectul regle-
mentării Legii 217/2003. 

Pentru ca victima unei violenţe în familie să poată solicita un ordin de protecţie, nu este 
obligatoriu ca în cauză să se fi constat săvârşirea unei infracţiuni de violenţă în familie, sau 
tentativă de violenţă în familie, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 199 din Noul Cod Penal 
(NCP) care constă în oricare dintre faptele prevăzute în art. 188, art. 189 şi art. 193-195 NCP 
săvârşite asupra unui membru de familie, adică omorul, omorul calificat, lovirea sau alte 
violenţe, vătămarea corporală sau lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte. Legea 217/2003 
defineşte violenţa în familie mai larg, prevăzând că aceasta reprezintă „orice acţiune sau 
inacţiune intenţionată, cu excepţia acţiunilor de autoapărare ori de apărare, manifestată fizic 
sau verbal, săvârşită de către un membru de familie împotriva altui membru al aceleiaşi familii, 
care provoacă ori poate cauza un prejudiciu sau suferinţe fizice, psihice, sexuale, emoţionale 
ori psihologice, inclusiv ameninţarea cu asemenea acte, constrângerea sau privarea arbitrară 
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de libertate”, precum şi „împiedicarea femeii de a-şi exercita drepturile şi libertăţile 
fundamentale.” 

În ceea ce priveşte definiţia membrului de familie, Legea 217 are o sferă puţin mai largă 
faţă de art. 177 NCP care se referă la acelaşi termen, în sensul că potrivit legii speciale, prin 
membru de familie se înţelege „ascendenţii şi descendenţii, fraţii şi surorile, copiii acestora, 
precum şi persoanele devenite prin adopţie, potrivit legii, astfel de rude, soţul/soţia şi/sau fostul 
soţ/fosta soţie, persoanele care au stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi sau dintre 
părinţi şi copii, (în căzui în care convieţuiesc), tutorele sau altă persoană care exercită în fapt 
ori în drept drepturile faţă de persoana copilului, reprezentantul legal sau altă persoană care 
îngrijeşte persoana cu boală psihică, dizabilitate intelectuală ori handicap fizic, cu excepţia 
celor care îndeplinesc aceste atribuţii în exercitarea sarcinilor profesionale.” Codul penal are 
aceeaşi definiţie cu excepţia prevederilor referitoare la fostul soţ/fosta soţie, tutore şi 
reprezentantul legal sau persoana care îngrijeşte, pe care nu îi consideră membrii de familie. 

Prin Decizia nr. 264/27.04.20174 Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstitu-
ţionalitate şi a considerat că expresia „în cazul în care convieţuiesc” este neconstituţională, astfel 
că în prezent nu mai există această condiţie, ea regăsindu-se însă în definiţia prevăzută de codul 
penal. Admiterea excepţiei are implicaţii profunde în practică deoarece de regulă, cererile 
privind emiterea unui ordin de protecţie depuse de către concubinul/concubina victimă a 
violenţei în familie, erau respinse ca inadmisibile, având în vedere că în urma violenţelor 
suferite, victimele părăseau de regulă domiciliul conjugal, astfel încât condiţia prevăzută de 
legea specială nu mai era îndeplinită, iar cererea nu ajungea să fie judecată pe fondul cauzei. 
Practic, scopul prevăzut de legiuitor, acela de a acorda protecţie şi persoanelor care au stabilit 
relaţii asemănătoare acelora dintre soţi sau dintre părinţi şi copii, nu putea fi atins datorită acestei 
condiţii. În practică, aceste victime mergeau la organele de poliţie pentru a depune plângere 
penală, ele fiind de regulă sfătuite să solicite instanţei un astfel de ordin, fără a fi întrebate dacă 
la acel moment mai convieţuiau cu agresorul. Ajungând în instanţă, aceste victime, a căror 
asistenţă juridică nu este obligatorie, erau chemate personal la interogatoriu, fiind de regulă 
întrebate de instanţă din oficiu sau de apărătorul pârâtului-agresor, acesta din urmă beneficiind 
de asistenţă juridică obligatorie, dacă mai convieţuiesc sau nu cu agresorul. Dacă răspunsul era 
negativ, instanţa din oficiu, sau apărătorul pârâtului invoca excepţia inadmisibilităţii cererii 
privind emiterea unui ordin de protecţie, excepţie care de regulă era admisă, iar victimei 
violenţei în familie, i se respingea cererea, rămânea fără protecţie, fiind de asemenea obligată şi 
la plata cheltuielilor de judecată, în baza art. 453 al. 1 Noul cod de procedură civilă. Prin 
admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a expresiei „în căzui în care convieţuiesc”, au fost 
înlăturate aceste nedreptăţi, în prezent ea neaplicându-se. 

 
II. Acte de violenţă. Măsuri ce pot fi luate 
Cu privire la actele de violenţă împotriva cărora victimele pot cere protecţie, legea specială 

prevede o gamă largă de acte fără a avea caracter exhaustiv: „violenţa verbală (adresarea 
printr-un limbaj jignitor, brutal, precum utilizarea de insulte, ameninţări, cuvinte şi expresii 
degradante sau umilitoare), violenţa psihologică (impunerea voinţei sau a controlului personal, 
provocarea de stări de tensiune şi de suferinţă psihică în orice mod şi prin orice mijloace), 
violenţă demonstrativă asupra obiectelor şi animalelor, (prin ameninţări verbale, afişare 
ostentativă a armelor, neglijare, controlul vieţii personale, acte de gelozie, constrângerile de 

                                                            
4 Publicată în M.O. nr. 468/22.06.2017. 
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orice fel, precum şi alte acţiuni cu efect similar), violenţa fizică (vătămarea corporală ori a 
sănătăţii prin lovire, îmbrâncire, trântire, tragere de păr, înţepare, tăiere, ardere, strangulare, 
muşcare, în orice formă şi de orice intensitate, inclusiv mascate ca fiind rezultatul unor 
accidente, prin otrăvire, intoxicare, precum şi alte acţiuni cu efect similar), violenţa sexuală 
(agresiune sexuală, impunere de acte degradante, hărţuire, intimidare, manipulare, brutalitate 
în vederea întreţinerii unor relaţii sexuale forţate, viol conjugal), violenţa economică 
(interzicerea activităţii profesionale, privare de mijloace economice, inclusiv lipsire de mijloace 
de existenţă primară, cum ar fi hrană, medicamente, obiecte de primă necesitate, acţiunea de 
sustragere intenţionată a bunurilor persoanei, interzicerea dreptului de a poseda, folosi şi 
dispune de bunurile comune, control inechitabil asupra bunurilor şi resurselor comune, refuzul 
de a susţine familia, impunerea de munci grele şi nocive în detrimentul sănătăţii, inclusiv unui 
membru de familie minor, precum şi alte acţiuni cu efect similar), violenţa socială (impunerea 
izolării persoanei de familie, de comunitate şi de prieteni, interzicerea frecventării instituţiei de 
învăţământ, impunerea izolării prin detenţie, inclusiv în locuinţa familială, privare intenţionată 
de acces la informaţie, precum şi alte acţiuni cu efect similar), violenţa spirituală (subestimarea 
sau diminuarea importanţei satisfacerii necesităţilor moral-spirituale prin interzicere, limitare, 
ridiculizare, penalizare a aspiraţiilor membrilor de familie, a accesului la valorile culturale, 
etnice, lingvistice ori religioase, impunerea aderării la credinţe şi practici spirituale şi 
religioase inacceptabile, precum şi alte acţiuni cu efect similar sau cu repercusiuni similare).” 

Măsurile care pot fi luate de către instanţă sunt enumerate în art. 23 din Legea 217 şi se 
referă la: evacuarea temporară a agresorului din locuinţa familiei, indiferent dacă acesta este 
titularul dreptului de proprietate; reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor, în locuinţa 
familiei; limitarea dreptului de folosinţă al agresorului numai asupra unei părţi a locuinţei 
comune atunci când aceasta poate fi astfel partajată încât agresorul să nu vină în contact cu 
victima; obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă, 
faţă de copiii acesteia sau faţă de alte rude ale acesteia ori faţă de reşedinţa, locul de muncă sau 
unitatea de învăţământ a persoanei protejate; interdicţia pentru agresor de a se deplasa în 
anumite localităţi sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează ori le vizitează 
periodic; interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt 
mod, cu victima; obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute; încredinţarea copiilor 
minori sau stabilirea reşedinţei acestora. De asemenea, instanţa poate dispune şi suportarea de 
către agresor a chiriei şi/sau a întreţinerii pentru locuinţa temporară unde victima, copiii minori 
sau alţi membri de familie locuiesc ori urmează să locuiască din cauza imposibilităţii de a 
rămâne în locuinţa familială. Pe lângă oricare dintre aceste măsuri, instanţa poate dispune şi 
obligarea agresorului de a urma consiliere psihologică, psihoterapie sau poate recomanda luarea 
unor măsuri de control, efectuarea unui tratament ori a unor forme de îngrijire, în special în 
scopul dezintoxicării.  

 
III. Procedura de obţinere a ordinului de protecţie 
Cererea privind emiterea unui ordin de protecţie se adresează judecătoriei din 

circumscripţia unde victima îşi are domiciliul sau reşedinţa, victima trebuind să completeze un 
formular special. Pe de o parte însă, de multe ori victima nu completează corect acel formular, 
fie pentru că nu are educaţia necesară, fie pentru că nu înţelege conţinutul şi în prealabil nu a 
cerut ajutorul instituţiilor care au competenţe în combaterea violenţei în familie. Pe de altă parte, 
personalul de la registratura judecătoriei unde se depune acel formular, nu poate să dea indicaţii, 
deoarece ar însemna practic să dea consiliere juridică, lucru nepermis. Astfel, se ajunge la 
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situaţii în care legea, deşi foarte detaliată nu îşi atinge scopul datorită unor motive formale, de 
procedură. 

Concret, victima ar trebui să se adreseze în prealabil primăriei din localitatea de domiciliu 
sau reşedinţă, unde persoane cu pregătire specială în acest domeniu, ar trebui să o informeze cu 
privire la instituţiile şi organizaţiile neguvernamentale care asigură consiliere psihologică sau 
orice alte forme de asistenţă şi protecţie a victimei, organul de urmărire penală la care poate face 
plângere, dreptul la asistenţă juridică şi instituţia unde se poate adresa pentru exercitarea acestui 
drept, condiţiile şi procedura pentru acordarea asistenţei juridice gratuite, drepturile procesuale 
ale persoanei vătămate, ale părţii vătămate şi ale părţii civile, condiţiile şi procedura pentru 
acordarea compensaţiilor financiare de către stat, potrivit legii. 

Pentru ca victimele violenţei în familie să beneficieze de dreptul lor la informare, 
autorităţile publice locale sunt obligate să ia o serie de măsuri specifice prevăzute de legea 
specială. În practică însă, mai ales în oraşele nereşedinţă de judeţ, în oraşele mici, victimele nu 
cunosc acest drept la informare, şi în consecinţă nu se adresează în prealabil solicitării ordinului 
de protecţie, autorităţilor competente. Aşa cum am precizat anterior, de regulă se adresează 
poliţiei, care are atribuţii cu privire la plângerile penale pe care acestea le înaintează, fără însă a 
le putea consilia cu privire la regulile de procedură civilă pe care le implică un proces referitor 
la emiterea unui ordin de protecţie. Prin natura sa, ordinul de protecţie se situează la graniţa 
dintre civil şi penal, fiind un instrument de drept civil, a cărui nerespectare atrage răspunderea 
penală. De asemenea, procedura de acordare a ordinului este o combinaţie între reguli de 
procedură civilă şi norme de procedură penală, fiind câteodată greu de înţeles de către victimele 
violenţei în familie, deşi la prima vedere pare un instrument uşor accesibil. 

Legea specială prevede că în cazul solicitării unui ordin de protecţie, pârâtul, beneficiază 
de asistenţă juridică obligatorie, iar victima poate beneficia de acest serviciu, dacă solicită. Cu 
alte cuvinte, dacă nu bifează căsuţa corespunzătoare din formular cu privire la solicitarea 
asistenţei juridice gratuite, nu va beneficia de acest drept, deşi pârâtului i se va acorda asistenţă 
juridică în mod obligatoriu, fără să fie întrebat. Uneori, la primul termen de judecată, dacă 
instanţa apreciază că victima nu îşi poate face singură apărarea, şi nu are apărător, poate dispune 
numirea unui avocat din oficiu. Nu toate instanţele adoptă însă această poziţie. Practica pare să 
fie împrumutată din dreptul penal, unde persoanei vătămate i se poate numi un apărător din 
oficiu dacă instanţa apreciază că aceasta nu îşi poate face singură apărarea. La cererea de emitere 
a unui ordin de protecţie, vorbim însă de reclamant şi de pârât, nu de persoană vătămată sau 
inculpat. Pârâtul sau pârâta, beneficiază de un rol procesual comod, sarcina probei revenind 
reclamantei sau reclamantului. Aceasta aminteşte de prezumţia de nevinovăţie de care 
beneficiază inculpatul în dosarele penale. Această sarcină a probei este uneori greu de purtat 
pentru victima care nu are apărător şi care se află pe poziţie de dezechilibru faţă de pârât care 
are întotdeauna un avocat din oficiu5. 

Pe de altă parte însă, emiterea unui ordin de protecţie poate crea o situaţie abuzivă faţă de 
pârât. Este de regulă, cazul soţilor sau concubinilor care au copii. Victima care reclamă că 
pârâtul a fost agresiv faţă de ea, solicită emiterea unui ordin de protecţie atât faţă de dânsa, cât 
şi faţă de copiii săi minori deşi pârâtul nu a fost niciodată violent faţă de copii şi a manifestat 
afecţiune faţă de aceştia. Astfel, este posibil ca prin emiterea unui astfel de ordin, pârâtului să-i 
fie interzis a se apropia de proprii săi copii pe o perioadă ce poate fi chiar şi de şase luni. În 

                                                            
5 A se vedea de exemplu Dosar 1608/327/2017, 1124/326/2017, 1472/326/2017, 876/326/2017, 613/326/2017, 

579/326/2017, 544/326/2017, 136/326/2017 etc. 
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practică au existat situaţii când victima a obţinut un ordin de protecţie faţă de ea şi faţă de copilul 
său, care însă, nu a fost audiat în instanţă, în această procedură ascultarea copilului peste 10 ani, 
nefiind obligatorie, iar copilul ulterior emiterii ordinului a dorit să aibă legături cu tatăl său. În 
astfel de cazuri, pârâtul este pus într-o situaţie delicată, deoarece dacă ar lua legătura cu copilul 
său, ar comite infracţiunea de nerespectarea hotărârilor judecătoreşti. Asemenea situaţii ar putea 
fi evitate dacă, ca şi în cazul divorţului, legea ar prevedea audierea obligatorie a minorilor peste 
10 ani, şi facultativă pentru cei sub 10 ani. Pe de altă parte însă, în această procedură nu se admit 
probe a căror administrare au o durată mai îndelungată, cum ar fi o anchetă socială, de exemplu6. 

Cererea este scutită de taxă de timbru şi se judecă de urgenţă, soluţionarea acesteia 
neputând depăşi un termen de 72 de ore de la depunerea cererii. Cererile se judecă în camera de 
consiliu, participarea procurorului fiind obligatorie. Cererea poate fi depusă personal, sau prin 
reprezentant legal, de procuror, reprezentantul autorităţii sau structurii competente, la nivelul 
unităţii administrativ-teritoriale, cu atribuţii în materia protecţiei victimelor violenţei în familie 
sau de reprezentantul oricăruia dintre furnizorii de servicii sociale în domeniul prevenirii şi 
combaterii violenţei în familie, acreditaţi conform legii, cu acordul victimei. În caz de urgenţă 
deosebită, instanţa poate emite ordinul de protecţie chiar în aceeaşi zi, pronunţându-se pe baza 
cererii şi a actelor depuse, fără concluziile părţilor. Pronunţarea se poate amâna cu cel mult 24 
de ore, iar motivarea ordinului se face în cel mult 48 de ore de la pronunţare. Ordinul de protecţie 
este executoriu. Instanţa poate hotărî ca executarea să se facă fără somaţie sau fără trecerea 
vreunui termen. Hotărârea prin care se dispune ordinul de protecţie este supusă numai 
recursului, în termen de 3 zile de la pronunţare, dacă s-a dat cu citarea părţilor, şi de la 
comunicare, dacă s-a dat fără citarea lor. Recursul se judecă cu citarea părţilor. Participarea 
procurorului este obligatorie7. 

Persoana împotriva căreia s-a dispus o măsură prin ordinul de protecţie pe durata maximă 
poate solicita revocarea ordinului sau înlocuirea măsurii dispuse. Revocarea se poate dispune 
dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii: 

a) agresorul a respectat interdicţiile sau obligaţiile impuse; 
b) agresorul a urmat consiliere psihologică, psihoterapie, tratament de dezintoxicare ori 

orice altă formă de consiliere sau terapie care a fost stabilită în sarcina sa ori care i-a fost 
recomandată sau a respectat măsurile de siguranţă, dacă asemenea măsuri s-au luat, potrivit 
legii; 

c) dacă există indicii temeinice că agresorul nu mai prezintă un real pericol pentru victima 
violenţei sau pentru familia acesteia. 

Aceste prevederi ridică însă anumite critici. Aşa cum sunt redactate, duc la concluzia că 
numai persoana  împotriva căreia s-a dispus o măsură privind ordinul de protecţie pe durata 
maximă poate solicita revocarea ordinului sau înlocuirea măsurii dispuse, nu şi cea împotriva 
căreia ordinul s-a dat pe o perioadă mai scurtă de timp, de exemplu pe 5 luni. 

 
IV. Concluzii 
Legea privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie are dispoziţii foarte detaliate 

referitoare la procedura privind emiterea unui ordin de protecţie, la titularii cererii privind 

                                                            
6 A se vedea de exemplu Dosar 560/326/2017. 
7 Pentru o analiză a dosarelor având ca obiect ordin de protecţie la nivel naţional a se vedea „Studiu la nivel 

naţional cu privire la implementarea ordinului de protecţie – Legea 25 din 2012”, disponibil la 
http://www.euroquod.ro/dokuwiki/lib/exe/fetch.php?media=analiza_ordin_protectie.pdf. Pentru statistici a se vedea 
http://transcena.ro/monitorizare-si-advocacy-monitorizarea-ordinului-de-protectie/. 
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emiterea unui ordin de protecţie, la tipul de violenţă care poate fi catalogat ca şi violenţă în 
familie, la măsurile care pot fi luate şi de care pot beneficia victimele violenţei în familie etc. 
Din păcate însă numeroase sunt situaţiile când victimele violenţei în familie nu sunt destul de 
informate cu privire la drepturile lor dar şi cu privire la procedurile judiciare. Din punctul nostru 
de vedere, aceste probleme ar putea fi împiedicate prin acordarea de asistenţă judiciară 
obligatorie, din oficiu, în procedura privind emiterea unui ordin de protecţie. În prezent, 
asistenţa juridică obligatorie se acordă doar pârâtului, potenţial agresor, care din acest punct de 
vedere se situează pe o poziţie de superioritate juridică, creându-se un dezechilibru de apărare 
între cele două părţi. 

De asemenea, în prezent, atunci când reclamantul solicită emiterea unui ordin de protecţie 
care să producă efecte şi faţă de copiii minori ai părţilor, nu este obligatorie audierea acestora 
nici dacă minorii au mai mult de 10 ani, dispoziţiile din materia divorţului nefiind aplicabile. 
Acest lucru poate crea anumite prejudicii faţă de părintele pârât, putând aduce atingere 
legăturilor personale pe care acesta le are cu minorul, existând riscul ca reclamanta să se 
folosească de instrumentul ordinului de protecţie în mod abuziv, atunci când consideră că există 
o stare de pericol şi faţă de minor, dar în realitate minorul să nu resimtă această temere. Mergând 
mai departe cu acest raţionament, putem trage concluzia că în astfel de cazuri, dacă minorul 
doreşte, ulterior emiterii ordinului de protecţie, să reia legăturile cu pârâtul, iar acesta dă curs 
acestor solicitări, reluarea acestor legături reprezintă în drept o încălcare a ordinului de protecţie 
care echivalează cu săvârşirea infracţiunii de nerespectare a hotărârii judecătoreşti. Aceste 
nedreptăţi ar putea fi înlăturare prin instituirea obligativităţii ascultării minorilor care au împlinit 
10 ani şi a posibilităţii ascultării celor mai mici de 10 ani, acest lucru fiind lăsat la latitudinea 
instanţei. 
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Rezumat 
Lucrarea analizează statutul şi rolul victimelor conform noului Cod de procedură penală. Persoana 

vătămată nu mai este parte în procesul penal decât dacă se constituie parte civilă. Conform noului cod, 
aceasta are un statut special, acela de subiect procesual principal, alături de suspect. De asemenea, dacă 
nu participă în procesul penal, persoana vătămată poate fi martor. Toate aceste aspecte sunt analizate 
în lucrarea de faţă, prezentându-se de asemenea, drepturile şi obligaţiile victimelor în funcţie de poziţia 
procesuală pe care o adoptă precum şi rolul lor în cadrul procesului penal. 

 
Cuvinte-cheie: victime; persoană vătămată; martor; noul Cod de procedură penală. 
 
I. Introducere. Persoană vătămată. Parte civilă. Martor 
Noul cod de procedură penală (NCPP)1 intrat în vigoare la 1 februarie 2014 nu mai prevede 

victima ca şi parte în procesul penal decât dacă aceasta exercită acţiunea civilă devenind parte 
civilă, conceptul de parte vătămată nemaifiind reglementat. În schimb, persoana vătămată, a 
devenit alături de suspect, subiect procesual principal care se bucură de aceleaşi drepturi şi 
obligaţii ca şi părţile, cu excepţia celor pe care legea le acordă numai acestora (art. 33). 

Conform art. 32 NCPP, „părţile sunt subiecţii procesuali care exercită sau împotriva 
cărora se exercită o acţiune judiciară”. Aşadar, atunci când exercită acţiunea civilă, persoana 
vătămată devine parte în proces, respectiv parte civilă (art. 19). În concepţia NCPP, persoana 
vătămată nu mai exercită acţiunea penală, nici măcar în cazurile când acţiunea penală se pune 
în mişcare la plângerea sa prealabilă. Putem spune aşadar, că în aceste cazuri, persoana vătămată 
nu mai este subiect activ al acţiunii penale (pentru că atunci ar deveni parte în proces), dar are 
un rol activ, ajutând la exercitarea acesteia, la punerea ei în mişcare sau la stingerea ei.2 Totuşi, 
art. 99 prevede că „în acţiunea penală sarcina probei aparţine în principal procurorului”, 
aşadar, nu în exclusivitate, de unde tragem concluzia că deşi nu este subiect activ al acţiunii 
penale, în anumite cazuri, sarcina probei revine şi persoanei vătămate. 

Conform NCPP, persoana vătămată poate să participe sau nu în proces. Atunci când 
punerea în mişcare a acţiunii penale este condiţionată de plângerea prealabilă a persoanei 
vătămate, putem spune că aceasta participă în mod inevitabil la procesul penal, neexercitând 
acţiunea penală, însă având un rol activ la punerea ei în mişcare sau stingerea acesteia (art. 16 
alin. 1 lit. e) sau g)). Atunci când acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu, persoana 
vătămată poate să aleagă să nu participe în procesul penal, însă atunci trebuie să înştiinţeze 
organul judiciar, care o va putea audia ca martor. Aşadar, conform NCPP, victima poate să 
aleagă în anumite cazuri dacă participă în procesul penal ca şi parte (atunci când se constituie 
parte civilă) sau ca subiect procesual principal, sau dacă dimpotrivă, nu participă în procesul 

                                                            
1 Legea 135/2010 publicată în M.O. nr. 486/15.07.2010. 
2 În acelaşi sens a se vedea şi  M. Udroiu, „Procedură penală. Partea generală. Noul Cod de procedură penală”, 

Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2014, p. 67. 
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penal, în acest caz putând deveni martor, alegere care de data aceasta nu aparţine victimei, ci 
organului judiciar. Calitatea de parte civilă a persoanei care a suferit o vătămare prin infracţiune 
nu înlătură însă dreptul acestei persoane de a participa în calitate de persoană vătămată în aceeaşi 
cauză (art. 85 alin. 2). 

 
II. Persoana vătămată (victimă - subiect procesual principal). Drepturi procesuale 
Definiţia persoanei vătămate este prevăzută de art. 79 NCPP, aceasta fiind „persoana care 

a suferit o vătămare fizică, materială sau morală prin fapta penală”. Articolul 80 se referă la 
situaţia în care în cauză există un număr mare de persoane vătămate care nu au interese contrarii, 
când acestea îşi pot desemna o persoană care să le reprezinte interesele în cadrul procesului 
penal, sau când organul judiciar poate desemna un avocat din oficiu pentru a le apăra interesele. 

Drepturile persoanei vătămate3 sunt prevăzute pe larg în art. 81, acestea fiind aceleaşi cu 
drepturile părţilor (inculpatul, partea civilă şi partea responsabilă civilmente), aşa cum spuneam 
însă, cu excepţia celor pe care legea le acordă numai acestora din urmă. Astfel, persoana 
vătămată are următoarele drepturi: 

a) dreptul de a fi informată cu privire la drepturile sale; 
b) dreptul de a propune administrarea de probe de către organele judiciare, de a ridica 

excepţii şi de a pune concluzii; 
c) dreptul de a formula orice alte cereri ce ţin de soluţionarea laturii penale a cauzei; 
d) dreptul de a fi informată, într-un termen rezonabil, cu privire la stadiul urmăririi penale, 

la cererea sa expresă, cu condiţia de a indica o adresă pe teritoriul României, o adresă de poştă 
electronică sau mesagerie electronică, la care aceste informaţii să îi fie comunicate; 

e) dreptul de a consulta dosarul, în condiţiile legii; 
f) dreptul de a fi ascultată; 
g) dreptul de a adresa întrebări inculpatului, martorilor şi experţilor; 
g1) dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret atunci când nu înţelege, nu se 

exprimă bine sau nu poate comunica în limba română. În cazurile urgente se pot folosi mijloace 
tehnice de comunicare, dacă se apreciază că acest lucru este necesar şi că nu împiedică 
exercitarea drepturilor persoanei vătămate; 

g2) dreptul de a i se comunica traducerea într-o limbă pe care o înţelege a oricărei soluţii 
de netrimitere în judecată, atunci când nu înţelege limba română; 

h) dreptul de a fi asistată de avocat sau reprezentată; 
i) dreptul de a apela la un mediator, în cazurile permise de lege; 
j) alte drepturi prevăzute de lege. 
 
III. Partea civilă (victimă - parte în procesul penal). Drepturi procesuale proprii şi 

comune cu persoana vătămată 
Partea civilă este definită în art. 84 NCPP care prevede că „persoana vătămată care 

exercită acţiunea civilă în cadrul procesului penal este parte în procesul penal şi se numeşte 
parte civilă. Au calitatea de parte civilă şi succesorii persoanei prejudiciate, dacă exercită 
acţiunea civilă în cadrul procesului penal”. 

În ceea ce priveşte drepturile părţii civile, legiuitorul face trimitere la art. 81, adică la 
aceleaşi drepturi ca ale persoanei vătămate. Cu privire la asistenţa juridică a persoanei vătămate 

                                                            
3 Pentru o analiză mai detaliată a drepturilor persoanelor vătămate a se vedea Mareş Mihai, „Drepturile persoanei 

vătămate în cadrul procesului penal”, în Caiete de drept penal nr. 3/2016, p.11-37. 
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şi a părţii civile, art. 93 prevede că avocatul acestora are dreptul să asiste la efectuarea oricărui 
act de urmărire penală, să consulte dosarul, să formuleze cereri şi să depună memorii. O situaţie 
interesantă poate apărea când în cauză încă nu există inculpat, persoana cercetată având calitatea 
de suspect. În acest caz, observând art. 19 care prevede că partea civilă se constituie împotriva 
inculpatului, aşadar nu împotriva suspectului, apreciem că persoana vătămată nu poate să se 
constituie încă parte civilă, în acest caz avocatul putând participa la efectuarea oricărui act de 
urmărire penală împotriva suspectului, doar în calitate de avocat al persoanei vătămate, nu şi al 
părţii civile. Practic, s-ar putea trage concluzia că atât timp cât nu s-a pus în mişcare acţiunea 
penală, persoana vătămată nu se poate constitui parte civilă, asta deşi art. 20 prevede că persoana 
vătămată se poate constitui parte civilă până la începerea cercetării judecătoreşti, aşadar şi în tot 
cursul urmăririi penale, aici incluzându-se şi momentul când în cauză există doar suspect, nu şi 
inculpat. Observăm aşadar o necorelare legislativă care ar trebui remediată. 

În privinţa modului de ascultare a persoanei vătămate şi a părţii civile, art. 111 şi 112 prevăd 
reguli comune, declaraţiile acestora constituind probe în procesul penal (art. 97). Astfel, acestea 
au dreptul de a fi asistate de avocat, iar în cazurile de asistenţă obligatorie, dreptul de a li se 
desemna un avocat din oficiu; dreptul de a apela la un mediator în cazurile permise de lege; 
dreptul de a propune administrarea de probe, de a ridica excepţii şi de a pune concluzii, în 
condiţiile prevăzute de lege; dreptul de a fi încunoştinţate cu privire la desfăşurarea procedurii, 
sau dreptul de a formula plângere prealabilă în ceea ce o priveşte pe persoana vătămată. În 
privinţa obligaţiilor, acestea au obligaţia de a se prezenta la chemările organelor judiciare şi 
obligaţia de a comunica orice schimbare de adresă. 

În cursul urmăririi penale, audierea acestora se înregistrează prin mijloace tehnice audio 
sau audiovideo, atunci când organul de urmărire penală consideră necesar sau atunci când 
acestea au solicitat aceasta în mod expres, iar înregistrarea este posibilă. În plus, persoanei 
vătămate i se aduce la cunoştinţă cu ocazia primei audieri faptul că, în cazul în care inculpatul 
va fi privat de libertate, respectiv condamnat la o pedeapsă privativă de libertate, poate să fie 
informată cu privire la punerea în libertate în orice mod sau evadarea acestuia. 

Atât persoana vătămată cât şi partea civilă pot beneficia de măsuri de protecţie dacă acestea 
au nevoi specifice4. Art. 113 prezumă vulnerabile „victimele copii, victimele care sunt în relaţie 
de dependenţă faţă de autorul infracţiunii, victimele terorismului, ale criminalităţii organizate, 
ale traficului de persoana, ale violenţei în cadrul relaţiilor apropiate, ale violenţei sexuale sau 
ale exploatării, victimele infracţiunilor săvârşite din ură şi victimele afectate de o infracţiune 
din cauza prejudecăţilor sau din motive de discriminare care ar putea avea legătură în special 
cu caracteristicile lor personale, victimele cu dizabilităţi, precum şi victimele care au suferit un 
prejudiciu considerabil ca urmare a gravităţii infracţiunii.” 

În urma alinierii României la legislaţia europeană5, codul de procedură penală cuprinde 
reguli şi măsuri speciale privind aceste persoane: audierea acestora în incinte concepute sau 
adaptate scopului de a nu se aduce atingere bunei desfăşurări a procesului ori drepturilor şi 
intereselor acestor persoane, audierea lor prin intermediul sau în prezenţa unui psiholog sau a 
altui specialist în consilierea victimelor, sau a unei persoane indicate de acestea, audierea 

                                                            
4 Pentru o analiză mai detaliată a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, a se vedea Alina I. Szabó, „Protecţia 

persoanelor cu dizabilităţi în dreptul penal şi procesual penal român”, în Acta Universitatis George Bacovia. Juridica, 
Volume 6, Issue 2, Jul-Dec 2017, p.429-450. 

5 A se vedea Bogdan Gheorghe Bîrzu, „Participarea în procedurile penale a victimelor criminalităţii în Uniunea 
Europeană. Opinii critice şi propuneri de lege ferenda”, în Acta Universitatis George Bacovia. Juridica, Volume 5, 
Issue 1, 2016, p.75-90. 
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acestora, cât şi eventuala lor reaudiere doar dacă acest lucru este strict necesar, de către aceeaşi 
persoană. De asemenea, în cazul victimelor infracţiunilor de natură sexuală precum şi în alte 
cazuri în care, din cauza împrejurărilor comiterii faptei, acest lucru se apreciază ca fiind necesar, 
audierea persoanei vătămate poate fi efectuată  numai de către o persoană de acelaşi sex cu 
persoana vătămată, la cererea acesteia. 

Dacă persoana vătămată este minor, înregistrarea audierii acesteia prin mijloace tehnice 
audio sau audiovideo este obligatorie în toate cazurile. Atunci când înregistrarea nu este 
posibilă, acest lucru se consemnează în declaraţia persoanei vătămate, cu indicarea concretă a 
motivului pentru care înregistrarea nu a fost posibilă. 

Atunci când sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege referitoare la statutul de martor 
ameninţat sau vulnerabil ori pentru protecţia vieţii private sau a demnităţii, organul de urmărire 
penală poate dispune faţă de persoana vătămată ori faţă de partea civilă măsuri de protecţie.6 

 
IV. Martor (victimă - persoană vătămată care nu doreşte să participe în procesul 

penal). 
Spuneam mai sus că NCPP aduce o noutate în privinţa victimelor care nu doresc să participe 

în procesul penal, deoarece acestea pot fi audiate în calitate de martori. Acest lucru este posibil 
doar în cazul infracţiunilor pentru care acţiunea penală se pune în mişcare din oficiu, şi este lăsat 
la latitudinea organului judiciar. 

În măsura în care suntem într-un asemenea caz, toate regulile din codul de procedură penală 
referitoare la martori, cum ar fi de exemplu cele referitoare la persoanele audiate ca martor (art. 
114), capacitatea de a fi martor (art. 115) sau dreptul la restituirea cheltuielilor (art. 273) etc, 
devin aplicabile. În calitate de martor, victima poate dobândi statutul de martor ameninţat, dacă 
există o suspiciune rezonabilă că viaţa, integritatea corporală, libertatea, bunurile sau activitatea 
profesională a sa ori a unui membru de familie al acestuia ar putea fi puse în pericol ca urmare 
a datelor pe care le furnizează organelor judiciare sau a declaraţiilor sale. În acest caz, organul 
judiciar poate dispune luarea unor măsuri de protecţie prevăzute în art. 126-127. De aceste 
măsuri, aşa cum am menţionat anterior, se pot bucura şi victimele care aleg să participe în 
procesul penal, fie în calitate de subiect procesual principal (persoană vătămată), fie în calitate 
de parte (parte civilă), dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege referitoare la statutul de 
martor ameninţat sau vulnerabil ori pentru protecţia vieţii private sau a demnităţii acestora. 

În completarea dispoziţiilor art. 113 al. 2 care prezumă vulnerabilitatea anumitor victime, 
regăsim art. 130 al. 1 care se referă la martorul vulnerabil, adică la martorul care a suferit o 
traumă ca urmare a săvârşirii infracţiunii ori ca urmare a comportamentului ulterior al 
suspectului sau inculpatului. 

Printre măsurile de protecţie pe care legiuitorul le pune la dispoziţia victimelor, indiferent 
de  calitatea pe care o dobândesc în procesul penal, se regăsesc cele privind supravegherea şi 
paza locuinţei acestora sau asigurarea unei locuinţe temporare; însoţirea şi asigurarea protecţiei 
lor sau a membrilor de familie ai acestora în cursul deplasărilor; protecţia datelor de identitate, 
prin acordarea unui pseudonim cu care victimele vor semna declaraţia lor; audierea victimelor 
fără ca acestea să fie prezente, prin intermediul mijloacelor audiovideo de transmitere, cu vocea 
şi imaginea distorsionate, atunci când celelalte măsuri nu sunt suficiente sau nepublicitatea 
şedinţei de judecată pe durata ascultării lor. 
                                                            

6 A se vedea şi Minodora-Ioana Rusu, „Furnizarea de informaţii şi acordarea sprijinului victimelor criminalităţii 
în Uniunea Europeană. Unele opinii critice”, în Acta Universitatis George Bacovia. Juridica, Volume 5, Issue 1, 2016, 
p.91-114. 
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V. Rolul victimelor în procesul penal 
În continuare vom urmări fiecare fază procesuală distinctă încercând să identificăm rolul 

victimelor, dacă acestea participă sau nu activ şi dacă da, atunci în ce calitate. 
În faza de urmărire penală, aşa cum am arătat deja, există situaţii când victimele au un rol 

activ în ajutarea organului de urmărire penală la exercitarea acţiunii penale, legiuitorul 
condiţionând în unele cazuri punerea în mişcare a acţiunii penale de plângerea prealabilă a 
persoanei vătămate. Tot în aceste cazuri, şi stingerea acţiunii penale poate avea loc prin acţiunea 
persoanei vătămate care îşi poate retrage plângerea. Există şi situaţii când deşi acţiunea penală 
se pune în mişcare din oficiu, ea poate fi stinsă prin comportamentul persoanei vătămate care se 
poate împăca cu inculpatul. 

Dacă analizăm dispoziţiile referitoare la măsurile preventive, atât în faza de urmărire 
penală, cât şi în faza camerei preliminare sau a judecăţii, vom observa că victimele infracţiunii 
nu au niciun rol, indiferent de statusul lor. Astfel, nu sunt citate la luarea măsurilor, nu-şi pot 
spune părerea în legătură cu luarea sau înlocuirea acestor măsuri şi nici nu le pot ataca, actorii 
fiind în aceste cazuri procurorul sau inculpatul, şi în unele cazuri suspectul (art. 204 şi urm.) 

În schimb, atunci când vine vorba de măsurile asiguratorii în vederea reparării pagubei 
produse prin infracţiune şi pentru garantarea executării cheltuielilor judiciare, victima – parte 
civilă poate avea un rol activ, solicitând luarea acestora atât în cursul urmăririi penale, cât şi al 
procedurii de cameră preliminară sau al judecăţii (art. 249). De asemenea, măsurile asigurătorii 
luate din oficiu de către organele judiciare, pot folosi şi părţii civile. Mai mult, victimele în 
calitate de persoane interesate pot contesta măsurile asigurătorii, dacă de exemplu ar avea critici 
legate de modul de aducere la îndeplinire a acestora, în acest caz urmând să fie citate şi să 
participe la soluţionarea contestaţiei (art. 250). De asemenea, victima – parte civilă poate avea 
un rol procesual şi în procedura de valorificare a bunurilor mobile sechestrate atât în faza de 
urmărire penală, cât şi în faza de judecată (art. 252 indice 2 şi urm.). 

Conform art. 255 dacă persoana vătămată era proprietara, deţinătoarea sau posesoarea de 
drept a lucrurilor care ulterior au fost ridicate de la suspect sau inculpat, acesteia îi pot fi 
restituite, putând face contestaţie asupra modului în care este adusă la îndeplinire măsura 
restituirii lucrurilor. 

Ca orice persoană, şi victima poate fi adusă în faţa organului de urmărire penală sau a 
instanţei de judecată pe baza unui mandat de aducere, dacă, fiind anterior citată, nu s-a prezentat, 
în mod nejustificat, iar ascultarea ori prezenţa ei este necesară (art. 265). De asemenea, victima, 
în oricare dintre cele trei calităţi – persoană vătămată, parte civilă sau martor – poate fi amendată 
dacă lipseşte nejustificat sau părăseşte nejustificat locul de audiere sau are un comportament 
necorespunzător (art. 283). La sfârşitul procesului persoana vătămată sau partea civilă poate fi 
obligată la plata cheltuielilor de judecată în anumite cazuri (art. 275). 

Victimei, în calitate de persoană care a făcut sesizarea sau de persoană interesată, i se 
comunică soluţia de clasare dispusă de procuror (art. 316) sau de renunţare la urmărire penală 
(art. 318 al. 12), la luarea acesteia din urmă fiind luată în considerare şi atitudinea procesuală a 
persoanei vătămate (art. 318 alin. 2 lit. f). De altfel, persoana vătămată este şi citată la 
confirmarea soluţiei de renunţare la urmărire penală, care este judecată de judecătorul de cameră 
preliminară (art. 318 alin. 13). 

Cu toate acestea, dacă inculpatul ulterior nu respectă obligaţiile impuse odată cu 
confirmarea soluţiei de renunţare la urmărire penală, şi procurorul dispune redeschiderea 
urmăririi penale, supunând ordonanţa confirmării judecătorului de cameră preliminară (art. 335 
alin. 4), de această dată, persoana vătămată nu mai este citată la această procedură. Apreciem 
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că este un dezechilibru creat de legiuitor, cu atât mai mult cu cât de cele mai multe ori, persoana 
vătămată este cea care sesizează procurorul cu privire la faptul că inculpatul nu şi-a respectat 
obligaţiile impuse prin ordonanţa de renunţare la urmărire penală. 

Victimele în oricare dintre cele trei calităţi, pot ataca orice măsură şi act de urmărire penală, 
dacă prin acestea s-a adus o vătămare intereselor lor legitime (art. 336) sau pot introduce 
plângere împotriva soluţiilor de neurmărire sau netrimitere în judecată (art. 340). 

Dacă în cauză se dispune trimiterea în judecată, dosarul trece în faza camerei preliminare, 
persoanei vătămate şi părţii civile aducându-li-se la cunoştinţă obiectul procedurii în această 
fază, dreptul de a-şi angaja un apărător şi termenul în care, de la data comunicării, pot formula 
în scris cereri şi excepţii cu privire la legalitatea sesizării instanţei, legalitatea administrării 
probelor şi a efectuării actelor de către organele de urmărire penală. În măsura în care se 
formulează excepţii, indiferent de către cine au fost formulate, persoana vătămată şi partea civilă 
sunt citate la soluţionarea acestora, putând pune concluzii cu privire la acestea. În măsura în 
care sunt nemulţumite de soluţionarea acestora, au dreptul la contestaţie, fiind citate şi la 
soluţionarea căii de atac. 

În cursul judecăţii, putem spune că victimele au un rol încă de la începutul acestei faze. 
Astfel, persoana vătămată este citată din oficiu, este ascultată, poate deveni parte în proces prin 
constituirea de parte civilă, poate propune probe, poate invoca excepţii, poate introduce căi de 
atac. La solicitarea victimelor (în oricare dintre cele trei calităţi), în baza art. 352 al. 4, şedinţa 
de judecată poate fi declarată nepublică. 

Chiar dacă sunt citate, neprezentarea victimelor nu împiedică judecarea cauzei, putând 
solicita ca judecata să aibă loc în lipsa acestora. Când însă instanţa consideră că este necesară 
prezenţa uneia dintre părţile lipsă, se pot lua măsuri pentru prezentarea acesteia (art. 353). 
Victimele au dreptul la un avocat ales sau în unele cazuri, din oficiu. De asemenea, la solicitarea 
acestora, instanţa poate să preschimbe primul termen sau termenul luat în cunoştinţă, cu 
respectarea principiului continuităţii completului, în situaţia în care din motive obiective 
instanţa nu îşi poate desfăşura activitatea de judecată la termenul fixat ori în vederea soluţionării 
cu celeritate a cauzei. 

Pe lângă drepturi, aşa cum am precizat anterior, atât persoana vătămată cât şi partea civilă 
au o serie de obligaţii. Astfel, dacă sunt prezente în sala de judecată, atunci trebuie să aibă un 
comportament corespunzător şi să respecte solemnitatea şedinţei, în caz contrar, putând fi 
îndepărtate din sală şi amendate. 

Articolul 369 se referă la notele pe care grefierul le ia cu ocazia desfăşurării şedinţei de 
judecată. Din analiza acestui articol, reiese că numai procurorul şi părţile pot cere citirea notelor 
şi vizarea lor de către preşedinte, aşadar nu şi persoana vătămată, asta deşi mai apoi legiuitorul 
prevede că după terminarea şedinţei de judecată, participanţii la proces primesc, la cerere, câte 
o copie de pe notele grefierului. Aşadar, persoana vătămată nu poate citi notele şi nici nu poate 
solicita vizarea lor de către preşedinte, însă poate solicita o copie  după acestea, având dreptul 
să le şi conteste. Din ultimul alineat al aceluiaşi articol, reiese că o copie electronică a 
înregistrării şedinţei de judecată, poate fi acordată doar părţilor, aşadar, persoana vătămată 
nefiind inclusă în această categorie. Apreciem că există o discrepanţă nejustificată între 
drepturile pe care o victimă le are în calitate de parte civilă şi cele pe care le are ca şi persoană 
vătămată, cu privire la aceste note pe care le ia grefierul cu prilejul desfăşurării şedinţei de 
judecată. 

De asemenea, o altă diferenţiere pe care legiuitorul o face, şi cu care nu putem fi de acord, 
este aceea care reiese din art. 375 care se referă la procedura în cazul recunoaşterii învinuirii. 
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Astfel,  în primul alineat se prevede că dacă inculpatul solicită ca judecata să aibă loc în baza 
acestei proceduri, instanţa procedează la ascultarea acestuia, după care, luând concluziile 
procurorului şi ale celorlalte părţi, se pronunţă asupra cererii. Aşadar, doar partea civilă poate 
să pună concluzii cu privire la solicitarea inculpatului, nu şi persoana vătămată. Cu toate acestea, 
legiuitorul, prevede în alin. 2 că atunci când instanţa admite cererea, atât partea civilă cât şi 
persoana vătămată sunt întrebate dacă propun administrarea de probe cu înscrisuri, aceasta fiind 
singura probă admisibilă în această ipoteză.  

Şi cu ocazia dreptului sau a obligaţiei de a depune concluzii scrise după închiderea 
dezbaterilor, observăm o neconcordanţă raportat la calitatea unei victime de persoană vătămată 
sau parte civilă. Astfel, art. 390 al. 1 prevede că instanţa poate cere părţilor, după închiderea 
dezbaterilor, să depună concluzii scrise. Aşadar, persoana vătămată neconstituită parte civilă nu 
poate fi obligată la depunerea de concluzii. Totuşi, în alin. următor, se prevede că procurorul, 
persoana vătămată şi părţile pot depune concluzii scrise, chiar dacă nu au fost cerute de instanţă. 
Aşadar, în timp ce partea civilă are atât o obligaţie cât şi un drept de a depune concluzii scrise 
(atât cu privire la latura civilă cât şi cu privire la latura penală a cauzei), persoana vătămată nu 
are această obligaţie, ci doar dreptul de a depune aceste concluzii (doar cu privire la latura penală 
a cauzei – art. 366). 

După pronunţarea hotărârii, o copie a minutei se comunică atât părţii civile cât şi persoanei 
vătămate, care au dreptul la calea de atac. În cazul în care acestea nu înţeleg limba română, o 
copie a minutei hotărârii li se comunică într-o limbă pe care o înţeleg, urmând ca după redactarea 
hotărârii, acestora să li se comunice hotărârea în întregul său. 

 
Concluzii 
Noul cod de procedură penală a încercat o regândire a conceptului de persoană care a suferit 

o vătămare în urma săvârşirii unei fapte prevăzute de legea penală sau a unei infracţiuni şi a 
modului în care participă la procesul penal. S-a eliminat conceptul de parte vătămată, persoana 
vătămată nemaifiind văzută ca o parte în proces, ci ca un participant sui generis, numit subiect 
procesual principal. Cu toate acestea, chiar legiuitorul însuşi pare să uite să facă diferenţierile 
corespunzătoare între persoana vătămată şi părţi, iar uneori, aşa cum am menţionat câteva 
exemple, pare să facă diferenţieri inutile. 

Un lucru este cert: este dificil a schimba concepţia despre modul în care este privită victima 
în dreptul penal şi procesual penal, fiind vorba despre schimbări de mentalităţi care implică pe 
lângă o percepţie diferită a drepturilor şi obligaţiilor victimelor, şi adaptarea organelor judiciare 
la aceste modificări. De asemenea, nu numai organele judiciare trebuie să se adapteze acestora, 
dar şi ceilalţi actori juridici, cum sunt  avocaţii, care învaţă cu greu a renunţa la termenul de 
„parte vătămată” pe care l-au folosit atât de mult timp. Ironic este însă, că programul informatic 
folosit de organele judiciare, la înregistrarea cauzelor pe rolul instanţelor de judecată, nu 
recunoaşte încă termenul de „persoană vătămată”, rubrica ce trebuie completată fiind şi acum, 
la 4 ani de la intrarea în vigoare a NCPP, aceea de „parte vătămată”. 
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Rezumat 
Deşi Convenţia europeană este un instrument juridic suplu, Curtea Europeană a 

Drepturilor Omului a dezvoltat o bogată jurisprudenţă, inclusiv în raport de drepturile 
consacrate de Convenţie, care au incidenţă asupra probaţiunii în procesul penal. Jurisprudenţa 
Curţii cu privire la respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei a condus 
la modificări legislative ale Codului de procedură penală dar şi ale altor legi cu incidenţă în 
ceea ce priveşte administrarea probelor. Ca şi concluzie, se reţine că violarea drepturilor 
garantate de Convenţia europeană, se datorează legislaţiei deficitare la momentul violării 
drepturilor omului, şi mai puţin acţiunii agenţiilor de aplicare a legii.  

Cuvinte-cheie: Convenţia Europeană a Drepturilor Omului; lege; încălcarea drepturilor; 
probe. 

 
Introducere 
La nivelul Consiliului Europei a fost elaborată Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, 

semnată la Roma la data de 4 noiembrie 1950, care a intrat în vigoare la data de 3 septembrie 
1953.      

Convenţia europeană, ratificată şi de România, consacră o serie de drepturi şi libertăţi civile 
şi politice, şi stabileşte un sistem vizând garantarea şi respectarea de către statele contractante a 
obligaţiilor asumate. 

Convenţia are rang infraconstituţional, respectiv are o forţă juridică inferioară Constituţiei, 
însă superioară celorlalte legi ale Statului Român. 

Constituţia României, revizuită în 2003 - articolul 20 alineatele 1 şi 2 - statuează că 
dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor vor fi 
interpretate şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele 
şi celelalte la care România este parte. Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele 
privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi legile interne, au 
prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne 
conţin dispoziţii mai favorabile.     

Prevederile constituţionale consacră astfel o soluţie modernă pentru asigurarea celor mai 
înalte standarde de protecţie a drepturilor omului. 

Deşi Convenţia europeană este un instrument juridic suplu, Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului a dezvoltat o bogată jurisprudenţă, inclusiv în raport de drepturile consacrate de 
Convenţie, care au incidenţă asupra probaţiunii în procesul penal. 

Jurisprudenţa evolutivă a instanţei europene a pus în evidenţă două trăsături caracteristice 
care ţin de scopul şi obiectul convenţiei, şi anume, efectivitatea garanţiilor pe care ea le prevede 
şi subsidiaritatea mecanismul de control instituit. Scopul Convenţiei constă în a proteja nu 
drepturi teoretice şi iluzorii, ci drepturi efective şi concrete. Curtea a decis că mecanismul de 
apărare a drepturilor omului are caracter subsidiar, prin raportare la sistemele naţionale de 
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garantare a aceloraşi drepturi. În primul rând, Convenţia încredinţează fiecăruia dintre statele 
contractante îndatorirea de a asigura exerciţiul drepturilor şi libertăţilor fundamentale. Institu-
ţiile create de convenţie contribuie, la rândul lor, la realizarea aceluiaşi obiectiv, dar ele sunt 
chemate să intervină după epuizarea căilor interne1. 

Instanţa europeană nu se poate substitui autorităţilor naţionale. Acestea sunt libere să aleagă 
modurile cele mai adecvate în domeniile pe care le reglementează, iar controlul Curţii nu poate 
privi decât conformitatea acestor măsuri cu exigenţele Convenţiei. 

 
1. Obţinerea probelor reflectată în jurisprudenţa CEDO 
Aşa cum relevă toate documentele juridice internaţionale cu incidenţă asupra respectării 

drepturilor omului, şi jurisprudenţa Curţii Europene a fost în sensul interzicerii, în mod absolut, 
a torturii, a tratamentelor inumane ori degradante în scopul obţinerii de probe. 

Curtea a calificat drept tratament inuman şi degradant utilizarea pe parcursul efectuării 
cercetării penale a unor tehnici de dezorientare sau de privare senzorială aplicate persoanelor 
supuse la interogatoriu prin utilizarea unuia dintre următoarele tehnici de interogare: acoperirea 
capetelor persoanelor interogate, expunerea lor la un zgomot continuu şi puternic, privarea de 
posibilitatea de a dormi înainte de interogatoriu, limitarea alimentaţiei, obligarea celor interogaţi 
să rămână în picioare, la zid, într-o postură penibilă, timp de mai multe ore. S-a mai reţinut că 
aceste mijloace de interogare au fost folosite cumulativ în scopul obţinerii de mărturisiri, al 
denunţării altor persoane sau pentru obţinerea de informaţii şi au cauzat suferinţe fizice şi morale 
puternice, au antrenat tulburări psihice acute în cursul interogatoriului, creând victimelor de 
teamă, angoasă, inferioritate, în scopul de a înfrânge rezistenţa fizică sau morală2. 

În alte cauze, instanţa europeană a considerat că este o încălcare a dispoziţiilor articolului 
3 din Convenţia europeană prin aplicarea următoarelor tratamente: dezbrăcarea victimei, legarea 
ei de braţe şi suspendarea ei de braţe fără ca aceasta să se poată sprijini pe sol (spânzurătoarea 
palestiniană) sau aplicarea de violenţe repetate, punerea în situaţii umilitoare3.       

 
2. Obţinerea probelor conform dreptului procesual penal românesc 
Sub influenţa sistemului jurisprudenţei Curţii Europene şi a sistemului de common law, 

Codul de procedură penală actual, adoptat în anul 2010, şi intrat în vigoare 4 ani mai târziu, a 
introdus o sancţiune procedurală nouă pentru sistemul nostru legislativ, respectiv excluderea 
probelor. 

În strânsă legătură cu aceasta este principiul loialităţii administrării probelor, care capătă o 
reglementare expresă şi completă, în noua legislaţie procesual penală4.    

De-a lungul timpului, jurisprudenţa instanţei de contencios privind drepturile omului a 
determinat modificări de natură legislativă în cuprinsul Codului de procedură penală, în special 
al celui anterior, dar şi în cuprinsul altor legi ce conţineau dispoziţii relative la administrarea 
probelor.  

Una dintre probleme analizate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului o constituie 
proba cu înregistrările audio sau video, fiind constatate încălcări ale Convenţiei inclusiv în 
cadrul unor hotărâri pronunţate împotriva României. 

                                                            
1 Corneliu Bârsan – Convenţia europeană a drepturilor omului. Comentarii pe articole, Ediţia 2, ed. C.H. Beck, 

Bucureşti, 2010,  pag. 15-16 
2 CEDO Cauza Irlanda c. Marii Britanii, 18 ianuarie 1978, parag. 15 
3 CEDO Cauza Aksoy c. Turciei, 18 decembrie 1997, parag. 54 
4 Art. 101 cu denumirea marginală Principiul loialităţii administrării probelor 
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Prin Legea nr. 141 din 5 noiembrie 1996, Codul de procedură penală anterior (adoptat prin 
Legea nr. 29 din 1968) a fost completat cu Secţiunea V1 Înregistrările audio sau video  
art. 911 - 915, potrivit cărora înregistrările pe bandă magnetică ale unor convorbiri efectuate cu 
autorizarea motivată a procurorului desemnat de prim-procurorul Parchetului Curţii de Apel, în 
cazurile şi condiţiile prevăzute de lege, dacă sunt date sau indicii temeinice privind pregătirea 
sau săvârşirea unei infracţiuni pentru care urmărire penală se face din oficiu, iar interceptarea 
este utilă, pentru aflarea adevărului, pot servi ca mijloace de probă dacă din conţinutul convor-
birilor înregistrate rezultă fapte sau împrejurări de natură să contribuie la aflarea adevărului.  

Potrivit aceluiaşi text de lege, autorizarea se dă pe durata necesară înregistrării, până la cel 
mult 30 de zile, putând fi prelungită în condiţii temeinic justificate, fiecare prelungire neputând 
depăşi 30 de zile. 

Prin această completare legislativă, organele judiciare obţin un mijloc de probă absolut 
necesar, mai ales în contextul evoluţiei tehnologiei, luptei împotriva infracţionalităţii. 

Cu toate acestea Curtea Europeană, a avut o jurisprudenţă constantă în a aprecia faptul că 
procurorul nu îndeplineşte condiţiile necesare - independenţă faţă de procurorul general şi mai 
apoi faţă de ministrul justiţiei - pentru a fi considerat o instanţă independentă în accepţiunea sa, 
astfel încât se punea în discuţie încălcarea articolului 6 alineat 1 din Convenţia Europeană a 
Drepturilor Omului, în cadrul procedurii de autorizare a interceptărilor telefonice de către 
procuror5. 

Mai mult decât atât, s-a reţinut inclusiv faptul că deciziile procurorului nu puteau fi atacate 
în faţa unui organ jurisdicţional independent şi imparţial, singura cale de recurs prevăzută de 
lege împotriva unor astfel de decizii fiind contestaţia în faţa procurorului ierarhic superior6. 

S-au constatat şi alte neajunsuri ale soluţiei legislative adoptate în 1996 privind intercep-
tările, cum ar fi lipsa oricărei informări a persoanei interceptate cu privire la acest aspect, lipsa 
unui control a posteriori de către o autoritate judiciară independentă şi imparţială, lipsa 
garanţiilor privind caracterul intact şi complet al interceptărilor şi distrugerea acestora, lipsa de 
independenţă a autorităţii care ar fi putut certifica realitatea şi a fiabilităţii înregistrărilor7. 

În acord cu jurisprudenţa instanţei de contencios european, atât în cauze pronunţate 
împotriva României dar şi împotriva altor ţări europene8, legiuitorul român a intervenit şi a 
modificat Codul de procedură penală prin Legea nr. 281 din 24 iunie 2003, în sensul că 
autorizarea interceptărilor şi înregistrărilor reglementate de articolele 911 - 915 era dispusă de 
către judecător. 

În Codul de procedură penală actual se menţine reglementarea, astfel cum a fost ea 
concepută prin Legea nr. 281 din 24 iunie 2003, aliniindu-se rigorilor jurisprudenţei Curţii 
Europene a Drepturilor Omului. 

 
3. Obţinerea probelor şi respectarea vieţii private 
Respectarea vieţii private a reprezentat o preocupare permanentă în jurisprudenţa Curţii, 

aceasta impunând exigenţe ridicate inclusiv cu privire la calitatea legii interne care permite acest 
tip de ingerinţă. 

Aprecia instanţa, încă din anul 1978 când a pronunţat cauza Klass şi alţii contra Germaniei, 
că „deşi Convenţia lasă statelor contractante o anumită putere discreţionară, în ce priveşte 

                                                            
5 CEDO Cauza Vasilescu c. României, 23 mai 1998, parag. 40 
6 CEDO Cauza Rupa c. României, 14 decembrie 2004, parag. 35  
7 CEDO Cauza Dumitru Popescu c. României, 26 aprilie 2007, parag. 40  
8 CEDO Cauza Kruslin c. Franţei, 24 aprilie 1990 
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alegerea modalităţilor din sistemul de supraveghere - atât a corespondenţei cât şi a comunica-
ţiilor - aceste state nu dispun totuşi de o libertate fără limite pentru a supune unor măsuri de 
supraveghere secretă persoanele aflate în jurisdicţia lor [...]. Curtea analizează apoi funcţionarea 
sistemului de supraveghere secretă, instituit de legislaţia germană. Ea relevă, în special, că 
aceasta din urmă este însoţită de condiţii stricte, atât în adoptarea de măsuri stricte de 
supraveghere, cât şi în aplicarea şi tratarea informaţiilor adunate”9. 

Interceptarea convorbirilor telefonice reprezintă o atingere gravă a respectului pentru viaţa 
privată şi corespondenţă, motiv pentru care ele trebuie să se bazeze pe o lege de o precizie 
deosebită10. 

Această preocupare constantă, inclusiv pentru garanţiile conferite de legislaţia internă care 
permite ingerinţe în viaţa privată, a dus şi la hotărâri de condamnare a României de către Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului.  

Este şi cazul cauzei Sissanis C. României, în care se aprecia că expresia prevăzută de lege 
impune ca măsura incriminată să aibă o bază în dreptul intern, dar vizează de asemenea calitatea 
legii în cauză: aceasta trebuie într-adevăr să fie accesibilă justiţiabilului şi previzibilă în privinţa 
efectelor sale. Pentru ca legea să îndeplinească condiţia de previzibilitate, trebuie să precizeze 
cu destulă claritate întinderea şi modalităţile exercitării puterii de apreciere a autorităţilor în 
domeniul analizat, ţinând cont de scopul legitim urmărit, pentru a oferi individului o protecţie 
adecvată împotriva arbitrarului. În consecinţă, nu poate fi considerată drept lege decât o normă 
emisă cu destulă precizie pentru a permite cetăţeanului să-şi corecteze conduita; ascultând la 
nevoie sfaturile potrivite, el trebuie să aibă capacitatea de a prevedea, într-un grad rezonabil al 
circumstanţelor cauzei, consecinţele de natură să decurgă dintr-o anumită acţiune.  

Acest filtru, privind calitatea legii interne, impus de instanţa de contencios privind 
drepturile omului a dus la adoptarea unei optici, în acelaşi sens, şi de către Curtea 
Constituţională a României care, prin decizia nr. 440 din 8 iulie 2014, a admis excepţia de 
neconstituţionalitate a Legii nr. 82 din 2012, privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de 
furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, şi a declarat-o, în totalitate, 
neconstituţională. Curtea Constituţională a apreciat că legea nu îndeplineşte tocmai garanţiile 
evocate de Curtea europeană în jurisprudenţa sa constantă, respectiv este lipsită de claritate, 
previzibilitate, nu este lipsită de echivoc şi nu conţine suficiente garanţii împotriva abuzurilor şi 
împotriva oricărui acces sau utilizări ilicite.  

Aceleaşi argumente au fost invocate de Curtea Constituţională a României pentru 
pronunţarea deciziei nr. 51 din 16 februarie 2016, privind excepţia de neconstituţionalitate a 
dispoziţiilor articolului 143 alineat 1 Cod procedură penală, care stipula că, procurorul pune în 
executare mandatul de supraveghere tehnică ori poate dispune ca aceasta să fie efectuată de 
organele de cercetare penală sau lucrători specializaţi din cadrul poliţiei ori alte organe 
specializate ale statului. S-a apreciat că sintagma alte organe specializate ale statului este lipsită 
de claritate, precizie şi previzibilitate.    

Deşi cele două decizii ale Curţii Constituţionale au produs dificultăţi în materia probaţiunii 
în cadrul procesului penal, apreciem pe deplin, drept o normalitate necesară, demersul de punere 
a legislaţiei procesual penale nu numai în acord cu jurisprudenţa în materie de drepturile omului, 
dar chiar cu coerenţa şi logica juridică, eliminând posibilitatea serviciilor de informaţii, cu 
competenţă în domeniul siguranţei naţională, să-şi aroge atribuţii semijudiciare, în domenii care 
exced competenţei sale. 

                                                            
9 CEDO Cauza Klass şi alţii c. Germaniei, 6 septembrie 1978, parag. 5 
10 CEDO Cauza Kruslin c. Franţei, 24 aprilie 1990, parag.7 
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Deşi, în cvasitotalitatea sa, legislaţia procesual penală a statelor europene prevede faptul că 
interceptarea convorbirilor telefonice şi a oricăror comunicări la distanţă se realizează cu 
autorizarea judecătorului, suntem în măsură să propunem o altă paradigmă de funcţionare, 
respectiv separarea totală a funcţiei de urmărire penală, care ar trebuie să revină exclusiv 
procurorului şi organelor de cercetare penală, şi funcţia de judecată, ce ar trebui să revină 
instanţei de judecată.   

Cu alte cuvinte, în opinia noastră, dreptul de dispoziţie asupra drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale11, ar trebui să revină procurorului în faza de urmărire penală şi nu judecătorului. 

În caz contrar, în măsura în care judecătorului îi revine un rol important în faza de urmărire 
penală, indiferent de raţiunea invocată, acest fapt ar arunca o urmă de îndoială asupra 
imparţialităţii12. 

De altfel, şi acest aspect i se reproşează procurorului de către instanţa europeană care refuză 
să-i recunoască calitatea de instanţă independentă, respectiv că, de îndată ce există o şansă ca 
procurorul să devină organ de urmărire penală, acesta încetează să mai fie imparţial13. 

Astfel, dacă judecătorul se implică în faza de urmărire penală, acesta riscă să nu mai fie 
imparţial, şi atunci s-ar pune problema îndeplinirii criteriilor jurisprudenţei europene privind 
calificarea sa ca tribunal independent.    

  În acelaşi timp, pentru a reda procurorului rolul pe care l-a avut în cadrul urmăririi penale, 
este necesar a se adopta măsuri legislative în sensul întăririi independenţei acestuia, mai întâi ca 
sistem în raport cu puterea executivă şi legislativă, şi mai apoi întărirea independenţei 
procurorilor în raport de procurorul ierarhic superior. 

 
4. Obţinerea probelor din perspectiva respectării dreptului la un proces echitabil  
Reglementarea probaţiunii în procesul penal a fost analizată de Curtea Europeană inclusiv 

din perspectiva respectării dreptului la un proces echitabil, prevăzut de articolul 6 paragraful 1 
din Convenţie. 

În cauzele Constantinescu sau  Calmanovici dictate împotriva României, Curtea a apreciat 
că echitatea procedurii impune ca, atunci când o instanţă de control judiciar este competentă să 
analizeze atât situaţia de fapt, cât şi chestiunile de drept, şi să studieze în ansamblu problema 
vinovăţiei, ea nu poate, din motive ce ţin de echitatea procedurii, să tranşeze asupra chestiunilor 
respective fără o apreciere nemijlocită a declaraţiilor persoanei care susţine că nu a comis actul 
considerat ca infracţiune. Mai reţine Curtea faptul că, audierea persoanei acuzate în ultimul 
cuvânt este insuficientă, nefiind create premisele pentru asigurarea plenitudinii apărării 
acuzatului14. 

Astfel, Curtea a concluzionat că, condamnarea unui acuzat pentru prima dată în ultima 
instanţă încalcă dreptul la un proces echitabil; se observă astfel că instanţa este deosebit de 
protectoare cu drepturile persoanei acuzate. 

Şi în acest caz, optica Curţii a dus la schimbări legislative în domeniu procedurii penale. 
Astfel, prin Legea nr. 356 din 21 iulie 2006, a fost modificat articolul 378 din Codul de 

procedură anterior, în sensul introducerii obligativităţii instanţei de apel de a audia inculpatul 

                                                            
11 Cu excepţia măsurilor preventive 
12 Teliceanu Viorel-Gabriel – Rolul procurorului în procesul penal, în accepţiunea Noului Cod de procedură 

penală, Revista de Investigare a Criminalităţii, nr. 2/decembrie-iulie 2015, Ed. Universul Juridic, pag. 38 
13 CEDO Cauza Huber c. Elveţiei – 23 octombrie 1990 
14CEDO Cauzele Constantinescu c. României, 27 iunie 2000 parag. 59; Calmanovici c. României, 1 iulie 2008, 

parag. 105-2018 
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prezent, cu ocazia judecării apelului, atunci când acesta nu a fost audiat de către instanţa de 
fond, precum şi când instanţa de fond nu a pronunţat împotriva inculpatului o hotărâre de 
condamnare.  

Prin aceeaşi lege a fost modificat şi articolul 38514 care introducea şi obligativitatea 
instanţei de recurs de a audia inculpatul prezent, cu ocazia judecării recursului, atunci când 
acesta nu a fost audiat de către instanţa de fond şi de apel, precum şi când acestea nu au pronunţat 
împotriva inculpatului hotărâri de condamnare.  

Soluţia legislativă, în acord cu exigenţele Curţii europene, a fost menţinută şi în actualul 
Cod de procedură penală, ceea ce asigură un standard ridicat de protecţie privind dreptul la un 
proces echitabil. 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a mers chiar mai departe şi a dictat condamnări 
împotriva României, apreciind că este adusă atingere dreptului la un proces echitabil, chiar şi în 
măsura în care, după achitarea unei persoane în instanţele inferioare, în căile de atac, instanţele de 
control judiciar dispun condamnări, fără a dispune readministrarea probelor în plenitudinea lor. 

A reţinut Curtea în jurisprudenţa sa evolutivă că, deşi este de competenţa instanţei de recurs 
să aprecieze diversele informaţii obţinute, precum şi pertinenţa celor pe care reclamantul doreşte 
să le prezinte, este la fel de adevărat că reclamantul a fost găsit vinovat pe baza aceloraşi mărturii 
care au determinat primele instanţe să îl achite. În aceste condiţii, omisiunea audierii martorilor 
de către Curtea de Apel Alba Iulia, înainte de a-l declara vinovat pe reclamant, a limitat 
semnificativ dreptul la apărare15. 

În legislaţia procesual penală au fost introduse modificări legislative, fie că ne referim la 
Codul de procedură penală anterior, fie la codul actual, care să prevadă, în mod expres, posibi-
litatea instanţelor de control judiciar de a readministra probele administrate de instanţele 
inferioare, sau de a administra noi probe, decizia instanţelor de control judiciar 
fundamentându-se pe materialul din dosarul cauzei, inclusiv pe probele nou administrate. 

 
5. Obţinerea probelor prin investigatorul sub acoperire 
O altă problematică din sfera probaţiunii abordată de jurisprudenţa instanţei europene a fost 

problema investigatorilor sub acoperire sau colaboratorilor cu identitate protejată. 
Curtea a apreciat că, în primul rând, se impune lămurirea noţiunii de înscenare, ca fiind 

distinct de folosirea tehnicilor legale ale activităţilor sub acoperire şi a reafirmat obligaţia 
instanţelor interne de a efectua o examinare atentă a materialului de urmărire penală, atunci când 
un acuzat invocă utilizarea mijloacelor de constrângere din partea agenţilor de poliţie. În acest 
context, Curtea a stabilit, de asemenea, că funcţia sa, în temeiul articolului 6 paragraful 1, nu 
este să determine dacă anumite probe au fost obţinute în mod legal ci, mai degrabă, să se 
examineze dacă o asemenea nelegalitate a avut drept consecinţă încălcarea altui drept protejat 
de Convenţie; astfel,  trebuie să se examineze calitatea evaluării de către instanţele interne a 
pretinsei înscenări, şi să se asigure că acestea au respectat în mod corespunzător drepturile 
acuzatului la apărare, în special principiul contradictorialităţii şi al egalităţii armelor16. 

În opinia instanţei europene acţiunile agenţilor statului trebuie să se limiteze la o investi-
gaţie pasivă a activităţii infracţionale existente.  

În cauza Constantin şi Stoian c. României, s-a apreciat că „[…] nimic din trecutul recla-
manţilor nu a sugerat o predispoziţie spre traficul de droguri. Doar faptul că unul dintre ei era 
                                                            

15 CEDO Cauzele Flueraş c. României, 9 aprilie 2013;  Hogea c. României, 29 octombrie 2013, Gutău c. 
României, 8 noiembrie 2016 

16 CEDO Cauza Constantin şi Stoian c. României, 29 septembrie 2009, parag. 30 
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consumator de droguri condamnat nu poate schimba concluzia Curţii. Curtea observă că 
procurorul nu a oferit detalii şi nici nu s-a referit la vreo probă obiectivă, cu privire la pretinsul 
comportament infracţional al reclamanţilor în decizia sa de începere a urmăririi penale. În plus, 
nu s-a găsit heroină în posesia primului reclamant sau în casa celui de-al doilea reclamant”.  

Deci, apreciază Curtea, folosirea agenţilor infiltraţi în cadrul unei anchete penale trebuie să 
aibă locul sub controlul unui magistrat, să nu provoace ei înşişi săvârşirea unei infracţiuni - 
criteriu care se apreciază şi în funcţie de cazierul celui vizat sau de existenţa vreunui anchete 
preliminare împotriva acestuia - iar probele strânse să se coroboreze şi cu alte probe, astfel încât 
să se justifice o soluţie de condamnare a persoanei acuzate.  

În strânsă legătură cu noţiunea de agenţi provocatori este şi noţiunea de martori anonimi, 
care a fost analizată, de asemenea, de către Curte prin prisma respectării dreptului la un proces 
echitabil. 

Ca principiu, instanţa europeană a decis că utilizarea unor asemenea depoziţii pentru a 
motiva, în fapt, o condamnare, nu este incompatibilă, în orice circumstanţe, cu dispoziţiile 
Convenţiei. Totuşi ea a arătat că o condamnare nu poate fi fundamentată numai sau într-o 
măsură determinantă pe declaraţii anonime, deoarece menţinerea anonimatului unor martori 
este de natură să confrunte apărarea celui în cauză cu multe dificultăţi, şi nu ar trebui, în mod 
normal, să fie folosită într-un proces penal. Este posibil a se ajunge la concluzia neîncălcării 
dispoziţiilor articolului 6 paragraful 1, dacă într-o asemenea situaţie se poate stabili că procedură 
urmată de autorităţile judiciare a compensat în mod suficient obstacolele de care s-a lovit 
apărarea17.  

Jurisprudenţa Curţii europene a avut un impact semnificativ asupra procedurii penale din 
ţara noastră întrucât a dat ocazia ca, odată cu adoptarea Noului Cod de procedură penală, 
principiul liberei aprecieri a probelor de către organele judiciare să sufere o limitare 
excepţională; astfel, hotărârea de condamnare, de renunţare la aplicarea pedepsei sau de 
amânare a aplicării pedepsei nu se poate întemeia în măsură determinantă pe declaraţiile 
investigatorului, ale colaboratorilor ori ale martorilor protejaţi18.   

În legislaţia procesual penală anterioară principiul liberei aprecieri a probelor nu cunoştea 
această limitare; iată cum, jurisprudenţa în materia drepturilor omului impune schimbări de 
optică în legislaţia naţională.  

O chestiune de actualitate este cazul persoanelor acuzate care recunosc săvârşirea faptelor 
ce li se reţin în sarcină de către organele judiciare. 

Prin Legea nr. 202 din 25 octombrie 2010 privind unele măsuri pentru accelerarea 
soluţionării proceselor, a fost completat Codul de procedură penală anterior în sensul 
introducerii articolului 320^ privind judecata recunoaşterii vinovăţiei, instituţie procesual 
penală care acorda un beneficiu - reducerea limitelor de pedeapsă - inculpaţilor care recunoşteau 
faptele reţinute în actul de sesizare a instanţei de judecată. 

Soluţia legislativă a fost menţinută în Codul de procedură penală actual - articolele 375, 
377, 396 - asigurându-se astfel unul dintre dezideratele actului de justiţie, respectiv celeritatea 
procedurilor judiciare.    

Mai mult decât atât, legiuitorul a adoptat o soluţie legislativă inovatoare şi, odată cu 
adoptarea Codului de procedură actual, a introdus procedura acordului de recunoaştere a 
vinovăţiei, similar legislaţiilor din Germania, Franţa, Belgia, Grecia, procedură care permite 

                                                            
17 Corneliu Bârsan, op. cit., pag. 503-504 
18 Art. 103 alin. 3 Cod procedură penală. 
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procurorului şi inculpatului, sub condiţia confirmării de către instanţa de judecată, să ajungă la 
un acord privind recunoaşterea faptelor ce i se reţin în sarcină inculpatului, să stabilească 
cuantumul pedepsei, modalitatea de executare. 

În aceste circumstanţe s-a pus problema audierii în calitate de martor a inculpatului care a 
făcut apel la o procedură de recunoaştere a vinovăţiei, ca cele expuse mai sus, în cadrul unei 
proceduri judiciare ce continuă şi îi priveşte pe inculpaţii care nu recunosc săvârşirea faptelor 
ce li se reţin în sarcină.   

Curtea a apreciat că o condamnare întemeiată pe depoziţiile celorlalţi acuzaţi, nu este de 
natură să atragă nerespectarea dreptului la un proces echitabil, atunci când mărturiile acestora 
au fost dezbătute în virtutea principiului contradictorialităţii, şi când au fost şi alte probe ce au 
condus la adoptarea unei astfel de hotărâri.      

 
6. Obţinerea probelor şi respectarea dreptului la viaţă privată 
O altă problematică abordată de jurisprudenţa Curţii europene, a fost cea privind 

respectarea dreptului la viaţă privată, prin prisma articolului 8 din Convenţie. În acest caz, un 
rol central revine definirii noţiunii de drept la domiciliu. 

Aşa cum a obişnuit, Curtea a dat un sens propriu noţiunii de domiciliu, care nu ignoră sensul 
clasic de loc în care trăieşte în mod permanent o persoană, şi chiar mai extins. Astfel, prin 
domiciliu, în sensul conferit de jurisprudenţa Curţii, se înţelege locul unde o persoană îşi 
desfăşoară activitatea şi poate privi chiar sediile societăţilor comerciale. 

În faţa Curţii, în cauza Niemietz c. Allemagne, reclamantul, avocat, s-a plâns că percheziţia 
efectuată de autorităţile judiciare la cabinetul său constituie o ingerinţă nejustificată, a acestora 
în exerciţiul dreptului său la domiciliul protejat de articolul 8 din Convenţie. Guvernul german 
a susţinut că nu poate fi vorba de o ingerinţă, deoarece articolul 8 trebuie interpretat în sensul 
că domiciliul este legat de viaţa privată a unei persoane, şi nu de locul unde acesta îşi exercită 
profesia. Altfel spus, un local profesional al unei anumite persoane nu ar intra în domeniul de 
aplicare a textului articolului 8 din Convenţie. Instanţa de contencios european al drepturilor 
omului a arătat că noţiunea de home, ce figurează în versiunea engleză a articolului 8, permite 
să se admită că, în anumite state contractante, noţiunea de domiciliu se extinde şi la locurile 
profesionale. În concepţia Curţii, o asemenea interpretare este perfect compatibilă şi cu 
versiunea franceză a textului, deoarece termenul de domiciliu are o conotaţie mai largă decât 
acasă, şi poate astfel îngloba, spre exemplu, biroul unei persoane care exercită o profesie 
liberală, asta deoarece, stabilirea unor distincţii precise s-ar dovedi dăunătoare: o persoană poate 
desfăşura acasă activităţi legate de o profesie sau de operaţii comerciale, iar la birou sau în 
localul comercial activităţi de ordin personal. Aşa fiind, localul profesional poate intra în 
noţiunea de domiciliu, în sensul articolului 8 al Convenţiei19. 

Curtea a apreciat inclusiv faptul că prin domiciliu, în sensul său autonom, se înţelege şi 
sediul unei persoane juridice20. 

Strâns legat de dreptul la viaţă privată, sunt şi efectuarea de percheziţii corporale sau 
prelevarea de date genetice, ca date cu caracter personal. 

În jurisprudenţa sa, Curtea acordă importanţă faptului că, în timpul percheziţiei 
reclamantului, organele de cercetare au drept scop strângerea numai de probe „materiale”, 
axându-se numai pe prelevarea urmelor de substanţă fluorescentă găsite pe diferite obiecte 

                                                            
19 Corneliu Bârsan, Op.cit., pag. 687 
20 CEDO Cauza Societe Colas Est autres c. France, 16 aprilie 2002, parag. 40 
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aparţinând reclamantului şi pe întocmirea unui proces-verbal. Reaminteşte instanţa europeană 
că dreptul de a nu se autoincrimina, în sine, nu se răsfrânge asupra informaţiilor care pot fi 
obţinute de la acuzat prin recurgerea la puteri coercitive, dar care există independent de voinţa 
suspectului, ca de exemplu, urme de substanţă fluorescentă.  

Pe de altă parte, apreciază că reclamantul trebuie să aibă ocazia să formuleze obiecţiuni în 
procesul-verbal şi să ofere explicaţii pentru prezenţa sa la sediul poliţie, examinarea probelor 
materiale astfel strânse să fie înregistrată de autorităţi, iar aspecte rezultate în urma procedurii 
să fie prezentate persoanei percheziţionate, să poată fi dezbătute de către părţi şi examinate de 
instanţa de judecată21. 

La acest moment, judecătorul este singurul organ judiciar ce poate dispune cu privire la 
autorizarea unei percheziţii domiciliare, însă soluţia legislativă identificată de legiuitor nu este 
una fericită, având în vedere că până la obţinerea acesteia pot dispărea probe importante de la 
domiciliul persoanei vizate de percheziţie. 

În scopul eliminării acestor inconveniente, apreciem utilă reglementarea percheziţiei 
similară mandatului de supraveghere tehnică, în sensul ca şi procurorul să poată dispune 
autorizarea percheziţiei, cu titlu provizoriu, şi sub condiţia confirmării ulterioare de către 
judecător. 

Se pot identifica şi remedii procesuale în vederea respectării vieţii private, respectiv 
distrugerea totală şi imediată a probelor, în măsura în care autorizarea percheziţiei nu este 
autorizată de către judecător. 

Apreciem pe deplin dreptul la viaţă privată, iar inviolabilitatea domiciliului este, poate, 
expresia cea mai înaltă a acestui drept, însă trebuie să existe un echilibru între dreptul la viaţă 
privată al unei persoane şi posibilitatea reală şi efectivă de combatere a infracţionalităţii în 
rândul societăţii.   

De altfel, soluţii legislative similare se găsesc şi în legislaţia altor state22, iar instanţa 
europeană nu a sancţionat vreun stat pentru reglementarea legislativă a percheziţiei similară 
celei propuse de noi.  

Manipularea datelor genetice a cunoscut aplicaţii practice şi până la intrarea în vigoare a 
Codului de procedură actual, la 1 februarie 2014. 

Legea nr. 78 din 8 aprilie 2008, care instituia organizarea şi funcţionarea Sistemului 
Naţional de Date Genetice Judiciare, avea drept scop prevenirea şi combaterea unor categorii 
de infracţiuni prin care se aduc atingeri grave drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale 
persoanei, în special dreptului la viaţă şi integritate fizică şi psihică, precum şi pentru 
identificarea cadavrelor cu identitate necunoscută, a persoanelor dispărute sau a persoanelor 
decedate în urma catastrofelor naturale, a accidentelor în masă, a infracţiunilor de omor sau a 
actelor de terorism. 

Discuţia cu privire la manipularea datelor genetice va cunoaşte o efervescenţă crescândă, 
odată cu evoluţia tehnologiei, realitate pe care legiuitorul român a anticipat-o introducând în 
Codul de procedură penală articolul 191 privind expertiza genetică judiciară, conferind astfel o 
reglementare juridică expresă.  

Curtea Europeană a apreciat că toate cele trei categorii de informaţii personale - amprente 
digitale, profile ADN, eşantioane celulare - constituie date cu caracter personal, iar posibilitatea 
folosirii în viitor, în special a mostrelor celulare, conservarea sistematică a unor astfel de 

                                                            
21 CEDO Cauza Begu c. României, 15 martie 2011, parag. 22 
22 Codul de procedură penală al Republicii Moldova 
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elemente este suficient de intruzivă pentru a aduce atingere dreptului la viaţă privată. Apreciază 
instanţa europeană în continuare faptul că stocarea eşantioanelor celulare, cât şi a profilelor 
ADN, se analizează ca o ingerinţă în dreptul la respectarea vieţii private, prevăzut de articolul 
8, iar păstrarea datelor referitoare la amprentele digitale şi genetice trebuie să urmărească un 
scop legitim, şi anume depistarea şi pe cale de consecinţă, prevenirea infracţiunilor. Pe cale de 
consecinţă, se apreciază, dreptul intern trebuie să prevadă garanţii că aceste date sunt relevante 
şi nu sunt excesive, în raport cu finalitatea pentru care au fost înregistrate, şi că sunt conservate 
sub o formă care să permită identificarea persoanelor în cauză pentru o durată care nu trebuie 
să fie mai mare celei necesare scopului pentru care au fost înregistrate23. 

 
Concluzii 
Sub presiunea jurisprudenţei instanţei de contencios european al drepturilor omului, 

legislaţia românească în domeniul procesual penal a cunoscut o evoluţie constantă, consecinţa 
fiind acordarea şi respectarea tuturor garanţiilor prevăzute de Convenţia europeană pentru 
respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei. 

În urma studierii jurisprudenţei Curţii europene, se poate constata faptul că încălcările 
drepturilor prevăzute de Convenţie, se datorează, în mod covârşitor, legislaţiei deficitare exis-
tente la momentul încălcării dreptului respectiv, şi nu conduitei organelor judiciare - judecător, 
procuror, organ de cercetare penală - ceea ce reprezintă acordarea unui calificativ de înaltă 
conduită organelor judiciare.  
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Rezumat 
Intrarea în vigoare a noilor coduri în materie penală a adus o serie de modificări de substanţă atât 

în ceea ce priveşte filosofia penală, cât şi politicile penale, cu impact direct şi semnificativ asupra 
activităţii instituţiilor cu atribuţii în cadrul sistemului judiciar.   

Dintr-o altă perspectivă, dezvoltările şi implicit provocările cu care se confruntă sistemul de justiţie 
penală au condus la nevoia de a regândi o serie de concepte precum: resocializarea, recuperarea şi 
reintegrarea socială a infractorilor. Această nevoie este determinată de ineficienţa metodelor de 
sancţionare a infractorilor (manifestată prin gradul mare de recidivă) şi de ajutorare a victimelor 
acestora. În acest sens sunt relevante statisticile care reprezintă o sursă valoroasă de documentare şi 
care în marea lor majoritate reliefează cele arătate mai sus, dar dincolo de acestea, latura calitativă a 
fenomenului infracţional, comportă o complexitate deosebită care este orientată spre psihicul uman, 
mediul politic, social şi cultural etc. 

Autorii subliniază nevoia acută de redefinire a justiţiei tradiţionale retributive, în care accentul este 
comutat spre potenţialul său de însănătoşire orientat către toţi actorii săi. Această redefinire are un 
suport încă nevalorificat, care se bazează pe principiile justiţiei terapeutice şi restaurative în conexiune 
directă cu conceptul de rezilienţă. 

 
Cuvinte cheie: victimă; infractor; justiţie restaurativă şi terapeutică; rezilienţă. 
  
1. Dezvoltările în domeniul dreptului şi reaşezarea acestuia în cadrul ştiinţelor 

sociale   
Argumentele legate de evoluţiile dreptului în cadrul ştiinţelor sociale, în special în cadrul 

sistemului de justiţie penală, sunt îndreptate, pe de o parte, spre dinamica agresivă a fenomenului 
infracţional, iar, pe de alta, pe diversificarea paletei de sancţiuni penale aplicate infractorului şi 
nevoia crescută pentru protecţia victimelor. Aceste argumente determină în mod firesc, nevoia 
de a identifica metode şi procese eficiente pentru recuperarea fiecăruia dintre actorii cuplului 
penal: victima şi infractorul. În plus, dezvoltările recente legate de mutarea centrului de greutate 
de la o justiţie tradiţională retributivă (clasică), spre forme moderne în care justiţia restaurativă 
şi cea terapeutică dobândesc o importanţă sporită, tocmai datorită faptului că răspund cerinţelor 
de mai sus, ne îndreptăţesc să apreciem că rezilienţa, în special rezilienţa asistată, devine o 
componentă necesară pentru a fi integrată în sistemul de justiţie, printr-o formă specifică, 
adaptată acestui sistem (Tomiţă, 2017, p.4). 

Nevoia de individualizare a sancţiunilor aplicate, a acţiunilor specifice cu caracter 
recuperator şi terapeutic din punct de vedere psiho-social, determină nevoia de cunoaştere a 
indivizilor  şi în acest sens, rezilienţa psihologică poate juca un rol determinant. În consecinţă, 
realitatea cu care se confruntă toţi actorii din sistemul de justiţie penală, este cea însuşită de către 
aceştia, integrată în propriul lor sistem de valori şi construită într-un ansamblu de nevoi şi 
aşteptări. Acest ansamblu se regăseşte în balanţa de factori de risc şi protectivi care devine un 
instrument esenţial în construirea intervenţiilor recuperative adaptate fiecărui individ (Tomiţă, 
2012, p.22). 

Pentru redimensionarea şi reformarea reală a sistemului sancţionator, este important ca 
eforturile instituţionale să fie completate de implicarea comunităţii, pentru ca procesul 
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reintegrării sociale a infractorilor să aibă rezultatele scontate. Tocmai de aceea, marea majoritate 
a proiectelor din acest areal includ şi implementarea unor campanii de conştientizare care să 
contribuie la crearea unei noi mentalităţi colective. 

Noile strategii de promovare a siguranţei comunităţii din perspectiva reabilitării şi 
reintegrării sociale a infractorilor, ca parte integrantă a muncii de probaţiune, pun accentul pe o 
educaţie mai bună, pe sănătatea fizică şi psihică a infractorului, pe o mai bună relaţionare cu cei 
din jur şi, nu în ultimul rând, şanse reale de viaţă care ţin de găsirea unui loc de muncă, de locuit, 
toate acestea solicitând abilităţi psiho-sociale superioare, în ultimă instanţă, aspecte apreciabile 
ale transformării individuale a infractorului. Comunitatea însăşi este responsabilă de a oferi 
soluţii viabile de reabilitare, nu pentru că aşa este corect, ci pentru că o reintegrare socială reală 
conduce în mod semnificativ la scăderea riscului de recidivă, care nu înseamnă altceva decât o 
comunitate mai sigură. Comunitatea nu datorează acest sprijin infractorului ci sie înseşi (Byme, 
2008, p. 266).   

Sancţiunile comunitare şi abordarea comunitară a justiţiei nu sunt ferite de critici, având pe 
lângă avantajele evidente şi o serie de dezavantaje legate în principal de natura criminogenă a 
mediului în care este menţinut infractorul în comunitate, de refuzul sau nerespectarea 
obligaţiilor impuse de instanţă şi, nu în cele din urmă,  de reacţia şi reticenţa membrilor 
comunităţii faţă de această categorie de persoane. 

Sancţiunile comunitare au o mare varietate a formelor de punere în aplicare şi de cele mai 
multe ori acestea se află într-o formă combinată, în funcţie de caracteristicile fiecărui caz, de 
tipul infracţiunii, istoricul infracţional şi nevoile criminogene ale persoanei condamnate. 

Caracterul proporţional al pedepsei în raport cu gravitatea infracţiunii şi periculozitatea 
infractorului nu trebuie să se reflecte doar în natura, durata sau cuantumul acestora, ci şi în 
modul de executare, pentru că altfel există riscul ca efortul depus pentru reintegrarea 
infractorului să producă efecte contrare scopului urmărit (Zidaru, 2009, p. 20).  

Toate abordările recente, legate de noi iniţiative ale justiţiei comunitare, terapeutice şi 
restaurative sunt în plin avânt în toate ţările democratice, şi astfel agenţiile/organizaţiile mari şi 
mici se concentrează pe recrutarea, angajarea, instruirea, şi evaluarea specialiştilor în 
conformitate cu  noi seturi de calificări, criterii şi standarde. Eficienţa intervenţiilor depinde de 
profesionalismul specialiştilor din domeniu, iar noua orientare, comunitară şi restaurativă, 
dobândeşte noi valenţe faţă de justiţia tradiţională. 

Justiţia restaurativă, parte integrantă în cadrul conceptului de administrare a justiţiei în şi 
prin comunitate, are în vedere „vindecarea rănilor” victimelor, reabilitarea infractorilor, 
repararea daunelor şi ameliorarea relaţiilor interpersonale în cadrul comunităţii afectate de 
săvârşirea faptelor cu caracter penal. O premisă importantă a justiţiei restaurative este aceea că 
victimele, infractorii, precum şi comunităţile afectate sunt părţi cheie în procesul restaurativ. 
Victimele nu sunt numai persoanele direct  lezate de infracţiune, ci şi membrii familiei şi ai 
comunităţii  înseşi. Siguranţa, sprijinul şi nevoile acestor victime sunt punctele de plecare pentru 
orice proces al justiţiei restaurative. Astfel, un obiectiv principal este acela de a răspunde 
nevoilor materiale, financiare, emoţionale şi sociale ale victimelor (Tomiţă, 2012, p. 86).  

Acest lucru are în vedere premisa că infracţiunile sunt comise împotriva persoanelor reale, 
mai degrabă decât împotriva statului. Un proces de justiţie restaurativă are de asemenea scopul 
de a permite victimelor să participe efectiv la un dialog, având un rol activ în definirea 
responsabilităţilor şi obligaţiilor infractorilor. Infractorii sunt deopotrivă încurajaţi să participe 
la acest schimb, pentru a înţelege prejudiciul cauzat victimelor, şi pentru a-şi asuma 
responsabilitatea pentru acesta. Acest lucru înseamnă că vor depune un efort real pentru a 
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îndrepta prejudiciul cauzat angajându-se în respectarea anumitor obligaţii, care se pot prezenta 
sub formă de despăgubiri, restituiri, sau muncă în folosul comunităţii. 

Justiţia restaurativă vine, nu în ultimul rând, şi ca un răspuns preventiv de perspectivă,  prin 
abordarea criminalităţii în contextul său social, prin care examinează cauzele profunde ale 
violenţei şi ale criminalităţii, pentru reducerea şi prevenirea acestora. Această abordare se 
bazează pe presupunerea că infracţionalitatea îşi are originea în condiţii sociale, şi recunoaşte 
că infractorii înşişi au de suferit. Prin urmare, comunităţile trebuie să îşi asume o anumită 
responsabilitate pentru a remedia aceste condiţii care contribuie la infracţionalitate. Vindecarea 
este crucială atât pentru victime, cât şi pentru infractori. Atât reabilitarea infractorilor cât şi 
integrarea acestora în comunitate sunt aspecte vitale ale justiţiei restaurative. Excluziunea lor 
din comunitate sau impunerea oricărei alte restricţii severe trebuie să fie ultima soluţie şi, astfel, 
cel mai bun mod de a preveni recidiva este reintegrarea (Tomiţă, 2012, p. 105).   

 
2. Rezilienţa, siguranţa comunităţii şi ştiinţa dreptului 
În zilele noastre, arena justiţiei este frământată de numeroase probleme şi contradicţii, fiind 

centrată adesea pe sancţionarea severă, în detrimentul succesului finalităţii actului de justiţie. 
Astfel, pedeapsa custodială, devine o intervenţie neproductivă şi acest lucru explică de ce o mare 
parte a infractorilor vor reveni la închisoare.  

Păstrarea comunităţilor în condiţii de siguranţă nu poate fi responsabilitatea exclusivă a 
instituţiilor de aplicare a legii, iar succesul reintegrării necesită colaborarea şi coordonarea între 
agenţiile şi instituţiile guvernamentale, cele neguvernamentale şi comunitatea în ansamblul său 
pentru a satisface nevoile educaţionale, de tratament, de locuinţe, ocuparea forţei de muncă şi 
de sănătate ale persoanelor cu comportament infracţional (Tomiţă, 2016, p. 275). Agenţiile şi 
personalul îşi specializează astfel serviciile, cu  seturi de expertiză şi de competenţe pentru a 
satisface nevoile celor pe care îi supraveghează.  

În acest fel putem arăta că sancţionarea infractorilor are ca finalitate urmărită, reabilitarea 
şi reinserţia socială a infractorilor şi, în modul acesta, reducerea riscului de recidivă.  

Realizarea echilibrului între nevoile infractorului, siguranţa comunităţii şi implicit protecţia 
victimelor, dau expresie conceptului de rezilienţă a comunităţii, prin menţinerea în balanţă a 
factorilor de risc şi a celor de protecţie, în beneficiul bunăstării membrilor săi (Tomiţă, 2016, 
p.277). 

Rezilienţa comunităţii este o caracteristică dinamică, structurată din „ştiinţa” cetăţenilor 
comunităţii de a acţiona împreună, solidari, identificând corect resursele şi provocările sau 
stresul căruia trebuie să îi facă faţă, de gradul de colaborare între cetăţeni, în scopul satisfacerii 
nevoilor comune, dar şi al celor particulare (Muntean, Munteanu, 2011, p. 310). Evenimentele 
negative care apar ca urmare a comportamentului infracţional al membrilor unei comunităţi, 
forţează nevoia de valorizare a potenţialului de adaptabilitate şi flexibilitate a comunităţii şi de 
antrenare a abilităţilor şi resurselor care vor favoriza reacţii adecvate şi în acest fel rezilienţa sa. 
Confruntarea comunităţilor cu acest tip de evenimente negative, poate fi asimilată unei situaţii 
de criză, la care acestea sunt obligate să reacţioneze. 

Se poate postula că, dovada rezilienţei o avem atunci când individul care a fost subiectul 
unor experienţe semnificative (săvârşirea unor fapte antisociale), este capabil de achiziţii 
rezonabile în educaţie, sănătate emoţională şi evită abuzul de substanţe şi comportamente 
antisociale (Bentovin, 2009, p. 39). Din această perspectivă, capacitatea complexă a comunităţii, 
de a depăşii situaţiile de risc induse de către membrii săi, îi conferă acesteia rolul important de 
a participa în mod nemijlocit la administrarea actului de justiţie, utilizând, aşa cum am arătat 
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mai sus, toate resursele capitalului său social, cultural, uman, politic etc. Acest lucru se poate 
realiza prin angajarea şi participarea activă a membrilor familiilor nucleare şi lărgite la viaţa 
comunităţii, prin autoritatea recunoscută în comunitate a membrilor mai în vârstă sau a celor cu 
o anumită poziţie socială şi în acest fel valorizarea relaţiilor interpersonale în scopul dezvoltării 
autonomiei reale, prosociale, a infractorilor.  

 
3. Nimic nu funcţionează versus Ce funcţionează? Nothing works versus What 

works? 
Pentru a răspunde la întrebarea: Ce funcţionează (What works?) dincolo de individ in sine, 

comunităţii îi revine un rol determinant. 
Comunitatea are un rol activ în succesul sancţiunilor comunitare, fiind chemată să participe 

la implementarea lor prin asumarea responsabilităţii şi prin potenţialul său constructiv în ceea 
ce priveşte restaurarea sau „vindecarea” răului creat prin săvârşirea unei infracţiuni. Astfel, 
comunitatea contribuie la recuperarea daunelor şi participă în mod direct la evitarea 
consecinţelor pe termen lung, pe care măsurile privative de libertate le au asupra sănătăţii 
mentale şi fizice a infractorilor (Bogdan, 2009, p. 51). 

În opinia noastră, accentul pe sancţionarea comportamentelor indezirabile, lipsa de interes 
faţă de suferinţa victimelor infracţiunilor şi implicarea redusă a comunităţilor afectate, 
reprezintă principalele direcţii de reformare ale actualului spaţiu în care justiţia penală se 
manifestă. La acestea, se adaugă presiunea crescută asupra profesioniştilor din sistem (poliţişti, 
judecători, procurori, personalul din închisori şi consilierii de probaţiune) care nu reuşesc să 
identifice şi aplice în timp real, soluţiile recuperative, precum şi capacitatea sistemului de justiţie 
penală, în ansamblul său, de a face faţă adversităţilor cu care se confruntă. 

Pentru a înţelege legătura dintre infractor şi comunitatea în care acesta trăieşte, pentru ca 
responsabilitatea fiecărui membru să-şi dobândească propria semnificaţie, este important să 
arătăm că explicaţiile de natură sociologică cu privire la comportamentul infracţional mută 
centrul de greutate, de pe individ şi de pe fizicul sau psihicul său, pe mediul social în care se 
naşte sau în care trăieşte. Teoriile sociologice pleacă de la premisa că omul este o fiinţă prin 
esenţă socială, fără o societate în care să trăiască, neputând fi imaginată existenţa umană. De 
aceea, societatea în care trăim este cea care ne influenţează comportamentul, iar infracţiunea 
trebuie analizată şi din perspectivă socială, deoarece în lipsa societăţii nu se poate comite o faptă 
care să fie antisocială (Bogdan, 2009, p. 51). 

Sistemele alternative de pedeapsă reprezintă o componentă vitală a oricărui sistem de 
justiţie şi soluţia cea mai rentabilă pe termen lung pentru siguranţa publică, constituind o forţă 
pentru o schimbare pozitivă, împotriva delincvenţei şi a criminalităţii. 

Resursele extrem de fragile, subfinanţarea sistemului public în ansamblul său şi implicit al 
celui de justiţie penală, reclamă utilizarea tuturor capacităţilor şi a resurselor comunităţii  pentru 
a aduce abordări mai eficiente şi moderne în reprimarea criminalităţii. 

În acest context, conceptul de alternative la pedeapsa custodială prin administrarea 
comunitară a justiţiei este strâns legat de cel al dezvoltării comunitare, fără de care nu îşi găseşte 
reprezentarea.  

Într-o accepţiune mai largă, fiecare individ are o serie de percepţii care conduc la abordări 
diferite în ceea ce priveşte rezolvarea „răului” creat prin săvârşirea unei infracţiuni. Prin urmare, 
se pot oferi viziuni şi soluţii alternative mai eficiente. Din această perspectivă, comunitatea 
devine prima responsabilă de problemele sociale, inclusiv de cele ale familiei ca celulă de bază, 
iar sistemul de justiţie devine suportul pentru rezolvarea problemelor acesteia. Pentru ca acest 
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lucru să se întâmple, un rol decisiv este jucat de politicile penale în materie, de atitudinea şi 
pregătirea specialiştilor din sistem. Interacţiunea dintre cele doua componente de bază – justiţie 
şi comunitate – depăşeşte, în acest fel, paradigma tradiţională cu privire la  infracţiune şi 
sancţiunea penală aplicată. 

Factorii de protecţie, respectiv cei de risc la nivelul fiecărui individ îşi găsesc rezolvarea 
doar în cadrul comunităţii, iar justiţia este cea chemată să pună în ecuaţie o soluţie eficientă 
pentru echilibrul acestora.  

 
4. Rezilienţa ca proces şi intervenţie terapeutică 
Problemele psihologice ale victimei respectiv infractorului constituie premisele apropierii 

dintre Drept şi conceptul de „rezilienţă”. Este vorba, pe de-o parte, despre efectele 
traumatismelor victimei iar, pe de altă parte, despre efectele sancţiunii penale – cu precădere 
cele ale arestării preventive şi detenţiei – asupra infractorului. Aceste probleme sunt în mod 
evident de resortul psihologiei şi psihiatriei, discipline care au început să le studieze. 

O nouă perspectivă în apropierea Dreptului de rezilienţă este facilitată de cele două  forme 
de justiţie, terapeutică şi restaurativă. Utilizarea unor elemente legate de filosofia care le este 
adiacentă, facilitează o altă viziune asupra folosirii conceptului de rezilienţă în Drept. Cele două 
elemente fundamentale sunt: 

- Depăşirea unei abordări individuale a actorilor actului infracţional. Evoluţia se produce 
progresiv, către conştientizarea diadei victimă-autor al actului delincvent, victimă-autor-anturaj, 
victimă-autor-comunitate. Se precizează, totodată, o viziune sistemică, socio-ecologică, 
caracteristică felului în care rezilienţa este cunoscută la ora actuală (Masten, 2007); 

- Conştientizarea efectelor măsurilor şi procedurilor juridice asupra funcţionării 
sistemelor menţionate mai sus, ceea ce corespunde unei alte evoluţii recente şi transdisciplinare 
a conceptului de rezilienţă; este vorba despre importanţa acordată efectelor „perturbărilor” 
asupra funcţionării sistemelor. Or, tot parcursul procesului judiciar este „saturat” de astfel de 
factori perturbatori. 

În acest context se distinge conceptul de rezilienţă juridică”, acesta constituind o formă 
specifică de rezilienţă în care diferitele elemente legate de evoluţiile din domeniul ştiinţelor 
juridice – în principal apariţia justiţiei terapeutice şi a justiţiei restaurative – intervin în mod 
activ în funcţionarea sistemelor legate de victimă, de persoana care a comis infracţiunea şi de 
comunitate în ansamblul ei.   În consecinţă, natura sistemelor implicate şi specificitatea 
factorilor prezentând imixtiuni în funcţionarea acestor sisteme reprezintă nucleul conceptului 
de rezilienţă juridică. 

Propunerea acestui concept nu constituie decât începutul unui important demers teoretic şi 
metodologic care vizează: 1) operaţionalizarea conceptului de rezilienţă juridică; 2) elaborarea 
unui program de cercetare care are ca principal obiectiv testarea capacităţii acestui concept de a 
explica ceea ce se întâmplă de-a lungul procedurilor juridice şi utilitatea lui în îmbunătăţirea 
practicilor judiciare. Toate aceste aspecte constituie un vast proiect pentru anii următori. 

În ceea ce priveşte reformarea conceptuală a tratamentului aplicat infractorilor, la 
interacţiunea dintre ştiinţa dreptului cu aceea a ştiinţelor care au ca obiect de activitate psihicul 
uman, deşi constituie două realităţi distincte, nu se exclud una pe cealaltă, având în comun sub 
aspectul analizat, persoana sau grupul de persoane afectate de fenomenul criminalităţii. Aşadar, 
la interfaţa dintre acestea, în procesul de edificare a unei noi dezvoltări emancipatoare a 
subiecţilor pasivi ai fenomenului infracţional, poate să apară un nou nivel de realitate – şi ea 
independentă de cele două, dar strâns legată de acestea – şi anume rezilienţa juridică. Pentru ca 
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această nouă realitate să capete contur, este necesar ca atât dreptul, cât şi ştiinţele referitoare la 
psihicul uman să stabilească în legătură cu tema în discuţie un dialog real, permanent, 
substanţial, într-o viziune complementară şi integrativă, evitând cantonarea „exclusivistă” şi 
„tehnicistă”. Este vorba despre instaurarea unei normalităţi în domeniul cercetat, precum şi de 
conectarea cu adevărat la noile exigenţe ale societăţii în care trăim.   

 
Concluzii 
Gravitatea şi consecinţele pe care le produc infracţiunile determină atât pentru victimă cât 

şi pentru infractor, nevoi speciale pentru rezolvarea cărora, sistemul de justiţie penală trebuie să 
utilizeze, metode şi tehnici adaptate fiecăruia dintre aceştia. Rezilienţa asistată, ca intervenţie de 
tip preventiv, este bazată pe forţele persoanei aflate în situaţie de risc. Specialiştii care lucrează 
în această perspectivă urmăresc să pună în evidenţă şi să dezvolte potenţialităţile persoanelor 
respective (Ionescu, 2013). Rezilienţa asistată aduce în planul programelor de recuperare şi 
reintegrare a victimelor şi infractorilor, o modalitatea concretă de răspuns, care poate fi utilizată 
pentru construcţia specifică a rezilienţei juridice. 

Faţă de aceste argumente, apreciem că reconsiderarea şi redefinirea principalelor concepte 
specifice sistemului de justiţie penală (reintegrare, resocializare, reeducare), devine o 
prioritate, iar în acest context, rezilienţa, prin toate sferele sale de dezvoltare, poate contribui la 
acest deziderat. 
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Rezumat 
Traficul de persoane, ca formă de manifestare a criminalităţii transfrontaliere organizate, este o 

infracţiune caracterizată prin dinamică. Astfel, formele acesteia de manifestare (exploatare sexuală, 
exploatare prin muncă, exploatare prin cerşetorie, obligare la comitere de infracţiuni), particularităţile 
modus-ului operandi, actorii implicaţi (inculpaţi, victime, complici) şi rolurile acestora (recrutor, 
transportator, exploatator) sunt în continuă transformare. Efectele traficului de persoane nu se răsfrâng 
însă doar asupra victimelor ci şi asupra securităţii naţionale. În vederea eficientizării prevenirii şi 
combaterii traficului de persoane se impune o atentă analiză al fenomenului la nivel naţional şi corelare 
a acestuia cu tendinţele identificate la nivel european. Prin prezentul articol autorii analizează evoluţia 
fenomenului traficului de persoane din România şi principalele ţări de destinaţie, felul în care traficul de 
persoane poate constitui o ameninţare la securitatea naţională şi măsurile luate, la nivel naţional şi 
european, pentru a limita efectele sale.  

 
Cuvinte-cheie: Trafic de persoane, criminalitate organizată, securitate naţională, tendinţe 
 
1. Evoluţia şi consecinţele traficului de persoane pe plan intern şi european  
Fiind una dintre cele mai complexe forme ale criminalităţii organizate, atât instituţiile 

europene cât şi legiuitorul naţional au încercat şi continuă să ajusteze definiţia traficului de 
persoane la formele curente de manifestare, astfel încât inovaţiile traficanţilor să nu rămână fără 
repercusiuni juridice şi victimele să beneficieze de drepturile specifice acestor categorii de 
persoane vulnerabile.  

În acest sens, anul 2001 a reprezentat, pentru România, din perspectiva luptei împotriva 
traficului de persoane, un început promiţător, aceasta fiind, la acel moment, printre puţinele ţări  
care au transpus, în legislaţia naţională, prevederile protocolului privind „prevenirea, reprimarea 
şi pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor, adiţional la Convenţia 
Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate”, cunoscut şi sub denumirea 
de „Protocolul de la Palermo”. Astfel, Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea 
traficului de persoane definea traficul de persoane, la Art. 12 ca fiind „recrutarea, transportarea, 
transferarea, cazarea sau primirea unei persoane, prin ameninţare, violenţă sau prin 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.”  
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Modificarea Noului Cod Penal a condus la absorbţia unor prevederi cuprinse în legea 
specială. Odată cu aceasta însă s-a modificat şi definiţia traficului de persoane, adăugându-se 
un element deosebit de important ca şi element constitutiv al infracţiunii, respectiv 
„vulnerabilitatea”. În cadrul capitolului VII - Traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, 
Art. 210 prevede faptul că traficul de persoane presupune „recrutarea, transportarea, transfe-
rarea, adăpostirea sau primirea unei persoane în scopul exploatării acesteia, săvârşită: a) prin 
constrângere, răpire, inducere în eroare sau abuz de autoritate; b) profitând de imposibilitatea 
de a se apăra sau de a-şi exprima voinţa ori de starea de vădită vulnerabilitate a acelei persoane; 
c) prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase în schimbul consimţă-
mântului persoanei care are autoritate asupra acelei persoane.” 

Introducerea elementului de vulnerabilitate în definiţia traficului de persoane reprezintă un 
progres făcut de legiuitorul român în vederea alinierii legislaţiei naţionale la cele europene, 
precum şi la tendinţele identificate în modus-ul operandi al traficanţilor, şi la perspectivele 
prognozate de specialiştii din sfera prevenirii şi combaterii traficului de persoane.  

Datorită complexităţii sale şi, adesea, al caracterului transnaţional, traficul de persoane este 
o infracţiune săvârşită în urma constituirii unui grup infracţional organizat şi de către un grup 
infracţional organizat, astfel cum acesta este definit prin Legea nr. 39/2003 privind  prevenirea 
şi combaterea criminalităţii organizate la Art. 2. ”grup infracţional organizat - grupul structurat, 
format din trei sau mai multe persoane, care există pentru o perioadă şi acţionează în mod 
coordonat în scopul comiterii uneia sau mai multor infracţiuni grave, pentru a obţine direct sau 
indirect un beneficiu financiar sau alt beneficiu material; nu constituie grup infracţional 
organizat grupul format ocazional în scopul comiterii imediate a uneia sau mai multor 
infracţiuni şi care nu are continuitate sau o structură determinată ori roluri prestabilite pentru 
membrii săi în cadrul grupului”. 

Astfel, pericolul social este cu atât mai mare, ţinând cont de faptul că „acţiunile reţelelor de 
crimă organizată, spre deosebire de grupurile infracţionale care se constituie şi acţionează izolat, 
aleator, sunt amplificate de caracterul de continuitate.” 1 

Organizaţia Internaţională a Muncii estimează faptul că, în orice moment dat, la nivel 
global, aproximativ 40,3 milioane de persoane se află într-o situaţie de exploatare, dintre care 
24,9 milioane de persoane sunt exploatate prin muncă şi 15,4 milioane sunt exploatate prin 
căsătorii forţate.2 Din acest număr estimat, doar 66.520 de victime au fost identificate în decursul 
anului 2016 şi doar 9.071 de persoane au fost condamnate pentru săvârşirea infracţiunii de trafic 
de persoane, la nivel mondial.3 

Anual, ţările membre ale Uniunii Europene prin instituţia raportorului naţional sau prin 
instituţii similare, Comisia Europeană, U.S Department of States şi alte entităţi juridice naţionale 
sau internaţionale monitorizează şi analizează evoluţia fenomenului traficului de persoane. 
Rapoartele cuprinzând  respectivele date statistice relevă faptul că România a fost şi continuă să 
fie principala ţară sursă a victimelor traficului de persoane din Europa. Pentru perioada 2012 – 
2016, primele cinci ţări de destinaţie pentru victimele traficului de persoane provenite din 
România sunt: Germania (442 victime identificate), Italia (432 victime identificate), Spania 

                                                            
1 Nicolae Pintile, Crima organizată şi securitatea naţională,http://intelligence.sri.ro/crima-organizata-si-

securitatea-nationala/, Accesat la data de 03.03.2018 
2 International Organization for Labour, Forced labour, modern slavery and human trafficking,  
http://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/lang--en/index.htm, Accessed la data de 14.06.2018 
3 U.S. Department of State, Trafficking in Persons Report, https://www.state.gov/documents/organization/ 

271339.pdf, p. 34, Accesat la data de 12.06.2018 
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(305 victime identificate), Grecia (216 victime identificate), Marea Britanie (155 victime 
identificate)4.   

Deşi statisticile nu reflectă numărul real al victimelor ci doar numărul de victime 
identificate şi chiar dacă sunt unele cazuri în care statisticile din două ţări, respectiv o ţară sursă 
şi una de destinaţie, nu reflectă acelaşi număr de victime identificate, situaţia României continuă 
să fie una critică din punct de vedere al diversificării acestui fenomen infracţional, conform 
tuturor statisticilor europene şi chiar şi naţionale. Cel din urmă subliniază faptul că „în fiecare 
an, 4 din 100000 de locuitori rezidenţi ai României, au fost victime ale traficului de persoane”5  

În ceea ce priveşte situaţia exploatării cetăţenilor români în Marea Britanie, raportul privind 
situaţia victimelor identificate în anul 2017 confirmă faptul că România se situează în topul 
principalelor zece ţări sursă a victimelor traficului de persoane din Marea Britanie, după ţări 
precum Eritreea, Nigeria sau Iran, cu un număr de 27 de victime identificate.6   

Situaţia este similară şi în Germania, unde în perioada 2015 – 2016 au fost identificate 174 
de victime ale traficului de persoane, provenite din România, situând România pe locul trei din 
rândul principalelor ţări sursă a victimelor traficului de persoane, după victimele din Germania, 
traficate intern, şi după victimele provenite din Bulgaria.7 

Într-o clasificare a infracţiunilor de criminalitate organizată, transfrontalieră, traficul de 
persoane are mereu  potenţialul de a ocupa un loc fruntaş, atât în România cât şi pe plan european 
sau global, având în vedere veniturile generate prin exploatarea persoanelor vulnerabile. „În 
acelaşi timp, aceasta continuă să fie şi una dintre infracţiunile cu cele mai grave consecinţe în 
planul umanitar”8 şi în sfera siguranţei naţionale.  

Dacă în perioada 2004 – 2012, în medie, peste 70% dintre victimele victimelor traficului 
de persoane erau exploatate în ţări din vestul Europei, după anul 2014, numărul victimelor 
exploatate intern a început să crească considerabil. „ Ponderea traficului intern din totalul de 
4330 victime identificate în toţi cei 5 ani a fost, în medie, de 46%, având un minim de 39% 
înregistrat în anul 2013 şi un maxim de 57% înregistrat în 2016. „9   

Faptul că peste jumătate dintre victimele traficului de persoane sunt  exploatate acum  pe 
plan  intern arată că instituţiile statului au dificultăţi crescute, nu doar în prevenirea racolării 
victimelor şi al transportării acestora în principalele ţări de destinaţie din vestul Europei, astfel 
cum se considera a fi cazul până în anul 2016, ci şi în sfera prevenirii şi combaterii proliferării 
acestui fenomen infracţional pe plan  intern, astfel cum a devenit evident după anul 2016. În 

                                                            
4 Guvernul României, Strategia Naţională Împotriva Traficului de Persoane pentru perioada 2018 – 2022,  

Anexa 1,  http://81.181.207.101/frontend/documente_transparenta/96_1513085656_STRATEGIE%202018-2022.pdf, 
p. 7,  Accesat la data de 12.06.2018 

5 Guvernul României, Strategia Naţională Împotriva Traficului de Persoane pentru perioada 2018 – 2022,  
Anexa 1,  http://81.181.207.101/frontend/documente_transparenta/96_1513085656_STRATEGIE%202018-2022.pdf, 
p. 4,  Accesat la data de 12.06.2018 

6 HM Government, 2017 UK Annual Report on Modern Slavery, https://assets.publishing.service.gov.uk/ 
government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/652366/2017_uk_annual_report_on_modern_slavery.pdf, 
p.11, Accesat la data de 13.06.2018 

7 Bundeskriminalamt, Menschenhandel Bundeslagebild 2016, file:///C:/Users/Clau%20&%20Adina/ 
Desktop/Articol%20decret/menschenhandelBundeslagebild2016.pdf, Accesat la data de 13.06.2018  

8 Guvernul României, Strategia Naţională Împotriva Traficului de Persoane pentru perioada 2018 – 2022, Anexa 
1,  http://81.181.207.101/frontend/documente_transparenta/96_1513085656_STRATEGIE%202018-2022.pdf, p. 1,  
Accesat la data de 12.06.2018 

9 Guvernul României, Strategia Naţională Împotriva Traficului de Persoane pentru perioada 2018 – 2022, Anexa 
1,  http://81.181.207.101/frontend/documente_transparenta/96_1513085656_STRATEGIE%202018-2022.pdf, p. 6,  
Accesat la data de 12.06.2018 
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acest context, „vulnerabilităţile create de crima organizată în ţesutul economico-administrativ 
oferă unor grupuri de interese externe ostile condiţii şi oportunităţi deosebite pentru infiltrarea 
sferelor de putere şi decizie, aspecte ce reprezintă ameninţări grave la adresa securităţii 
naţionale. Astfel, reţelele de crimă organizată pot fi instrumente extrem de utile şi eficiente 
pentru a exercita un anumit tip de control asupra funcţiilor vitale ale unui stat.”10 

Diversificarea activităţilor ilicite ale grupărilor de criminalitate organizată din România au 
fost favorizate de o serie de factori aflaţi în strânsă legătură cu consecinţele globalizării şi ale 
efectelor produse de era digitalizării, care, deşi favorabile resortisanţilor, au fost, cu multă 
inventivitate, exploatate cu scop infracţional. În acest context,  achiesăm la afirmaţia conform 
căreia „grupările criminalităţii organizate din România, fără a fi esenţial diferite ca mod de 
organizare şi acţiune de cele internaţionale, au câteva trăsături specifice: au o specializare şi 
acţionează pe anumite segmente infracţionale; modul lor de organizare este preponderent de tip 
„celulă”; acţionează în zone geografice prestabilite; au mobilitate în identificarea de noi ţări 
unde îşi pot derula activităţile infracţionale; au preocupări permanente în identificarea unor noi 
moduri de operare şi în reorientarea către noi sfere infracţionale; utilizează produsul financiar 
obţinut pentru realizarea unor noi activităţi infracţionale; se ocupă cu spălarea banilor şi 
reinvestirea lor în activităţi legale; recrutează cu uşurinţă noi membri pentru înlocuirea celor 
vechi din structura grupării; cele care activează în sfera criminalităţii economico-financiare 
vizează toate segmentele societăţii, utilizând toate instrumentele financiare disponibile şi chiar 
lacunele legislative; în exterior, organizaţiile din România sunt cunoscute, în principal, pentru 
activităţile din sfera traficului de persoane, criminalităţii informatice şi traficului de droguri.”11 

Ţinând cont de cele anterior menţionate, crima organizată, în special traficul de persoane 
datorită complexităţii sale şi datorită efectelor devastatoare nu doar pentru victimele directe ci 
şi pentru victimele indirecte, precum şi pentru întreaga comunitate care găzduieşte reţeaua 
infracţională şi victimele acesteia, reprezintă o ameninţare la securitatea naţională şi la valorile 
naţionale şi europene.  

 
2. Măsuri luate în vederea limitării consecinţelor traficului de persoane asupra 

securităţii naţionale 
În vederea contracarării consecinţelor deosebit de grave ale traficului de persoane asupra 

securităţii naţionale, o serie de măsuri au fost stabilite în cadrul diferitelor strategii naţionale, 
până în anul 2020.  

În acest context, Strategia Naţională de Ordine şi Siguranţă Publică 2015 – 2020,12 prevede 
la Obiectivul specific 1.3: „Prevenirea şi combaterea traficului de persoane, inclusiv prin 
creşterea nivelului de conştientizare a categoriilor sociale vulnerabile şi a gradului de protecţie 
a victimelor traficului de persoane.” Respectivul obiectiv specific are ca direcţii de acţiune 
prevăzute următoarele: 1. Dinamizarea activităţilor de prevenire a traficului de persoane, 
implicarea societăţii civile, a instituţiilor şi specialiştilor de la nivel naţional şi local, 
concomitent cu intensificarea cooperării internaţionale şi facilitarea participării victimelor 
traficului în cadrul procedurilor judiciare. 2. Identificarea şi destructurarea reţelelor 

                                                            
10 Nicolae Pintile, Crima organizată şi securitatea naţională,http://intelligence.sri.ro/crima-organizata-

si-securitatea-nationala/, Accesat la data de 03.03.2018 
11 Virgil Spiridon, Criminalitatea organizată, sub lupă, http://intelligence.sri.ro/criminalitatea-organi 

zata-sub-lupa/, Accesat la data de 13.06.2018 
12 Ministerul Afacerilor Interne, Strategia Naţională de Ordine şi Siguranţă Publică 2015 – 2020,  

http://www.mai.gov.ro/documente/transparenta/SNOSP%202015-2020%20.pdf, Accesat la data de 03.03.2018 
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infracţionale, specializate în traficul de traficul de persoane şi migranţi. 3. Creşterea nivelului 
de conştientizare a populaţiei în ansamblu şi a grupurilor de risc privind implicaţiile traficului 
de persoane. 4. Creşterea gradului de protecţie şi asistenţă a victimelor traficului de persoane şi 
cooperarea cu societatea civilă.” 

Considerăm  deosebit de oportună măsura informării şi creşterii nivelului de conştientizare 
a societăţii civile privind riscurile traficului de persoane, măsurile de autoprotecţie împotriva 
racolării şi al exploatării, în special în ceea ce priveşte exploatarea sexuală şi exploatarea prin 
muncă, precum şi indicatorii de victimizare, astfel încât populaţia să poată recunoaşte potenţiale 
victime ale traficului de persoane, atunci când  intră în contact cu acestea.  

Aceste măsuri însă, apreciem că nu vor fi de natură a produce efectele aşteptate decât dacă, 
în paralel, se vor lua şi măsuri de creştere al încrederii societăţii civile în organele de aplicare a 
legii din România cât şi din statele Uniunii Europene. Sunt cunoscute tehnicile folosite de către 
traficanţi prin care victimele traficului de persoane, în perioada exploatării, sunt ameninţate cu 
darea în vileag a activităţilor infracţionale sau  imorale pe care acestea, prin constrângere, le 
desfăşoară. De asemenea, victimele sunt adesea induse în eroare de către traficanţii de persoane, 
aceştia lăsând să se înţeleagă că au o relaţie strânsă de amiciţie cu organele de aplicare a  legii 
din România sau din ţările unde acestea sunt exploatate. Astfel de practici au ca scop scăderea 
gradului de încredere a victimelor traficului de persoane în organele de aplicare a legii, ceea ce 
atrage după sine două consecinţe directe negative, esenţiale în sfera combaterii traficului de 
persoane: a) neanunţarea organelor de poliţie cu privire la infracţiunile prin care acestea sunt 
victimizate, nici chiar sub protecţia anonimatului; b) lipsa colaborării victimelor traficului de 
persoane cu organele de aplicare a legii, după identificarea acestora, în timpul cercetării penale, 
în timpul urmăririi penale şi, dacă este cazul, în timpul judecării faptei.  

Însuşi strategia naţională anterior amintită menţionează faptul că periodic sunt înregistrate 
elemente de noutate în comiterea infracţiunii de trafic de persoane, prin „a) apariţia unor noi 
moduri de operare a grupărilor infracţionale prin racolarea în scopul practicării de bunăvoie a 
prostituţiei; b) reorientarea grupărilor infracţionale către destinaţii noi unde există o cerere mai 
mare pe piaţa sexuală, pentru cerşetorie şi exploatare prin muncă; c) tendinţa de formare a unor 
grupări infracţionale de trafic de persoane, fără o structură, ierarhii şi roluri bine definite; 
constituirea acestora pe criterii familiale, de rudenie sau apartenenţă etnică; d) utilizarea 
internetului pentru promovarea unor servicii sexuale şi/sau pentru a realiza recrutări de persoane 
în acest scop; e) reţelele infracţionale implicate în forme organizate de migraţie ilegală sunt 
deseori implicate şi în alte forme ale criminalităţii, precum falsificarea documentelor de 
călătorie, traficul de droguri, spălarea banilor etc.”13 

Procesul de investigare a infracţiunilor de trafic de persoane este unul foarte anevoios, în 
special în contextul schimbărilor continue ale modalităţilor de racolare, transportare şi 
exploatare, context în care colaborarea victimă – investigator este crucială. Apreciem faptul că, 
după momentul identificării victimelor, este adesea de prisos să se încerce „restabilirea” 
încrederii victimei într-o instituţie în care aceasta nu a avut încredere nici înainte de perioada de 
traficare, neputându-se restabili ceva ce nu a fost stabilit. 

      
Faţă de cele anterior expuse, faptul că traficul de persoane are consecinţe asupra securităţii 

naţionale reiese şi din Strategia Naţională  de Apărare a Ţării  pentru Perioada 2015 ‐ 2019, prin 

                                                            
13 Ministerul Afacerilor Interne, Strategia Naţională de Ordine şi Siguranţă Publică 2015 – 2020,  

http://www.mai.gov.ro/documente/transparenta/SNOSP%202015-2020%20.pdf, Accesat la data de 03.03.2018. 
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afirmaţia conform căreia „criminalitatea transfrontalieră, de la trafic de droguri, persoane, arme 
şi bunuri, migraţie ilegală până la criminalitate economico‐financiară, este un alt fenomen cu 
posibil impact asupra securităţii naţionale.14  

Respectiva strategie clasifică traficul de persoane ca fiind un risc la securitatea naţională, 
definind riscul ca fiind o „probabilitatea de manifestare a unui eveniment incert, cu impact direct 
sau indirect asupra securităţii naţionale.15  

Ca măsură de contracarare, strategia naţională, în cadrul direcţiilor de acţiune, prevede 
„securizarea frontierei, în special a celei care este frontieră externă a Uniunii Europene, în 
vederea combaterii migraţiei ilegale, traficului de persoane şi a altor riscuri cu impact asupra 
securităţii naţionale.”16 

În sfera instrumentelor europene care califică traficul de persoane ca fiind o infracţiune de 
natură a aduce atinge securităţii naţionale se numără şi Raportul Privind Progresul Statelor 
Membre în Sfera Prevenirii şi Combaterii Traficului de Persoane, precum şi  Agenda Europeană 
Privind Securitatea. 

Comisia Europeană, în cadrul raportului privind progresul statelor membre în sfera 
prevenirii şi combaterii traficului de persoane subliniază faptul că „traficul de persoane, este o 
formă gravă a crimei organizate şi o ameninţare semnificativă la adresa securităţii”, fapt pentru 
care acesta „necesită un răspuns politic coordonat şi orientat la nivelul UE, după cum se 
menţionează în Agenda Europeană Privind Securitatea. Răspunsul ar trebui să includă şi 
abordarea altor infracţiuni interconectate, cum ar fi falsificarea documentelor, traficul de 
droguri, criminalitatea informatică, pornografia infantilă, traficul de migranţi şi frauda 
financiară. Prezenţa acestor infracţiuni, adesea asociate, înseamnă că traficul de persoane nu 
este investigat sau înregistrat ca atare.”17 

În continuarea celor anterior extrase din raportul privind traficul de persoane, Comisia 
Europeană, în Agenda Europeană Privind Securitatea recomandă maximizarea „valorii 
adăugate a dialogurilor politice existente privind securitatea desfăşurate de UE - şi instrumentele 
şi activităţile financiare conexe ale UE, cu partenerii strategici cheie şi cu organizaţiile 
internaţionale şi regionale relevante. Dialogurile ar trebui să fie extinse pentru a include 
priorităţi precum cooperarea în lupta împotriva crimei organizate transnaţionale şi al 
terorismului, traficului de migranţi şi traficului de persoane.”18 

                                                            
14 Administraţia prezidenţială, Strategia Naţională de Apărare a Ţării  Pentru Perioada 2015 ‐ 2019, Bucureşti, 

2015, http://www.presidency.ro/files/userfiles/Strategia_Nationala_de_Aparare_a_Tarii_1.pdf, p.15, Accesat la data 
de 14.06.2018. 

15 Administraţia prezidenţială, Strategia Naţională de Apărare a Ţării  Pentru Perioada 2015 ‐ 2019, Bucureşti, 
2015, http://www.presidency.ro/files/userfiles/Strategia_Nationala_de_Aparare_a_Tarii_1.pdf,  p. 14, Accesat la data 
de 14.06.2018. 

16 Administraţia prezidenţială, Strategia Naţională de Apărare a Ţării  Pentru Perioada 2015 ‐ 2019, Bucureşti, 
2015, http://www.presidency.ro/files/userfiles/Strategia_Nationala_de_Aparare_a_Tarii_1.pdf, p. 19, Accesat la data 
de 14.06.2018. 

17 European Commission, Report From The Commission To The European Parliament And The Council. Report 
on the progress made in the fight against trafficking in human beings (2016) as required under Article 20 of Directive 
2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims {SWD(2016) 159 
final}, Brussels, 19.5.2016 COM(2016) 267 final, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-
we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/trafficking-in-human-beings/docs/commission_report_on_the_
progress_made_in_the_fight_against_trafficking_in_human_beings_2016_en.pdf, p. 8, Accesat la data de 
10.06.2018 

18 European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the 
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. The European Agenda on Security, 



422 Devianţă şi criminalitate 

3. Concluzii  
Traficul de persoane se află la intersecţia mai multor forme de ameninţare la securitatea 

naţională „fie pentru că astfel de ameninţări sunt factorii de impulsionare a traficului de 
persoane, fie pentru că traficul de persoane, în sine, creează un teren fertil pentru augmentarea 
unora dintre aceste ameninţări.”19 

Datorită complexităţii formelor de manifestare şi datorită reţelelor de traficanţi foarte bine 
organizaţi, atât în ţară cât şi în străinătate, din ce în ce mai multe cazuri apar în care  victimele 
traficului sunt exploatate prin obligare la comitere de diferite activităţi infracţionale prevăzute 
sau  neprevăzute, per se, de legile penale naţionale sau europene, cum ar fi furtul de identitate, 
falsuri în declaraţii, fraude bancare, infracţiuni financiare cu prejudicii foarte mari, furturi şi 
tâlhării sau traficul şi consumul de droguri ilicite. „Pe lângă folosirea victimelor traficului de 
persoane ca şi cărăuşi de droguri, traficul de persoane s-a dovedit, de asemenea, o sursă de 
finanţare a organizaţiilor teroriste”.20 

În încheiere, opinăm că dezvoltarea reţelelor de trafic de persoane pe teritoriul României şi 
exploatarea din ce în ce mai multor cetăţeni români pe plan intern şi nu extern sunt fapte care 
au un puternic potenţial de dezvoltare, multiplicare şi diversificare, astfel încât măsurile 
legislative luate de legiuitorul naţional, precum şi obiectivele stabilite prin strategiile naţionale 
sun măsuri direct proporţionale cu ameninţările pe care traficul de persoane le atrage după sine 
asupra securităţii naţionale.  

Cu toate acestea, subliniem faptul că, în special în actualul context al creşterii numărului 
de victime ale traficului de persoane exploatate intern, o parte considerabilă din obiectivele 
stabilite şi măsurile luate nu au potenţialul de a genera rezultatele aşteptate fără implicarea activă 
a comunităţilor locale în măsurile de contracarare stabilite şi fără educarea continuă a societăţii 
civile privind mecanismele de protecţie împotriva victimizării. 
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De-a lungul timpului devianţa comportamentală, privită din perspectiva ei infracţională, a 

avut mai multe origini. Dacă în zorii umanităţii aceste abateri de la normele comportamentale 
se produceau pentru satisfacerea nevoilor primare, pe fondul evoluţiei societăţii şi a creşterii 
nivelului de trai dar şi a industrializării, scopurile ce determină conduita infracţională au 
cunoscut o metamorfoză şi o diversificare. Astfel, putem avea în vedere la acest moment, 
încercând o abordare care nu se doreşte a fi exhaustivă, convingerile religioase, împiedicarea 
propagării fenomenului globalizării, asigurarea surselor de bani pentru finanţarea diverselor 
organizaţii ce încurajează anarhia, promovarea ideilor antisistem, pedepsirea societăţii pentru 
izolarea socială, mergând până la aşa numită infracţionalitate de entertainment  

Este evident faptul că societatea doreşte diminuarea acestor conduite, datorită consecinţelor 
negative pe care le are asupra sa (pagube materiale, vătămări corporale, suferinţe fizice şi 
morale) în acest sens fiind adoptate diferite măsuri: de la sancţiuni pecuniare şi restricţionări de 
drepturi până la pedepse privative de libertate. Însă, în ciuda eforturilor societăţii, prin 
implementarea diverselor mecanisme juridice, acest fenomen antisocial cunoaşte o cronicizare 
iar la acest moment se poate afirma că societatea trebuie să se adapteze şi să convieţuiască alături 
de acest fenomen. 

Sunt cunoscute eforturile făcute de oamenii de ştiinţă pe parcursul timpului în vederea 
identificării trigger-ilor comportamentului infracţional, fiind unanim admisă în comunitatea 
ştiinţifică, şi nu numai, ideea că aceştia sunt de natură biologică, psihologică, socială şi 
economică, de cele mai multe ori în spatele conduitei infracţionale stând combinaţii ale acestor 
factori. Toate aceste eforturi ştiinţifice au fost făcute din dorinţa de a identifica existenţa unor 
tipare infracţionale şi a le contracara în vederea asigurării unei evoluţii armonioase a societăţii. 

În peisajul global infracţional România ocupă un loc în a doua jumătate a clasamentului1 
fapt care, la primă vedere ne-ar determina să concluzionăm că aceste cifre sunt încurajatoare 
însă, prin raportare la datele furnizate de Eurostat2 trebuie să recunoaştem că aceasta s-a datorat 
într-o măsură considerabilă şi exportului de criminalitate, persoanele cu conduită ilicită alegând 
zone mai atractive din considerente de ordin economic. 

Acest export de criminalitate a generat implicit, pe anumite paliere, o scădere a 
criminalităţii în ţara noastră, însă având în vedere efectele Legii nr. 169/2017, privind recursul 
compensatoriu, urmare a devansării termenului de eliberare prin considerarea ca executate a 36 
de zile de deţinere la 30 de zile de deţinere în condiţii necorespunzătoare, un număr mare de 
deţinuţi au devenit propozabili pentru a fi discutaţi în comisiile de liberare condiţionată (astfel 

                                                            
1 A se vedea: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Archive:Crime_statistics/ro şi 

http://www.descopera.ro/dnews/12451353-harta-criminalitatii-la-nivel-european-regiunea-din-romania-care-iese-di
n-tipare-foto) 

2 A se vedea: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 
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numai la nivelul centrelor de deţinere din Târgu Ocna care însumează un număr de aproximativ 
400 de persoane, urmare a intrării în vigoare a acestui act normativ în jur de 100 de persoane 
private de libertate au intrat în perioada 24.10-27.10.2017 în dezbaterile comisiei de liberare 
condiţionată dintre aceştia fiind eliberaţi un număr de aproximativ 70 de persoane). Fără a aduce 
în discuţie oportunitatea adoptării actului normativ în discuţie, în mod raţional, ne putem aştepta 
la o creştere bruscă a criminalităţii. Această concluzie se impune cu atât mai mult cu cât un 
procent de 60-70% din persoanele eliberate sunt infractori recidivişti ce au mai beneficiat de 
privilegiile liberării condiţionate, faptele săvârşite în trecut încadrându-se în mare lor majoritate 
în categoria infracţiunilor contra persoanei şi patrimoniului. Deloc de neglijat este şi aspectul că 
un procent considerabil dintre cei liberaţi sunt persoane care au comis faptele de natură penală 
în timpul minorităţii. 

În ceea ce priveşte această categorie de infractori s-a constatat că în intervalul 2011-2015 
un număr de aproximativ 20.000 de minori au fost trimişi în judecată3 aspect de natură să ne 
conducă la concluzia că minorii reprezintă un grup problemă. Ratele tot mai ridicate ale 
delincvenţei juvenile reprezintă o mare problemă în societatea modernă.  

Privind din perspectiva soluţiilor ce pot fi adoptate se impune a fi precizat că pe lângă aceste 
măsuri punitive (măsuri educative privative/neprivative de libertate), care se aplică după ce un 
minor a săvârşit fapta de natură penală, este utilă şi implementarea unor măsuri profilactive de 
natură să descurajeze sau chiar să înlăture fenomenul infracţional juvenil. Este imposibilă 
dezvoltarea de programe de prevenire eficiente fără înţelegerea motivelor care stau în calea 
implicării juvenile în activitatea criminală.  

Pentru a stabili modalităţile optime de contracarare a acestui flagel apreciez că se impune 
identificarea contextului socio-economic care facilitează accesul minorilor pe tărâmul 
infracţional: 

 
1. Familiile dezorganizate (respectiv cele în care părinţii sunt consumatori de alcool, 

părinţii divorţaţi, relaţii conjugale tensionate, control parental inadecvat), minori ai căror părinţii 
sunt plecaţi la muncă în străinătate, fiind lăsaţi în grija bunicilor sau rudelor, persoane care 
manifestă un grad scăzut de implicare în formarea minorului. Aceasta reprezintă principala 
cauză a implicării minorilor în fapte de natură penală având în vedere că supravegherea şi 
îndrumarea părinţilor reprezintă un factor-cheie al auto-cultivării adolescentului. Un adolescent 
adoptă valori morale şi etice de la părinţii săi şi de la alţi membri ai familiei. Este de la sine 
înţeles că familia joacă un rol vital în modelarea comportamentului unui adolescent şi în 
formarea personalităţii sale. Cu toate acestea, adolescenţii devin violenţi sau prezintă semne de 
delincvenţă juvenilă doar atunci când se confruntă cu perturbări la domiciliu. Familiile 
destrămate, tulburate sau cu relaţii proaste pot determina minorul să se îndepărteze şi să devină 
violent. De asemenea, părinţii singuri sunt deseori ocupaţi pentru a asigura cele necesare 
traiului, prin urmare nu reuşesc să-şi petreacă timpul cu copiii lor. Acest lucru determină 
adolescenţii să caute atenţia celorlalţi, în special a colegilor lor. Importanţa armoniei familiale 
este îndeobşte recunoscută. 

 
2. Consumul de alcool şi substanţe stupefiante. Când adolescenţii nu au nicio comunicare 

cu părinţii sau cu membrii familiei, aceştia îşi pot pierde sentimentul de siguranţă, unitate şi că 
sunt înţeleşi, ceea ce poate scădea în cele din urmă stima de sine sau încrederea în sine. Odată 

                                                            
3 A se vedea: https://cristidanilet.wordpress.com/2016/03/27/statistici-2011-2015-delincventa-juvenila/ 
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ce simt că îşi pierd individualitatea, aceştia au tendinţa de a face lucruri pe care nu ar trebui să 
le facă pentru a-şi spori încrederea în sine. Astfel, adolescenţii îşi urmăresc orbeşte colegii şi 
prietenii lor şi adoptă stilurile de viaţă nesănătoase pentru a arăta bine în ochii acestora şi pentru 
a le câştiga încrederea. 

 
3. Afilierea minorilor la grupurile antisociale. Familia ca instituţie socială suferă în 

prezent modificări substanţiale; forma sa se diversifică, de exemplu, prin creşterea numărului 
de familii monoparentale şi a uniunilor non maritale. Absenţa taţilor în multe familii cu venituri 
mici poate determina băieţii să caute modele de masculinitate în grupuri de delincvenţi şi de 
colegi. Aceste grupuri care substituie rolul familiei, definesc rolurile masculine şi determină 
minorii să adopte diverse conduite precum cruzimea, forţa, agresivitatea şi anxietatea. 
Adolescenţii din familiile cu venituri mici se simt deseori excluşi. Pentru a-şi creşte stima de 
sine şi pentru a-şi îmbunătăţi statutul, ei pot alege să se alăture unui grup de minori delincvenţi 
întrucât aceste grupuri oferă oportunităţi egale tuturor, diferenţiindu-se în mod favorabil de 
şcoală şi de familie, unde poziţiile de autoritate sunt ocupate doar de adulţi. 

 
4. Influenţa negativă a mass-media. Televiziunea şi filmele au popularizat „cultul eroilor”, 

care promovează dreptatea prin eliminarea fizică a duşmanilor. De asemenea, în căutarea 
audienţei realizatorii de programe tv promovează ştirile agresive, obscenitatea, violenţa, non 
valorile, falsele modele comportamentale.  Mulţi cercetători au concluzionat că tinerii care 
urmăresc violenţa tind să se comporte mai agresiv sau violent, în special când sunt provocaţi. 
Trăind permanent cu sentimentul unei agresiuni potenţiale, minorii nu numai că devin mai 
stresaţi, mai irascibili, dar se şi pregătesc să răspundă cu violenţă, în legitimă apărare, la un 
eventual atac. Prin aceasta, comportamentul violent se insinuează în imaginaţia individului care 
se îndreptăţeşte să-l folosească pentru a preîntâmpina riscul. Aşadar, minorii percep această 
agresivitate ca pe o componentă legitimă şi implicită a instituţiilor sociale, iar dacă lumea în 
care trăim este una violentă, violenţa devine mijloc şi necesitate. 

Orientările Naţiunilor Unite pentru prevenirea delincvenţei juvenile - Orientările de la 
Riyadh4, oferă mai multe niveluri de implementare a măsurilor de prevenire a delincvenţei 
juvenile. 

Primul nivel de prevenire, ca măsură generală, este de a promova justiţia socială şi 
egalitatea de şanse, care, la rândul lor, contribuie la eliminarea cauzelor profunde ale 
criminalităţii, cum ar fi sărăcia şi alte forme de marginalizare; al doilea nivel de prevenire, îl 
constă în măsuri de ajutor pentru copiii aparţinând unor grupuri cu risc sporit, cum ar fi cei ai 
căror părinţi întâmpină dificultăţi deosebite sau care îşi neglijează responsabilităţile părinteşti; 
al treilea nivel de prevenire, include măsuri de evitare a contactului inutil cu sistemul judiciar 
formal, precum şi măsuri de prevenire a infracţiunilor repetate. 

Dacă referitor la prima categorie de măsuri, aplicabilitatea acestora presupune reeditarea 
drepturilor reglementate prin Convenţia Drepturilor Copilului, în ceea ce priveşte cel de-al 
doilea nivel de prevenire, acesta se bazează pe conceptul responsabilităţii primare a familiei 
pentru asigurarea bunăstării, creşterii şi educării minorului, consolidându-se astfel obligaţia 
statelor semnatare ale convenţiei de a asista familiile în îndeplinirea acestui rol şi de a interveni 
prompt în situaţia în care părinţii nu mai sunt în stare să-şi exercite aceste responsabilităţi. 

                                                            
4 https://www.crin.org/en/docs/resources/publications/hrbap/IHCRC/UnitedNationsGuidelinesforthePreventiono 

fJuvenileDelinquency.pdf 
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Această sarcină presupune efortul conjugat al specialiştilor din domeniul justiţiei juvenile dar şi 
al celor din cadrul instituţiilor publice cu responsabilităţi în domeniul protecţiei drepturilor 
copiilor. În acest sens apreciem că se impune identificarea familiilor-problemă şi consilierea 
acestora mergându-se până la folosirea celorlalte mijloace legale (decăderea din drepturile 
părinteşti şi plasamentul minorului) în vederea asigurării respectării principiului interesului 
superior al copilului. Totodată, organele din cadrul sistemului de ordine publică trebuie să 
manifeste exigenţă maximă în privinţa situaţiilor de comercializare către minori a alcoolului şi 
să comunice autorităţilor care au ca atribuţii protejarea drepturilor copilului situaţiile în care au 
depistat minori care au consumat alcool. De asemenea, în vederea identificării familiilor 
problemă este necesară o conlucrare apropiată între instituţiile de învăţământ şi direcţiile 
judeţene de protecţie a copilului. 

În ceea ce priveşte mass media, se impune ca instituţiile ce au în supraveghere acest 
domeniu să intervină ferm în situaţii în care există derapaje de la limitele normalului având în 
vedere că această escaladare a promovării agresivităţii şi violenţei în mass-media audio-vizuală 
a avut la bază şi timiditatea şi permisivitatea manifestată de organismele de control. 

Referitor la cel de-al treilea nivel de prevenire, respectiv împiedicarea recidivismului 
minorilor, primele măsuri în vederea implementării au fost făcute prin regândirea sistemului 
educaţional al infractorilor minori şi prin instituirea măsurilor educative neprivative de libertate 
sub supravegherea serviciilor de probaţiune. Însă, subfinanţarea acestor activităţi împiedică 
desfăşurarea în condiţii optime a procesului de supraveghere şi îndrumare a minorilor. De 
asemenea, apreciez că se impune dezvoltarea de programe ce au ca scop formarea abilităţilor 
minorilor pentru a facilita accesul acestora la piaţa muncii. 

Nu în ultimul rând trebuie punctat că multe din măsurile preventive nu au dat efectul pe 
care se aşteptau să le dea, mai ales în lupta cu fenomenul aderării adolescenţilor la grupurile de 
tineri. Delincvenţa juvenilă este adesea în mod eronat considerată a fi un fenomen individual, 
iar aspectul grupului este aproape ignorat. Cu toate acestea, actele delincvente sunt comise în 
cea mai mare parte de adolescenţi din grup, astfel încât munca preventivă nu trebuie să ţină cont 
numai de psihologia individului ci şi de dinamica grupului. 

Intervenţiile cele mai eficiente sunt cele care separă adolescenţii cu riscuri de grupurile 
antisociale la care au aparţinut, fiind plasaţi în schimb în grupurile prosociale, dar şi 
îmbunătăţirea mediului familial prin formarea părinţilor de a adopta o conduită parentală 
adecvată,  acesta din urmă fiind un factor major al delincvenţei juvenile. 
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Rezumat 
Scopul acestei lucrări este acela de a sublinia rolul educaţiei ca factor de protecţie pentru 

prevenirea delincvenţei juvenile. Cercetarea noastră a fost realizată pe 173 de minori şi tineri delincvenţi, 
internaţi cu o măsură custodială, într-un centru educativ din partea de Vest a României, centru care este 
subordonat Ministerului de Justiţie. Studiul a arătat că nivelul scăzut de educaţie al tinerilor poate fi 
motivul semnificativ pentru participarea lor la săvârşirea unei noi infracţiune. Mediul de provenienţă, 
familia şi nivelul de educaţie, reprezintă factori de risc şi deopotrivă de protecţie care pot favoriza sau 
dimpotrivă reduce riscul de adoptare a unui comportament infracţional. Fără a avea propriile 
perspective de viaţă şi mecanisme defensive, minorii şi tinerii adoptă modele pe care le regăsesc în 
anturajul lor. Studiul reliefează şi influenţa pe care o are familia asupra comportamentelor acestora. 

 
Cuvinte cheie: educaţie; factori protectivi; tineri; delincvenţă;  centru educativ. 
 
Introducere 
Faptele care contravin legilor ce guvernează relaţiile dintre oameni, precum şi dintre 

oameni şi instituţii, sunt considerate infracţiuni (crime în sistemul anglofon) şi categorisite şi 
penalizate în funcţie de gravitatea lor, de condiţia persoanei care comite fapta, precum şi de 
circumstanţele date. Când astfel de fapte sunt comise de copii, ele intră în ceea ce numim 
delincvenţa juvenilă, iar penalizarea lor tine de severitatea faptei, vârsta copilului precum şi 
anumite criterii relevante pentru nivelul de dezvoltare a copilului, luat în considerare în stabilirea 
gradului lui de responsabilitate în momentul comiterii faptei. În România, delincvenţa juvenilă 
este incriminată prin Codul Penal şi Codul de Proceduri Penale, completate cu reglementări 
legale specifice domeniului protecţiei copilului. Sancţiunile aplicate copiilor de către instanţele 
de judecată  sunt exclusiv măsuri educative (conform noului Cod Penal şi de Proceduri, intrate 
în vigoare  începând cu februarie 2014).  

În această lucrare ne propunem să evidenţiem rolul educaţiei ca factor de protecţie pentru 
prevenirea delincvenţei juvenile axându-ne pe minorii şi tinerii sancţionaţi cu măsura educativă 
a internării într-un centru educativ din România.  

Şcoala va aduce copilului oportunităţile de a se întâlni cu colegii şi şansa de a spori stima 
de sine şi abilităţile cognitive bazate pe confruntarea cu sarcinile şcolii şi compararea cu 
performanţele colegilor. Şcoala devine cea mai importantă resursă pentru dezvoltarea 
cunoştinţelor, aptitudinilor şi capitalului social pentru copilul internat în centru educativ 
(Coleman, 1993; Almedon, Glandon, 2006). Toate acestea sunt aspecte care sprijină rezilienţa 
educaţională (Johnson, Wiechelt, 2004) promovate de mediul şcolii. În adolescenţă copilul este 
gata să stabilească noi afilieri şi să dezvolte relaţii mai strânse cu alţi adolescenţi, adesea 
implicaţi în diferite grupuri. Participarea în cadrul noilor grupuri şi noile relaţii duce la noi 
experienţe care, la rândul lor, pot spori dezvoltarea sănătoasă sau, pe de altă parte, pot pune în 
pericol evoluţia sănătoasă anterioară. În timpul adolescenţei, viaţa socială şi emoţională a 
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copilului lasă mai mult spaţiu pentru relaţii în afara familiei. Părinţii şi familia ar trebui să 
continue să susţină şi să ofere orientarea noilor relaţii ale copilului în afara familiei (Collins, 
Maccoby, Steinberg, Hetherington, Bornstein, 2000). În acest fel, copiii din familii cu probleme 
continuă şi sfârşesc foarte mult în cadrul relaţiilor dificile din afara familiei. În timpul 
adolescenţei şcoala este o resursă de rezilienţă pentru copil. Oferind relaţii şi experienţe, şcoala 
devine mai importantă în dezvoltarea identităţii copilului internat în centru educativ (Jonhson, 
Wiechelt, 2004). Crearea unei identităţi sănătoase include planurile copilului pentru viitor, după 
ieşirea din centrul educativ. În acest moment, profesorii din şcoală ocupă cel mai important rol, 
iar rolul părinţilor se estompează foarte des în comparaţie cu rolurile cadrelor didactice, în 
special pentru minorii şi tinerii privaţi de libertate. În acest mediu închis, vizitele părinţilor nu 
sunt foarte dese iar persoanele cu care tinerii se întâlnesc în fiecare zi, sunt cadrele didactice. 

 
Descrierea problemei 
În ciuda sau poate chiar datorită progresului tehnologic impresionant cunoscut de societatea 

noastră, care a modificat chiar calitatea relaţiilor sociale şi familiale, probabilitatea ca 
adolescenţii să participe la activităţile riscante, sporind astfel posibilitatea unor consecinţe 
negative, este mai mare (Tomiţă, 2014, p. 73). 

Bazându-ne pe statisticile interne ale Adminstraţiei Naţionale a Penitenciarelor care ne 
arată existenţa unui procent de 75-80% din copiii internaţi în centrele educative, care se regăsesc 
ulterior în închisorile pentru adulţi  ne impune luarea în considerare a rezilienţei acestei categorii 
de copii şi tineri vulnerabili. Rezilienţa, descrisă ca şi capacitate de a face faţă situaţiilor 
epuizante de stres, traumatizante poate, şi de a continua o dezvoltare sănătoasă, a intrat în atenţia 
cercetătorilor pentru prima dată, în anii ‘70.  „Rezilienţa este un fenomen manifestat de către 
tinerii care evoluează favorabil, deşi au trăit o formă de stres, care pe populaţia generală, este 
recunoscută ca producând un risc serios de apariţie a unor consecinţe nefavorabile.” (Rutter, 
1993). 

Numeroase cercetări, făcute din variate perspective teoretice, sistematizează factorii consti-
tutivi ai rezilienţei unui copil (Johnson, Wiechelt, 2004; Masten, 1994; Ionescu, 2013) astfel:  

 să ai părinţi cu bune calităţi parentale, eficienţi ca părinţi; 
 să ai conexiuni bune cu alţi adulţi competenţi; 
 să fii interesant ca persoană pentru alţi oameni, mai ales adulţi care să fie gata să-ţi acorde 

atenţie; 
 să ai deprinderi intelectuale bune; 
 să ai înclinaţii sau talente în anumite domenii, valori pe care ţi le-ai însuşit singur şi 

împreună cu ceilalţi; 
 să ai sentimentul eficienţei, al valorii personale, al încrederii şi speranţei; 

 să ai credinţa religioasă sau să ai relaţii de afiliere, raliere; 
 să fii securizat din punct de vedere socioeconomic; 
 să beneficiezi de o şcoală bună şi alte facilităţi comunitare; 
 să fii norocos. 
Prin urmare, elementele rezilienţei unui copil pot să se manifeste salvator: la nivelul 

persoanei/copilul, în interacţiunea cu adulţi competenţi şi disponibili şi/sau în mediul de 
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existenţă al copilului. Configuraţia elementelor salvatoare este întotdeauna unică şi irepetabilă. 
Această unicitate a manifestării rezilienţei se poate remarca chiar şi în cazul unuia şi al aceluiaşi 
copil, căci rezilienţa nu este o trăsătură permanentă, imuabilă a persoanei ci este una 
circumstanţială. Un copil poate fi rezilient faţă de un anumit tip de stres dar poate fi doborât 
într-un alt moment, de o altă situaţie ce implică stres. Un element comun rezilienţei oricărui 
copil este prezenţa unei persoane de încredere în viaţa sa (Manciaux, 2001). 

Michael Rutter (1993) insistă pe existenţa unor factori genetici care se asociază cu rezilienţa 
persoanei. Majoritatea cercetătorilor realizate de acesta, menţionează un procent de 20-25% de 
copii rezilienţi, capabili să-şi continue dezvoltarea sănătoasă în ciuda numeroşilor factori de 
stres cu care se confruntă pe perioada copilăriei sau, în cazul nostru, pe perioada internării în 
centrul educativ. 

Aşadar observaţia empirică, în baza statisticilor interne, făcute de către reprezentanţii ANP 
ne-a obligat la examinarea situaţiei copiilor privaţi de libertate din perspectiva educaţiei ca 
factor protectiv pentru rezilienţa tinerilor delincvenţi. 

 
Metodologia cercetării 
Cercetarea s-a realizat la unul din cele două centre educative din România, unde au fost 

evaluaţi 173 de minori şi tineri (163 băieţi şi 10 fete) internaţi în acel moment în centru.  
Datele demografice care descriu lotul cercetat sunt: 173 de minori şi tineri, 163 de băieţi 

(94%) şi 10 fete (6%), cu vârste între 15 şi 23 de ani (M=17,3); nivelul de şcolarizare între 1 şi 
10 clase (M=5,8).  

 

 
 

Figura 1. Vârsta lotului cercetat 
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Figura 2: Nivel de educaţie 
 
Minorii şi tinerii cu un nivel de educaţie mediu sau peste mediu trec mai uşor atât peste 

traumele din copilăria timpurie, cât şi peste şocul internării în centru educativ.   
Pentru realizarea cercetării a fost folosit „Instrumentul de evaluare a rezilienţei copiilor şi 

tinerilor” (CYRM) - 28 este conceput ca un instrument de screening pentru a explora resursele 
(individuale, relaţionale, comunitare  şi culturale) pentru tineri în vârstă de 9-23 ani, care ar 
putea contribui la dezvoltarea rezilienţei lor. CYRM este structurat în patru părţi (despre sine, 
despre familie, despre comunitatea în care trăieşte tânărul şi despre relaţiile cu ceilalţi) împărţite 
în 28 de întrebări cu răspunsuri de tip scală Likert (Lienberberg, Ungar, Vijver, 2011). 

 
Rezultate 
În urma analizei realizate pe baza instrumentului aplicat, rezilienţa minorilor şi tinerilor din 

centru educativ este legată de: sănătatea proprie (Pearson=0, 493; p= 0,00), nivel de educaţie 
(Pearson= 0,439; p= 0,001), disponibilitatea unui sprijin la nevoie (pearson=0,371; p= 0,006), 
reţeaua socială disponibilă (ataşamente şi afilieri) (pearson= 0,368; p=0,007), primii ani de viaţă 
petrecuţi fără probleme (pearson= 0,340;  p=0,013), aşteptările părinţilor (pearson=0,305; 
p=0,026).  

Cei mai semnificativi factori de risc, care împiedică dezvoltarea rezilientă a copiilor sunt: 
boala mentală a copilului/tânărului (pearson= -0, 0,371; p=0,006); şomajul părinţilor 
(pearson=0,366; p=0,007); boala fizică în familie (pearson=0,294; p=0,033). 

Alături de familie, şcoala este un factor de control social foarte important, care contribuie, 
atât prin volumul de cunoştinţe, cât şi prin apropierea pe care trebuie să o ofere cadrele didactice, 
dar şi colegii de clasă, la procesul de socializare al copilului. Dezinteresul faţă de şcoală, 
frecventarea redusă sau abandonul şcolar pot fi factori generatori ai unor comportamente 
delincvente. Absenţa şcolară sau abandonul şcolar pot avea consecinţe pe termen lung, în arealul 
socio-profesional - lipsa unei specializări, indiferent de domeniu, poate crea dificultăţi în găsirea 
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unui loc de muncă, astfel crescând numărul şomerilor, dar şi a celor care nu mai primesc un 
astfel de ajutor social.  

Pe de altă parte, mediul şcolar aduce copilului un spaţiu spiritual de securitate prin noi 
relaţii cu adulţi competenţi şi afilieri la grupuri de colegi. Toate aceste aspecte sunt părţi ale 
rezilienţei copilului care, la rândul său, îl susţin pe copil în confruntările cu situaţiile stresante. 
Rezilienţa actuală a copilului, la care şcoala contribuie în cel mai înalt nivel, încurajează 
procesul de vindecare al copilului traumatizat prin privarea de libertate. 

Tinerii cu un nivel de educaţie ridicat au un comportament adecvat în centrul educativ şi 
sunt adesea recompensaţi de către profesioniştii din centru. Nivelul de educaţie influenţează în 
mod pozitiv comportamentul tinerilor din centru.  

Şcolile şi alte organizaţii comunitare şi familiile pot oferi mai multe oportunităţi de 
participare a tinerilor la luarea deciziilor, la locul de muncă şi la alte activităţi semnificative. 
Fiecare tânăr trebuie să devină ataşat, să aparţină, să conteze, să facă o diferenţă în comunitatea 
sa. De aceea, un copil care nu primeşte prea multă atenţie de la părinţi poate avea dificultăţi în 
paşii de a dobândi cunoştinţe şi de a dezvolta abilităţile de vârstă, cu repercusiuni în succesul 
procesului de integrare şi viaţa şcolară ulterioară (Pânzaru, Tomiţă, 2013, p. 27). 

Centrele Educative vin în sprijinul minorilor şi tinerilor prin activităţile educaţionale com-
plexe, asistenţă socială şi programe de reabilitare socială şi îşi propun ca finalitate a activităţilor 
desfăşurate următoarele: 

- formarea capacităţii de a reflecta asupra lumii, de a rezolva probleme pe baza  relaţionării 
cunoştinţelor dobândite; 

- valorizarea propriilor exemple în scopul reabilitării şi reintegrării sociale; 
- dezvoltarea capacităţii de integrare activă în grupuri diferite: familie, mediu profesional, 

prieteni etc. 
- dezvoltarea competenţelor funcţionale esenţiale pentru reuşita şcolară:   
- comunicare, gândire critică, luarea deciziilor; 
- formarea autonomiei personale. 
Promovarea competenţelor copilului şi facilitarea contactelor constructive şi a prieteniei 

sunt aspecte importante prin care instituţia vizează promovarea rezilienţei copilului. De 
asemenea, se recomandă să se sprijine şi să se consolideze legăturile cu familia şi în afara 
comunităţii pentru a promova interesul superior al tinerilor şi a familiilor acestora, asigurându-se 
că resursele educaţionale, morale şi spirituale sunt în linie directă cu nevoile lor specifice 
(Tomiţă, Goian, 2009, p. 104). 

 
Discuţii şi concluzii 
„O întrebare critică ce se impune este ce poate face societatea pentru a respecta în cel mai 

înalt grad interesul superior al copilului ?” (Sempek, Woody, 2010, p.437) 
Este timpul ca societatea să ia în atenţie categoria vulnerabilă a acestor copii prin 

desfăşurarea unor programe de informare asupra consecinţelor pe care le are comiterea unor 
infracţiuni de către minori în cadrul şcolilor, pornind de la clasele primare şi până la liceu. O 
altă alternativă ar putea fi organizarea unor întâlniri comunitare, la care să participe atât minorii, 
cât şi părinţii, în care să se expună situaţia delincvenţei juvenile, sancţiunile, dar şi modurile de 
prevenire ale acesteia. 

Înainte de a fi închişi, aceşti copii au fost membri ai unor familii în care violenţa, sărăcia şi 
variatele disfuncţionalităţi au fost regula cotidianului în care au trăit. Implicarea mai activă a 
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familiilor în viaţa minorilor, atât în ceea ce priveşte viaţa lor de acasă, cât şi în viaţa socială - 
relativ la selecţia prietenilor, anturajul, modul de petrecere a timpului liber etc. 

Aşa cum arată literatura de specialitate, delincvenţa se însoţeşte adeseori cu prezenţa unor 
tulburări psihice. Totuşi, în aceste centre nu există psihiatru în mod oficial. Există însă asistenţi 
sociali şi psihologi care se confruntă cu mai mult sau mai puţină eficienţă cu agresivitatea şi 
autoagresiunile (comportamente de automutilare şi tentative de suicid) acestor copii. Explicaţia 
comună, aceea a retardului mental, este mult prea simplistă.  

Sistemul de educaţie reprezintă singura soluţie viabilă pentru ieşirea din marasmul existen-
ţial căruia par predestinaţi prin apartenenţa la familii cu eşec social precum şi prin propriul 
abandon şcolar şi incluziunea în grupuri de tineri cu comportamente deviante. Inabilitatea 
reflectivă este probabil în mare parte responsabilă pentru comportamentul delincvent. Antre-
narea reflecţiei apare ca o nevoie acută în rândurile acestor tineri. Participarea la diferite evaluări 
(chestionare, interviuri etc.) reprezintă un bun exerciţiu care ar necesita utilizări mai frecvente.  

Privarea de libertate - internarea într-un centru educativ are o bază educaţională profundă, 
care, printr-o cunoaştere mai puternică a caracteristicilor psihosociale ale minorilor, ca pro-
grame integrate şi măsuri recuperatorii individualizate, poate duce la redresarea comporta-
mentală şi, în acest fel, a sancţiunii penale aplicate. 

Cercetarea de faţă evidenţiază posibilităţile de evoluţie rezilientă a acestor tineri şi a nevoii 
unor programe de asistare a rezilienţei lor, bazate pe factorii protectivi şi pe avantajele vârstei. 

Pilonul de bază al reeducării acestor tineri se află în completarea studiilor, cel puţin la 
nivelul şcolii primare, şi orientarea spre deprinderea unei profesii, astfel încât cei care acuză 
lipsurile materiale drept cauză a delincvenţei să-şi poată câştiga existenţa prin muncă. 
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Rezumat 
Tema abordată prezintă o importanţă aparte în contextul în care activitatea infracţională privind 

tehnologia informaţiei este într-o continuă creştere şi poate fi plasată cu dificultate sub control efectiv 
datorită extinderii şi evoluţiei din ce în ce mai rapide a acestui domeniu. Lucrarea defineşte, mai întâi, 
noţiunea de infracţionalitate informatică. Se prezintă, apoi, cadrul legislativ privind infracţionalitatea 
informatică existent atât la nivelul Consiliului Europei, cât şi la nivelul Uniunii Europene. Ultima parte 
a acestui articol vizează noutăţile legislative comunitare, care au în vedere protecţia datelor cu caracter 
personal. Studiul realizat apare, astfel, ca fiind util în ceea ce priveşte transpunerea adecvată şi aplicarea 
efectivă a actelor normative în materie de către statele membre ale Consiliului Europei şi ale Uniunii 
Europene. Subiectul dezbătut este de mare actualitate, deoarece la nivel european, şi nu numai, se pune 
tot mai mult accent pe necesitatea unui echilibru între protecţia datelor cu caracter personal şi libertatea 
de circulaţie a informaţiilor necesare activităţii de investigare şi sancţionare a infracţiunilor grave.  

 
Cuvinte-cheie: infracţionalitate informatică; legislaţie europeană; date cu caracter personal. 
 
I. Consideraţii introductive 
Criminalitatea informatică reprezintă un domeniu foarte vast, a cărei importanţă devine din 

ce în ce mai mare datorită extinderii foarte rapide a fenomenului infracţional în acest domeniu. 
Analiza noastră are în vedere, în prima parte, cadrul legislativ în materie atât la nivelul 

Consiliului Europei, cât şi al Uniunii Europene. 
În cea de-a doua parte a expunerii se pune accent pe protecţia datelor cu caracter personal, 

aşa cum acestea au fost reglementate prin actele normative comunitare relativ recent adoptate. 
În acest sens, se face referire la noutăţile legislative aduse în domeniu şi efectele pe care acestea 
le pot produce prin transpunerea lor în sistemul juridic al statelor membre ale Uniunii Europene.  

 
II. Conceptul de infracţionalitate informatică 
Infracţionalitatea informatică, în sens larg, vizează toate faptele penale comise în aria 

tehnologiei informaţiei [1]. Domeniul supus analizei poate fi în permanenţă explorat datorită 
unei dinamici foarte mari de dezvoltare. În sens restrâns, infracţiunea informatică reprezintă 
„orice infracţiune î care făptuitorul interferează, fără autorizare, cu procesele de prelucrare 
automată a datelor” [2]. 

Evoluţia foarte rapidă şi perfecţionarea modului de săvârşire a infracţiunilor specifice, 
precum şi caracterul tehnic al domeniului au determinat multiple dificultăţi în activitatea de 
prevenire, descoperire şi tragere la răspundere a infractorilor. 

Modul complex, divers şi facil de operare a crescut din ce în ce mai mult gravitatea şi 
importanţa tuturor faptelor cu caracter penal din sfera informatică, care, datorită lumilor virtuale 
în care se comit, au dobândit un accentuat caracter transfrontalier. 
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III. Cadrul legislativ european privind infracţionalitatea informatică şi protecţia 
datelor cu caracter personal 

1. Legislaţia specifică de la nivelul Consiliului Europei. De-a lungul timpului, Consiliul 
Europei a elaborat o serie de reglementări care vizează, în mod direct sau indirect, sistemul 
informaţional. Cea mai importantă, în acest sens, este Convenţia Consiliului Europei privind 
criminalitatea informatică [3], care defineşte, în primul capitol, o serie de termeni specifici 
domeniului: sistem informatic; date informatice; furnizor de servicii; date referitoare la trafic.  

Capitolul al doilea vizează măsurile care trebuie luate la nivel naţional, în sensul 
incriminării de către state a unor fapte penale caracteristice ariei informaţionale. Astfel, un prim 
titlu consacră infracţiunile împotriva confidenţialităţii, integrităţii şi disponibilităţii datelor şi 
sistemelor informatice: accesarea ilegală şi interceptarea ilegală a unui sistem informatic; 
afectarea integrităţii datelor; afectarea integrităţii sistemului; abuzurile asupra dispozitivelor. Al 
doilea titlu defineşte infracţiunile informatice: falsificarea informatică şi frauda informatică. 
Se enumeră, apoi, infracţiunile referitoare la pornografia infantilă. Într-un titlu distinct se 
explică şi conţinutul infracţiunilor ce reprezintă atingerile aduse proprietăţii intelectuale şi 
drepturilor conexe, atunci când astfel de acte sunt comise deliberat, la scară comercială şi prin 
intermediul unui sistem informatic.  

Este de remarcat şi faptul că se incriminează, ca infracţiune, orice complicitate la comiterea 
uneia dintre infracţiunile stabilite de Convenţie, săvârşite cu intenţie.  

De asemenea, este inclusă în categoria actelor infracţionale pentru care intervine răspun-
derea penală orice tentativă săvârşită cu intenţia comiterii uneia dintre infracţiunile următoare: 
interceptarea ilegală a unui sistem informatic; afectarea integrităţii datelor; afectarea integrităţii 
sistemului; falsificarea informatică şi frauda informatică; producerea de materiale pornografice 
având ca subiect copii, în vederea difuzării acestora prin intermediul unui sistem informatic; 
difuzarea sau transmiterea de materiale pornografice având ca subiect copii prin intermediul 
unui sistem informatic. 

Convenţia conferă statelor posibilitatea de a-şi rezerva dreptul de a nu impune răspunderea 
penală pentru infracţiunile comise în forma complicităţii sau tentativei, « cu condiţia ca alte 
recursuri eficiente să fie disponibile şi cu condiţia ca o astfel de rezervă să nu aducă atingere 
obligaţiilor internaţionale care incumbă acestei părţii în aplicarea instrumentelor internaţionale 
menţionate de convenţie ». 

Documentul cu caracter internaţional analizat prevede şi răspunderea persoanelor juridice 
pentru infracţiunile enunţate mai sus. 

Statele semnatare ale Convenţiei au obligaţia de a adopta măsuri legislative şi alte măsuri, 
pentru ca infracţiunile consacrate « să atragă sancţiuni efective, proporţionale şi convingătoare, 
care cuprind pedepse privative de libertate ». 

Secţiunea a doua a Convenţiei se referă la măsurile procedurale ce trebuie aplicate de state 
în scopul desfăşurării anchetelor sau procedurilor penale specifice. Acestea din urmă trebuie să 
fie supuse condiţiilor şi măsurilor de protecţie prevăzute în dreptul intern, care trebuie să asigure 
o protecţie adecvată a drepturilor şi a libertăţilor omului, în special a drepturilor stabilite prin 
actele adoptate la nivelul Consiliului Europei şi prin alte instrumente internaţionale aplicabile 
privind drepturile omului şi care trebuie să integreze principiul proporţionalităţii (art. 15  
alin. 1). 

Convenţia consacră principiile generale privind cooperarea internaţională şi extrădare. Mai 
sunt prevăzute regulile şi procedurile referitoare la cererile de asistenţă mutuală în absenţa 
acordurilor internaţionale aplicabile. 
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„Protocolul Adiţional la Convenţia privind criminalitatea informatică” privind 
incriminarea actelor de natură rasială şi xenofobă comise prin intermediul sistemelor 
informatice [4] reprezintă un act juridic ce defineşte, mai întâi, sintagma „material rasist şi 
xenofob”, după care incriminează o serie de fapte, considerate infracţiuni: distribuirea materia-
lelor rasiste şi xenofobe prin intermediul sistemelor informatice; ameninţarea, prin intermediul 
unui sistem informatic, cu săvârşirea unei infracţiuni grave, ameninţare bazată pe o motivaţie 
rasistă şi xenofobă; insulta având la bază o motivaţie rasistă şi xenofobă; distribuirea sau alte 
forme de punere la dispoziţia publicului, prin intermediul unui sistem informatic, a materialelor 
ce neagă, minimalizează în mod grosolan, aprobă ori justifică actele constitutive ale genocidului 
sau ale crimelor împotriva umanităţii. Sunt pedepsite, de asemenea, şi actele ce reprezintă 
complicitatea la comiterea oricăreia dintre infracţiunile prevăzute de acest protocol, cu intenţia 
ca o asemenea infracţiune să fie comisă. 

Trebuie menţionat şi faptul că fiecare parte la acest Protocol poate să îşi rezerve dreptul de 
a nu aplica, în totalitate sau în parte, dispoziţiile referitoare la infracţiunile enumerate anterior. 
În acest sens, România şi-a rezervat dreptul de a nu aplica dispoziţiile paragrafului 1 al art. 5 
din Protocol, privind insulta având la bază o motivaţie rasistă şi xenofobă.  

Un alt document cu caracter juridic adoptat în cadrul Consiliului Europei a fost Convenţia 
pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter 
personal, adoptată la Strasbourg, la 28 ianuarie 1981 [5]. Acest act juridic consacră, chiar în 
primul articol, scopul său: „a garanta pe teritoriul fiecărui stat parte, fiecărei persoane fizice [...], 
respectarea drepturilor şi libertăţilor sale fundamentale şi, în special, dreptul la viaţa privată, faţă 
de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal care îl privesc”. Actul internaţional 
examinat defineşte, de asemenea, o serie de expresii definitorii pentru prelucrarea automatizată 
a datelor cu caracter personal, precum: date cu caracter personal; fişier automatizat; prelu-
crarea automatizată; responsabil de fişier.  

Această convenţie se aplică fişierelor şi prelucrărilor automatizate de date cu caracter 
personal în sectorul public şi în sectorul privat. Nu se includ în această listă categoriile de fişiere 
automatizate de date supuse, potrivit dreptului intern, unor dispoziţii de protecţie a datelor. În 
acelaşi timp, orice stat poate să nu aplice Convenţia unei anumite categorii de fişiere 
automatizate de date cu caracter personal. În acest sens, România, prin Legea nr. 682/2001 de 
ratificare a acestui act, a făcut o declaraţie, prin care Convenţia nu se aplică prelucrărilor de date 
cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidenţă, atunci când: a) sunt efectuate în 
cadrul activităţilor din domeniul apărării naţionale şi siguranţei naţionale, desfăşurate în limitele 
şi cu restricţiile stabilite de lege; b) prelucrarea priveşte date obţinute din documente accesibile 
publicului, conform legii; c) sunt efectuate de către persoanele fizice exclusiv pentru uzul lor 
personal, dacă datele în cauză nu sunt destinate a fi dezvăluite”. 

În capitolul al doilea al Convenţiei sunt enunţate unele principii de bază privind protecţia 
datelor. Acestea se referă la: calitatea datelor; asigurarea securităţii acestora; categorii 
speciale de date, ce nu pot fi prelucrate în mod automat, cu excepţia cazului în care normele de 
drept intern prevăd garanţii adecvate; asigurarea securităţii datelor; garanţii complementare 
pentru persoana în cauză. 

Fiecare stat parte la Convenţie se angajează să stabilească sancţiuni şi căi de atac adecvate 
în cazul violării dispoziţiilor de drept intern care dau efect principiilor de bază pentru protecţia 
datelor.  

Următoarele capitole din Convenţie vizează: fluxul transfrontalier de date; cooperarea între 
părţi pentru punerea în practică a prezentei convenţii; crearea unui comitet consultativ, având 
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rolul de a aduce amendamente Convenţiei sau de a face propuneri în vederea facilitării sau ame-
liorării aplicării Convenţiei; clauze finale. Amendamente la prezenta convenţie pot fi propuse 
de către o parte, de către Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei sau de către comitetul 
consultativ. 

În acelaşi context, un act programatic important îl reprezintă Strategia Consiliului Europei 
privind guvernarea internetului 2016-2019 [6]. Aceasta reprezintă un instrument pluridisci-
plinar, care abordează probleme privind conţinuturile, serviciile şi aparatele conectate la 
internet, precum şi aspectele pertinente legate de infrastructură şi funcţionarea sa, ce pot avea 
incidenţă asupra drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale. 

Obiectivul general al Strategiei este acela de a se asigura că politicile publice privind inter-
netul sunt centrate pe oameni, ceea ce înseamnă că ele trebuie să respecte valorile fundamentale 
ale democraţiei, drepturile omului şi statul de drept. Obiectivele sale strategice sunt de a construi 
o democraţie online, de a asigura securitatea utilizatorilor de internet şi de a veghea la respec-
tarea şi protecţia drepturilor omului online. Pentru a îndeplini obiectivele enumerate anterior, 
Consiliul Europei urmăreşte întărirea şi dezvoltarea unor acţiuni comune şi a unor parteneriate 
cu organizaţiile internaţionale competente, sectorul privat, societatea civilă, cercetători, mediul 
universitar, precum şi cu alţi actori implicaţi în activităţi ce vizează internetul [7].  

 
2. Legislaţia de la nivelul Uniunii Europene privind protecţia datelor cu caracter 

personal. Vom analiza, în continuare, câteva dintre cele mai semnificative acte cu caracter 
normativ, ce au fost adoptate în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal la nivelul 
Uniunii Europene. 

Un prim document juridic în materie îl reprezintă Directiva nr. 46/1995 privind protecţia 
persoanelor fizice privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 
acestor date explică, în debutul său, anumiţi termeni şi sintagme ce sunt specifice domeniului 
informatic, precum: „date cu caracter personal”; „prelucrarea datelor cu caracter personal”; 
„sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal”; „persoana împuternicită de către operator”; 
„terţ”; „destinatar”; „consimţământul persoanei vizate”.  

Directiva supusă analizei se aplică prelucrării automate, în totalitate sau parţial, precum şi 
prelucrării neautomate a datelor cu caracter personal, conţinute sau care urmează să fie conţinute 
într-un sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal. Sunt enumerate, în mod restrictiv, şi 
cazurile care nu fac parte din domeniul de aplicare al acestui act normativ. 

În capitole distincte ale directivei se abordează o problematică variată referitoare la: 
principii privind calitatea datelor; criterii privind legitimitatea prelucrării datelor; categorii 
speciale de date supuse prelucrării; prelucrarea datelor cu caracter personal şi libertatea de 
exprimare; informaţii care se comunică persoanei vizate; dreptul unei persoane de a se opune 
prelucrării datelor cu caracter personal; confidenţialitatea şi securitatea prelucrărilor; 
notificarea; acţiuni în justiţie, răspundere şi sancţiuni; transferul datelor cu caracter personal 
către ţări terţe; coduri de conduită adoptate pentru buna aplicare a dispoziţiilor de drept intern 
adoptate de statele membre în temeiul acestei directive; autoritatea de supraveghere şi grupul de 
lucru pentru protecţia persoanelor în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal; 
măsuri de aplicare comunitare.  

Este de menţionat şi faptul că statele membre pot adopta măsuri legislative pentru a 
restrânge domeniul obligaţiilor şi drepturilor prevăzute în această directivă, dacă o astfel de 
restricţie constituie o măsură necesară pentru a proteja: securitatea statului; apărarea; siguranţa 
publică; prevenirea, investigarea, detectarea şi punerea sub urmărire a infracţiunilor sau a 
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încălcării eticii în cazul profesiunilor reglementate; un interes economic sau financiar important 
al unui stat membru sau al Uniunii Europene, inclusiv în domeniile monetar, bugetar şi fiscal; o 
funcţie de monitorizare, inspecţie sau de reglementare legată, chiar şi ocazional, de exercitarea 
autorităţii publice în cazurile menţionate de directivă; persoana vizată sau drepturile şi libertăţile 
altora. O altă restricţie a drepturilor consacrate în directivă se referă la situaţia în care statele 
membre, atunci când nu există în mod clar riscuri de încălcare a vieţii private a persoanei vizate, 
pot să restrângă printr-o măsură legislativă drepturile prevăzute la articolul 12 atunci când datele 
sunt prelucrate exclusiv în scopul cercetării ştiinţifice sau sunt stocate sub formă de date cu 
caracter personal o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară în scopul unic de realizare a 
statisticilor (art. 13 alin. 2). 

Statele membre trebuie să asigure protecţia drepturilor, în special a celor privind prelu-
crarea datelor cu caracter personal, pentru a asigura libera circulaţie a datelor cu caracter perso-
nal în cadrul Uniunii Europene. 

Fără să aducă atingere oricărei căi administrative de atac care poate fi prevăzută, statele 
membre ale Uniunii Europene sunt obligate să prevadă, printr-un act juridic normativ naţional 
de transpunere a directivei, dreptul oricărei persoane la o cale atac în justiţie în caz de încălcare 
a drepturilor garantate prin dreptul intern aplicabil prelucrării în cauză. 

În ceea ce priveşte răspunderea, statele membre trebuie să prevadă că orice persoană care 
a suferit prejudicii, ca urmare a unei prelucrări ilegale sau a oricărei acţiuni incompatibile cu 
dispoziţiile de drept intern adoptate în temeiul acestei directive, are dreptul să obţină reparaţii 
de la operator pentru prejudiciul suferit. În mod excepţional, operatorul poate fi exonerat de 
răspundere, total sau parţial dacă dovedeşte că nu îi este imputabilă fapta care a provocat 
prejudiciul (art. 23). 

În acelaşi sens, statele membre sunt obligate să stabilească sancţiunile care urmează să fie 
aplicate în cazul încălcării dispoziţiilor adoptate în temeiul directivei în discuţie. 

Directiva analizată se aplică serviciilor de telecomunicaţii non-publice şi ea a fost transpusă 
în dreptul român prin Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date [8]. 

Un alt act juridic semnificativ în domeniul examinat îl constituie Directiva nr. 97/66/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind prelucrarea datelor 
personale şi protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor [9], care transformă 
principiile stabilite de Directiva 95/46/CE, comentată anterior, în norme specifice pentru 
sectorul telecomunicaţiilor. 

Directiva 97/66/CE [10] a trebuit să fie adaptată la dezvoltarea tehnologiilor în domeniul 
serviciilor de comunicaţii electronice, pentru a putea asigura un nivel egal de protecţie a datelor 
personale şi confidenţialităţii utilizatorilor de servicii de comunicaţii electronice publice, 
indiferent de tehnologiile folosite. De aceea, directiva mai sus menţionată a fost înlocuită de 
Directiva nr. 2002/58/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 iulie 2002 
privind prelucrarea datelor personale şi protejarea confidenţialităţii în sectorul 
comunicaţiilor publice [11]. Aceasta din urmă a fost transpusă în legislaţia naţională prin Legea 
nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în 
sectorul comunicaţiilor electronice [12]. 

Directiva 2002/58/CE urmăreşte asigurarea dreptului la confidenţialitate a datelor 
personale. Astfel de date trebuie şterse sau făcute anonime, cu excepţia datelor necesare pentru 
facturare sau plăţi pentru interconectare, atunci când acestea nu mai sunt necesare în scopul 
transmiterii unei comunicări. Directiva stabileşte că, în anumite condiţii, statele membre pot 
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limita domeniul de aplicare al acestei reguli. Astfel, sunt determinate restricţiile necesare, 
impuse de garantarea siguranţei naţionale, apărare, siguranţă publică sau prevenirea, cercetarea, 
detectarea şi urmărirea penală a infracţiunilor sau a utilizării neautorizate a sistemelor de 
comunicaţii electronice. 

Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 
decembrie 2000 [13] vizează atât protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor 
cu caracter personal de către instituţiile şi organele comunitare, cât şi libera circulaţie a acestor 
date. Scopul acestuia este să se asigure atât o respectare efectivă a normelor privind protecţia 
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor, cât şi libera circulaţie a datelor cu 
caracter personal între statele membre şi instituţiile şi organele comunitare sau între instituţiile 
şi organele comunitare, în exercitarea competenţelor lor respective. 

În legătură cu obiectul regulamentului, se prevede că instituţiile sau organele comunitare 
protejează drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanelor fizice, în special dreptul acestora 
la viaţă privată în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi nu limitează sau 
interzice libera circulaţie a datelor cu caracter personal între acestea sau către destinatarii aflaţi 
sub incidenţa legislaţiei interne a statelor membre care pun în aplicare Directiva 95/46/CE. 

Autoritatea independentă de supraveghere instituită în temeiul acestui regulament, 
denumită Autoritatea europeană pentru protecţia datelor, monitorizează aplicarea dispoziţiilor 
prezentului regulament în cazul tuturor prelucrărilor de date efectuate de către o instituţie sau 
un organ comunitar. 

După formularea unor considerente, Regulamentul defineşte o serie de noţiuni caracte-
ristice ariei informaţionale: „date cu caracter personal”; „prelucrarea datelor cu caracter perso-
nal”,  „sistem de evidenţă a datelor cu caracter personal”; „operator”; „persoană împuternicită 
de operator”; „destinatar”; „terţ”; „consimţământul persoanei vizate”. 

Domeniul de aplicare al acestui act normativ îl reprezintă următoarele activităţi: 
prelucrarea de date cu caracter personal din cadrul tuturor instituţiilor şi organelor comunitare, 
în măsura în care această prelucrare este efectuată prin desfăşurarea tuturor sau a unei părţi a 
activităţilor care intră sub incidenţa dreptului comunitar; prelucrarea de date cu caracter 
personal, efectuate total sau parţial prin mijloace automatizate, precum şi prelucrarea prin alte 
mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de 
evidenţă sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidenţă; prelucrarea datelor cu 
caracter personal privind utilizarea reţelelor de telecomunicaţii sau a echipamentelor terminale 
care funcţionează sub controlul unei instituţii sau al unui organ comunitar. 

În secţiuni distincte se face referire la: principii referitoare la calitatea datelor; criterii de 
legitimitate a prelucrării de date; categorii speciale de date prelucrate; informaţii care se 
comunică persoanei vizate.  

Este interzisă prelucrarea de date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau 
etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice, apartenenţa sindicală, precum şi 
prelucrarea datelor privind sănătatea sau viaţa sexuală. Sunt enumerate, în mod limitativ, şi 
excepţiile de la regula instituită.  

Sunt consacrate şi drepturile persoanei vizate: dreptul de acces; dreptul de a obţine de la 
operator rectificarea fără întârziere a datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete; 
dreptul de a obţine din partea operatorului blocarea datelor; dreptul de a obţine din partea 
operatorului ştergerea datelor în cazul în care prelucrarea acestora este ilegală; dreptul de a 
obţine din partea operatorului notificarea unui terţ căruia i-au fost comunicate datele în ceea ce 
priveşte orice rectificare, ştergere sau blocare; dreptul la opoziţie al persoanei vizate; dreptul de 
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a nu face obiectul unei decizii producătoare de efecte juridice asupra sa sau care să îi aducă 
atingere în mod semnificativ şi care să fie întemeiată exclusiv pe prelucrarea automatizată a 
datelor destinată să evalueze anumite aspecte ale personalităţii sale. 

Regulamentul enumeră situaţiile în care se limitează aplicarea dispoziţiilor sale şi instituie 
principiile confidenţialităţii şi securităţii prelucrătorilor de date personale. 

Reglementări distincte sunt consacrate responsabilului cu protecţia datelor, care are 
misiunea de a monitoriza şi de a asigura aplicarea internă a dispoziţiilor actului normativ. 

Prin acest regulament se instituie o autoritate independentă de supraveghere, denumită 
Autoritatea europeană pentru protecţia datelor. Aceasta din urmă răspunde de monitorizarea şi 
asigurarea aplicării dispoziţiilor acestui regulament şi a oricărui alt act comunitar referitor la 
protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către o instituţie sau organ comunitar, pre-
cum şi de consilierea instituţiilor şi organelor comunitare şi a persoanelor vizate asupra tuturor 
aspectelor privind prelucrarea de date cu caracter personal. 

Autoritatea europeană pentru protecţia datelor realizează o verificare prealabilă a 
operaţiunilor de prelucrare care pot prezenta riscuri specifice prin natura, domeniul de aplicare 
sau scopurile lor privind drepturile şi libertăţile persoanelor vizate. 

Instituţiile şi organele comunitare au o serie de obligaţii: obligaţia de a informa Autoritatea 
europeană pentru protecţia datelor în cazul elaborării de măsuri administrative referitoare la 
prelucrarea datelor cu caracter personal care implică o instituţie sau un organ comunitar de sine 
stătător sau împreună cu altele; obligaţia de a furniza informaţii Autorităţii europene pentru 
protecţia datelor cu privire la măsurile adoptate ca urmare a deciziilor sau a autorizărilor sale; 
obligaţia operatorilor de a coopera cu Autoritatea europeană pentru protecţia datelor, la 
solicitarea acesteia; obligaţia de a răspunde la observaţiile Autorităţii europene pentru protecţia 
datelor printr-un aviz, ce conţine opinia sa şi măsurile întreprinse; luarea măsurilor tehnice şi 
organizaţionale adecvate pentru a garanta securitatea utilizării reţelelor de telecomunicaţii şi a 
echipamentelor terminale, dacă este necesar; asigurarea confidenţialităţii comunicaţiilor reali-
zate prin intermediul reţelelor de telecomunicaţii şi a echipamentelor terminale. 

În ceea ce priveşte căile de atac, regulamentul prevede că orice persoană vizată poate 
depune o plângere la Autoritatea europeană pentru protecţia datelor privind încălcarea 
drepturilor sale. Deciziile Autorităţii europene pentru protecţia datelor pot face obiectul unei 
acţiuni în faţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene. De asemenea, orice persoană care a 
suferit un prejudiciu datorită prelucrării ilegale sau oricărei acţiuni incompatibile cu dispoziţiile 
regulamentului are dreptul de a obţine repararea prejudiciului. În acelaşi sens, orice persoană 
angajată în cadrul unei instituţii sau a unui organ comunitar poate depune o plângere la 
Autoritatea europeană pentru protecţia datelor privind o presupusă încălcare a reglementărilor 
acestui regulament. 

Orice neîndeplinire a obligaţiilor prevăzute de acest regulament atrage sancţiuni discipli-
nare asupra funcţionarului sau agentului Comunităţilor Europene. 

 Este de remarcat faptul că acest regulament este mult mai lapidar faţă de reglementarea 
ulterioară a aceluiaşi domeniu, Regulamentul 2016/679 în ceea ce priveşte: drepturile persoanei 
vizate; principiile ce stau la baza prelucrării datelor cu caracter personal; obligaţiile prelu-
crătorilor de date personale; căile de atac; sancţiunile instituite. 

 În deplin acord cu reglementările Directivei 2002/58/CE examinate anterior, a fost 
adoptată şi Directiva 2006/24/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 martie 
2006 [14], care vizează punerea de acord a legislaţiei statelor membre cu privire la păstrarea 
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anumitor date generate sau prelucrate de prestatorii de servicii de comunicaţii electronice 
accesibile publicului sau de reţele de comunicaţii publice. Directiva garantează disponibilitatea 
acestor date pentru prevenirea, cercetarea, depistarea şi urmărirea unor infracţiuni grave, precum 
infracţiunile legate de criminalitatea organizată şi de terorism. În acest sens, furnizorii menţio-
naţi trebuie să păstreze datele privind traficul, datele privind localizarea, precum şi datele conexe 
necesare pentru identificarea abonatului sau a utilizatorului. 

Această directivă vizează numai acele date generate sau prelucrate, ca urmare a unei 
comunicaţii sau serviciu de comunicaţii şi nu are în vedere date care să reprezinte şi conţinutul 
acestor informaţii. 

Un moment important în ceea ce priveşte reglementarea juridică ulterioară în materia 
protecţiei datelor cu caracter personal l-a reprezentat adoptarea Directivei 2006/24/CE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 15 martie 2006, care vizează punerea de acord a 
legislaţiei statelor membre cu privire la păstrarea anumitor date generate sau prelucrate de 
prestatorii de servicii de comunicaţii electronice accesibile publicului sau de reţele de 
comunicaţii publice a fost transpusă în legislaţia naţională, mai întâi, prin Legea nr. 298/2008 
şi apoi, prin Legea nr. 82/2012, ambele declarate neconstituţionale prin două decizii ale Curţii 
Constituţionale. 

În anul 2014, Directiva 2006/24/CE a fost declarată nevalidă prin Hotărârea din 8 aprilie 
2014 a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, pronunţată în cauzele conexate C-293/12 - Digital 
Rights Ireland Ltd împotriva Minister for Communications, Marine and Natural Resources şi 
alţii - şi C-594/12 - Kärntner Landesregierung şi alţii. Astfel, instanţa menţionată a apreciat că 
„directiva analizată încalcă dispoziţiile art. 7  (respectarea vieţii private şi de familie), art. 8 
(protecţia datelor cu caracter personal) şi art. 52 alin. 1 (întinderea şi interpretarea drepturilor şi 
principiilor) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene”. Ingerinţa în drepturile 
consacrate la art. 7 şi art. 8 din Cartă, cauzată de dispoziţiile Directivei 2006/24/CE, este de o 
mare amploare şi trebuie considerată ca fiind deosebit de gravă. 

S-a mai afirmat că directiva în cauză ar trebui să cuprindă norme clare şi precise cu privire 
la conţinutul şi aplicarea măsurii reţinerii datelor şi să prevadă o serie de limitări, aşa încât 
persoanele ale căror date au fost păstrate să beneficieze de garanţii suficiente care să asigure o 
protecţie eficientă împotriva abuzurilor şi a oricărui acces sau utilizări ilicite  

Curtea de Justiţie a arătat că Directiva 2006/24/CE nu prevede criterii obiective care să 
limiteze la strictul necesar numărul de persoane care au acces şi pot utiliza ulterior datele 
păstrate, că accesul autorităţilor naţionale la datele stocate nu este condiţionat de controlul 
prealabil efectuat de către o instanţă sau de o entitate administrativă independentă, care să 
limiteze acest acces şi utilizarea lor la ceea ce este strict necesar pentru realizarea obiectivului 
urmărit şi că nu este prevăzută obligaţia statelor membre de a stabili astfel de limitări. 

În sensul deciziei comentate mai sus, Curtea de Justiţie s-a pronunţat în alte cauze 
referitoare la reţinerea şi prelucrarea datelor cu caracter personal.  

În acest context, la puţin timp de la pronunţarea hotărârii mai sus citate, societatea de 
telecomunicaţii Tele2 Sverige a notificat autorităţii suedeze pentru monitorizarea serviciilor 
poştale şi a telecomunicaţiilor decizia sa de a înceta păstrarea datelor, precum şi intenţia sa de a 
şterge datele deja înregistrate. Trebuie menţionat faptul că dreptul suedez îi obligă pe furnizorii 
de servicii de comunicaţii electronice să păstreze în mod sistematic şi continuu, fără nicio 
excepţie, ansamblul datelor privind traficul şi al datelor de localizare ale tuturor abonaţilor şi 
utilizatorilor înregistraţi ai acestora, în ceea ce priveşte toate mijloacele de comunicare 
electronică. 
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De asemenea, în cauza C-698/15, domnii Tom Watson, Peter Brice şi Geoffrey Lewis au 
formulat acţiuni împotriva sistemului britanic de păstrare a datelor, care permite ministrului de 
interne să oblige operatorii de telecomunicaţii publice să păstreze toate datele referitoare la 
comunicaţii pentru o durată maximă de 12 luni, subînţelegându-se că este exclusă păstrarea 
conţinutului acestor comunicaţii. 

Sesizată de Kammarrätten i Stockholm (Curtea Administrativă de Apel din Stockholm, 
Suedia) şi de Court of Appeal - England and Wales (Civil Division) (Secţia civilă a Curţii de 
Apel din Anglia şi Ţara Galil or, Regatul Unit), Curtea de Justiţie a trebuit să stabilească dacă 
sistemele naţionale care impun furnizorilor o obligaţie generală de păstrare a datelor şi care 
prevăd accesul autorităţilor naţionale competente la datele păstrate, fără a limita acest acces doar 
la scopul combaterii infracţionalităţii grave şi fără a supune accesul respectiv unui control 
prealabil din partea unei instanţe sau a unei autorităţi administrative independente, sunt com-
patibile cu dreptul Uniunii. Opinia exprimată de către instanţa europeană este în concordanţă cu 
jurisprudenţa anterioară în materie. În acest sens, se evidenţiază că „dreptul Uniunii se opune 
unei păstrări generalizate şi nediferenţiate a datelor privind traficul şi a datelor de localizare, 
însă statele membre pot prevedea, cu titlu preventiv, o păstrare direcţionată a acestor date doar 
în scopul combaterii infracţionalităţii grave, cu condiţia ca o astfel de păstrare să fie, în ceea ce 
priveşte categoriile de date care trebuie păstrate, mijloacele de comunicare vizate, persoanele în 
cauză, precum şi durata de păstrare reţinută, limitată la strictul necesar. Accesul autorităţilor 
naţionale la datele păstrate trebuie supus unor condiţii, printre care existenţa unui control 
prealabil din partea unei autorităţi independente şi păstrarea datelor pe teritoriul Uniunii” [15]. 

În cele ce urmează, ne vom canaliza atenţia, în mod deosebit, asupra Regulamentului (UE) 
2016/679 al Parlamentului European şi Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 
circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE. Regulamentul general privind 
protecţia datelor, aşa cum mai este denumit, vizează două aspecte importante privind datele cu 
caracter personal - prelucrarea acestor date şi libera circulaţie a acestora -, care trebuie să se 
armonizeze, în vederea atingerii scopului acestui act normativ: protecţia drepturilor şi libertă-
ţilor fundamentale ale persoanelor fizice şi în special a dreptului acestora la protecţia datelor cu 
caracter personal. 

Regulamentul cuprinde, în debutul său, un număr de 173 de considerente, ce reprezintă 
observaţii generale necesare pentru o mai bună clarificare a conţinutului acestuia.  

Multiplele noutăţi aduse de actul normativ în discuţie se referă la: o reglementare mult mai 
precisă şi mai adecvată a drepturilor persoanelor vizate (dreptul la informare, dreptul de acces 
la date, dreptul de opoziţie privind prelucrarea datelor, dreptul de intervenţie asupra datelor, 
dreptul de a solicita ştergerea datelor - numit şi „droit à l’oubli”, dreptul la ştergerea datelor cu 
caracter personal din căutările efectuate de motoarele de profil de tip Google -  numit şi „droit 
à l’oubli numérique” [16], „dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal inexacte), 
precum şi includerea unor noi drepturi (dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la restrângerea 
activităţii de prelucrare); explicarea detaliată a principiilor privind prelucrarea datelor; 
instituirea unor responsabilităţi mărite pentru operatori şi persoana împuternicită; garanţii 
eficiente de protecţie a datelor cu caracter personal, precum criptarea sau pseudonimizarea 
datelor; garanţii pentru protecţia minorilor şi a vieţii private în mediul on-line; crearea unui nou 
organ - responsabilul pentru protecţia datelor; sarcini corespunzătoare pentru autorităţile de 
supraveghere independente, precum şi pentru statele membre; diversificarea modalităţilor 
privind transferul internaţional de date personale; un regim sancţionator adecvat. 
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E necesar a preciza că orice regulament adoptat în cadrul Uniunii Europene, prin urmare şi 
cel supus examinării, este obligatoriu în toate elementele sale (scopul ce trebuie atins, formele 
şi mijloacele prin intermediul cărora se ajunge la îndeplinirea acestuia), precum şi pentru toate 
subiectele de drept intern din statele membre. În acelaşi sens, regulamentul este supus celor trei 
principii esenţiale privind activitatea Uniunii Europene: principiul aplicării imediate a dreptului 
Uniunii Europene; principiul aplicării directe a dreptului Uniunii Europene; principiul supre-
maţiei (priorităţii) dreptului Uniunii Europene. 

Obiectul material al Regulamentului (CE) 2016/679 îl constituie prelucrarea datelor cu 
caracter personal, efectuată total sau parţial prin mijloace automatizate, precum şi prelucrarea 
prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un 
sistem de evidenţă a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidenţă a 
datelor. Legiuitorul european prevede, de asemenea, numeroase excepţii, care nu intră sub 
incidenţa normelor acestui regulament, fapt care conferă, astfel, o siguranţă sporită dreptului 
persoanelor fizice la protecţia datelor cu caracter personal. 

Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile, organele, oficiile şi 
agenţiile Uniunii, se aplică Regulamentul (CE) nr. 45/2001. Acesta din urmă şi alte acte juridice 
ale Uniunii aplicabile unei asemenea prelucrări a datelor cu caracter personal se adaptează la 
principiile şi normele din Regulamentul general privind protecţia datelor. 

Domeniul de aplicare teritorial vizează o serie de situaţii precizate, în mod limitativ, de 
regulament: prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul activităţilor unui sediu al unui 
operator sau al unei persoane împuternicite de operator pe teritoriul Uniunii, indiferent dacă 
prelucrarea are loc sau nu pe teritoriul Uniunii; prelucrării datelor cu caracter personal de către 
un operator care nu este stabilit în Uniune, ci într-un loc în care dreptul intern se aplică în temeiul 
dreptului internaţional public; prelucrarea datelor cu caracter personal ale unor persoane vizate 
care se află în Uniune de către un operator sau o persoană împuternicită de operator care nu este 
stabilit(ă) în Uniune, atunci când activităţile de prelucrare sunt legate de: oferirea de bunuri sau 
servicii unor astfel de persoane vizate în Uniune, indiferent dacă se solicită sau nu efectuarea 
unei plăţi de către persoana vizată; monitorizarea comportamentului lor dacă acesta se manifestă 
în cadrul Uniunii. 

Ca şi celelalte documente juridice examinate anterior, şi Regulamentul (CE) 2016/679 
defineşte termenii de specialitate din domeniu: „date cu caracter personal”; „prelu-
crare”  „sistem de evidenţă a datelor”; „operator”; „persoană împuternicită de operator”; 
„destinatar”; „parte terţă”; „consimţământ al persoanei vizate”; sunt explicate, de asemenea, şi 
alte noţiuni şi sintagme nou folosite, ceea ce indică intenţia legiuitorului de a determina, cât mai 
bine, cadrul juridic de aplicare al documentului analizat: „încălcarea securităţii datelor cu 
caracter personal”; „date genetice”; „date biometrice”; „date privind sănătatea”; „sediu 
principal”; „reprezentant”; „întreprindere”; „grup de întreprinderi”; „reguli corporatiste 
obligatorii”; „autoritate de supraveghere vizată”; „prelucrare transfrontalieră”; „obiecţie 
relevantă şi motivată”; „serviciile societăţii informaţionale”; „organizaţie internaţională”. 

 În art. 5 alin. 1 sunt enunţate şi explicate principiile privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal: prelucrarea datelor în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată; 
colectarea datelor în scopuri determinate, explicite şi legitime şi neprelucrarea ulterioară a lor 
într-un mod incompatibil cu aceste scopuri, cu anumite excepţii (prelucrarea ulterioară în 
scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri 
statistice); prelucrarea datelor adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu 
scopurile în care sunt prelucrate; prelucrarea datelor exacte şi, dacă e cazul, actualizate; 
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principiul stocării datelor pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii 
scopurilor în care sunt prelucrate datele; principiul securităţii, integrităţii şi al confidenţialităţii 
datelor. Principiile menţionate, precum şi excepţiile prevăzute la unele dintre acestea - aplicate 
în condiţii limitative – constituie garanţii importante privind protecţia datelor cu caracter 
personal [17].  

Sunt detaliate şi condiţiile legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal: 
persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal 
pentru unul sau mai multe scopuri specifice; prelucrarea este necesară pentru executarea unui 
contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate 
înainte de încheierea unui contract; prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei 
obligaţii legale care îi revine operatorului; prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele 
vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice; prelucrarea este necesară pentru 
îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea 
autorităţii publice cu care este învestit operatorul; prelucrarea este necesară în scopul intereselor 
legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează 
interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea 
datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil. Această ultimă 
condiţie nu se aplică în cazul prelucrării efectuate de autorităţi publice în îndeplinirea atribuţiilor 
lor. 

În vederea instituirii unui regim de aplicare uniform privind protecţia datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestora, legiuitorul prevede că statele membre pot menţine sau 
introduce dispoziţii mai specifice de adaptare a aplicării normelor acestui regulament în ceea ce 
priveşte prelucrarea în vederea respectării legalităţii prelucrării datelor, prin definirea unor 
cerinţe specifice mai precise cu privire la prelucrare şi a altor măsuri de asigurare a unei 
prelucrări legale şi echitabile, inclusiv pentru alte situaţii concrete de prelucrare (art. 6 alin. 2). 
De asemenea, statele membre pot menţine sau introduce condiţii suplimentare, inclusiv 
restricţii, în ceea ce priveşte prelucrarea de date genetice, date biometrice sau date privind 
sănătatea (art. 9 alin. 4). Prin urmare, se conferă posibilitatea statelor membre de a adopta acte 
juridice interne, care să conţină şi alte restricţii.  

Dispoziţii amănunţite sunt consacrate atât condiţiilor privind consimţământul persoanei 
vizate, cât şi condiţiilor aplicabile în ceea ce priveşte consimţământul copiilor în legătură cu 
serviciile societăţii informaţionale, fapt care întăreşte protecţia vieţii private, în general şi 
protecţia datelor cu caracter personal, în special. 

Regulamentul interzice prelucrarea de date cu caracter personal care dezvăluie originea 
rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau 
apartenenţa la sindicate şi prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea 
unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viaţa sexuală sau 
orientarea sexuală ale unei persoane fizice (art. 9 alin. 1). Excepţiile de la această regulă sunt de 
strictă interpretare, fiind supuse unor condiţii restrictive.  

În cazul datelor cu caracter personal referitoare la condamnări penale, infracţiuni sau 
măsuri de securitate conexe, prelucrarea lor se efectuează numai sub controlul unei autorităţi de 
stat sau când prelucrarea este autorizată de dreptul Uniunii sau de dreptul intern care prevede 
garanţii adecvate pentru drepturile şi libertăţile persoanelor vizate. Orice registru cuprinzător al 
condamnărilor penale se ţine numai sub controlul unei autorităţi de stat. 

În cazul în care scopurile pentru care un operator prelucrează date cu caracter personal nu 
necesită sau nu mai necesită identificarea unei persoane vizate de către operator, operatorul nu 
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are obligaţia de a păstra, obţine sau prelucra informaţii suplimentare pentru a identifica persoana 
vizată în scopul unic al respectării prezentului regulament. 

Un alt capitol este consacrat drepturilor persoanei vizate, care sunt: furnizarea către 
persoana vizată a oricăror informaţii şi comunicări referitoare la prelucrare, într-o formă 
concisă, transparentă, inteligibilă şi uşor accesibilă; informarea şi accesul la date cu caracter 
personal; dreptul la rectificare; dreptul la ştergerea datelor; dreptul la restricţionarea prelucrării; 
dreptul la portabilitatea datelor; dreptul la opoziţie; dreptul de a nu face obiectul unei decizii 
bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte 
juridice ce privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. 
Toate acestea sunt reglementate într-o manieră detaliată, fiind supuse unor condiţii limitative. 
O noutate o reprezintă dreptul persoanei de a mandata un organism, o organizaţie sau o asociaţie 
fără scop lucrativ să depună plângerea în numele său, să exercite în numele său drepturile ce 
reprezintă căi de atac împotriva unei activităţi de prelucrare a datelor şi să exercite dreptul de a 
primi despăgubiri în numele persoanei vizate (art. 80 alin. 1).  

Drepturile şi obligaţiile instituite în sarcina persoanei vizate pot fi supuse unei restricţii, 
atunci când o astfel de restricţie respectă esenţa drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi 
constituie o măsură necesară şi proporţională într-o societate democratică, pentru a asigura: 
securitatea naţională; apărarea; securitatea publică; prevenirea, investigarea, depistarea sau 
urmărirea penală a infracţiunilor sau executarea sancţiunilor penale, inclusiv protejarea împo-
triva ameninţărilor la adresa securităţii publice şi prevenirea acestora; alte obiective importante 
de interes public general ale Uniunii sau ale unui stat membru, în special un interes economic 
sau financiar important al Uniunii sau al unui stat membru, inclusiv în domeniile monetar, 
bugetar şi fiscal şi în domeniul sănătăţii publice şi al securităţii sociale; protejarea independenţei 
judiciare şi a procedurilor judiciare; prevenirea, investigarea, depistarea şi urmărirea penală a 
încălcării eticii în cazul profesiilor reglementate; funcţia de monitorizare, inspectare sau 
reglementare legată, chiar şi ocazional, de exercitarea autorităţii oficiale; protecţia persoanei 
vizate sau a drepturilor şi libertăţilor altora; punerea în aplicare a pretenţiilor de drept civil. 

Dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului de date sau persoanei 
împuternicite de operator poate restricţiona domeniul de aplicare al obligaţiilor şi al drepturilor 
prevăzute printr-o măsură legislativă, care trebuie să conţină dispoziţii specifice referitoare la: 
scopurile prelucrării sau ale categoriilor de prelucrare; categoriile de date cu caracter personal; 
domeniul de aplicare al restricţiilor introduse; garanţiile pentru a preveni abuzurile sau accesul 
sau transferul ilegal; menţionarea operatorului sau a categoriilor de operatori; perioadele de 
stocare şi garanţiile aplicabile având în vedere natura, domeniul de aplicare şi scopurile 
prelucrării sau ale categoriilor de prelucrare; riscurile pentru drepturile şi libertăţilor persoanelor 
vizate; dreptul persoanelor vizate de a fi informate cu privire la restricţie, cu excepţia cazului în 
care acest lucru poate aduce atingere scopului restricţiei. 

Într-un capitol distinct există reglementări amănunţite referitoare la obligaţiile persoanelor 
care prelucrează date cu caracter personal: obligaţia de a aplica măsuri tehnice şi 
organizatorice adecvate, destinate să pună în aplicare principiile de protecţie a datelor, precum 
reducerea la minimum a datelor şi să integreze garanţiile necesare în cadrul prelucrării, având 
în vedere stadiul actual al tehnologiei, costurile implementării, şi natura, domeniul de aplicare; 
obligaţia de informare cu privire la activităţile de prelucrare a datelor (obligaţie ce nu este 
prevăzută în mod expres, ci rezultă din conţinutul regulamentului, potrivit doctrinei) [18]; 
obligaţia de notificare privind rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal sau 
restricţionarea prelucrării acestora; obligaţia de notificare în situaţia încălcării securităţii datelor 
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personale; păstrarea unei evidenţe  a activităţilor de prelucrare, cu excepţiile prevăzute de  
art. 30 alin. 5; cooperarea cu autoritatea de supraveghere; asigurarea securităţii prelucrării; 
notificarea autorităţii de supraveghere în cazul încălcării securităţii datelor cu caracter personal; 
informarea persoanei vizate cu privire la încălcarea securităţii datelor cu caracter personal; 
evaluarea, înaintea prelucrării, a impactului acesteia asupra protecţiei datelor; consultarea 
prealabilă a autorităţii de supraveghere atunci când, în urma evaluării, prelucrarea ar genera un 
risc ridicat în absenţa unor măsuri luate de operator pentru atenuarea riscului; elaborarea unor 
coduri de conduită sau modificarea celor existente. 

Un aspect de noutate îl constituie instituirea unui responsabil cu protecţia datelor, ale cărui 
funcţii au în vedere implicarea, în mod corespunzător şi în timp util, în toate aspectele legate de 
protecţia datelor cu caracter personal. 

Regulamentul cuprinde capitole distincte referitoare la: transferurile de date cu caracter 
personal către ţări terţe sau organizaţii internaţionale, însoţite de garanţii adecvate (incluzând 
şi cooperarea internaţională în protecţia datelor cu caracter personal); autorităţi de 
supraveghere independente; cooperarea dintre autoritatea de supraveghere principală şi 
celelalte autorităţi de supraveghere vizate. 

Prin acest regulament se creează, pentru prima dată, un organ denumit Comitetul european 
pentru protecţia datelor, cu personalitate juridică, fiind constituit din şeful unei autorităţi de 
supraveghere din fiecare stat membru şi din Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor sau 
reprezentanţii respectivi ai acestora. Rolul acestui Comitet este acela de a asigura aplicarea 
coerentă a regulamentului. De menţionat este şi faptul că în cazul în care într-un stat membru 
mai multe autorităţi de supraveghere sunt responsabile de monitorizarea aplicării dispoziţiilor 
adoptate în temeiul acestui regulament, se numeşte un reprezentant comun, în conformitate cu 
dreptul intern al statului membru respectiv. 

Căile de atac instituite de regulament se referă la o serie de drepturi ale persoanei vizate: 
dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere; dreptul la o cale de atac judiciară 
eficientă împotriva unei autorităţi de supraveghere; dreptul la o cale de atac judiciară eficientă 
împotriva unui operator sau unei persoane împuternicite de operator; dreptul la despăgubiri. 

În ceea ce priveşte regimul sancţionator, menţionăm, mai întâi, măsurile corective (precum 
emiterea unor avertizări, impunerea unor amenzi administrative, suspendarea fluxurilor de date 
etc), ce pot fi dispuse de autoritatea de supraveghere în exercitarea sarcinilor conferite (art. 58 
alin. 2). 

Regulamentul determină, în mod detaliat, condiţiile generale pentru impunerea amenzilor 
administrative. 

Statele membre stabilesc normele privind alte sancţiuni aplicabile în caz de încălcare a 
regulamentului, în special pentru încălcări care nu fac obiectul unor amenzi administrative şi 
iau toate măsurile necesare pentru a garanta faptul că acestea sunt puse în aplicare. Sancţiunile 
respective trebuie să fie eficace, proporţionale şi disuasive. 

Este interesant de remarcat faptul că, pentru aplicarea regulamentului, art. 58 alineatele 5 
şi 6 stabileşte competenţa statelor de a particulariza textul regulamentului prin acte juridice 
normative.  

În acelaşi sens, punerea în practică a regulamentului presupune obligaţia statelor membre 
de a ţine cont de Ghidul privind aplicarea acestui act normativ [19]. 

Pe lângă regulamentul examinat mai sus, la nivelul Uniunii Europene au mai fost adoptate 
două directive importante în materie, ce vor constitui obiectul unui studiu ulterior: Directiva 
(UE) 2016/680 a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 
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protecţia persoanelor fizice referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către 
autorităţile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a 
infracţiunilor sau al executării pedepselor şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare 
a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului; Directiva (UE) 2016/681 a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind utilizarea datelor din registrul cu numele 
pasagerilor (PNR) pentru prevenirea, depistarea, investigarea şi urmărirea penală a infracţiunilor 
de terorism şi a infracţiunilor grave. 

Se impune a menţiona, în acest context, faptul că directiva este un act juridic obligatoriu 
numai cu privire la scopul propus, lăsând la dispoziţia statelor membre acele forme şi mijloace 
prin care ea se poate pune în aplicare. Regula generală este cea potrivit căreia directiva se 
adresează numai anumitor state membre. Excepţia există atunci când directiva se adresează 
tuturor statelor membre, fapt care se prevede în conţinutul acesteia. 

 
Concluzii 
Infracţionalitatea informatică, precum şi protecţia datelor cu caracter personal sunt 

reglementate, în mod detaliat şi adecvat cerinţelor evoluţiei tehnologiei informaţionale, prin 
actele normative examinate mai sus, adoptate în spaţiul european. Tocmai datorită aspectelor 
extrem de sensibile pe care le implică, în mod special, prelucrarea şi reţinerea datelor cu caracter 
personal, acest domeniu trebuie reglementat printr-o legislaţie unitară şi în statele membre ale 
Uniunii Europene. Acest deziderat este cu atât mai necesar, cu cât celor care folosesc internetul 
trebuie să li se asigure o protecţie juridică egală prin furnizarea de servicii de internet ca şi cea 
conferită în lumea reală. 

Exercitarea unui control total asupra publicului prin intermediul internetului este respinsă 
de toate statele membre ale Uniunii Europene, aceasta fiind în vădită contradicţie cu respectarea 
dreptului la viaţă privată, intimă şi de familie, consacrat de Carta Drepturilor Fundamentale din 
Tratatul de la Lisabona. 

Prin urmare, se impune ca statele să asigure o protecţie corespunzătoare a persoanelor fizice 
referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul 
prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor sau al executării 
pedepselor şi privind libera circulaţie a acestor date. Această protecţie trebuie să integreze 
principiul proporţionalităţii şi să fie în echilibru cu necesitatea activităţilor de prevenire, 
cercetare şi sancţionare a unor infracţiuni grave, precum infracţiunile legate de criminalitatea 
organizată şi de terorism. În România nu există actualmente un proiect sau o propunere de lege, 
care să particularizeze prevederile Regulamentului 2016/679, care se aplică de la data de 25 mai 
2018. 

În doctrină s-a subliniat, pe bună dreptate, necesitatea ca statele membre să aloce autorită-
ţilor de supraveghere resursele necesare pentru desfăşurarea activităţilor, inclusiv pentru profe-
sionalizarea şi specializarea personalului [20].  

Modul specific de comitere a faptelor penale care aduc atingere protecţiei datelor cu 
caracter personal subliniază gravitatea acestora şi importanţa pe care legiuitorul trebuie să o 
acorde incriminării acestor infracţiuni. În mod just, în literatura juridică [21] s-a remarcat că 
„expansiunea tehnologică şi scăderea preţurilor sistemelor informatice creează în mod indirect 
posibilitatea diversificării modalităţilor de înfăptuire a ilicitului, extinderea valorilor şi relaţiilor 
sociale puse în pericol, mărirea prejudiciilor şi creşterea exponenţială a numărului de infractori 
virtuali”. 
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Nu se pot împiedica atacurile cibernetice, astfel încât se impune necesitatea de a îmbunătăţi 
colaborarea şi cooperarea între statele membre ale Uniunii Europene în acest domeniu. 
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