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Rezumat: În lumea globalizată și extrem 

de interconectată de astăzi, crearea unui 

climat de încredere nu poate fi decât un 

demers colectiv, şi, să nu uităm: integrarea 

României în structurile UE, la data de 1 

ianuarie 2007, a reprezentat începutul unei 

noi etape în tumultuoasa viață a dreptului 

românesc. Această dată a reprezentat și 

debutul unor schimbări. În cadrul acestor 

modificări structurale de opţiuni strategice 

fundamentale este esenţială întoarcerea la 

românism, mai ales în ceea ce priveşte 

dreptul nostru naţional. La fel de bine se 

poate spune nevoia de românism sau 

întoarcerea la românism, mai ales că noi 

românii, am avut, în timp, proiecte de țară 

care cereau naționalism. Naționalismul 

actual trebuie să fie naționalismul de tip 

Eminescu, Rădulescu-Motru, Titu 

Maiorescu, spunea Academicianul Răzvan 

Theodorescu, și clamat mai puternic și mai 

profund în Anul Omagial al unităţii de 

credinţă şi de neam şi Anul comemorativ al 

făuritorilor Marii Uniri din 1918.  

 

 

Cuvinte cheie: România; Uniunea 

Europeană; dreptul național; dreptul 

european; mondializare. 

 

 

1. Argumentum 

 

În lumea globalizată și extrem de 

interconectată de astăzi, crearea unui 

climat de încredere nu poate fi decât un 

demers colectiv şi să nu uităm: 

integrarea României în structurile UE, la 

data de 1 ianuarie 2007, a reprezentat 

începutul unei noi etape în tumultuoasa 

viață a dreptului românesc. Această dată 

a reprezentat și debutul unor schimbări. 

 

Abstract: In a globalized and highly 

interconnected world today, creating a 

climate of trust can only be a collective 

approach and let us not forget: Romania's 

integration into the EU structures on 1 

January 2007 was the beginning of a new 

phase in the tumultuous life of Romanian 

law. This date also represented the onset 

of some changes. Within these structural 

changes of fundamental strategic choices, 

it is essential to return to Romanianism, 

especially with regard to our national 

law. It is equally good to say the need for 

Romanianism or the return to 

Romanianism, especially since we 

Romanians, had, over time, country 

projects requiring nationalism. The 

current nationalism must be Eminescu, 

Rădulescu-Motru, Titu Maiorescu, Titu 

Maiorescu, and Academician Răzvan 

Theodorescu, who was deepened and 

deepened in the Homage Year of the Faith 

and Gentile Unity and the 

Commemorative Anniversary of the Union 

of the Makers of the Great Union in 1918. 

 

Keywords: Romania, European 

Union, national law, European law, 

globalization 

 

 

1. Argumentum 

 

In a globalized and highly 

interconnected world today, creating a 

climate of trust can only be a 

collective approach and let us not 

forget: Romania's integration into the 

EU structures on 1 January 2007 was 

the beginning of a new phase in the 

tumultuous life of Romanian law. This 

date also represented the onset of 
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În cadrul acestor modificări structurale 

de opţiuni strategice fundamentale este 

esenţială întoarcerea la românism, mai 

ales în ceea ce priveşte dreptul nostru 

naţional [1]. Acum încă mai putem fi 

patrioți, întrucât identitatea națională se 

construiește în permanență. La fel de 

bine se poate spune nevoia de românism 

sau întoarcerea la românism, mai ales că 

noi românii, am avut, în timp, proiecte 

de țară care cereau naționalism. 

Naționalismul actual trebuie să fie 

naționalismul de tip Eminescu, 

Rădulescu-Motru, Titu Maiorescu, 

spunea Academicianul Răzvan 

Theodorescu, și clamat mai puternic și 

mai profund în Anul Omagial al unităţii 

de credinţă şi de neam şi Anul 

comemorativ al făuritorilor Marii Uniri 

din 1918. Aici cred că poate fi iarăși 

deschisă o paranteză - unirea cu 

Basarabia. Unire sau ce? Nu e unire, e 

reîntregire, e altceva. 

În acest sens ar fi utilă şi pertinentă 

cauzei naţionale, o dezbatere la 

Academia Română pe această temă - 

conceptul de naționalism, concept pe 

care toți nătărăii, din incultură sau 

frustrare, au găsit cu cale să-l acuze. 

Trebuie să facem un front comun al 

intelectualilor și să spunem tare: 

„Suntem naționaliști!”, un citat pe care 

Theodorescu i-l atribuie lui Titulescu: 

„Dacă se discută despre Europa, și 

România nu este acolo, discuția nu mă 

interesează!” În acest context, 

întoarcerea la românism, la noblețea 

spirituală și intelectuală poate fi o 

fereastră deschisă, fereastra deschisă a 

României prin care își prezintă valorile 

some changes. Within these structural 

changes of fundamental strategic 

choices, it is essential to return to 

Romanianism, especially with regard 

to our national law [1]. Now we can 

still be patriots because national 

identity is constantly being built. It is 

equally good to say the need for 

Romanianism or the return to 

Romanianism, especially since we 

Romanians, had, over time, country 

projects requiring nationalism. The 

current nationalism must be 

Eminescu, Rădulescu-Motru, Titu 

Maiorescu, Titu Maiorescu, and the 

stronger and deeper clairvoyant in the 

Homage Year of the Unity of Faith 

and Gentile, and the Commemorative 

Anniversary of the 1918 Great Union 

Makers. a parenthesis may be opened 

again - the union with Bessarabia. 

Union or what? It's not union, it's 

reunion, it's different. 

In this sense, it would be useful 

and relevant to the national cause to 

debate at the Romanian Academy on 

this topic - the concept of nationalism, 

a concept that all the natives, from 

indulgence or frustration, have found 

to accuse him. We have to make a 

common front of the intellectuals and 

say, „We are nationalists!", A quote 

that Teodorescu attributes to 

Titulescu: If Europe is discussed and 

Romania is not there, I do not care 

about the discussion! In this context, 

the return to Romanianism, to spiritual 

and intellectual nobility can be an 

open window, the open window of 

Romania through which it presents its 
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perene care pot contribui la patrimoniul 

european și universal în condiţiile în 

care, undeva, în centrul Europei de vest, 

în Franţa, Consiliul de Stat a decis că o 

cruce ridicată într-o piață publică încalcă 

principiul statului secular și trebuie să 

fie dărâmată. Prin urmare, cea mai înaltă 

instanță administrativă franceză a 

decretat eliminarea crucii de pe un 

monument ridicat în 2006 în onoarea 

Sfântului Ioan Paul al II-lea la Ploermel, 

în Bretania. În piața care poartă numele 

papei polonez tronează o statuie donată 

de artistul rus Zurab Tsereteli Ruso, o 

sculptură care-l reprezintă pe Sfântul 

Pontif în picioare, cu mâinile 

împreunate, absorbit în rugăciune. 

Statuia este acoperită de un arc mare din 

piatră, deasupra căruia se află o 

cruce. Se pare însă că simbolul 

creștinismului, ușor de recunoscut, a 

deranjat sensibilitățile unor extremiști ai 

secularismului. Astfel, judecătorii Curții 

Supreme din Franța au decis să facă apel 

la legea privind separarea bisericii de 

stat din 1905, care interzice ridicarea de 

monumente religioase în locuri publice, 

cu excepția muzeelor, a cimitirelor și a 

lăcașelor de cult.  În 2015, Tribunalul 

din Rennesaveva a dispus îndepărtarea 

întregii statui. În urma recursului, noua 

hotărâre a instanței prevede ca statuia să 

rămână, dar crucea nu [2]. 

În societatea contemporană, 

identitatea creştină a popoarelor din 

spaţiul european este pusă sub semnul 

întrebării de ofensiva globalismului, 

secularismului, migraţiei islamice și a 

pseudovalorilor neoliberalismului şi 

neomarxismului. În tot mai multe ţări 

perennial values that can contribute to 

the European and universal heritage in 

the conditions in which, somewhere in 

the center of Western Europe, in 

France, the State Council ruled that a 

cross in a public market violates the 

principle of the secular state and must 

be demolished. Therefore, the highest 

French administrative court has 

decreed the removal of the cross from 

a monument built in 2006 in honor of 

St. John Paul II in Ploermel, Brittany. 

In the market bearing the name of the 

Pope, a statue donated by the Russian 

artist Zurab Tsereteli Ruso, a sculpture 

representing the Holy Pontiff standing 

with his hands together, absorbed in 

prayer. The statue is covered by a 

large stone arch, above which there is 

a cross. It seems, however, that the 

symbol of Christianity, easily 

recognizable, has disturbed the 

sensitivities of extremists of 

secularism. Thus, the judges of the 

French Supreme Court decided to 

appeal to the 1905 state church 

separation law, which prohibits the 

building of religious monuments in 

public places, except museums, 

cemeteries and places of worship. In 

2015, the Rennes Court ordered the 

removal of the entire statue. Following 

the appeal, the new court ruling 

provides for the statue to remain, but 

the cross does not [2]. 

In contemporary society, the 

Christian identity of peoples in the 

European space is questioned by the 

offensive of globalism, secularism, 

Islamic migration, and the pseudo-
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din nordul şi vestul UE întâlnim 

atitudini anticreştine şi mai ales o luptă 

împotriva fundamentelor creştine ale 

Europei. Această negare a identităţii 

creştine europene pătrunde şi în ţara 

noastră, mai ales în marile aglomerări 

urbane, prin intermediul media şi social-

media, care, prin tehnici de manipulare, 

conturează în mentalul colectiv ideea că 

valorile creştine şi Biserica, în general, 

sunt un obstacol în faţa aşa-zisei 

modernizări a României. De fapt, lupta 

nu este cu creştinismul în sine, ci cu 

ceea ce mărturiseşte Biserica, cu 

credinţa în Dumnezeu, pentru că omul 

credincios, cu nădejdea mântuirii, nu 

poate accepta nonvalorile ca valori, 

deoarece, din punct de vedere axiologic, 

pentru el tot ceea ce există se raportează 

la Creator, adică la Dumnezeu, şi la 

legile pe care le-a dat. Neomarxismul 

doreşte o lume fără Dumnezeu, în care 

omul autonom să fie măsura tuturor 

lucrurilor, şi valorile tradiţionale să 

dispară în faţa unor pseudovalori. În faţa 

acestor provocări, creştinul trebuie să fie 

un mărturisitor prin viaţa sa şi mai ales 

prin atitudinile sale din societate. Astăzi, 

noi, cei botezaţi în numele Preasfintei 

Treimi, trebuie să avem în societatea 

multiculturală a Europei o atitudine 

creştină în fiecare moment al existenţei 

noastre. Deşi creştinismul este religia 

majoritară a europenilor de astăzi, ne 

confruntăm cu un laxism şi un 

indiferentism al celor care se declară 

creştini când e vorba să aibă în societate 

atitudini care definesc religia lor. Este 

necesar ca fiecare dintre noi, cei care am 

primit Taina Sfântului Botez, să avem în 

ideals of neoliberalism and neo-

Marxism. In more and more northern 

and western EU countries, we 

encounter anti-Christian attitudes and, 

above all, a struggle against the 

Christian foundations of Europe. This 

denial of European Christian identity 

also penetrates into our country, 

especially in large urban 

agglomerations, through media and 

social media, which, through 

manipulation techniques, outlines in 

the collective mind the idea that 

Christian values and the Church in 

general are an obstacle the face of the 

so-called modernization of Romania. 

In fact, the struggle is not with 

Christianity itself, but with what the 

Church confesses with faith in God, 

because the faithful man in hope of 

salvation can not accept non-values as 

values because, axiologically, for him 

everything that exists relates to the 

Creator, that is, to God, and to the 

laws he has given. Neo-Marxism 

wants a world without God, in which 

the autonomous man is the measure of 

all things and the traditional values 

disappear in the face of some 

pseudoralists. Faced with these 

challenges, the Christian must be a 

confessor through his life and, above 

all, his attitudes in society. Today we, 

baptized in the name of the Most Holy 

Trinity, must have a Christian attitude 

in the multicultural society of Europe 

in every moment of our existence. 

Although Christianity is the majority 

religion of today's Europeans, we face 

a laxism and indifference of those who 
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lumea de astăzi atitudini creştine care să 

arate că, atât în ţara noastră, cât şi în 

Europa, creştinismul este o religie vie cu 

oameni care nu urmează doar tradiţional 

această credinţă, ci trăiesc plenar relaţia 

lor cu Dumnezeu prin învăţătura creştină 

şi se raportează la lume din perspectiva 

valorilor nemuritoare, aduse de 

Evanghelia Mântuitorului nostru Iisus 

Hristos. 

Majoritatea românilor se numesc 

creştini. Întrebarea care ar trebui să ne-o 

punem este: suntem într-adevăr creştini? 

Răspunsul îl găsim în gândirea Sfinţilor 

Părinţi, care ne spun: ca să fie cineva 

creştin, trebuie să asculte şi să facă tot 

ce zice Hristos. Desăvârşita ascultare 

faţă de Hristos, de toate câte porunceşte, 

este semnul de recunoaştere a unui 

creştin adevărat. De aici vedem că nu 

putem fi creştini dacă nu avem o relaţie 

de iubire şi ascultare faţă de Domnul 

Iisus Hristos. Din această perspectivă, 

suntem invitaţi la mărturisirea credinței 

prin viaţa noastră care trebuie să arate că 

suntem următori ai lui Hristos, Calea, 

Adevărul şi Viaţa. Urmarea lui Hristos 

se vede prin atitudinile creştine pe care 

le avem în societate, adică: un creştin nu 

înjură, nu mituieşte, nu minte, nu fură, 

nu desfrânează, nu invidiază, nu ucide, 

nu acceptă pseudovalorile promovate de 

cei fără Dumnezeu, nu îşi vinde credinţa 

pentru un trai mai bun, nu face 

compromisuri de dragul corectitudinii 

politice, nu este lacom, nu este mândru, 

nu urăşte pe nimeni, nu dispreţuieşte pe 

aproapele său şi nu doreşte răul nimănui, 

se fereşte să încalce voia lui Dumnezeu 

pentru a nu ieşi din ascultarea faţă de 

profess to be Christians when it comes 

to having in society attitudes that 

define their religion. It is necessary for 

each of us, who have received the 

Sacrament of the Baptism, to have 

Christian attitudes in today's world to 

show that both in our country and in 

Europe, Christianity is a living 

religion with people not just 

traditional this faith, but live their 

relationship with God through 

Christian teaching and relate to the 

world from the perspective of the 

immortal values brought by the gospel 

of our Savior Jesus Christ. 

Most Romanians are called 

Christians. The question we should 

ask is: are we really Christians? The 

answer is found in the thinking of the 

Holy Fathers, who tell us: to be a 

Christian, he must obey and do all that 

Christ says. Perfect obedience to 

Christ, all he commands, is the sign of 

the recognition of a true Christian. 

From here we see that we can not be 

Christians unless we have a 

relationship of love and obedience to 

the Lord Jesus Christ. From this 

perspective, we are invited to confess 

the faith through our lives that must 

show that we are the followers of 

Christ, the Way, the Truth and Life. 

Christ's follow-up is seen by the 

Christian attitudes we have in society, 

that is, a Christian does not curse, 

bribes, does not lie, steals, does not 

forgive, enlivens, kills, does not 

accept pseudo-promoters promoted by 

those without God he sells his faith for 

a better life, does not compromise for 
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poruncile Lui. Atitudinile creştine sunt 

mărturisirea prin viaţa noastră în 

societate a valorilor credinţei sădite în 

neamul românesc de 2.000 de ani de 

creştinism. 

 

2. Moralitatea - logosul și soluția 

dreptului contemporan 

 

Pentru lumea civilizată, ce se 

întâmplă acum pare a fi începutul 

sfârşitului. Când oameni bine informaţi 

şi cu expertiză greu de pus la îndoială 

precum Nouriel Roubini, George Soros 

şi Alan Greenspan transmit semnale 

alarmante despre viitorul omenirii 

globalizate, nu poţi spune „Iartă-i, 

Doamne, că nu ştiu ce fac!”. Ei chiar 

ştiu. Cunosc greutatea şi forţa de 

multiplicare a mesajelor puse în 

circulaţie. Probabil că viitorul în 

viziunea lor este atât de sumbru, iar 

politicienii planetei atât de laşi în a 

spune adevăruri, încât e necesar să taie 

în carne vie, fiindcă boala lungă e 

moarte sigură. Sau poate că au alte 

interese, pe care le-am putea bănui, dar 

nu le-am putea şi proba. Consternarea, 

urmată de îngrijorare, se instalează până 

şi în minţile care văd totdeauna partea 

plină a paharului. Iubitorii părţii goale, 

mai mult ca sigur isterizaţi, şi de-ar dori 

să-şi ia lumea în cap n-au unde se 

ascundă. Politicienii planetei par a se 

târgui cu ceeea ce este corect politic să 

spui sau să taci, de teama panicii 

generalizate. Alegerile vin peste ei şi 

nimeni nu vrea să piardă puterea. Sau, şi 

mai grav, ştiu ce urmează, n-au soluţii şi 

trag de timp, sperând în miracole. 

the sake of political correctness, is not 

greedy, is not proud, does not hate, 

does not despise his neighbor and does 

not want anyone's evil, he wishes to 

violate God's will to do not come out 

of obedience to His commandments. 

Christian attitudes are the confession, 

through our lives in society, of the 

values of the faith that are planted in 

the Romanian nation of 2,000 years of 

Christianity. 

 

2. Morality - the logos and the 

solution of contemporary law 

 

For the civilized world, what is 

happening now seems to be the 

beginning of the end. When well-

informed and experienced people like 

Nouriel Roubini, George Soros and 

Alan Greenspan send alarming signals 

about the future of globalized 

mankind, you can not say, "Forgive 

me, Lord, I do not know what I am 

doing!" They even know. I know the 

weight and the multiplication force of 

the messages put into circulation. 

Probably the future in their vision is 

so bleak, and the politicians of the 

planet so cowardly to tell truths, that it 

is necessary to cut into living flesh, 

because long illness is a sure death. Or 

maybe they have other interests that 

we might suspect, but we could not 

even prove them. Consternation, 

followed by worry, is even in the 

minds that always see the full side of 

the glass. The lovers of the naked part, 

more surely hysterical, and would like 

to take their world in the head have no 
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Miracolele nu le fac pământenii, sunt 

doar apanajul lui Dumnezeu şi apar doar 

când crezi în El. Ceea ce nu este cazul 

liderilor actuali ai planetei. Când 

Nouriel Roubini prevestea în 2005 criza 

ce avea să debuteze în 2007 n-a prea fost 

luat în serios. De la debutul crizei e 

privit ca un guru al economiei mondiale 

şi al finanţelor. Cele mai recente 

prognoze ale lui Roubini sunt dătătoare 

de frisoane. „Ele anunţă o revoltă 

mondială ce va urma crizei mondiale”, 

crede el, şi, - parcă n-ar fi destul - „dacă 

am fi paranoici, am putea începe să 

investim în mâncare sau arme, muniţie 

sau lingouri de aur şi să ne ducem în 

creierii munţilor”, prezice Roubini. 

 Nici George Soros nu este deloc 

blând cu motorul economiei europene, 

Germania, pe care o face de vină pentru 

agravarea crizei datoriilor în zona euro. 

Soros ar vrea ca Grecia şi Portugalia să 

părăsească zona euro, iar prima chiar şi 

Uniunea Europeană. Magnatul american 

crede că moneda unică se va salva, până 

la urmă, şi promite că nu va specula pe 

euro, aşa cum a pariat împotriva lirei 

sterline în anii ’90. Ultimele declaraţii 

apocaliptice în materie de euro vin de la 

Alan Greespan, ex-preşedintele Rezervei 

Federale americane, pentru care „The 

euro is breaking down”. „Euro este pe 

cale să se destrame iar acest proces 

generează dificultăţi considerabile 

pentru sistemul bancar european”, spune 

Greenspan, care consideră că disciplina 

bugetară a nordului Europei nu poate 

coabita cu indisciplina sudului, tentat să 

consume mai mult decât produce. „O 

lipsă a încrederii va aduce daune 

hiding place. The politicians of the 

planet seem to be dealing with what is 

politically correct to say or shut, for 

fear of generalized panic. Elections 

come over them and no one wants to 

lose power. Or even worse, I know 

what's next, I have no solutions and 

time, hoping for miracles. Miracles do 

not make them earthly, they are only 

the apostle of God and appear only 

when you believe in Him. This is not 

the case with the current world 

leaders. When Noriel Roubini 

predicted in 2005 the crisis to debut in 

2007 was not taken seriously. Since 

the onset of the crisis, he has been 

seen as a guru of world economy and 

finance. Roubini's latest predictions 

are chills. They announce a world 

revolt that will follow the global 

crisis,” he thinks. „And - as if it were 

not enough –„if we were to be 

paranoid, we could start investing in 

food or weapons, ammunition or gold 

bullion and get into the brains of the 

mountains,” predicts Roubini. 

Neither is George Soros gentle 

with the European economy, 

Germany, which he blames for the 

worsening of the debt crisis in the 

eurozone. Soros wants Greece and 

Portugal to leave the eurozone, and 

the first even the European Union. 

The American magnate thinks that the 

single currency will eventually save 

and promises he will not speculate on 

the euro as he bet against the pound in 

the 1990s. The latest apocalyptic 

statements on the euro come from 

Alan Greespan, ex-president of the US 
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colaterale băncilor", spune Greenspan, 

aproape cu cinism. Tocmai acest tip de 

declaraţii spulberă şi bruma de încredere 

care mai există la investitori, poate 

arunca în aer bursele, poate scoate 

oamenii pe străzi. Declaraţiile şocante 

emise în cascadă, deloc edulcorate, 

deloc îndulcite, pun paie pe foc, sunt de 

natură să grăbească lucrurile, să 

determine luări de poziţie tranşante. 

Îndoiala şi neîncrederea, odată 

semănate, adâncesc criza, aduc cu ele 

manifestări necontrolabile, ce pot 

degenera relativ uşor în anarhie globală.  

Parcă pentru a se flagela, Francis 

Fukuyama revine asupra „Sfârşitului 

istoriei”. În urmă cu ceva ani, anunţa că 

„Istoria a ajuns la final” - între timp, el a 

ajuns la concluzia că s-a grăbit. Părea 

improbabil ca Fukuyama să reuşească să 

scrie o altă carte comparabilă cu 

„Sfârşitul istoriei şi Ultimul om”, care a 

stârnit senzaţie când a fost publicată cu 

mai bine de un deceniu în urmă. Dar 

ultima sa carte, „Viitorul nostru post-

uman: Consecinţele revoluţiei 

biotehnologice”, ar putea avea, din nou, 

un asemenea impact. După cum 

Fukuyama însuşi admite în prefaţa cărţii, 

evocarea unui sfârşit al istoriei a fost o 

greşeală. Cum ar putea istoria să aibă un 

sfârşit când evoluţia ştiinţei nu are? „Cu 

cât ştiinţa descoperă mai multe despre 

natura umană, cu atât mai numeroase 

sunt implicaţiile unor asemenea analize 

pentru drepturile omului, şi implicit 

pentru construcţia instituţiilor şi 

politicilor publice care le protejează”, 

constată Fukuyama. Autorul are în 

vedere mai mult decât avansarea de 

Federal Reserve, for whom „The euro 

is breaking down". „The euro is about 

to fall apart, and this process generates 

considerable difficulties for the 

European banking system," says 

Greenspan, who believes that the 

budget discipline of northern Europe 

can not coincide with the indiscipline 

of the South, tempted to consume 

more than it produces. „A lack of 

confidence will cause collateral 

damage to banks," says Greenspan, 

almost cynical. „This is just the kind 

of statement that shakes off the bustle 

of confidence that investors may have, 

may blow up the stock market, pull 

people out of the streets. cascaded, not 

sweetened, not sweetened, put straw 

on the fire, are able to hurry up things, 

to cause terse positions. Doubts and 

distrust, once sown, deepening the 

crisis, bring with them uncontrollable 

manifestations that can degenerate 

relatively easily global anarchy. 

As if to flutter, Francis Fukuyama 

returns to the „End of History". A few 

years ago, he announced that „History 

has come to an end" - in the 

meantime, he has come to the 

conclusion that he hastened. 

Fukuyama seemed unlikely to be able 

to write another book comparable to 

„The End of History and the Last 

Man," which sparked sensation when 

it was published more than a decade 

ago. But his latest book, „Our Future 

Post-Human: Consequences of the 

Biotech Revolution," could once again 

have such an impact. As Fukuyama 

himself admits in the preface of the 
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propuneri pentru controlul politic 

crosfrontalier al cercetărilor în domeniul 

biotehologiilor umane - pe care îl 

examinează în treacăt, către finalul 

cărţii, cu înţelegerea superioară a cuiva 

care a petrecut ani de zile cercetând 

această problematică. Fukuyama e niţel 

surprins să constate că militează pentru 

un plus de reglementări. „A trecut ceva 

vreme de când cineva a mai spus că 

lumea are nevoie de mai multe legi”, 

observa el. Consecinţele dramatice ale 

absenţei normelor legale privind 

biotehnologiile umane îl determină însă 

să solicite consens internaţional şi 

măsuri concrete ca interzicerea clonării 

umane. Reglementările internaţionale au 

produs şi în alte dăţi efecte utile, cum ar 

fi cazul neproliferării nucleare, şi ar 

trebui utilizate şi în această situaţie, 

afirmă Fukuyama. „În viitor, 

biotehnologia ar putea reprezenta o linie 

de tensiune în cadrul politicii globale. 

Un consens internaţional asupra 

controlului noilor tehnologii 

biomedicale nu va apărea pur şi simplu, 

ci va fi nevoie de un volum considerabil 

de efort din partea comunităţii 

internaţionale şi a liderilor globali. Nu 

există soluţie magică pentru atingerea 

unui asemenea consens. Va fi nevoie de 

instrumentele diplomaţiei tradiţionale”. 

Deşi părerea aceasta este de o 

importanţă deosebită prin sine însăşi, nu 

stârneşte imaginaţia în felul în care o fac 

scrieri mai vechi din istoria filosofiei 

naturii umane. Trăim într-o eră în care 

specializarile sunt din ce în ce mai 

restrânse, iar Fukuyama recurge, ca 

variaţie faţă de restul scrierilor din acest 

book, the evocation of an end to 

history was a mistake. How could 

history have an end when the 

evolution of science does not? „The 

more the science discovers about 

human nature, the more numerous are 

the implications of such human rights 

analyzes, and implicitly for the 

construction of public institutions and 

policies that protect them," Fukuyama 

notes. The author has more to do with 

advancing proposals for cross-border 

political control of human 

biotechnology research - which he 

examines in passing towards the end 

of the book, with the superior 

understanding of someone who spent 

years researching this issue. 

Fukuyama is a little surprised to find 

that he is advocating for more 

regulation. "It's been a while since 

somebody said the world needs more 

laws," he observes. „The dramatic 

consequences of the absence of legal 

norms on human biotechnology have 

led him to demand international 

consensus and concrete measures to 

ban human cloning. have also 

produced useful effects in other times, 

such as nuclear non-proliferation, and 

should also be used in this situation, 

says Fukuyama. „In the future, 

biotechnology could be a tension line 

in global politics. new biomedical 

technologies will not simply emerge, 

but will require a considerable amount 

of effort from the international 

community and global leaders. „There 

is no magical solution to achieving 

such a consensus. Traditional 
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domeniu, la o fascinantă trecere în 

revistă a istoriei gândirii occidentale. 

Punctul său de vedere este pe cât de 

provocator, pe cât de inatacabil: pe 

măsură ce învăţăm mai multe despre 

modul în care genele şi mediul 

înconjurător modelează comportamentul 

uman, şi implicit învăţăm mai multe 

despre esenţa naturii umane, există o 

motivaţie crescândă pentru revenirea la 

modele filosofice timpurii - cum ar fi cel 

grec - care fundamentau drepturile 

politice pe caracteristicile naturii umane. 

Modele ulterioare au adăugat straturi de 

abstracţiuni filosofiei politice. Potrivit 

lui Kant, trebuie să prezumăm existenţa 

posibilităţii libertăţii de alegere şi 

existenţa libertăţii voinţei, şi, „prin 

definiţie, moralitatea nu poate fi 

rezultatul dorinţei naturale sau al 

instinctului, ci este o acţiune împotriva 

dorinţei naturale, întemeiată pe faptul că 

numai raţiunea poate determina justeţea 

acţiunii”, afirmă Fukuyama. În contrast, 

„Aristotel şi tradiţia medievala tomistă 

au afirmat că moralitatea se construieşte 

şi se extinde pornind de la natură, şi că 

nu există un conflict necesar între ce 

este plăcut în mod natural şi ceea ce este 

just. În concepţia eticii kantiene, 

observăm începuturile credinţei că 

Binele este rezultatul voinţei prevalând 

asupra naturii”. 

Fukuyama se opune punctului 

kantian de vedere al „îndepărtării 

moralităţii de natură”, şi consecinţa 

poziţiei sale este părerea că umanitatea 

are capacitatea de a-şi îmbunătăţi 

înţelegerea sinelui, pe măsură ce 

progresează, şi că întrebările privind 

diplomacy tools will be needed.”  

Although this view is of particular 

importance by itself, it does not stir up 

the imagination in the way that older 

writings make it in the history of the 

human nature philosophy. We live in 

an era where the specializations are 

increasingly restricted, and Fukuyama 

resorts, as a variation to the rest of the 

writings in this field, to a fascinating 

review of the history of Western 

thought. His point of view is as 

provocative as unthinkable: as we 

learn more about how genes and the 

environment shape human behavior, 

and implicitly learn more about the 

essence of human nature, there is an 

increasing motivation to return to 

early philosophical models - such as 

the Greek one - that founded political 

rights on the characteristics of human 

nature. Subsequent models added 

layers of political philosophy. 

According to Kant, we must presume 

the possibility of freedom of choice 

and the existence of free will, and, „by 

definition, morality can not be the 

result of natural desire or instinct, but 

is an action against natural desire, 

based on the fact that only reason can 

determine „Instead, Aristotle and the 

Tomist Medieval tradition have 

affirmed that morality is being built 

and expanding from nature, and that 

there is no necessary conflict between 

what is naturally pleasing and what is 

right. In the conception of Kantian 

ethics, we observe the beginnings of 

the belief that Good is the result of 

will prevailing over nature”. 
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Binele şi Răul pot fi soluţionate pornind 

de la simpla intuiţie. Şi, între timp, 

tehnologia evoluează în ritmul ei 

propriu. Sporurile speranţei medii de 

viaţă şi reducerea natalităţii, în ţările 

industrializate, vor crea o lume a 

vârstelor medii, în care mai multe 

generaţii coexistă la locurile de muncă, 

spre deosebire de situaţia din prezent în 

care o generaţie o înlocuieşte pe alta. Un 

posibil efect al acestei evoluţii ar putea 

fi izbucnirea unor războaie ale vârstelor. 

Aici, Fukuyama se ridică la înălţimea 

reputaţiei sale de vizionar şi, prin 

juxtapunerea acestor şi a altor posibile 

evoluţii, toate, în limitele realismului, 

ridică întrebări presante asupra 

soluţionării acestor provocări pentru 

umanitate. Iar dacă argumentaţia sa este 

prea filosofică pentru unii, problemele 

puse în discuţie rămân de interes pentru 

toţi. „Consider că părăsirea întemeierii 

pe natura umană este o greşeală gravă, 

atât în plan filosofic, cât şi în planul 

moralităţii cotidiene; Moralitatea, 

aptitudinile sociale necesare traiului în 

societate, şi punctul de plecare în 

discuţiile filosofice asupra Dreptului, 

Dreptăţii şi Moralei se întemeiază, 

fiecare, pe natura umană”. „Iar miza 

finală a limitării utilizării 

biotehnologiilor nu este vreun raport 

utilitarist cost-beneficii privind viitorul 

tehnologiilor medicale, ci însuşi temeiul 

simţului moralei, unica constantă a 

istoriei umanităţii”. 

 

 

 

 

Fukuyama opposes the Kantian 

point of view of the "removal of 

morality from nature," and the 

consequence of his position is that 

humanity has the capacity to improve 

self-understanding as it progresses, 

and that questions about Good and 

Evil can be resolved to the simple 

intuition and, in the meantime, the 

technology evolves in its own rhythm. 

"Spores of life expectancy and birth 

reduction in industrialized countries 

will create a world of middle ages in 

which more generations coexist in the 

workplace, unlike the current situation 

in which one generation replaces 

another. A possible effect of this 

evolution could be the outbreak of age 

wars. There, Fukuyama rises to the 

height of his reputation as a visionary 

and by juxtaposing these and other 

possible developments, all within the 

limits of realism raises pressing 

questions on the solution of these 

challenges for humanity. And if its 

argumentation is too philosophical for 

some, the issues in question remain of 

interest to all. "I believe that 

abandoning the foundations on human 

nature is a serious mistake, both in the 

philosophical plan and in the plan of 

daily morality; Morality, the social 

skills necessary for living in society, 

and the starting point in the 

philosophical discussion of Justice, 

Justice and Morality are each based on 

human nature.” „And the ultimate 

stake in limiting the use of 

biotechnologies is not a cost-benefit 

utilitarian report on the future medical 
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3. Dreptul național recent și masiv 

recodificat  

 

În acest timp, la noi, după ceva timp 

de la intrarea în vigoare a noilor coduri, 

avem prilejul să vedem involuția 

legislativă a acestor coduri, martelate de 

către Curtea Constituțională, nesuficient 

dezbătute de către specialiști - deși au 

avut un termen de așteptare de trei ani, 

cel puțin Codul penal. Procedura 

pregătită cam repede și fără un suport 

real, cu împrumuturi de instituții care s-

au dovedit inadecvate, atât în Dreptul 

penal material, cât și în Dreptul 

procesual, unde recordul de norme 

neconstituționalitate este atins la cote 

care ar trebui să ducă la refacerea, la 

rescrierea codului de procedură penală. 

Avem, iată, interpretări ale noilor coduri 

penale; avem poate lipsuri legislative. 

Ce lipsește acestor coduri penale? 

Coerența. Faptul că au fost, luându-ne 

după expunerea de motive a proiectului 

de cod, care spune că s-au inspirat din 

vreo șapte coduri, ele par mai degrabă 

un colaj. Pe de altă parte, n-am reușit să 

ne dezbărăm de mentalitatea legislației 

anterioare. A fost mult mai ușor să 

gândim în termenii legislației anterioare 

și, iată, exemplul cel mai clar este 

abuzul în serviciu, care astăzi 

bulversează lumea juridică, teoreticienii 

și practicienii, în condițiile în care mulți 

fac afirmații neacoperite.  

Este nevoie să rescriem codurile 

penale? Este important să le punem în 

concordanță cu deciziile Curții 

Constituționale? Este important să le 

technologies, but the very basis of the 

sense of morality, the only constant of 

the history of humanity”. 

 

3. Recent and massive national 

law recodified 

 

Meanwhile, after some time since 

the new codes came into force, we 

have the opportunity to see the 

legislative involution of these codes, 

marred by the Constitutional Court, 

inadequately debated by specialists - 

although they had a waiting period of 

three years, at least the Criminal Code. 

The procedure was prepared very 

quickly and without real support, with 

borrowing from institutions that 

proved to be inadequate, both in the 

Criminal Criminal Law and the 

Procedural Law, where the record of 

norms unconstitutionality is reached at 

odds that should lead to the 

restoration, to rewrite the criminal 

procedure code. We have, here, 

interpretations of the new criminal 

codes; we may have legislative 

shortcomings. What is missing from 

these criminal codes? Coherence. The 

fact that they were, taking us after the 

motif of the draft code, which says 

they were inspired by some seven 

codes, seems like a collage. On the 

other hand, we have not managed to 

get rid of the mentality of previous 

legislation. It was much easier to think 

in terms of previous legislation and, 

here, the most obvious example is 

abuse of service, which today is 

shaking the legal world, the theorists 
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modificăm? Ce este de făcut în legătură 

cu reglementarea penală? Cel puțin 

punerea de acord cu deciziile Curții 

Constituționale nici nu intră în discuție 

că nu ar trebui realizată. Există voci care 

vorbesc despre rescrierea codurilor 

penale. Probabil că sunt undeva la o 

extremă. Voci care cer doar punerea în 

acord cu deciziile Curții Constituționale, 

modificarea aspectelor care în practică 

se dovedesc greu de absorbit sau care n-

au fost foarte bine gândite la momentul 

la care au fost elaborate codurile. Pentru 

că sunt prea multe decizii de 

neconstituționalitate legate de aproape 

tot ce este nou introdus în cod. Și asta 

înseamnă că e o problemă conceptuală. 

Codul actual a încercat să rezolve 

problemele punctuale, și asta este marea 

greșeală pe care o poate face un legiuitor 

- să rezolve probleme punctuale prin 

lege. În esență trebuie să faci legea astfel 

încât ea să fie valabilă indiferent de 

spețele care se întâmplă și să-ți 

imaginezi conceptual cum funcționează. 

Nu să te gândești că dacă tu ai o 

problemă, de exemplu, cu durata 

proceselor, să dai un text care scurtează 

sau lungește procesele. Dacă gândești 

așa, în mod implicit o să constați că 

modificarea pe care o faci acolo produce 

efecte într-o altă parte. Mie mi se pare 

că asta este explicația pentru care în 

codul de procedură penală sunt atâtea 

lucruri ciudate - tocmai că e această 

lipsă de corelație. Un exces de 

formalism, pe de o parte, versus lucruri 

care, luate în context, sunt ciudate. 

Adică se potrivesc acolo unde sunt puse 

și imaginate pentru o singură speță, gen 

and practitioners, as many make 

unresolved statements. 

Need to rewrite the criminal 

codes? Is it important to put them in 

line with the decisions of the 

Constitutional Court? Is it important 

to change them? What to do about 

criminal law enforcement? At least the 

agreement with the decisions of the 

Constitutional Court does not come 

into question that it should not be 

accomplished. There are voices 

talking about rewriting criminal codes. 

I'm probably somewhere in the 

extreme. Voices that only demand 

compliance with constitutional court 

decisions, changes in aspects that in 

practice prove to be difficult to absorb 

or that were not well thought out at the 

time the codes were drafted. Because 

there are too many decisions of 

unconstitutionality related to almost 

everything new introduced into the 

code. And that means it's a conceptual 

problem. The current code has tried to 

solve one-off problems, and that's the 

big mistake a lawmaker can do - to 

solve point-by-point problems. In 

essence, you must make the law so 

that it is valid regardless of what 

happens and conceptually imagine 

how it works. Do not think that if you 

have a problem, for example, with the 

duration of the process, give text that 

shortens or prolongs the processes. If 

you think so, you will find by default 

that the change you make there takes 

effect elsewhere. It seems to me that 

this is the explanation for which there 

are so many strange things in the Code 
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codul de procedură este făcut pentru o 

persoană care comite o singură 

infracțiune, într-un singur act material. 

Or, asta este ciudat; în realitate nu este 

așa, adică încercăm să explicăm ce stă în 

spatele unui text legislativ și să nu trăim 

mai mult în forma textului, ci în 

conceptul acestui act normativ, în 

general.  

 Şi partea exemplificativă a 

nedumiririlor noastre legislative ar 

continua, enumerând, enunţiativ chiar 

numai, Codul civil sau legea educaţiei, 

pentru a nu mai vorbi despre 

reglementările din domeniul dreptului 

administrativ. Se vorbeşte mult, dar se 

tace şi mai mult, mai ales despre o 

descriere exactă a alcătuirii UE. În 

această privință, există o minoritate 

mută care refuză deliberat să vorbească 

despre această temă și o majoritate 

tăcută care nu se exprimă, fie pentru că 

nu știe, fie pentru că vede minoritatea 

tăcând, fie pentru că, pur și simplu, nu-i 

pasă. Și totuși, veți spune, cum să fie 

lumea compusă din muți și tăcuți? Dar 

observăm că primele sunt mult mai 

numeroase decât cei din urmă. E atât de 

mult zgomot, e atât de multă vorbărie! 

De acord, dar mașina de zgomote este 

alcătuită din foarte puțini. Văzând cât de 

mult scandal fac, nu poți să nu observi 

că scandalagii sunt printre cei mai 

eficienți lucrători ai lumii. Este precum 

în lumea lui Eugen Ionesco, temerar şi 

curajos explorator al absurdului, Eugene 

Ionesco arată că poți să vorbești ca și 

cum taci. Atinse de absurd ca de o boală 

existențială, personajele lui Ionesco nu 

mai pot comunica. La început, nu mai 

of Criminal Procedure - precisely this 

lack of correlation. An excess of 

formalism, on the one hand, versus 

things that, taken in context, are 

weird. That is, they fit where they are 

put and imagined for a single case, 

like the code of procedure is made for 

a person committing a single offense 

in one material act. That's strange; in 

reality, it is not so, that is, we try to 

explain what is behind a legislative 

text and not live in the form of the 

text, but in the concept of this 

normative act in general. 

And the exemplary part of our 

legislative notions would continue, 

enumerating even only the Civil Code 

or the law of education, not to mention 

the regulations in the field of 

administrative law. There is much 

talk, but there is still more, especially 

about an exact description of the EU 

composition. In this regard, there is a 

mute minority who deliberately 

refuses to talk about this subject and a 

silent majority that does not express 

itself either because it does not know 

either because it sees the minority 

silent or because it just does not care. 

Yet, you will say, how is the world 

composed of mutes and silence? But 

we notice that the first ones are much 

more numerous than the latter ones. 

There's so much noise, there's so much 

talk! I agree, but the noise machine is 

made up of very few. Seeing how 

much scandal they are doing, you can 

not help noticing that scandals are 

among the most efficient workers in 

the world. It is like Eugen Ionesco, the 
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pot comunica unele cu altele, apoi ele cu 

ele însele și, în final, le auzim 

producând sunete aiurea. Dialogul 

imposibil nu este tăcere, ci zgomotul 

unora care vorbesc fără oprire. Deși 

vorbesc, e ca și cum tac, de vreme ce 

nimeni din jurul lor nu mai poate auzi 

ori pricepe ce spun. Majoritatea tăcută, 

de fapt, vorbește - ea pare tăcută pentru 

că nu e auzită și, mai mult, nici ea nu se 

mai aude pe sine, atât de tare și de mult 

vorbește. Doar minoritatea mută tace 

pentru că ea vrea să tacă. A tăcea în 

lumea de azi nu se mai poate decât cu 

voință, cu voință de fier aș spune. Se 

profilează o apocalipsă sonoră - lumea 

va fi atît de zgomotoasă încât nimeni nu 

o va mai auzi și, producând sunete la 

nesfârșit, de intensități enorme, se va 

prăbuși într-o tăcere care va fi deloc 

enigmatică, ci doar obosită. Apocalipsa 

ar putea fi sindromul final al unei 

enorme astenii. 

În acest context, ruperea tăcerii nu 

mai e o îndrăzneală, ci este unica soluție 

de a mai salva omenescul. Zice Ionesco: 

„Sunt asemeni unui Iov, omul care, 

pierzând divinitatea, privește spre golul 

rămas și nu mai înțelege nimic. Singura 

forță ce-mi rămâne este refuzul. Refuzul 

de a mă supune, de a accepta să dau 

libertatea pe liniște, pe anestezie - acest 

pact modern cu diavolul pe care atâția 

oameni din țările oprimate îl fac pentru a 

fi lăsați în pace”. Parcă vocea lui 

Ionesco este mereu actuală și mereu 

fraternă. Vreau să vorbesc despre 

întoarceri şi despre credinţa pe care cei 

mai frumoşi dintre noi o au, că trecutul 

poate fi repetat într-o variantă mai 

courageous and brave explorer of the 

absurd, Eugene Ionesco shows that 

you can talk as if you are shutting 

down. Attained by absurdity as an 

existential illness, Ionesco's characters 

can no longer communicate. At first, 

they can not communicate with each 

other, then with themselves, and 

finally hear them producing strange 

sounds. The impossible dialogue is not 

silence, but the noise of some who 

speak without stopping. Although I 

speak, it is as if silent, since no one 

around them can hear or understand 

what they say. The silent majority, in 

fact, speaks - she seems silent because 

she is not heard, and moreover, she no 

longer hears herself, so she speaks so 

loudly. Only the minority moves 

silently because she wants to keep 

quiet. To be silent in today's world can 

only be done with will, with the will 

of iron I would say. There is a sound 

apocalypse - the world will be so 

noisy that no one will hear it, and, 

producing endless sounds of enormous 

intensity, it will collapse into a silence 

that will be enigmatic, not just tired. 

Revelation might be the final 

syndrome of enormous asthenia. 

In this context, the breaking of 

silence is no longer a boldness, it is 

the only solution to save humanity. 

Says Ionesco: „I am like a Job, the 

man who, losing the divinity, looks at 

the remaining void and no longer 

understands anything. The only 

remaining force is the refusal. The 

refusal to obey me, to accept the 

freedom of tranquility, anesthesia - 
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fericită. Întoarcerea e şi ea un caz de 

conflict între ceea ce-ţi spune mintea şi 

ceea ce-ţi spune sufletul. Conflictul 

acesta, cel mai vechi din istoria omului, 

atât de obişnuit încât e banal, atât de des 

întâmplat încât pare o dulcegărie de 

telenovelă pentru modernii căzuţi în 

post-modernism, este, totuşi, conflictul-

sursă din care multe suferinţe, mai mult 

sau mai puţin goethiene, se nasc. 

Întoarcerile sunt, întotdeauna, victoria 

sufletului asupra raţiunii. Într-o 

întoarcere, nimic nu este raţional. 

Dimpotrivă, totul este iraţional sau, mai 

precis, totul este împotriva raţiunii. Dacă 

ai plecat de undeva după ce ai consumat 

experienţa aceea, dacă te-ai depărtat de 

ceva după ce ai văzut ceea ce era de 

văzut, de ce să te mai întorci? A quoi 

bon? Şi totuşi, tentaţia întoarcerii ne 

bântuie, precum celebra stafie a 

comunismului zice-se că bântuia Europa 

anilor 1800 şi ceva. Şi totuşi, o forţă 

oarbă se aprinde în sufletul nostru când 

ne amintim de ceva anume şi ne 

comandă irezistibil să ne întoarcem. O fi 

„eterna reîntoarcere” în variante plebee, 

o fi efectul total al nostalgiei, o fi 

angoasa visului neîmplinit? În orice caz, 

mai mult decât despre trecut, întoarcerile 

ne vorbesc despre prezent. Întoarcerile 

sunt forme ultime de revoltă împotriva 

prezentului şi, de aceea, întoarcerile au 

în ele, de fiecare dată, o doză de 

patetism care le pot lesne face să fie 

ridicole şi le fac, de cele mai multe ori, 

inoportune. 

Întoarcerea este, totuşi, un gest eroic. 

În martie 1942, zdrobit de ofensiva 

japoneză, generalul Mac Arthur şi-a 

this modern pact with the devil that so 

many people in oppressed countries 

do to be left alone.” Ionesco's voice is 

always present and always fraternal. I 

want to talk about the turns and about 

the belief that the most beautiful of us 

have, that the past can be repeated in a 

happier version. Return is also a case 

of conflict between what the mind 

tells you and what your soul tells you. 

This conflict, the oldest in man's 

history, so commonplace that it is 

commonplace, so commonplace that it 

seems to be a soap opera for the 

modern-day fallen in post-modernism, 

is the source-conflict of which many 

suffering, more or less goethian, are 

born. Returns are always the soul's 

victory over reason. In a return, 

nothing is rational. On the contrary, 

everything is irrational or, more 

precisely, everything is against reason. 

If you have left somewhere after you 

have consumed that experience, if you 

have distanced yourself from 

something after seeing what is to be 

seen, why should you come back? A 

quoi bon? Still, the temptation of 

return haunts us as the famous rush of 

communism is said to haunt Europe in 

the 1800s and something. And yet, a 

blind force flashes in our souls when 

we remember something and 

command irresistibly to come back. A 

fiery return in plebeian variants, is the 

total effect of nostalgia, is the anxiety 

of the dream unfulfilled? In any case, 

more than the past, the returns talk 

about the present. Returns are the 

ultimate form of rebellion against the 
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retras trupele învinse din Filipine spre 

Australia, avertizând: „I shall return!” 

Doi ani şi jumătate mai târziu, în fruntea 

unei forţe reorganizate, Mac Arthur şi-a 

îndeplinit promisiunea şi a alungat pe 

japonezi din Filipine. A fost o întoarcere 

eroică nu doar pentru că era o revanşă a 

„celor buni” împotriva „celor răi”, ci 

pentru că simboliza întoarcerea cursului 

unui război devastator care ameninţa 

serios destinul lumii. Aceea a fost o 

întoarcere deplină, măreaţă, care ne 

încălzeşte inimile şi astăzi. Eroismul, 

însă, cade în gol dacă nu se consumă în 

circumstanţe tragice - cine suntem noi 

să-l contrazicem pe Nietzsche în privinţa 

asta? Aşa se face că cele mai multe 

întoarceri produc încă mai multă 

nefericire, mai multă frustrare, mai 

multe umbre tocmai pentru că folosim 

un instrument eroic în împrejurări mici, 

care ţin de inimioară şi de lacrima sud-

americană. Orice întoarcere pleacă de la 

o renunţare, orice întoarcere presupune 

un sacrificiu, orice întoarcere vibrează 

ca o suferinţă. O întoarcere, deşi e 

mereu la îndemâna oricui, înseamnă o 

evadare din logica vieţii, o sfidare a 

implacabilităţii ei. O întoarcere la 

normalitate. Dar, ce mai înseamnă azi 

normalitatea, când totul e permis, totul e 

normal, anormal e să arăți tu cu degetul? 

Ați văzut Eurovisionul și femeia cu 

barbă? Ați văzut cum a fremătat lumea 

de aplauze? E normal? Nu. Normalitatea 

e o stare de echilibru și armonie între 

cunoaștere, afectivitate, inteligență și 

voință. Când una din acestea e excesiv 

dezvoltată sau subdezvoltată, armonia se 

pierde și apare boala sau suferința. 90% 

present, and therefore returns always 

have a dose of patetism that can easily 

make them ridiculous and often 

inappropriate. 

The return is, however, a heroic 

gesture. In March 1942, crushed by 

the Japanese offensive, General Mac 

Arthur withdrew his defeated troops 

from the Philippines to Australia, 

warning: "I will return!" Two and a 

half and a half later, at the head of a 

reorganized force, Mac Arthur 

fulfilled promise and banished the 

Japanese from the Philippines. It was 

a heroic return not only because it was 

a revanch of the "good ones" against 

"the wicked", but because it 

symbolized the return of the course of 

a devastating war that seriously 

threatened the destiny of the world. 

That was a complete, great, return that 

warms our hearts today. Heroism, 

however, falls idle if it is not 

consumed in tragic circumstances - 

who are we to contradict Nietzsche 

about this? This is how most of the 

returns produce more unhappiness, 

more frustration, more shadows, 

precisely because we use a heroic tool 

in small circumstances, which are 

related to the heart and to the South 

American tear. Every return departs 

from a renunciation, any return 

involves a sacrifice, any return 

vibrates as a suffering. A return, 

though always available to anyone, 

means an escape from the logic of life, 

a defiance of its implacability. A 

return to normality. But what's the 

normality today, when everything is 
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din oamenii cu care intru în contact sunt 

profund nefericiți, o societate care și-a 

pierdut valorile de bine, frumos, adevăr 

și dreptate. Și mai ales de non-

nocivitate. În medicina romană, primul 

îndemn era non nocere, să nu faci rău! 

Numai că în contextul unor 

schimbări legislative de anvergură, atât 

la nivelul UE, cât și la nivel național, 

dacă ne uităm la Bruxelles ca la o soluţie 

pentru orice, invocând „Europa” ca o 

mantră, fluturând steagul Europei în faţa 

ereticilor „naţionalişti” şi strigând 

„abjuraţi, abjuraţi”, ne vom trezi într-o 

zi că, departe de a rezolva problema 

continentului nostru, mitul „Europei” a 

devenit un impediment în a le mai 

recunoaște. Avertismentul lui Tony Judt, 

autorul lucrării Postwar şi, trei ani mai 

târziu, al unui eseu despre Europa cu un 

titlu mai mult decât emblematic - A 

Grand Illusion?, este mai mult decât 

relevant [3]. Miza nu este de a judeca 

realităţile, ci de a înţelege că prezentul 

sau viitorul continentului pot arăta altfel 

decât ni le imaginam până mai ieri. Nu 

vom lansa aici concluzii apodictice sau 

sentinţe politice, doar câteva idei 

orientative despre ce ne poate aştepta, 

încheind cu cel mai sumbru scenariu 

lansat recent apropo de o evoluţie a UE 

cu mai multe viteze, care a fost pretextul 

şi textul acestui material. Evoluţia spre 

mai multă integrare la care e posibil să 

asistăm nu va duce la o anihilare a 

continentului, dar cu siguranţă la o 

atenuare a fenomenelor de integrare 

europeană, atât pe orizontală (extindere), 

cât şi pe verticală (federalizare). 

Repetatele atentate din Europa ne indică 

allowed, everything is normal, is it 

abnormal to show you with your 

fingers? Have you seen the Eurovision 

and the bearded woman? Have you 

seen how the world cheered? Is it 

normal? Not. Normality is a state of 

equilibrium and harmony in 

knowledge, affection, intelligence and 

will. When one of these is excessively 

developed or underdeveloped, 

harmony is lost and disease or sucking 

occurs. 90% of the people I come into 

contact with are deeply unhappy, a 

society that has lost its values of good, 

beautiful, truthful and just. And 

especially of non-harm. In Roman 

medicine, the first word was no 

notion, do not hurt! 

However, in the context of far-

reaching legislative changes, both at 

EU and national level, if we look at 

Brussels as a solution to anything, 

invoking "Europe" as a mantra, 

waving the flag of Europe in front of 

the „nationalists" and shouting 

„Abjure, abjure", we will one day 

wake up that, far from solving the 

problem of our continent, the myth of 

„Europe" has become an impediment 

to recognizing them. The warning of 

Tony Judt, author of Postwar, and 

three years later of an essay on Europe 

with a more than emblematic title - A 

Grand Illusion?, is more than relevant 

[3]. The stake is not to judge the 

realities, but to understand that the 

present or the future of the continent 

can look different than we imagined 

until yesterday. We will not come up 

with apodictical conclusions or 
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faptul că probabil am ajuns la un punct 

limită, dincolo de care nu mai există 

suportabilitate pentru adâncirea 

extinderii europene. Şi asta cel puţin 

pentru un interval de timp, necesar UE şi 

Bruxelles-ului să convingă cetăţenii 

europeni că ei sunt depozitarii 

identităţilor şi temerilor de securitate ale 

populaţiei [4]. De asemenea, 

dimensiunea identitară nu va putea fi 

eludată sau ignorată. Când avem de-a 

face cu fenomene care ating palierul 

existenţial - spaimă, teamă, 

incertitudine, acestea vor apărea, fie şi 

mediat, în prim plan. Apoi, o întrebare 

legitimă este dacă euroscepticismul şi 

inflaţia sentimentelor naţionale vor 

putea atinge un prag de la care încolo 

proiectul european să fie blocat complet 

în condiţiile în care „more Europe”, ca 

soluţie pentru „furtuna perfectă”, este 

deopotrivă naivă şi periculoasă. O 

accentuare a acestei soluţii în acest 

moment va genera efecte contrare şi 

măsuri politice reactive. Orice exces 

federalist astăzi riscă să creeze o 

contrareacţie şi mai virulent 

antieuropeană. În acest moment starea 

de spirit a europenilor este cunoscută, 

iar politicienii locali nu pot merge 

împotriva curentului [5]. 

 

4. În loc de concluzii, ce-i de făcut? 

 

Această realitate și elementele de 

subtext politic pe care le implică pot 

sublinia o gândire pragmatică, a planului 

de rezervă, dacă relația transatlantică nu 

se menține la nivelul funcțional actual 

pe termen mediu sau dacă apar teme 

political sentences, just a few guiding 

ideas about what we can expect, 

ending with the most grim scenario 

recently released as a result of an 

evolution of the EU with more speeds 

that was the pretext and text of this 

material. The evolution towards more 

integration we may be witnessing will 

not lead to annihilation of the 

continent, but certainly to a mitigation 

of the European integration 

phenomenon, both horizontally 

(enlargement) and vertically 

(federalization). Repeated attacks in 

Europe indicate that we have probably 

reached a point beyond which there is 

no longer any supportability for 

deepening European enlargement. 

And at least for a period of time that 

the EU and Brussels need to convince 

European citizens that they are the 

depositors of the people's identities 

and fears of security [4]. Also, the 

identity dimension can not be eluded 

or ignored. When dealing with 

phenomena that touch the existential 

landscape - fear, fear, uncertainty - 

these will appear, even mediated, at 

the forefront. Then a legitimate 

question is whether Euroscepticism 

and inflation of national sentiments 

will be able to reach a threshold from 

which the European project will be 

completely blocked as „more Europe" 

as a solution to the „perfect storm" is 

both naïve and dangerous. An 

emphasis on this solution at this time 

will have opposite effects and reactive 

policy measures. Any federalist excess 

today risks creating an even more 
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distincte sau abordări contradictorii 

transatlantice. Pe de altă parte, relevanța 

este profundă și arată fără dubiu că trăim 

timpul alegerilor fundamentale 

strategice. Acest timp vine zi de zi, îl 

resimțim acut azi dacă știm subtextul și 

simțim deciziile din spatele 

documentelor. Întrebarea este cum ne 

pregătim de alegerea fundamentală, dacă 

și cât știe publicul român, dacă e capabil 

să decidă singur și în cunoștință de 

cauză, dacă o elită își poate asuma 

singură alegerea, dacă democratic 

dezbaterea nu ar trebui deja lansată 

pentru ca publicul să știe, să poată 

decide în cunoștință de cauză și să poată 

opta la timp. 

Se poate contracara criza? Pe termen 

scurt imposibil. Suntem în situaţia în 

care UE ca atare nu poate pretinde că se 

poate reforma sau modifica, pentru a 

răspunde actualelor provocări şi 

angoase, pentru că nu are cum. Pe de-o 

parte, asistăm la elitismul inevitabil al 

Bruxellesului şi la o atitudine care 

aminteşte de secolul al XVIII-lea al 

„despotismelor luminate”. Pe de altă 

parte, într-un fel, cum bine s-a sesizat, 

„UE este acuzată că este elitistă, dar 

devine şi mai elitistă, pentru că doar la 

acest nivel se mai poate accepta un 

aranjament pan-european” [6]. Este o 

tendinţă riscantă, însă, pentru că ridică 

cu şi mai multă acuitate problema 

democrației europene sau a deficitului 

democratic. Acesta este secretul lui 

Polichinelle în UE. Nu există 

„democraţie europeană”, pentru că nu 

există nici spaţiu public european, nici 

reprezentare adecvată, nici cicluri 

virulent anti-European 

counterreaction. At this moment, the 

mood of Europeans is known, and 

local politicians can not go against the 

current [5]. 

 

4. Instead of conclusions, what 

should I do? 

 

This reality and the political 

subtleties involved imply a pragmatic 

thinking, a back-up plan if the 

transatlantic relationship is not 

maintained at the current functional 

level in the medium term, or if distinct 

themes or transatlantic contradictory 

approaches arise. On the other hand, 

relevance is profound and it clearly 

shows that we are living through 

strategic fundamental elections. This 

time comes day by day, we feel it 

today today if we know the subtext 

and feel the decisions behind the 

documents. The question is how do 

we prepare for the fundamental choice 

if and how much does the Romanian 

public know if it is able to decide on 

its own and knowingly whether an 

elite can assume its own choice if the 

democratic debate should not already 

be launched so that the public knows, 

to be able to make informed choices 

and to be able to make a timely 

choice.  

Can the crisis be counteracted? 

Short term impossible. We are in a 

situation where the EU as such can not 

claim to be able to reform or change to 

respond to the current challenges and 

anxieties, because it does not. On the 
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electorale, nici candidaţi la nivel 

continental. Problema principală a 

Europei este că noi folosim şi cerem 

„limbajul democratic care vorbeşte 

despre participare şi transparenţă” şi 

facem asta la nivel UE, dar „dacă facem 

din participare şi transparenţă cei doi 

piloni pe baza cărora vrem să reformăm 

UE, atunci o vom distruge” [7]. 

Cum ieşim din această dilemă? De 

unde poate veni soluţia? Răspunsul cel 

mai des întâlnit e că avem nevoie de noi 

lideri europeni, cu alte viziuni, cu forţă 

şi entuziasm european, capabili să 

relanseze proiectul european. Juridic 

vorbind, aşteptarea e naivă. In realitate, 

nu există lideri europeni capabili să 

ranforseze proiectul european pentru 

că… nu îi aşteaptă nimeni! Europa nu 

este astăzi în stare de spirit care să-i 

aştepte. Liderii politici nu se nasc în gol, 

nu apar „de nicăieri”. Se nasc pe un 

orizont de aşteptare, apar pe scenă când 

deja cineva, fie şi tacit, îi invită acolo 

sau îi somează să intre pe scenă. 

Apariţia liderilor „de tip providenţial” 

este un fel de „nu te-aş căuta dacă nu te-

aş fi găsit”, ca să-l parafrazăm pe Pascal. 

Ca să înţelegem dacă pot apărea liderii 

europeni vizionari, cu programe 

concrete şi manifeste capabile să 

relanseze politic continentul, trebuie să 

radiografiem starea de aşteptare de 

acum. Şi aceasta nu este în sprijinul lor. 

Indiferent de aşteptările sau argumentele 

raţionale, este o utopie să ne bazăm pe 

aşa ceva. Stările de spirit ale populaţiei 

sugerează mai de grabă că, cel puţin 

pentru un anumit interval, căutările 

acesteia se vor face pe direcţie 

one hand, we witness the inevitable 

elitism of Brussels and an attitude that 

reminds us of the 18th century of 

„enlightened despotism." On the other 

hand, in a way, as well noted, "the EU 

is accused of being elitist, but it 

becomes even more elitist, because 

only at this level can a pan-European 

arrangement be accepted" [6]. It is a 

risky trend, however, because it raises 

even more acutely the issue of 

European democracy or democratic 

deficit. This is the secret of 

Polichinelle in the EU. There is no 

"European democracy" because there 

is no European public space, no 

proper representation, no electoral 

cycles, no candidates at the 

continental level. Europe's main 

problem is that we use and demand 

„democratic language that speaks of 

participation and transparency" and 

we are doing it at EU level, but „if we 

make participation and transparency 

the two pillars on which we want to 

reform the EU, then we will destroy 

it” [7]. 

How do we get out of this 

dilemma? Where can the solution 

come from? The most common 

answer is that we need new European 

leaders with other visions, with 

European force and enthusiasm, able 

to relaunch the European project. 

Legal, waiting is naive. In fact, there 

are no European leaders able to 

implement the European project 

because no one expects them! Europe 

is not today in a state of mind to wait 

for them. Political leaders are not 

http://juridica.ugb.ro/


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 7. Issue 2/2018 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Valentin-Stelian BĂDESCU 

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

291 

locală/naţională. 

O ultimă remarcă. Criza europeană a 

atras deja profeţii cei mai întunecaţi şi 

profeţiile cele mai sumbre. S-a rostit 

până şi cuvântul fatidic, care părea de 

nerostit: războiul! Cea mai terifiantă 

dintre aceste profeţii aparţine 

preşedintelui Stratfor, reputatul George 

Friedman, care în ultima lui lucrare, 

Flashpoints The Emerging Crisis in 

Europe, descrie o posibilă evoluţie la 

nivelul bătrânului continent [8]. Vom 

prezenta, pe scurt, etapele evoluţiei 

fatale pe care o descrie Friedman spre o 

Europă care riscă să revină la vechii 

demoni, niciodată abandonaţi complet, 

doar aruncaţi temporar într-un ungher al 

memoriei. Ideea de criză europeană 

inerentă şi ineluctabilă este sugerată 

inclusiv în pasajele autobiografice care 

explică rațiunile părăsirii de către 

familia Friedman a bătrânului continent 

în favoarea Americii: „Am părăsit 

Europa pentru că părinţii mei erau 

convinşi că exista o adâncă pervertire a 

sufletului european, care putea fi 

ascunsă pentru o perioadă, dar care 

întotdeauna va ieşi la suprafaţă până la 

urmă”. Teza analizei care urmează este 

că prăbuşirea UE va aduce după sine o 

profundă criză în Europa care, 

inevitabil, va redeştepta câinii 

războiului, consideraţi în naraţiunea 

oficială şi fondatoare a Europei adormiţi 

pentru totdeauna: „UE stă în faţa unei 

crize în faţa căreia nu poate reacţiona cu 

ușurință. UE se prăbuşeşte, întrebarea 

este dacă îşi poate găsi echilibrul. 

Argumentul meu este că nu se poate, 

pentru că problemele ei sunt structurale 

born, they do not appear „from 

nowhere". They are born on a waiting 

horizon, appear on stage when 

somebody, even tacitly, invites them 

there or asks them to enter the stage. 

The appearance of „providential" 

leaders is a kind of „I would not seek 

you if I had not found you" to 

paraphrase Pascal. In order to 

understand whether the visionary 

European leaders with concrete and 

manifest programs capable of 

politically relaunching the continent 

can emerge, we must radiograph the 

current state of expectation. And this 

is not in their support. Regardless of 

rational expectations or arguments, it 

is a utopia to rely on that. The 

population's moods are more likely to 

suggest that, at least for a certain 

interval, their searches will be made in 

the local/national direction. 

A last remark. The European crisis 

has already attracted the darkest 

prophets and the most grim 

prophecies. The fateful word, which 

seemed unspoken: the war! The most 

terrifying of these prophecies belongs 

to President Stratfor, the reputed 

George Friedman, who in his latest 

work, Flashpoint The Emerging Crisis 

in Europe, describes a possible 

evolution on the old continent [8]. We 

will briefly outline the stages of the 

fatal evolution that Friedman 

describes to a Europe that risks 

returning to the old demons, never 

abandoned completely, just 

temporarily dropping into a corner of 

memory. The idea of an inherent and 
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şi vor duce la cădere. Dacă este adevărat 

că integrarea europeană a abolit 

conflictul şi că fără UE conflictul se va 

întoarce, aşa cum s-a petrecut în Balcani 

şi în Caucaz,  atunci viitorul Europei 

este foarte diferit faţă de ceea ce mulţi se 

aşteaptă” [9]. Miza principală este ca de 

fiecare dată, Germania şi viitorul ei. În 

mod fatal, Germania va trebui să-şi 

asume faptul că e cea mai bogată şi va fi 

obligată să devină şi cea mai puternică. 

„Germania va deveni, o putere 

completă, la început flexându-și muşchii 

politici şi, în timp, cei militari, atunci 

când presiunea asupra ei va creşte. 

Mizele economice, nu militare, vor fi 

motorul care va mişca Germania. Acel 

moment nu este departe”. 

Geopolitic cartea cea mai mare pe 

care Germania va trebui să o joace va fi 

cea a relaţiei cu Rusia. Franţa va privi 

spre Africa şi Mediterana, Germania se 

va alia alături de Rusia. Toate aceste 

evaluări duc firesc la interogaţiile cheie: 

ce a urmat după 1945 este drumul firesc 

al Europei şi modul cum va arăta 

viitorul ei, sau Europa se va întoarce la 

calea ei istorică consacrată, a 

conflictelor? „Răspunsul scurt” este că 

„istoria conflictelor europene este 

departe de a fi încheiată”. „Problema 

Europei este aceeaşi problemă care a 

bântuit şi marile ei momente, 

Iluminismul. Este spiritul faustic, 

dorinţa de a avea totul chiar şi cu preţul 

sufletului. Astăzi dorinţa europenilor 

este de a avea totul fără niciun cost. Ei 

vor pace permanentă şi prosperitate. Ei 

vor să îşi menţină suveranitatea 

naţională, dar nu vor ca statele suverane 

ineluctable European crisis is also 

suggested in the autobiographical 

passages explaining the reasons for 

the Friedman family's abandonment of 

the old continent to America: „We left 

Europe because my parents were 

convinced that there was a profound 

perversion of the European soul, 

hidden for a while, but which will 

always come to the surface at last.” 

The thesis behind the analysis is that 

the collapse of the EU will bring about 

a profound crisis in Europe that will 

inevitably redeem the dogs of the war, 

considered in the official and founding 

narrative of Europe asleep forever: 

The EU stands in the face of a crisis in 

which it can not react easily. The EU 

is collapsing, the question is whether 

it can find its balance. My argument is 

that it can not, because its problems 

are structural and will lead to a fall. If 

it is true that European integration has 

abolished the conflict and that without 

the EU the conflict will return as it 

happened in the Balkans and the 

Caucasus, then Europe's future is very 

different from what many expect” [9]. 

The main stake is that every time 

Germany and her future. In a fatal 

way, Germany will have to assume 

that it is the richest and will be forced 

to become the strongest. „Germany 

will become, a full power, initially 

flexing its political muscles and, while 

military, when pressure on it will 

increase. The economic, not military, 

stakes will be the engine that will 

move Germany. That moment is not 

far”. 
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să-şi exercite pe deplin această 

suveranitate. Ei vor să fie un popor, dar 

nu vor să-şi împărtăşească destinul 

fiecăruia. Ei vor să vorbească limba lor, 

da nu cred că această dorinţă va fi un 

blocaj pentru înţelegerea mutuală. Ei vor 

să triumfe, dar nu vor să rişte. Ei vor să 

fie complet securizată, dar nu vor să se 

apere singuri”. Iar în finalul acestui 

scenariu sumbru, Friedman conchide: 

răspunsul la cea mai importantă 

întrebare, dacă Europa va putea pune cei 

31 de ani în urmă „trebuie să fie nu - NU 

apăsat”. Când europenii „vor trebui să 

aleagă între război şi pace, la fel ca în 

trecut, ei vor alege războiul. Nimic nu s-

a încheiat. Pentru umanitate, nimic 

semnificativ nu este vreodată încheiat” 

[10]. 

Pentru remedierea acestor aspecte 

este necesară promovarea unui proiect 

ce are în vedere perfecţionarea 

legislației unionale în care participarea 

publică nu este un concept nou și nici nu 

are o singură modalitate de definire. 

Acest termen își are rădăcinile în 

societățile democratice din Antichitate și 

a fost revigorat, pe parcursul ultimelor 

decenii, de dinamica accelerată a 

democrațiilor consolidate și emergente. 

Simplificarea şi simplicitatea dreptului 

european în domeniul participării 

publice, transparenţei decizionale şi 

accesului liber la informaţiile de interes 

public trebuie să fie motorul evoluţiei 

Uniunii Europene. După cum Albert 

Einstein obişnuia să spună că nu tot ce 

contează poate fi numărat şi nu orice 

poate fi numărat contează. Am aflat 

destule şi am înţeles suficient de mult ca 

Geopolitics the largest card that 

Germany will have to play will be that 

of the relationship with Russia. France 

will look to Africa and the 

Mediterranean, Germany will join 

with Russia. All of these assessments 

naturally lead to key questions: what 

followed after 1945 is Europe's natural 

path and how its future will look, or 

will Europe return to its consecrated 

historical path of conflict? The „short 

answer" is that „the history of 

European conflicts is far from being 

completed". "The problem of Europe 

is the same problem that has haunted 

her great moments, the Enlightenment. 

It is the failing spirit, the desire to 

have everything even at the price of 

the soul. Today, the desire of 

Europeans is to have everything at no 

cost. They want peace and prosperity. 

They want to maintain their national 

sovereignty, but they do not want 

sovereign states to fully exercise this 

sovereignty. They want to be a people, 

but they do not want to share their 

destiny. They want to speak their 

language, so I do not think this desire 

will be a blockage for mutual 

understanding. They want to triumph, 

but they do not want to risk. They 

want to be fully secure but they do not 

want to defend themselves.” And at 

the end of this grim scenario, 

Friedman concludes: the answer to the 

most important question, if Europe 

can put the 31 years ago „must be no - 

not pressed.” When Europeans „have 

to choose between war and peace, as 

in the past, they will choose the war. 
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să realizăm că nici tipul nostru de 

judecâtă de până acum nu se mai 

potriveşte cu ceea ce urmează să 

înţelegem. Sunt idei, concepte 

contraintuitive în drept? Tot ce ne 

trebuie este antrenamentul de a opera cu 

ele. Cum îi spune Regina de Cupă lui 

Alice în Ţara Minunilor: trebuie să fim 

pregătiţi „să gândim până la şase 

lucruri imposibile înainte de micul 

dejun”. Mare provocare adresată minţii 

omeneşti, dar una pe măsura celor 

aşteptate de la noi de Cel care ne-a creat. 

Şi care ne călăuzeşte şi ne veghează prin 

credinţa pe care ne-a dat-o. Căci, aşa 

cum spunea „originatorul” marilor 

tulburări care ne-au făcut să privim altfel 

lumea care ne cuprinde şi pe care o 

cuprindem, Max Planck, „oricine este 

implicat serios în muncă ştiinţifică de 

orice fel realizează că deasupra porţilor 

de intrare în templul ştiinţei sunt scrise 

cuvintele: Trebuie să ai credinţă”. Este 

o calitate de care un om de ştiinţă nu se 

poate dispensa. Multe dintre rezultatele 

contraintuitive ale ştiinţei ultimului 

secol se deschid, într-un mod neaşteptat, 

dar edificator, către afirmaţii pe care le 

întâlnim în gândirea patristică şi în 

teologia răsăritului creştin.  

Cum să invoci metafora pentru a 

recuza fapte din UE? Metafora, conform 

dicţionarului, face posibilă folosirea de 

lucruri „la îndemână” pentru a explica 

alte lucruri sau fenomene de care nu 

putem sau nu ştim să ne apropiem. Şi 

aceasta, fără a intra în detalii specifice. 

Deschizându-ne mintea pentru a găsi în 

noi înşine explicaţiile. Este cheia care 

deschide porţi. Ce facem dincolo de ele - 

Nothing has ended. For humanity, 

nothing significant is ever 

accomplished” [10]. 

In order to remedy these issues, it 

is necessary to promote a project that 

aims to improve the Union's 

legislation where public participation 

is not a new concept nor has a single 

way of defining it. This term has its 

roots in the democratic societies of 

Antiquity and has been revived, over 

the last decades, by the accelerated 

dynamics of the emerging and 

consolidated democracies.The 

simplification and simplicity of 

European law in the field of public 

participation, decision-making 

transparency and free access to 

information of public interest must be 

the engine of the evolution of the 

European Union. As Albert Einstein 

used to say that all that counts can not 

be counted and not everything counts 

counts. We have learned enough and 

understood enough to realize that 

neither our judge has ever matched 

what we are going to understand. Are 

ideas, concepts contraintuitive in law? 

All we need is training to work with 

them. As Alice Queen's Queen says in 

Wonderland, we must be prepared to 

„think of up to six impossible things 

before breakfast.” Great challenge to 

the human mind, but one as expected 

from us by the One who created us. 

And who guides us and watches us 

through the faith he has given us. For, 

as the „originator” of the great 

disturbances that made us look 

elsewhere in the world that includes us 
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aici doar noi suntem răspunzători. Nu 

metaforele. Oricât de mare ar fi UE sau 

interiorul unui nucleu atomic, oricât de 

departe ar fi ele în timp şi spaţiu, nu are 

nici o legătură cu capacitatea noastră de 

înţelegere şi astfel de cunoaştere. Pentru 

că ele, amândouă, se află în noi: încifrat, 

primul; explicit, al doilea. Şi încă ceva: 

metafora se defineşte de obicei ca o 

comparaţie fără termen de comparaţie. 

Şi atunci, ce altceva să folosesc vorbind 

despre UE, care, nu-i aşa?, Nu are cu 

cine să fie comparată! Cel puţin 

deocamdată. Metaforic sau direct, 

această uniune nu ni s-a dezvăluit foarte 

aproape, este departe, chiar 

nemulţumitor de departe. Trăim o epocă 

în care divertismentul a devenit 

industrie, cu experţi în psihologie 

angajaţi să realizeze produse cât mai 

seducătoare. Producţii cinematografice 

cu buget imens pun în circulaţie lumi 

ficţionare, efecte speciale, tărâmuri 

fantastice, personaje ieşite din comun, 

oferind creaţii artistice care par a fi mult 

mai vrednice de admiraţia noastră decât 

lumea reală în care trăim. Cel puţin la 

prima vedere ar putea părea că lumea 

noastră nu mai are prea multe lucruri 

interesante, că tainele lumii noastre 

fizice au fost deja epuizate, că lumea în 

care trăim nu are nimic interesant de 

spus, că nu mai are nimic uimitor. Şi-a 

epuizat UE tainele? 

Dar toată viaţa e o taină, o minune! 

Noi suntem o taină. Faptul că putem 

cunoaşte, că putem desluşi legile naturii, 

toate acestea sunt o minune. Einstein 

folosea un cuvânt mai lumesc: miracol. 

Şi spunea că avem doar două feluri de a 

and which we encompass, Max 

Planck, „anyone who is seriously 

involved in scientific work of any kind 

realizes that above the gates of entry 

into the temple science is written: You 

must have faith.” It is a quality that a 

scientist can not dispense with. Many 

of the counterintelligent results of the 

science of the last century are 

opening, in an unexpected but 

enigmatic manner, to the assertions we 

encounter in patristic thinking and 

Christian theology of the East. 

How do I invoke the metaphor to 

reclaim facts from the EU? The 

metaphor, according to the dictionary, 

makes it possible to use things „at 

hand" to explain other things or 

phenomena that we can not or do not 

know to approach. And this, without 

entering specific details. Opening our 

minds to find the explanations in 

ourselves. It's the key that opens the 

gates. What we do beyond them - here 

we are only responsible. Not the 

metaphors. No matter how big the EU 

or the interior of an atomic nucleus, no 

matter how far they are in time and 

space, it has nothing to do with our 

ability to understand and to know. For 

they both are in us: in the first, the 

first; explicitly, the second. And 

another thing: the metaphor is usually 

defined as a comparison without 

comparison. And then, what else do I 

use talking about the EU, which, is not 

it ?, There is no one to compare with! 

At least for the time being. 

Metaphorically or directly, this union 

has not been revealed to us very close, 
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ne trăi viaţa: ca şi cum nimic nu este un 

miracol sau ca şi cum totul este un 

miracol. Depinde de alegerea pe care o 

facem. Aduceţi-vă aminte de Newton, 

cum spunea că, privindu-se pe sine, se 

vede ca un copilaş care se joacă pe 

malul mării, bucurându-se când găseşte 

o piatră mai rotundă sau o scoică mai 

frumoasă, în timp ce dincolo de el se 

întinde, nesfârşit, oceanul adevărului. 

Pietricelele colorate şi zornăitoare 

fabricate pe bandă rulantă de industria 

divertismentului sunt acolo, pe ţărmurile 

lumii, orbindu-ne şi asurzindu-ne tot 

timpul. Din nou, depinde de noi să 

reuşim să distingem, printre atâtea 

lumini înşelătoare, adevărul acestei vieţi 

a cărei economizare tinde să ne deprindă 

cu obiceiul de a calcula totul în bani. Vă 

amintiţi pilda talanţilor? Aceşti oameni, 

cei care construiesc şi cercetează pentru 

alţi oameni, sunt cei care înmulţesc cu 

folos puţinul pe care l-au primit şi intră 

astfel, cum spune Cartea Sfântă, „întru 

bucuria Domnului”. 

„Puţină ştiinţă îl înstrăinează pe om 

de Dumnezeu. Multă ştiinţă îl aduce 

înapoi” spunea acest lucru formidabil 

Francis Bacon, acum mai bine de 400 de 

ani. Atenţie: nu îl aduce "la El", ci 

"înapoi"! Pentru că, de fapt, omul nu 

pleacă niciodată de la Dumnezeu. Doar 

că uneori se mai înstrăinează. Iată ce 

face Cunoaşterea. Şi încă ceva. 

Cunoaşterea nu este ca un râu care tot 

curge, trece tot timpul pe lângă tine şi 

tot ce ai de făcut este să te scalzi în el şi 

să ieşi de acolo cunoscător. Cunoaşterea 

este un râu cu multe zăgazuri. În spatele 

cărora, rând pe rând, se adună apă, din 

it is far, even far from dissatisfaction. 

We live an era where entertainment 

has become industry, with psychology 

experts committed to making products 

as seductive as possible. 

Cinematographic production with a 

huge budget puts into circulation 

fictional worlds, special effects, 

fantastic landscapes, outgoing 

characters, offering artistic creations 

that seem more worthy of our 

admiration than the real world we live 

in. At least at first sight it may seem 

that our world does not have much 

interesting things, that the mysteries of 

our physical world have already been 

exhausted, that the world in which we 

live has nothing interesting to say, that 

it has nothing amazing. Has his EU 

exhausted his secrets? 

But all life is a mystery, a miracle! 

We are a mystery. The fact that we 

can know, that we can understand the 

laws of nature, all this is a miracle. 

Einstein used a more witty word: 

miracle. And he said we only have 

two ways to live our lives: as if 

nothing is a miracle or as if everything 

is a miracle. It depends on the choice 

we make. Remember Newton, as he 

said, looking at himself, he sees 

himself as a child playing on the 

seashore, enjoying himself when he 

finds a more rounded stone or a more 

beautiful clam, while beyond him the 

endless ocean of truth stretches. The 

colorful and rusty pebbles made by the 

entertainment industry are there on the 

shores of the world, we are 

blindfolding and assisting us all the 
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ce în ce mai multă, până când trece de 

marginea de sus a zăgazului şi se 

prăbuşeşte peste tine, pentru ca apoi să-

şi continue drumul. Din ce în ce mai 

liniştită. Până la zăgazul următor. Dacă 

cineva m-ar întreba, i-aş spune să se 

urce fără ezitare în această barcă a 

cunoaşterii, întărită de vreo două mii de 

ani de toţi cei care au construit-o, au 

înfrumuseţat-o şi au făcut-o sigură şi 

majestuoasă. Să fie pregătit pentru 

fulgerul Cunoaşterii care, din când în 

când, ne luminează. Să fie pregătit 

pentru a primi această supremă Bucurie. 

Fără teamă, pentru că acolo, la capătul 

călătoriei, îl aşteaptă Dumnezeu să se 

întoarcă la El. 

 Bunul Dumnezeu pe care bolşevicii 

comunişti l-au alungat din sufletul şi 

cugetul lor, distrugând şi fărâma de 

libertate ce ne mai rămăsese şi voi spune 

numai atât: sunt mulţumit că acum am 

ocazia de a mă exprima în calitate de om 

liber şi fac acest lucru de la începutul 

anului 1990, când am intrat în lumea 

dreptului știind ce înseamnă din proprie 

experiență un sistem dictatorial, bazat pe 

abuz și violență. Ca militar de carieră, 

convertit de la meseria armelor la cea a 

legilor, am fost martorul tuturor 

evenimentelor care au marcat istoria 

acestor 28 de ani, am putut interpreta 

istoria recentă a României, mai ales 

istoria recentă a dreptului nostru. Asta, 

pentru că plec întotdeauna de la 

premiza  că nimic din ceea ce Puterea 

permite opiniei publice să afle nu 

conține adevărul și de la considerentul 

că între Stat și Drepturile Cetățenilor, 

raporturile sunt antagonice. Astfel, atât 

time. Again, it is up to us to 

distinguish, among so many 

misleading lights, the truth of this life, 

whose economics tends to teach us the 

habit of computing everything in 

money. Do you remember the tale of 

talent? These people, who build and 

search for other people, are those who 

multiply the little they have received 

and come in, as the Holy Book says, 

„in the joy of the Lord." 

„Little science alienates the man of 

God. A lot of science brings it back, 

„Francis Bacon said formidably, more 

than 400 years ago. Attention: Do not 

bring it to Him, but „back"! Because, 

in fact, man never leaves God. Only 

sometimes it alienates. Here's what 

Knowledge does. And something else. 

Knowledge is not like a river that is 

flowing all the time, and all you have 

to do is scatter in it and get out of 

there knowing. Knowledge is a river 

with many batons. Behind them, one 

after another, water is gathering more 

and more until it passes over the top 

edge of the tab and collapses over you, 

so that it can continue on its way. 

More and more quiet. Up to the next 

lane. If anyone would ask me, I would 

tell her to climb without hesitation in 

this boat of knowledge, fortified by a 

couple of thousand years by all who 

built it, embellished her and made her 

sure and majestic. Be prepared for the 

Lightning of Knowledge which, from 

time to time, illuminates us. Be 

prepared to receive this supreme joy. 

Without fear, because there, at the end 

of the journey, God is waiting for him 
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experiențele anterioare căderii regimului 

lui Ceaușescu, cât și cele ulterioare, 

trăite, mă îndreptățesc să afirm că ceea 

ce în România se numește „aderarea 

României la structurile euroatlantice” 

este, de fapt, doar o Cortină. În spatele 

ei s-a construit și s-a manifestat o 

veritabilă „poliție politică”. Un 

mecanism de tip Stat Paralel - Deep 

State, care a reușit să confiște pârghiile 

de exercitare democratică a puterii în 

principalele instituții ale statului de 

drept: Legislativ, Executiv și 

Judecătoresc. Nu contest necesitatea 

apartenenţei noastre la aceste structuri 

suprastatale, dar este de datoria mea să 

atrag atenția când instituțiile statului 

devin abuzive și folosesc metode proprii 

Securității lui Ceaușescu. O să încerc să 

vă explic rapid despre ce este vorba. 

Țara a fost făcută colonie. Acum sunt 

luați la șuturi eroii, martirii și sfinții. 

Statul este primul berbece care dărâmă 

din interior unitatea națională. ONG-

urile cu ADN străin au încercat să 

distrugă ce e românesc. Am avut 

sentimentul clar că noi, ca români, am 

fost loviți. Noi creștinește, am întors și 

celălalt obraz și am fost loviți și acolo. 

Țara aceasta trebuie să se ridice pentru 

că a fost lovit obrazul lui Hristos. 

Trebuie să ne ridicăm. E un exercițiu de 

verticalitate. Crucea poporului român nu 

este cea a tâlharului din stânga, ci a 

tâlharului din dreapta. Noi am suferit, ca 

popor, cu sens. Execuția lui 

Brâncoveanu a durat un sfert de oră. 

Apoi, cei prezenți la execuție au mâncat. 

Tu, să nu renunți la credință, este cea 

mai mare mărturisire a credinței. Nu 

to return to Him. 

The good God that the Communist 

Bolsheviks drove out of their souls 

and their conscience, destroying the 

remaining freedom, and I will only 

say: I am pleased to have the 

opportunity to express myself as a free 

man and do so since the beginning of 

1990, when we entered the world of 

law knowing what a dictatorial system 

based on abuse and violence means 

from our own experience. As a career 

military, converted from the army to 

the law, I have witnessed all the 

events that marked the history of these 

28 years, I was able to interpret 

Romania's recent history, especially 

the recent history of our law. That's 

because I always leave the premise 

that nothing that the Power allows the 

public to find out does not contain the 

truth, and from the fact that between 

the State and the Citizens' Rights 

relations are antagonistic. Thus, both 

the experienc„s of the fall of 

Ceausescu's regime and the later ones, 

I am entitled to say that what is called 

"Romania's accession to Euro-Atlantic 

structures" in Romania is in fact only 

a curtain. Behind it was built and a 

genuine „political police" manifested 

itself. A State-Parallel-Deep State 

mechanism that has managed to 

confiscate the levers of the democratic 

exercise of power in the main 

institutions of the rule of law: 

Legislature, Executive and Judiciary. I 

do not contest the necessity of our 

belonging to these supra-state 

structures, but it is my duty to draw 
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cred că un popor poate să clacheze în 

fața acestor bătăuși”, a spus Dan Puric. 

La fel, întrebat dacă se poate spune că, 

înaintea Centenarului, românii sunt mai  

învrăjbiți și mai divizați decât oricând în 

ultimii 100 de ani, artistul spunea: „Da. 

Dintr-o natură nenorocită a istoriei care 

vine peste noi. În 1933, Mircea Eliade 

atrăgea atenţia că ne-am pierdut 

sentimentul de statalitate. Noi acum ne 

pregătim să serbăm Centenarul în 

condițiile în care Statul este primul 

berbece care dărâmă din interior unitatea 

națională. Statul dărâmă legal redutele 

alea sufletești. Un popor se bazează pe 

libertate. Radu Gyr, Valeriu Gafencu 

sunt acum considerați criminali de 

război. Asta nu am semnat-o eu, ci statul 

român.  Există o dezbinare, dar mai este 

și o cernere. O cernere a unor oameni 

care vor să apere această glie, iar alții 

care se simt confuzați. Eu nu mă leg de 

piesele de șah care vor să dea mat 

poporului român. Mă leg de sirenele 

alogene care vor să ne distrugă”. Cui 

prodest această culpabilizare continuă a 

poporului român? Țara trebuia făcută 

colonie și a fost făcută colonie. 

Controlul țării a fost preluat. Ce ne-a 

ținut pe noi 2000 de ani? Credința, limba 

şi dreptul nostru, dar și cultura. Au 

început să ia la șuturi eroii, martirii și 

sfinții. Și în Biserică. Sunt două etape 

pentru distrugere: numai că ne schimbă 

ereditatea și memoria, ne schimbă 

mediul iar la ora actuală există „un stat 

paralel, care își face de cap în România. 

Și care are o comandă de la oculta 

internațională să distrugă valorile, 

arhitectura sufletească a acestui popor”. 

attention when state institutions 

become abusive and use methods of 

Ceausescu's Security. I'll try to explain 

quickly to you what it is. 

The country was made a colony. 

Now heroes, martyrs and saints are 

being shot. The state is the first ram to 

break down the national unity. NGOs 

with foreign DNA have tried to 

destroy what is Romanian. I had a 

clear feeling that we, as Romanians, 

were hit. We Christian, we turned the 

other cheek and we were hit there as 

well. This country must rise because 

the face of Christ was struck. We have 

to get up. It's a verticality exercise. 

The cross of the Romanian people is 

not that of the robber on the left, but 

of the thief on the right. We have 

suffered, as a people, with sense. 

Brâncoveanu's execution lasted for a 

quarter of an hour. Then those present 

at the execution ate. You, not to give 

up faith, is the greatest confession of 

faith. I do not think a people can cling 

to these bullies, „Dan Puric said. He 

also asked whether before the 

Centenary, the Romanians were more 

turbulent and more divided than ever 

in the last 100 years, the artist said, 

„Yes. From a bloody nature of history 

that comes over us. In 1933, Mircea 

Eliade drew attention that we lost our 

sense of statehood. We are now 

preparing to celebrate the Centenary, 

given that the State is the first ram to 

break down the national unity. The 

state is legally breaking down those 

souls. A people is based on freedom. 

Radu Gyr, Valeriu Gafencu are now 
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Ținta acestui stat paralel? „Ca să se 

distrugă fondul de încredere românesc în 

sine. Când Mircea Vulcănescu, o mare 

personalitate culturală a acestei țări, este 

pus sub semnul întrebării, încrederea 

poporului în sine e distrusă. Nu mai are 

valoare, poți să faci cu el ce vrei. Un 

popor se atacă în arhitectura lui 

sufletească. Cazul acesta nu e un caz 

particular, ci ca un atac la valorile 

naționale. Asistăm la un asasinat. Un 

linșaj public”. Poporul român nu are 

toleranță, are toleranță christică. Acum e 

un exod din propria condiție de creștin și 

de român. Și la această lepădare trebuie 

să ne opunem. Este o boală 

degenerativă. Ei de-aia vor să pună 

perdele peste biserică, peste dragostea 

de țară. 

Cum poate fi vindecată România de 

bolile tranziţiei şi care au fost păcatele 

capitale ale societăţii noastre de după 

1989? Tranziţia a trecut de mult, pur şi 

simplu, constatăm că trăim într-o ţară în 

care mulţi indivizi o duc bine: dacă eşti 

indiferent şi ai bani poţi avea o viaţă 

plăcută. Dar statul nu-şi face datoria, a 

devenit sluga oligarhiei, sănătatea 

publică, transporturile, educaţia sunt la 

pământ. Regresul educaţiei naţionale 

face parte din această indiferenţă 

generalizată pentru viaţa publică. În 

aceste condiţii, lupta se va da în jurul 

valorilor spiritual-umane. Nu avem 

dreptul să uităm trecutul şi cultura, 

singurele ele ne menţin în condiţia de 

om, împiedică roboţii inteligenţi să ne 

domine. Lupta pentru cultură nu este o 

joacă. Educaţia înseamnă transmiterea 

culturii. Informatica, tehnica în general, 

considered war criminals. That's not 

what I signed, but the Romanian state. 

There is a division, but there is also a 

sifter. A siege of people who want to 

defend this glitch, and others who feel 

confused. I do not care about the 

pieces of chess that they want to give 

to the Romanian people. I'm talking 

about allogeneous sirens that want to 

destroy us. " Who did this continuous 

culpability of the Romanian people? 

The country had to be made a colony 

and it was made a colony. The 

country's control has been taken over. 

What did it take us 2000 years? Our 

faith, our language and our right, but 

also our culture. Heroes, martyrs, and 

saints have begun to be shot. And in 

the Church. There are two stages for 

destruction: it only changes our 

heredity and memory, changes our 

environment, and at the moment there 

is a „parallel state, which is headed in 

Romania. And who has an order from 

the international occulte to destroy the 

values, the soul's architecture of this 

people.” The target of this parallel 

state? „In order to destroy the 

Romanian trust fund itself. When 

Mircea Vulcanescu, a great cultural 

personality of this country, is 

questioned, the people's confidence in 

itself is destroyed. No more value, you 

can do with him what you want. A 

people is attacking in his soul 

architecture. This is not a particular 

case, but an attack on national values. 

We are witnessing an assassination. A 

public linkage.” The Romanian people 

have no tolerance, no Christian 
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sunt învăţământ. Între cele două trebuie 

să existe un echilibru. Cultura este 

rezultatul moştenirii, acumulării, oricare 

ar fi momentul ales din istoria ei sau din 

cea a umanităţii. Acest termen implică 

în egală măsură transformări legate de 

grupurile umane care le produc, la fel ca 

în artă, gândire, economie, drept, în 

ansamblul experienţelor sociale care fac 

di aceste reguli, cunoștințe, metode care 

le conferă propria lor identitate. Astfel, o 

cultură, inclusiv cea juridică,  este 

consecinţa, cristalizarea adaptării şi a 

întâlnirii dintre grupuri de oameni. De-a 

lungul timpului, aceştia se adună, 

potrivit afinităţilor lor, în comunităţi 

care îşi determină liber sensul devenirii 

lor. Crearea unei culturi trece de 

asemenea, prin selectarea sau afirmarea 

valorilor, credinţelor, pasiunilor 

indispensabile punerii în ordine a 

regulilor, finalităţilor, normelor morale 

sau juridice. Există o pluralitate de 

culturi a cărei finalitate diferă de cea a 

progresului fiindcă nu a avut loc în mod 

necesar şi liniar precum în patria 

noastră. O cultură este o spirală a cărei 

forţă se bazează pe  continuu şi 

discontinuu, pe ordine şi pe dezordine, 

pe conservare  şi pe respingere [11]. 

Identitatea culturală este cea care îi 

permite omului să reuşească ceea ce îl 

defineşte în acelaşi timp ca homo faber, 

homo misticus, homo tehnologicus sau 

homo juridicus. Putem oare să aplicăm 

aceeaşi definiţie culturilor şi să 

presupunem că identitatea lor se 

formează începând cu reunirea 

opoziţiilor şi similitudinilor precum în 

cazul culturilor naţionale ale statelor 

tolerance. Now it is an exodus from its 

own condition of Christian and 

Romanian. And to this denial we have 

to oppose. It is a degenerative disease. 

They want to put the curtains over the 

church, over the love of the country. 

How can Romania be cured of the 

diseases of transition and what were 

the sins of our society since 1989? 

The transition has long been, we 

simply find that we live in a country 

where many individuals are doing 

well: if you are indifferent and have 

money, you can have a pleasant life. 

But the state does not do its duty, it 

has become the servant of the 

oligarchy, public health, transport, 

education is on the ground. The 

regress of national education is part of 

this generalized indifference to public 

life. Under these conditions, the 

struggle will be given around 

spiritual-human values. We do not 

have the right to forget the past and 

the culture, the only ones that keep us 

in the condition of man, prevent 

intelligent robots from dominating us. 

The struggle for culture is not a play. 

Education is the transmission of 

culture. Informatics, the technique in 

general, are education. There must be 

a balance between the two. Culture is 

the result of inheritance, 

accumulation, whatever the moment is 

chosen in its history or that of 

humanity. This term also involves 

transformations of the human groups 

that produce them, as well as in art, 

thinking, economics, law, in all the 

social experiences that make these 
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membre ale UE şi cultura Uniunii în 

întregul ei? Dacă aş mai avea energia de 

a duce o luptă politică, aş milita pentru 

înscrierea unui articol în Constituţie care 

să proclame cultura drept principala 

bogăţie naţională, demnă de atenţie şi 

protecţie, întrucât cu cât tratăm cultura 

mai rău şi o irosim opinia publică devine 

mai manipulabilă iar statul român 

rămâne maşina de muls a oligarhiei. 

Pentru mine a fi patriot însemnă un 

singur lucru: grija dezinteresată pentru 

cauza publică, res publica. Să găsim o 

mână de patrioţi şi se va întoarce ţara. 

Mai mult, ar trebui introduse cursuri de 

etică şi integritate academică la toate 

facultățile, mai ales, la cele de drept, 

pentru nivelul programelor de licenţă, 

masterat şi doctorat. Astfel, vor fi 

aprofundate noţiuni care ţin de plagiat şi 

autoplagiat, precum şi de standardele şi 

reglementările în domeniu, ca şi 

măsurile de antiplagiat disponibile, cu 

avantajele şi limitările lor. Cu o astfel de 

pregătire, absolvenţii universităţilor 

noastre au şanse ca şi inexistente să 

ajungă membrii ai guvernului în viitorul 

apropiat.  

Lucrarea de față, prin noutatea 

abordării, încearcă să se înscrie în 

ansamblul eforturilor pentru o justă 

așezare a dreptului nostru pe făgașul 

corect. Identificarea problemelor pe care 

le ridică legislaţia actuală a României 

care nu a fost ferită de critici și chiar de 

contestări sau pe care ar putea să le 

ridice este aspectul cel mai important. 

Dreptul nostru este o realitate. Orice 

lege este imperfectă, într-o măsură mai 

mică sau mai mare. Așa încât, este mult 

rules, knowledge, methods that give 

them their own identity. Thus, a 

culture, including the legal one, is the 

consequence, the crystallization of 

adaptation and the encounter between 

groups of people. Over time, they 

gather, according to their affinities, in 

communities that freely determine 

their sense of becoming. The creation 

of a culture also passes through the 

selection or affirmation of values, 

beliefs, passions indispensable for the 

ordering of rules, finality, moral or 

legal norms. There is a plurality of 

cultures whose purpose differs from 

that of progress because it has not 

necessarily occurred linearly as in our 

homeland. A culture is a spiral whose 

strength is continually and 

discontinuously based on order and 

disorder, conservation and rejection 

[11]. 

Cultural identity is one that allows 

man to succeed in what he defines at 

the same time as homo faber, homo 

misticus, homo technologicus or homo 

juridicus. Can we apply the same 

definition to cultures and assume that 

their identity is formed from the 

reunion of oppositions and similitudes 

such as the national cultures of the EU 

Member States and the Union's culture 

in its entirety? If I still had the energy 

to lead a political struggle, I would 

fight for the inclusion of an article in 

the Constitution that proclaims culture 

as the main national wealth, worthy of 

attention and protection, since the 

more we treat the culture worse and 

we waste it, the public opinion 
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mai importantă preocuparea pentru o 

interpretare ingenioasă a unui text de 

lege, o interpretare făcută în spiritul 

reglementării, care de multe ori poate 

suplini cu succes lacunele acesteia, decât 

așteptarea din partea legiuitorului a unei 

reglementări care să se apropie cât mai 

mult de o iluzorie perfecțiune. Sigur că 

interpretul poate ajunge uneori la 

concluzia că numai intervenția 

legiuitorului poate clarifica cu 

adevărat o problemă, și atunci are 

datoria să o spună răspicat. Dar 

mecanismul juridic trebuie să 

funcționeze în continuare, neputându-se 

opri pentru a aștepta intervenția puterii 

legislative, intervenție ce se produce de 

multe ori cu întârziere. La mai bine de 

10 ani de la momentul aderării patriei 

noastre la Uniunea Europeană propunem 

două obiective: unu, oferirea unor soluții 

creative, argumentate și valide din punct 

de vedere practic, astfel cum sunt ele 

gândite de specialiști renumiți ai 

dreptului şi doi, crearea unui cadru de 

dezbatere care să conducă la formarea 

unei doctrine mature, situate la un nivel 

științific satisfăcător, doctrină care, 

alături de practica judecătorească să fie 

capabilă să suplinească lacunele legii. 

Ideea noastră a fost aceea de a încerca să 

creăm în primul rând un cadru de 

discuții. Pentru că, așa cum ați văzut și 

astăzi, nimeni nu vine aici cu soluții 

prestabilite, pe care să le vândă sau să le 

impună. Ideea este să încercăm 

împreună să identificăm problemele și, 

mai ales, să găsim soluții la aceste 

probleme. Practic, orice material de 

acest gen își atinge scopul în măsura în 

becomes more manipulable the 

Romanian state remains the milking 

machine of the oligarchy. For me to be 

a patriot means only one thing: the 

disinterested care for the public cause, 

the public. Let's find a handful of 

patriots and return the country. 

Furthermore, ethics and academic 

integrity courses should be introduced 

in all faculties, especially law schools, 

for undergraduate, masters and 

doctoral programs. Thus, notions 

related to plagiarism and 

autoplagging, as well as the standards 

and regulations in the field, as well as 

the available anti-plagiarism 

measures, with their advantages and 

limitations, will be deepened. With 

such training, the graduates of our 

universities have no chance of 

becoming members of the government 

in the near future. 

The present paper, through the 

novelty of the approach, tries to be 

part of the whole effort for a just 

settlement of our right on the right 

path. Identifying the problems raised 

by the current Romanian legislation 

which has not been protected from 

criticism and even disputes or which it 

may raise is the most important 

aspect. Our right is a reality. Any law 

is imperfect, to a lesser or greater 

extent. So, it is more important to 

have an ingenious interpretation of a 

text of law, an interpretation made in 

the spirit of regulation, which can 

often successfully fill its gaps, than 

the expectation from the legislator of a 

regulation that is as close as possible 
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care se constituie într-un izvor de 

dezbateri între teoreticieni, practicieni, 

cercetători - toți cei interesați de 

reglementările în sfera dreptului. Și 

sperăm ca și acest material să se înscrie 

în același registru. 
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Rezumat: Deși pornită cu mulți ani în 

urmă, potrivit studiilor FRONTEX, 

migrația arabă a atins un nivel critic în 

anul 2015, ca urmare a exacerbării 

conflictelor militare din Orientul Mijlociu 

și Africa. Deși nu toți imigranții ilegali 

musulmani sunt teroriști, în cea mai mare 

majoritate a cazurilor aceștia se dovedesc 

a fi teroriști. Deși pe moment România a 

fost ocolită de valul masiv de imigranți 

musulmani ilegali, frecvența cu care au loc 

multiple acte teroriste în spațiul de 

libertate și mișcare al țărilor UE, pune 

uneori sub semnul întrebării oportunitatea 

deplasării cetățenilor români în țările din 

vestul Europei. În acest sens, prin acest 

studiu ne propunem să analizăm evoluția și 

tendințele terorismului în țările UE, în 

corelație cu evoluția migrației arabe, 

precum și riscurile la care se supun 

cetățenii altor state, inclusiv ai României, 

în exercitarea drepturilor lor fundamentale 

la libertate și mișcare în Europa. 
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Abstract: Although it started many years 

ago, according to FRONTEX studies, Arabic 

migration reached a critical level in the year 

2015, following the exacerbation of military 

conflicts in the Middle East and Africa. 

Although not all illegal Muslim immigrants 

are terrorists, in most of the cases they prove 

to be terrorists. While Romania has been 

bypassed by the massive wave of illegal 

Muslim immigrants, the frequency with 

which multiple terrorist acts occur in the 

area of freedom and movement of EU 

countries, sometimes questions the 

opportunity of free movement of Romanian 

citizens into Countries in Western Europe. In 

this respect, through this study we propose 

to analyze the evolution and trends of 

terrorism in EU countries, in conjunction 

with the evolution of Arab migration, as well 

as the risks to which are subjected the 

citizens of other States, including Romania, 

in exercising their fundamental rights to 

freedom and movement in Europe. 
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Cuvinte cheie: migrație arabă; 

musulman; emigranți musulmani ilegali; 

terorism; riscuri și amenințări. 

 

 

Introducere 

 

Migrația reprezintă un fenomen la 

fel de vechi ca și omenirea. Epoca 

contemporană cunoaște o diversificare 

a fenomenului migrației și o creștere 

puternică a numărului migranților. Și 

aceasta datorită faptului că odată cu 

adoptarea Declaraţiei Universale a 

Drepturilor Omului, care stipulează în 

articolul 13 că orice persoană are 

dreptul să se mute şi să trăiască în 

interiorul graniţelor oricărui stat, un 

important drept recunoscut populației 

la nivel mondial, îl reprezintă dreptul 

acesteia la mișcare și la deplasarea ei 

dintr-o țară în alta fără nicio 

discriminare bazată pe origine, culoare, 

sex, orientare culturală și religioasă, 

etc. 

Cu părțile sale bune și rele, migrația 

internațională implică importante 

consecințe demografice (scăderea 

populației în țările de emigrație și 

creșterea populației în țările de 

imigrație, modificarea componenței 

rasiale, etnice și religioase a 

populației), sociale (apariția și 

dezvoltarea de cartiere speciale cu 

imigranți, apariția de fenomene 

infracționale prin violență - omoruri, 

tâlhării, violuri, etc. - în care victimele 

sunt atât din partea imigranților cât și a 

autohtonilor, comiterea de acte teroriste 

și de dezordine socială, lipsa de 

 

Keywords: arabic migration; muslim; 

illegal muslim emigrants; terrorism; risks 

and threats. 

 

 

Introduction 

 

Migration is a phenomenon as ancient 

as mankind. The contemporary age 

knows a diversification of the migration 

phenomenon and a strong increase in the 

number of migrants. This is because 

with the adoption of the Universal 

Declaration of Human Rights, which 

stipulates in article 13 that everyone has 

the right to move and live within the 

boundaries of any state, an important 

right has been recognized to the 

population worldwide. It represents their 

right to movement and their movement 

from one country to another without any 

discrimination based on origin, color, 

gender, cultural and religious 

orientation, etc. 

With its good and bad parts, 

international migration involves 

important demographic consequences 

(population reduction in countries of 

emigration and population growth in 

immigration countries, modification of 

racial, ethnic and religious composition 

of the population), social  consequences 

(the emergence and development of 

special neighborhoods with immigrants, 

the emergence of criminal phenomena 

through violence - murders, robberies, 

rapes, etc. — in which victims are both 

from immigrants and locals, committing 

terrorist acts and social clutter, lack of 

safety and security of residents and 
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siguranță și securitate a rezidenților și 

turiștilor, imposibilitatea integrării 

sociale și profesionale a imigranților, 

etc.), economice (ocuparea de locuri de 

muncă evitate de autohtoni, implicare 

în dezvoltarea economiei locale, etc.), 

sanitare (aducerea și contaminarea cu 

boli a autohtonilor la care aceștia nu au 

imunitate), etc.  

În acceptarea sau inacceptarea 

migrației internaționale, analizele 

efectuate cu privire la procesele 

emigraționiste și imigraționiste [1] pun 

în evidență diferite interese naționale, 

cum ar fi: fertilitatea scăzută, reducerea 

natalității și îmbătrânirea populaţiei, 

creșterea şomajului, necesitatea de forță 

de muncă și de inteligenţă, drepturile 

fundamentale ale omului, libertatea de 

mișcare și integrarea socială, 

xenofobia, traficul de fiinţe umane și 

actele teroriste, securitatea și dreptul la 

fericire al individului, etc. 

Printre cauzele cele mai importante 

ale emigrației contemporane sunt: 

cauzele politice (regimul politic și 

corupția politică, lipsa drepturilor și 

libertăților în țara de origine, 

declanșarea războaielor armate și lipsa 

siguranței individuale și familiale, etc.), 

cauzele social-economice (crizele 

economice, lipsa locurilor de muncă, 

situația financiară precară, sărăcia și 

foametea, dorința de realizare în plan 

profesional, precum și de realizare a 

unui viitor fericit pentru familie și 

copii, etc.), cauzele religioase, etc. 

În același timp, principalii factori 

care atrag spre anumite teritorii, ca țară 

de destinație (imigrație), sunt: politica 

statelor cu privire la emigrație, 

tourists, impossibility of social and 

professional integration of immigrants, 

etc.), economic consequences(jobs 

avoided by locals are occupied by 

immigrants, involvement in the 

development of the economy localities, 

etc.), sanitary consequences (bringing 

and contamination of locals with 

diseases to which they have no 

immunity), etc.  

In accepting or unaccepting 

international migration, analyses of 

emigration and immigration processes 

[1] highlight different national interests, 

such as: low fertility, birth reduction and 

ageing, unemployment growth, the need 

for labor and intelligence, fundamental 

human rights, freedom of movement and 

social integration, xenophobia, 

trafficking in human beings and terrorist 

acts, security and the right to happiness 

of the individual, etc. 

Among the most important causes of 

contemporary emigration are: political 

causes (political regime and political 

corruption, lack of rights and freedoms 

in the country of origin, the onset of 

armed wars and the lack of individual 

and family Safety, etc.), social-

economic causes (economic crises, lack 

of jobs, precarious financial situation, 

poverty and hunger, desire for 

professional realization, and 

achievement of a happy future for family 

and children, etc.), religious causes, etc. 

At the same time, the main factors 

attracting people to certain territories, as 

a country of destination (immigration), 

are: States' policy on emigration, more 

developed economy and industry, better 

living conditions and social protection, 
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economia și industria mult mai 

dezvoltate, condițiile de viață și de 

protecție socială mai bune, siguranța și 

securitatea personală, condiții optime 

de educație, sisteme de îngrijire 

medicală performante, etc. 

Având în vedere diferitele cauze 

care generează mișcările populației 

spre alte țări, migrațiile internaționale 

pot fi: migrații individuale, determinate 

în special de factorii social-economici, 

și migrații colective sau în masă, 

organizate în grupuri masive de 

persoane care migrează din țara lor de 

origine, în special datorită factorilor 

politici și declanșării de războaie 

interne care pun în pericol siguranța și 

securitatea personală. Totodată, 

migrația poate fi legală, atunci când 

persoanele migrante respectă legile 

privind emigrarea într-o altă țară și 

ilegală, atunci când nu sunt respectate 

legile privind emigrarea. 

În ultimii 100 de ani pe continentul 

european se disting mai multe etape 

migraționiste ale populației de pe acest 

teritoriu, cuprinse între 10 și 35 de ani, 

în care numărul migranților unor țări 

din Europa spre alte teritorii, în special 

SUA, a fost de la circa 100.000 de 

persoane, până la peste 9 milioane de 

persoane [2]. 

În ultimii ani însă este relevantă 

emigrarea populației musulmane spre 

țări din Europa, cum este cazul 

populației din Siria afectată de situația 

politică și de războaiele din această 

țară, cu toate consecințele care decurg 

din aceasta.  

 

 

safety and personal security, optimum 

education conditions, high-performance 

medical care systems, etc. 

In view of the various causes that 

generate population movements towards 

other countries, international migrations 

can be: individual migrations, especially 

determined by socio-economic factors, 

and collective or mass migration, 

organized in massive groups of people 

migrating from their home country, 

particularly because of the political 

factors and the onset of internal wars 

that endanger safety and personal 

security. At the same time, migration can 

be legal, when migrants comply with 

immigration laws in another country and 

illegal, when immigration laws are not 

respected. 

Over the last 100 years on the 

European continent are distinguished 

several migration stages of the 

population in this territory, between 10 

and 35 years, where the number of 

migrants of some countries in Europe to 

other territories, especially the USA, was 

from about 100,000 Persons, up to more 

than 9 million people [2]. 

In recent years, however, it is relevant 

the migration of the Muslim population 

to European countries, such as the 

population of Syria affected by the 

political situation and the wars in the 

country, with all the consequences 

arising from it.  

 

1. Arab migration in the EU and its 

consequences 

 

Massive Muslim immigration, 

especially due to the civil war in Syria 

http://juridica.ugb.ro/


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 7. Issue 2/2018 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Nelu NIȚĂ, Anca FILIPESCU 

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

313 
 

 

1. Migrația arabă în UE și 

consecințele acesteia 

 

Imigrația musulmană masivă, 

datorată în special Războiului Civil din 

Siria [3], prelungirii crizei siriene și 

ascensiunii organizației teroriste Stat 

Islamic, ce a avut loc în anii 2011-2016 

a fost de natură să bulverseze toată 

Europa. Urmare acestor situații care 

sunt de natură a împiedica orice formă 

de progres și prosperitate, sărăcia, 

mizeria, lipsa autorității statale și 

violențele au ajuns la niveluri extreme 

în Siria. Din nefericire, situații 

asemănătoare se manifestă și în alte țări 

arabe unde fanatismul religios islamic a 

luat o mare amploare. 

Principala rută a imigranților 

musulmani, îndeosebi a refugiaților 

Sirieni, a constituit-o Marea 

Mediterană, pe care au traversat-o cu 

diferite tipuri de ambarcațiuni, prima 

țară afectată fiind Italia, urmată de 

Grecia și Macedonia, care au trebuit să 

facă cu greu față valurilor masive de 

imigranți. Pe această rută, mulți 

imigranți au murit înecați, și mult mai 

mulți au fost salvați în cadrul unor 

ample operațiuni de salvare desfășurate 

de paza de coastă a statelor europene. 

Printre victimele, decedate prin înec ori 

salvate, ale valurilor migraționiste au 

existat numeroși copii și femei 

însărcinate, situație care a declanșat și o 

puternică stare emoțională din partea 

statelor europene. Acest fapt a fost de 

natură să anihileze orice temeri din 

partea statelor occidentale dezvoltate 

care, considerând mai importantă 

[3], the extension of the Syrian crisis and 

the ascent of the terrorist organization 

Islamic state, which took place in the 

years 2011-2016, was likely to 

overwhelm all of Europe. Following 

these situations which are likely to 

hinder any form of progress and 

prosperity, poverty, misery, lack of state 

authority and violence have reached 

extreme levels in Syria. Unfortunately, 

similar situations also occur in other 

Arab countries where Islamic religious 

fanaticism has taken a huge scale. 

The main route of Muslim 

immigrants, particularly Syrian refugees, 

was the Mediterranean Sea, which they 

crossed with different types of craft, the 

first affected country being Italy, 

followed by Greece and Macedonia, 

which had to deal with the massive 

waves of immigrants. On this route, 

many immigrants died of drowning, and 

many more were saved in the vast rescue 

operations carried out by the Coast 

Guard of the European States. Among 

the victims, deceased by drowning or 

rescued of the migration waves there 

were many children and pregnant 

women, a situation which triggered a 

strong emotional state from the 

European States. This was likely to 

annihilate any fears on the part of the 

developed Western States which, 

considering more important the action of 

rescuing and integrating the refugees, 

ignored the possibility of the so-called 

Islamic state to integrate its fighters 

disguised as refugees, in their massive 

migratory flow, to send them to Europe 

and implement the plan with which the 

West had been threatened for a long 
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acțiunea de salvare și integrare a 

refugiaților, au ignorat posibilitatea 

așa-numitului Stat Islamic de a-și 

integra luptători deghizați în refugiați, 

în fluxul migrator masiv al acestora, 

pentru a-i trimite în Europa și a pune în 

aplicare planul cu care amenințau mai 

de mult timp Occidentul. 

În aceste împrejurări Germania, 

considerat „pământ al făgăduinței” de 

către imigranți, a manifestat cea mai 

deschisă politică de imigrație, 

acceptând și primind în această 

perioadă sute de mii de imigranți și 

refugiați cu statut de azilanți, prin 

ignorarea eventualelor pericole la care 

putea fi expusă populația. Mai mult, 

Germania este aceea care a propus 

Consiliului European un plan de 

distribuire a solicitanților de azil prin 

repartizarea de cote obligatorii de 

imigranți fiecărui stat al UE, propunere 

contestată vehement de alte state, în 

special de Ungaria care susține că nu 

dorește să repete „experimentele ratate” 

din Europa de Vest legate de 

multiculturalism. 

Marea majoritate a solicitanților de 

azil au provenit din Siria, Irak, 

Afganistan, Nigeria, Pakistan, țări în 

care conflictele armate sunt la un nivel 

extrem de ridicat și care sunt extrem de 

receptive și la acte de terorism. 

S-a ajuns astfel, ca imigranții 

musulmani să-și creeze propriile 

așezări în importante orașe ale Europei 

occidentale, considerate ulterior „zone 

interzise” ne-musulmanilor (No-Go 

Zones), care au început să funcționeze 

ca micro-state guvernate de Sharia, 

ceea ce a condus la pierderea parțială 

time. 

In these circumstances, Germany, 

considered the "Promised Land" by 

immigrants, manifested the most open 

immigration policy, accepting and 

receiving hundreds of thousands of 

immigrants and refugees with asylum 

status during this period, by ignoring 

potential hazards to which the 

population could be exposed. 

Furthermore, Germany is the one that 

has proposed to the European Council a 

plan to distribute asylum seekers by 

allocating compulsory quotas of 

immigrants to each EU state, a proposal 

strongly contested by other States, 

notably Hungary which supports that it 

does not wish to repeat the "failed 

experiments" in Western Europe related 

to multiculturalism. 

The vast majority of asylum seekers 

originated from Syria, Iraq, Afghanistan, 

Nigeria, and Pakistan, countries where 

armed conflicts are at an extremely high 

level and are extremely responsive to 

acts of terrorism as well. 

It was thus achieved that Muslim 

immigrants would create their own 

settlements in important cities of western 

Europe, later considered "prohibited 

areas" to non-Muslims (No-Go zones), 

which began to function as a micro-state 

governed by Sharia, which led to the 

partial loss by the authorities of the 

control in these districts, where, very 

seriously, even the police, firefighters 

and ambulances remained, in principle, 

without the right of access. 

What is even more serious is the fact 

that the Islamic state has implemented a 

more effective and difficult to track and 
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de către autorități a controlului în 

aceste cartiere, unde, foarte grav, chiar 

și poliția, pompierii și ambulanța au 

rămas, în principiu, fără drept de acces. 

Ceea ce este însă și mai grav, este 

faptul că Statul Islamic a pus în 

aplicare o strategie mai eficientă și mai 

greu de depistat și combătut, constând 

în radicalizarea tinerilor europeni (fie 

online, fie pe câmpul de luptă în Irak și 

Siria), creând astfel o armată de soldați 

din cetățeni europeni tineri, capabilă și 

hotărâtă să se alăture grupărilor 

extremiste [4]. 

Urmare masivei migrații, după 

2013, țările UE au cunoscut o creștere 

explozivă a numărului de atacuri 

teroriste comise de musulmani, în 

special islamiști. Prin aceasta, s-au 

concretizat în realitate vechi teorii 

conform cărora de imigrația din țările 

receptive la terorism ar putea fi legată 

creșterea numărului de acte teroriste în 

țara de destinație, având în vedere 

conflictele ideologice dintre cele două 

religii, „creștinismul și islamismul”, 

extrem de obsedate una de cealaltă. 

Numeroasele atacuri teroriste 

comise în Franța, în această perioadă, 

au condus la creșterea sentimentului de 

nesiguranță, mare parte din populația 

europeană arătându-se reticentă față de 

străini, în special față de islamiști. 

Analizele referitoare la consecințele 

migrației internaționale ce s-au 

manifestat în toată această perioadă, 

sub forma atacurilor teroriste, a condus 

la identificarea unor noi concepte, acela 

de „imigrant economic” specific în 

general refugiaților și „imigrant 

potențial terorist”, de a căror rezolvare 

combat strategy, consisting of the 

radicalization of young Europeans 

(either online or on the battlefield in Iraq 

and Syria), thus creating an army of 

Soldiers of young European citizens, 

able and determined to join extremist 

groups [4]. 

Following the massive migration, 

after 2013, EU countries have 

experienced an explosive increase in the 

number of terrorist attacks perpetrated 

by Muslims, especially Islamists. This 

way, ancient theories came to life. 

According to them the immigration from 

the countries receptive to terrorism could 

be linked to the increase in the number 

of terrorist acts in the country of 

destination, given the ideological 

conflicts between the two religions, 

"Christianity and Islam," extremely 

obsessed with each other.  

The numerous terrorist attacks 

committed in France during this period 

led to an increase in the sense of 

uncertainty, much of the European 

population showing themselves reluctant 

to foreigners, especially the Islamists. 

Analyses of the consequences of 

international migration that have 

manifested throughout this period, in the 

form of terrorist attacks, led to the 

identification of new concepts, the 

"economic immigrant" generally specific 

to refugees and "potential terrorist 

immigrant", whose resolution depends 

on the effectiveness of actions to prevent 

and combat the terrorist phenomenon at 

European and international level. 
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depinde eficacitatea și eficiența 

acțiunilor de prevenire și combatere a 

fenomenului terorist la nivel european 

și internațional. 

 

2. Terorismul în UE, cauze și 

forme de manifestare 

 

În opinia profesorului Gheorghe 

Văduva, pe care o împărtășesc toți 

specialiștii în prevenirea și combaterea 

terorismului, „Terorismul este o 

ameninţare foarte gravă. Gravitatea 

acestei amenințări constă în abilitatea 

reţelelor şi organizaţiilor teroriste de a 

surprinde, prin dificultatea evaluării 

terorismului, prin valul de incertitudini 

şi de angoase care însoţesc acest 

fenomen, greu de înţeles şi de explicat” 

[5]. 

Fără a încerca o prezentare a 

numeroaselor concepte în legătură cu 

definirea noțiunii și fenomenului 

terorismului, în ceea ce privește scopul 

acestui studiu, menționăm doar că este 

extrem de sugestivă opinia exprimată 

de Gheorghe Văduva, în sensul că: 

„terorismul … este o acțiune 

premeditată, punitivă și răzbunătoare, 

inumană, criminală - adesea 

sinucigașă și întotdeauna feroce - care 

are ca obiectiv să distrugă, să ucidă cu 

cruzime și să înspăimânte”. Prin 

aceasta, apreciază autorul, „lumea 

civilizată a creat un opus al său, care 

se dezvoltă chiar în interiorul ei, în 

sens negativ-distructiv, ca un fel de 

cancer care cuprinde aproape toate 

structurile și funcțiunile, manifestându-

se sub forma anomiei sociale, a 

creșterii criminalității și inadaptării, a 

 

2. Terrorism in the EU, causes and 

forms of manifestation 

 

In the opinion of Professor Gheorghe 

Vaduva, which all specialists in 

preventing and combating terrorism 

share, "Terrorism is a very serious 

threat. The severity of this threat lies in 

the ability of terrorist networks and 

organizations to surprise, through the 

difficulty of assessing terrorism, through 

the wave of uncertainties and anguish 

accompanying this phenomenon, which 

is difficult to understand and explain" 

[5]. 

Without attempting a presentation of 

the many concepts in relation to the 

definition of the notion and phenomenon 

of terrorism, as regards the purpose of 

this study, we only mention that the 

opinion expressed by Gheorghe Vaduva 

is highly suggestive, in the sense that: 

"terrorism ... is a premeditated, punitive 

and vengeful, inhuman, criminal - often 

suicidal, and always fierce - which aims 

to destroy, to kill with cruelty and to 

terrify". Through this, the author 

appreciates that, "the civilized world has 

created an opposite of itself, which 

develops within it, in a negative-

destructive sense, as a kind of cancer 

that encompasses almost all structures 

and functions, manifesting itself in the 

form of social anomie, increasing crime 

and inadaptation, proliferation of the 

underground economy and identity and 

pathological terrorism". 

It is unanimous the opinion of 

specialists that terrorism is a 

multifaceted phenomenon at the basis of 
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proliferării economiei subterane și 

terorismului identitar și patologic”. 

Este unanimă opinia specialiștilor 

conform căreia terorismul este un 

fenomen multicauzal la baza căruia 

sunt cauze multiple determinate de 

disputele politice, de violența politică și 

revoluționară, de conflictele etnice, 

religioase și ideologice, de sărăcie, de 

lipsa de comunicare, de ineficiența 

guvernamentală de a deține controlul 

asupra fenomenului terorist, de 

constrângeri sociale din partea unor 

guverne, etc. [6]. 

Lista actelor teroriste în țări ale 

Uniunii Europene comise în perioada 

2011-2017 este destul de lungă, printre 

cele mai grave ca formă și consecințe, 

și mai mediatizate fiind următoarele 

[7]: 

a. atentatul terorist împotriva 

revistei satirice Charlie Hebdo de la 

Paris (Franța), din 7 ianuarie 2015, în 

jurul orei locale 11:30, în care 12 

oameni au fost uciși (10 jurnaliști și 2 

polițiști), și 11 au fost răniți; doi 

atacatori mascați și înarmați au luat cu 

asalt birourile editoriale și au început să 

tragă cu arme automate; Charlie Hebdo 

este o revistă săptămânală satirică 

franceză, care își asumase un ton 

provocator și care a creat frecvent 

polemici, inclusiv în legătură cu 

Islamul, cea mai controversată fiind cu 

privire la caricaturile reprezentând pe 

profetul Mahomed. 

b. atentatele teroriste de la Paris 

(Franța) din 13-14 noiembrie 2015 

soldate cu 137 de morți și 413 răniți; au 

fost o serie de atacuri armate, atentate 

cu bombă și o luare de ostatici, care au 

which multiple causes are determined by 

political disputes, political and 

revolutionary violence, ethnic, religious 

and ideological conflicts, poverty, the 

lack of communication, the 

Government's inefficiencies to control 

the terrorist phenomenon, social 

constraints on the part of some 

Governments, etc. [6]. 

The list of terrorist acts in the 

countries of the European Union 

committed during the period 2011-2017 

is quite long, among the most serious as 

form and consequence, and more 

publicized are the following [7]: 

a. Terrorist bombing against satirical 

magazine Charlie Hebdo of Paris 

(France), of 7 January 2015, around 

local time 11:30, in which 12 people 

were killed (10 journalists and 2 

policemen), and 11 were injured; two 

masked and armed assailants stormed 

the editorial offices and started shooting 

automatic weapons; Charlie Hebdo is a 

satirical weekly French magazine, which 

assumed a provocative tone and 

frequently created polemics, including in 

relation to Islam, the most controversial 

being on the caricatures representing the 

Prophet Mohammed. 

b. Terrorist attacks in Paris (France) 

of 13-14 November 2015 with 137 dead 

and 413 injured; there were a number of 

armed attacks, bombings and a hostage-

taking that took place in the French 

capital on the evening of 13 November 

2015 and in the early hours of the next 

day, near the Stade de France stadium, 

located in Saint-Denis. The attacks were 

claimed by the jihadist Islamic State 

organization. 
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avut loc în capitala Franței în seara zilei 

de 13 noiembrie 2015 și în primele ore 

ale zilei următoare, în apropierea 

stadionului Stade de France, situat în 

Saint-Denis. Atentatele au fost 

revendicate de organizația jihadistă Stat 

Islamic. 

c. atentatele teroriste de la Bruxelles 

(Belgia) din 22 martie 2016 comise 

prin trei explozii: două la Aeroportul 

Zaventem din nord-estul capitalei și a 

treia, la distanță de o oră, în stația de 

metrou Maelbeek, în apropiere de 

sediul Uniunii Europene; bilanțul 

indică 34 de morți (14 la aeroport și 20 

la stația de metrou) și 198 de răniți (92 

la aeroport și 106 la stația Maelbeek). 

Atentatele au fost revendicate de 

gruparea teroristă Daesh. 

d. atentatul terorist de la Nisa 

(Franța) din 14 iulie 2016, când 

Mohamed Lahouaiej Bouhlel, cetățean 

francez cu origini tunisiene, a spulberat 

cu un camion frigorific de 19 tone o 

mulțime de oameni care sărbătoreau 

Ziua Națională a Franței pe Promenade 

des Anglais; cel puțin 85 de persoane, 

inclusiv 10 copii, au fost ucise; 

atentatorul a fost împușcat și ucis de 

poliție. Atentatul a fost revendicat de 

organizația jihadistă Stat Islamic. 

e. atentatul terorist de la Berlin 

(Germania) din 19 decembrie 2016, 

când un camion Scania a intrat în 

mulțimea adunată la Târgul de Crăciun 

din cartierul berlinez Charlottenburg; 

cel puțin 12 persoane au murit și peste 

40 au fost rănite; în camion se aflau 

două persoane; unul dintre pasageri a 

murit, în timp ce o persoană suspectată 

a fi șoferul a fost arestată de poliția 

c. The terrorist attacks in Brussels 

(Belgium) of 22 March 2016 committed 

by three explosions: two at Zaventem 

Airport in the northeast of the capital 

and the third, at a distance of one hour, 

at the Maelbeek metro station, near the 

headquarters of the European Union; the 

balance sheet indicates 34 deaths (14 at 

the airport and 20 at the metro station) 

and 198 injured (92 at the airport and 

106 at the Maelbeek station). The attacks 

were claimed by the Daesh terrorist 

group. 

d. The Nice terrorist bombing 

(France) of 14 July 2016, when 

Mohamed Lahouaiej Bouhlel, a French 

national with Tunisian origins, shattered 

with a 19-tonne freezer truck a lot of 

people who celebrated the national day 

of France on the Promenade des 

Anglais; at least 85 people, including 10 

children, were killed; the bomber was 

shot and killed by the police. The 

bombing was claimed by the jihadist 

Islamic State organization.  

e. The terrorist bombing in Berlin 

(Germany) of 19 December 2016, when 

a Scania truck entered the crowd 

gathered at the Christmas fair in the 

Berlin Charlottenburg District; At least 

12 people died and more than 40 were 

injured; There were two people in the 

truck; One of the passengers died, while 

a person suspected of being the driver 

was arrested by the German police, who 

departed from the premise of a terrorist 

attack; It is the bloodiest attempt in 

Germany since the Oktoberfest terrorist 

attack on 26 September 1980, when 13 

people lost their lives. 

From the data presented it can be seen 
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germană, care pleacă de la premisa 

unui atac terorist; este cel mai sângeros 

atentat din Germania de la atacul 

terorist de Oktoberfest din 26 

septembrie 1980, când 13 oameni și-au 

pierdut viața. 

Din datele prezentate se poate 

observa că anii 2015 și 2016 au fost ani 

marcați de cele mai multe și mai grave 

atacuri teroriste, multe din acestea fiind 

concentrate în Franța, în special în 

Paris, unde, ca urmare a acestora, în 

anul 2016 s-a constatat o scădere 

drastică a numărului de turiști, situație 

care a manifestat o tendință de revenire 

în anul 2017, când numărul de turiști a 

fost în creștere cu peste 40% față de 

2016 [8]. 

Toate aceste atacuri teroriste au fost 

condamnate pe scară largă de marea 

majoritate a guvernelor lumii, 

concluzia unanimă fiind aceea că 

„Europa trebuie să se trezească urgent, 

să se organizeze și să se apere 

împotriva amenințării teroriste”, așa 

cum a propus și ministrul francez de 

interne Bernard Cazeneuve. 

 

3. Riscuri și amenințări teroriste 

la adresa României 

 

România nu a fost inclusă pe traseul 

migrației musulmane, decât tangențial, 

prin unele cazuri izolate. 

În aceste condiții, imigrația în 

România fiind ca și inexistentă, nu s-a 

confruntat şi nu se confruntă cu riscuri 

majore de natură teroristă la adresa ei.  

Avem în vedere, în acest sens, 

faptul că România nu reprezintă în 

prezent un spațiu de confruntare 

that the years 2015 and 2016 were 

marked by the most and most serious 

terrorist attacks, many of which were 

concentrated in France, especially in 

Paris, where, as a result, in 2016, there 

was a drastic decrease in the number of 

tourists, a situation that showed a return 

trend in the year 2017, when the number 

of tourists grow by more than 40% 

compared to 2016 [8]. 

All of these terrorist attacks have 

been widely condemned by the vast 

majority of the world's governments, the 

unanimous conclusion being that 

“Europe must awaken urgently, organize 

and defend itself against terrorist threat”, 

as it was also proposed by the French 

Interior Minister Bernard Cazeneuve. 

 

3. Terrorist risks and threats 

against Romania 

 

Romania was not included in the 

route of Muslim migration, rather than 

tangentially, by some isolated cases. 

Because the immigration to Romania 

is almost non-existent, Romania has not 

faced and does not face major risks of a 

terrorist nature.  

We are considering, in this respect, 

that Romania does not currently 

represent a terrorist confrontation area, 

nor a terrorism-generating area, nor 

constitutes an environment conducive to 

the development of such actions. 

However, according to the specialists, 

the main dangers and even threats to 

Romania are enrolled in the general 

system of dangers and threats addressed 

to NATO and the European Union. Their 

specifics, for Romania, consist in 
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teroristă, nici unul de generare a 

terorismului și nici nu constituie un 

mediu favorabil dezvoltării unor acțiuni 

de acest gen. 

Cu toate acestea, conform 

specialiștilor, principalele pericole şi 

chiar ameninţări la adresa României se 

înscriu în sistemul general de pericole 

şi ameninţări la adresa NATO şi 

Uniunii Europene. Specificul acestora, 

pentru România, constă în modalităţile 

concrete de concepere şi desfăşurare a 

unor activităţi şi acţiuni teroriste sau în 

sprijinul unor reţele, organizaţii şi 

grupuri teroriste, cum ar fi: - realizarea 

unor surse și rețele de finanțare; - 

constituirea unor baze sau a unor 

elemente de infrastructură; - realizarea 

unor centre de instruire limitată; - 

pregătirea unor locuri de regrupare a 

teroriștilor după desfășurarea unor 

acțiuni în zonă, etc. 

Prevenirea și combaterea oricăror 

riscuri și amenințări teroriste la adresa 

României se realizează în baza 

Strategiei de securitate națională a 

României, care vizează atât protecția 

țării și a intereselor în România ale 

NATO și UE, precum și acțiunea 

efectivă a țării noastre în cadrul 

coaliției antiteroriste.  

Astfel, conform strategiei 

menționate, lupta împotriva 

terorismului vizează creşterea gradului 

de protecţie a cetăţenilor, a instituţiilor 

statului, a infrastructurilor critice, a 

misiunilor diplomatice, a obiectivelor 

militare, precum şi a altor obiective de 

interes naţional, înfăptuindu-se atât prin 

mijloace poliţieneşti şi de impunere a 

legii şi prin mijloace de natură militară, 

concrete ways of designing and 

conducting terrorist activities and 

actions, or in support of networks, 

organizations and terrorist groups, such 

as: -The realization of sources and 

funding networks; -The establishment of 

bases or infrastructure elements; -

Establishment of limited training 

centers; -Preparing places to regroup 

terrorists after taking action in the area, 

etc.  

Preventing and combating any 

terrorist risks and threats to Romania is 

carried out on the basis of Romania's 

national security strategy, aimed at both 

the protection of the country and 

interests of NATO and the EU in 

Romania, as well as the effective action 

of our country within the anti-terrorist 

coalition.  

Thus, according to the mentioned 

strategy, the fight against terrorism aims 

to increase the protection of citizens, 

state institutions, critical infrastructures, 

diplomatic missions, military objectives, 

and other objectives of national interest, 

carried out both by police and law 

enforcement and by means of military 

nature, but especially through 

intelligence and counterintelligence 

activity. 

 

4. Freedom of movement of persons 

and the right to happiness in the EU 

 

Freedom, in general, is defined as 

being the possibility of any person to 

act, and not to act, according to his own 

will, without being prevented by the 

power of another person in this regard. 

By their nature, freedoms are basically 
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dar mai ales prin activitatea de 

informaţii şi contrainformaţii. 

 

4. Libertatea de circulație a 

persoanelor și dreptul la fericire în 

UE 

 

Libertatea, în general, este definită 

ca fiind posibilitatea pe care o are orice 

persoană de a acționa, respectiv de a nu 

acționa, potrivit propriei voințe, fără a 

fi împiedicată în acest sens de puterea 

altei persoane. Prin natura lor, 

libertățile sunt în principiu conferite 

tuturor, astfel încât fiecare persoană să 

beneficieze de o variată și extinsă 

paletă de alegeri opționale. În același 

timp, libertatea presupune din partea 

statului o obligaţie de apărare şi de 

asigurare a condiţiilor de exercitare 

nestingherită a acesteia. 

Conform specialiștilor în domeniu 

„Libertatea, în accepţiunea sa generală, 

priveşte capacitatea oamenilor de a 

acţiona fără oprelişti şi este o valoare 

socială inestimabilă, dat fiind că ea 

conferă posibilitatea valorificării 

tuturor însuşirilor, atributelor, 

intereselor şi aspiraţiilor legitime şi 

raţionale ale fiinţei umane, în limitele 

admise de lege” [9]. 

Ca urmare, prin tratatele Uniunii 

Europene au fost consfințite mai multe 

drepturi fundamentale, unul dintre 

acestea fiind dreptul la libera circulație 

a persoanelor în spațiul UE. 

Esența dreptului la libera circulație a 

persoanelor, constă în eliminarea 

tuturor discriminărilor între cetățenii 

unui stat membru UE și cetățenii 

celorlalte state membre UE, ce stau sau 

conferred on everyone, so that each 

person will benefit from a varied and 

extended choice palette. At the same 

time, freedom assumes from the state an 

obligation to defend and ensure the 

conditions of unhindered exercise. 

According to specialists in the field 

"Freedom, in its general acceptance, 

concerns the ability of people to act 

unobstructed and is an invaluable social 

value, given that it confers the 

possibility of harnessing all traits, 

attributes, legitimate and rational 

interests and aspirations of the human 

being, within the limits permitted by 

law" [9]. 

As a result, a number of fundamental 

rights have been enshrined in the 

Treaties of the European Union, one of 

which is the right to free movement of 

persons in the EU area. 

The essence of the right to free 

movement of persons is to eliminate all 

discrimination between the citizens of an 

EU Member State and the citizens of the 

other EU Member States, who live or 

work in the territory of that state. These 

discrimination relate to the conditions of 

entry and movement within the territory 

of any EU state, as well as conditions of 

employment or remuneration. 

According to Directive 2004/38/EC, 

the free stay of a European citizen and 

his family members in another EU state 

may last for a maximum of three 

months. For the stay of more than three 

months the conditions of article 7 of the 

directive shall be fulfilled, such as the 

case of those working legally, who have 

sufficient financial resources, or who are 

enrolled as students. 
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muncesc pe teritoriul statului respectiv. 

Aceste discriminări se referă la 

condițiile de intrare și deplasare pe 

teritoriul oricărui stat UE, precum și 

condițiile de muncă, angajare sau 

remunerație. 

Conform Directivei 2004/38/EC, 

șederea liberă a unui cetățean european 

și a membrilor săi de familie într-un alt 

stat al UE poate dura maxim trei luni. 

Pentru șederea de mai mult de trei luni 

trebuiesc îndeplinite condițiile de la 

Art. 7 al directivei, cum este cazul celor 

care muncesc legal, care au sufieciente 

resurse financiare, ori care sunt înscriși 

ca studenți. 

De asemenea, conform aceleiași 

directive, statele UE pot interzice 

intrarea pe teritoriul lor a cetățenilor 

din alte state UE care reprezintă un 

pericol pentru sănătatea și siguranța 

publică, sau al căror acces este interzis 

printr-o măsură de administrație 

publică. 

În ceea ce privește dreptul la 

fericire, printr-o rezoluție adoptată în 

consens, Adunarea Generală a ONU 

subliniază faptul că „unul dintre 

obiectivele fundamentale ale ființei 

umane îl constituie căutarea fericirii”, 

sens în care a și adresat invitația de a se 

marca Ziua Internațională a Fericirii, 

prin diverse activități publice de 

sensibilizare [10]. 

O țară în care oamenii sunt fericiți 

este o țară care nu are un nivel ridicat 

de criminalitate, în special cu violență. 

Este o țară în care oamenii duc o viață 

liniștită, fără a fi afectați de ravagiile 

războiului, de atacuri teroriste, de acte 

de revoltă și dezordine sau de sărăcie 

Likewise, under the same directive, 

EU States may prohibit the entry into 

their territory of citizens from other EU 

countries which pose a danger to public 

health and safety, or whose access is 

prohibited by a measure of public 

administration. 

With regard to the right to happiness, 

by a resolution adopted in consensus, the 

UN General Assembly stresses that “one 

of the fundamental objectives of the 

human being is the pursuit of 

happiness”, meaning in which it 

addressed the invitation to mark the 

International Day of Happiness, through 

various public awareness-raising 

activities [10].  

A country where people are happy is 

a country that does not have a high level 

of crime, especially with violence. It is a 

country where people lead a quiet life 

without being affected by the ravages of 

war, terrorist attacks, acts of rebellion 

and clutter or extreme poverty [11].  

From another perspective, "... for 

Epicur happiness does not consist in the 

great number of pleasures, but in the 

absence of suffering" [12]. 

In John Locke's conception of the 

natural right to happiness, he claims that 

there is "a law of nature, through which 

a person does not have the right to heed 

the life, health, freedom or possessions 

of others" [13], and when one violates 

these rights, that aggressor can be 

punished and even killed, governance 

being authorized by people to defend 

their natural rights. 

In another conception "happiness is a 

state of subjective excellence, with a 

complex structure of an emotional-
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extremă [11].  

Dintr-o altă perspectivă, „...pentru 

Epicur fericirea nu consta atât în 

numărul mare al plăcerilor, cât în 

absenţa suferinţelor” [12]. 

În concepția lui John Locke despre 

dreptul natural la fericire, acesta susține 

că există „o lege a naturii, prin care o 

persoană nu are dreptul să atenteze la 

viaţa, sănătatea, libertatea sau 

posesiunile altora” [13], iar atunci când 

cineva încalcă aceste drepturi, acel 

agresor poate fi pedepsit și chiar ucis, 

guvernarea fiind autorizată de oameni 

pentru a le apăra drepturile naturale. 

Într-o altă concepție „fericirea 

reprezintă o stare prin excelență 

subiectivă, cu o structură complexă de 

tip emoțional-afectiv, cognitiv-

informațional, dar și apreciativ-

valorizator. De aceea, percepțiile 

noastre despre viața pe care o trăim, 

care ne dau dimensiunea fericirii, sunt 

foarte diferite în funcție de 

caracteristicile individuale, dar și de 

oportunitățile oferite fiecăruia de 

mediul său de viață” [14], sens în care 

fericirea, ca proces, presupune căutări 

și descoperiri continue. 

 

Concluzii 

 

Gestionarea valurilor de imigranți 

asupra țărilor UE, în special Germania 

și Franța, din punct de vedere politic a 

avut numeroase sincope, care nu fac 

obiectul acestei comunicări. 

Din punct de vedere al modului în 

care au acționat și reacționat forțele 

speciale, deși pot fi efectuate multe 

analize și observații cu privire la multe 

affective, cognitive-informational, but 

also appreciative-valuing type. 

Therefore, our perceptions about the life 

we live, which give us the size of 

happiness, are very different depending 

on the individual characteristics, but also 

the opportunities offered to each by his 

living environment" [14], meaning in 

which happiness, as a process, involves 

continuous searches and discoveries. 

 

Conclusions 

 

The management of the waves of 

immigrants on EU countries, in 

particular Germany and France, has had 

numerous syncope, which are not the 

subject of this communication. 

From the point of view of how the 

special forces acted and reacted, 

although many analyses and 

observations can be carried out on many 

details, it is generally possible to assess 

that they have reacted quickly to resolve 

all situations and for the entrance to 

normalcy. 

Being a negative and unwanted effect 

of globalization, terrorist acts in EU 

countries, highlight the development of 

“hyper-terrorism”, a phenomenon that is 

seriously affecting the highest values of 

the international community, which 

requires a new conceptual approach and 

innovative practical actions to prevent 

and combat acts of terrorist violence. 

In view of the issues presented on the 

free movement of persons and their right 

to happiness in the European area, we 

appreciate that it would not be 

appropriate to adopt at EU level 

measures like those adopted in the US 
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detalii, în general se poate aprecia că 

acestea au reacționat rapid pentru 

rezolvarea tuturor situațiilor și pentru 

intrarea în normalitate. 

Efect negativ și nedorit al 

mondializării, actele teroriste din țările 

UE, pun în evidență dezvoltarea 

„hiperterorismului”, fenomen care 

atentează grav la cele mai înalte valori 

ale comunității internaționale, fapt ce 

reclamă o nouă abordare conceptuală și 

acțiuni practice inovatoare de prevenire 

și combatere a actelor de violență 

teroristă. 

Având în vedere aspectele 

prezentate referitoare la libera 

circulație a persoanelor și dreptul la 

fericire al acestora în spațiul european, 

apreciem că nu ar fi oportun să fie 

adoptate la nivelul UE măsuri de genul 

celor adoptate în SUA după atentatele 

de la 11 septembrie 2011, cum sunt 

cele referitoare la limitarea exercițiului 

anumitor libertăți în numele securității, 

autorizarea dezvoltării ascultărilor 

telefonice și a supravegherii 

comunicațiilor electronice, decât în 

ceea ce privește persoanele asupra 

cărora există suspiciuni și dovezi 

indubitabile privind posibilitatea de a fi 

implicate sub orice formă în activități 

de natură teroristă. 

Valurile masive ale imigrației 

musulmane și actele teroriste care le-au 

însoțit, au condus la un important recul 

de mișcare în interiorul UE și la efecte 

complexe și nefaste asupra spațiului 

Schengen, inclusiv în ceea ce privește 

perspectiva României și a altor state 

membre UE de a se mai alătura în 

viitorul apropiat acestui atât de mult 

after the attacks of 11 September 2011, 

such as those relating to the limitation of 

the exercise of certain freedoms in the 

name of security, authorization of the 

development of telephone listening and 

surveillance of electronic 

communications, than in respect of 

persons on which there is suspicion and 

incontrovertible evidence of the 

possibility of being involved in any form 

in activities of a terrorist nature. 

The massive waves of Muslim 

immigration and the terrorist acts that 

accompanied them have led to an 

important recoil of movement within the 

EU and to complex and adverse effects 

on the Schengen area, including in 

relation to Romania's perspective and 

that of other EU Member States to join 

in the near future this much coveted 

space. 

Romania has so far been out of 

danger with regard to Islamic terrorism 

imported through the immigration and 

refugee chain, but a potential terrorist 

threat exists at any time, under the 

conditions of compulsory repartitions of 

Economic immigrants and refugees who, 

on the basis of the principle of solidarity 

of the EU states, cannot be refused. In 

this context, at EU level, it is necessary 

for Member States to debate and 

establish, at a conceptual level, the 

definition and criteria by which 

categories of economic immigrants can 

be distinguished and separated from 

terrorist immigrants, thus the asylum 

application and approval procedures can 

be redefined, while improving standards 

and procedures with regard to ensuring 

the safety and security of the population. 
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râvnit spațiu. 

România, până în prezent, a fost în 

afara oricărui pericol în ceea ce 

privește terorismul islamic importat pe 

filiera imigranților și refugiaților, însă 

un potențial pericol terorist există 

oricând, în condițiile existenței unor 

repartiții obligatorii de imigranți 

economici și refugiați care, pe baza 

principiului solidarității statelor UE, nu 

pot fi refuzate. În cest context, la 

nivelul UE, se impune ca statele 

membre să dezbată și să stabilească, la 

nivel conceptual, în mod concret 

definirea și criteriile prin care pot fi 

deosebite și separate categoriile de 

imigranți economici, față de imigranții 

teroriști, astfel încât să poată fi 

redefinite procedurile de solicitare și 

aprobare a azilului, concomitent cu 

îmbunătățirea standardelor și 

procedurilor în ceea ce privește 

asigurarea securității și siguranței 

populației. 

În opinia analistului american 

George Friedman, masiva imigrație 

musulmană a fost complicată de faptul 

că Europa nu mai este doar creștină. În 

Europa, Creștinismul și-a pierdut 

hegemonia în ultimele secole și a fost 

înlocuit de o nouă doctrină, aceea a 

laicismului, în care nimeni altul decât 

atacatorul și susținătorii săi apropiați 

sunt responsabili de atacurile teroriste, 

iar toți cei care le împărtășesc credința 

sunt fără vină. O asemenea judecată 

fiind de natură morală, Friedman 

afirmă că din punct de vedere practic în 

asemenea cazuri „statele își paralizează 

capacitatea de a se apăra, întrucât este 

imposibil să te aperi împotriva violenței 

In the opinion of American analyst 

George Friedman, the massive Muslim 

immigration was complicated by the fact 

that Europe is no longer just Christian. 

In Europe, Christianity has lost its 

hegemony in recent centuries and has 

been replaced by a new doctrine, that of 

secularism, in which none other than the 

assailant and its close supporters are 

responsible for the terrorist attacks, and 

all those who share the faith are without 

guilt. Such judgment being of a moral 

nature, Friedman states that from a 

practical standpoint in such cases "states 

paralyze their ability to defend 

themselves, as it is impossible to defend 

against random violence and it is not 

allowed to impose collective 

responsibility". 

 

References  

 

[1] Emigration is a process of international 

migration that consists of moving the 

population from the country of origin 

(residence) to the country of reception 

(most of the time looking for a new job), 

by transiting one or several countries. In 

the case of emigration, the country of 

origin is characterized by a low degree of 

economic development, a high proportion 

of youth and working population from the 

total active population, high birth, 

absence of possibilities to use on a 

national scale the available labor force, 

the absence of investments in some 

economic sectors, etc. Immigration is a 

process of international migration that 

consists of receiving the population in the 

country of destination, temporarily or 

definitively. As a rule, the country of 

reception or the country of immigration is 

economically characterized by the 

http://juridica.ugb.ro/


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 7. Issue 2/2018 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Nelu NIȚĂ, Anca FILIPESCU 

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

326 
 

la întâmplare și de nepermis să impui 

responsabilitatea colectivă”. 

 

Referințe  

 

[1] Emigraţia reprezintă un proces al 

migrației internaționale care constă în 

deplasarea populaţiei dinspre ţara de 

origine (reşedinţă) către țara de primire 

(de cele mai multe ori în căutarea unui 

nou loc de muncă), prin tranzitarea 

uneia sau mai multor țări. În cazul 

emigrației, ţara de origine se 

caracterizează printr-un grad redus de 

dezvoltare economică, o pondere 

ridicată a tineretului şi a populaţiei apte 

de muncă în totalul populaţiei active, 

natalitate ridicată, absenţa posibilităţilor 

de utilizare pe plan naţional a forţei de 

muncă disponibile, absenţa investiţiilor 

în unele sectoare economice, etc. 

Imigrația reprezintă un proces al 

migrației internaționale care constă în 

primirea populaţiei deplasată în ţara de 

destinaţie, temporar sau definitiv. De 

regulă, țara de primire sau ţara de 

imigraţie se caracterizează din punct de 

vedere economic, prin următoarele 

elemente: - grad mai ridicat de 

dezvoltare economică; - cerere mai 

mare de forţă de muncă, în comparaţie 

cu disponibilităţile naţionale; - pondere 

redusă a tineretului şi a populaţiei apte 

de muncă în total populaţie, etc. 

[2] Principalele etape migraționiste ale 

ultimilor 100 de ani sunt: - 1835-1846 

(caracterizată prin deplasarea a circa 

100.000 persoane din Anglia, Scoția, 

Țarile Scandinaviei și Franța spre 

America de Nord și coloniile europene 

din Australia și Noua Zeelandă); 1846-

1880 (caracterizată prin deplasarea a 

circa 300.000-500.000 persoane pe an, 

de regulă spre America de Nord și 

following elements: - Higher degree of 

economic development; - Higher demand 

for manpower, compared to the national 

availability; - Low number of young 

people and population of work from the 

total population, etc. 

[2] The main migration stages of the last 100 

years are: -1835-1846 (characterized by 

the movement of about 100,000 people 

from England, Scotland, Scandinavian 

Countries and France to North America 

and European colonies in Australia and 

New Zealand); 1846-1880 (characterized 

by the movement of around 300,000 to 

500,000 people per year, usually to North 

America and European colonies in 

Australia and New Zealand); - 1880-1914 

(characterized by the movement of 

around 800,000 persons per year); - 1914-

1940 (emigration forced by the position 

of some Governments following the 

formation of new independent States, as 

well as economic and political causes 

after the First World War, when in the 

period 1918-1939 about 9 million people 

left Europe, of whom Half to the U.S.). 

http://www.academia.edu/25243009/MIG

RATIILE_IN_LUMEA_CONTEMPOR

ANA 

[3] The Syrian Civil war was the first stage 

uprising in Syria, consisting of a series of 

anti-government demonstrations 

beginning on January 26, 2011, as part of 

the waves of anti-government 

demonstrations and revolutions in Arab 

countries. Protesters in Syria then 

demanded political freedom, manifesting 

against the dictatorial bias perpetuated 

during the country's leadership by 

Presidents Hafez and Bashar al-Assad, 

against the hegemony of the members of 

the Alawite sect, close to the Assad 

family, in the government and the 

leadership of the army and security 

bodies, against unemployment, corruption 

http://juridica.ugb.ro/
http://www.academia.edu/25243009/MIGRATIILE_IN_LUMEA_CONTEMPORANA
http://www.academia.edu/25243009/MIGRATIILE_IN_LUMEA_CONTEMPORANA
http://www.academia.edu/25243009/MIGRATIILE_IN_LUMEA_CONTEMPORANA


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 7. Issue 2/2018 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Nelu NIȚĂ, Anca FILIPESCU 

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

327 
 

coloniile europene din Australia și 

Noua Zeelandă); - 1880-1914 

(caracterizată prin deplasarea a circa 

800.000 persoane pe an); - 1914-1940 

(emigrație forțată de poziția unor 

guverne în urma formării noilor state 

independente, precum și cauzele 

economice și politice de după primul 

război mondial, când în perioada 1918-

1939 au plecat din Europa circa 9 

milioane de persoane, dintre care 

jumătate în SUA). 

http://www.academia.edu/25243009/MI

GRATIILE_IN_LUMEA_CONTEMP

ORANA 

[3] Războiul Civil Sirian a fost în prima 

fază Revolta din Siria, constând într-o 

serie de demonstrații 

antiguvernamentale ce au început la 26 

ianuarie 2011, ca parte a valurilor de 

demonstrații antiguvernamentale și 

revoluții din țările arabe. Protestatarii 

din Siria au cerut atunci libertate 

politică, manifestând împotriva 

sistemului dictatorial uni-partinic 

perpetuat în timpul conducerii țării de 

către președinții Hafez și Bashar al-

Assad, împotriva hegemoniei 

membrilor sectei alawite, apropiați de 

familia Assad, în guvern și conducerea 

armatei și a organelor de securitate, 

împotriva șomajului, a corupției și a 

încălcării drepturilor omului în Siria. 

Acest război este întreținut de diverse 

facțiuni, respectiv: 1. Regimul Sirian și 

aliații lui internaționali ca Iran, Rusia și 

Hezbollah; 2. Rebelii, respectiv Armata 

Siriană Liberă și Forțele Siriene 

Democratice Kurde susținute de SUA și 

statele membre NATO; 3. Grupările 

jihadiste salafide precum Frontul al-

Nusra și Statul Islamic al Irakului și 

Siriei (Daesh); 4. Alte grupări susținute 

de Turcia și Arabia Saudită. Din 

septembrie 2015, Iran, Rusia și 

and human rights violations in Syria. This 

war is maintained by various factions, 

namely: 1. The Syrian regime and its 

international allies such as Iran, Russia 

and Hezbollah; 2. The rebels, respectively 

the Free Syrian Army and the Kurdish 

Democratic Syrian forces supported by 

the US and NATO Member States; 3. 

Salafide jihadi groups such as the Al-

Nusra front and the Islamic state of Iraq 

and Syria (Daesh); 4. Other groups 

supported by Turkey and Saudi Arabia. 

Since September 2015, Iran, Russia and 

Hezbbolah support the Syrian regime 

against rebel and terrorist groups. The 

U.S. is leading a coalition against Syrian 

terrorists and government forces. Turkey 

is involved since 2016 supporting Syrian 

opposition, occupying northern Syria 

fighting the Kurds. See also: 

Https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C4%83

zboiul_Civil_Sirian (accessed at 

07.05.2018). 

[4] On this issue, Europol warned since 2015 

that at least 5,000 European citizens are 

fighting in Iraq and Syria, along with 

jihadists, or some of them have fought 

and returned home already. According to 

Europol, the Islamic state recruits these 

fighters, who have European passports 

and can travel unhinged to the mainland 

to execute its plans. 

[5] Gheorghe Vaduva, Contemporary 

terrorism - a risk factor for national 

security and defense, under the status of 

Romania's NATO membership, the 

Publisher of the National Defense 

University "Carol I", Bucharest, 2005. 

[6] Hudson A. R., The Sociology and 

Psychology of Terrorism. Who becomes 

a terrorist and why? Federal Research 

Division Library og Congress, 

Washington DC, 1999; Bus I, Psychology 

and crime. Theoretical foundations, Vol. 

I, ASCR Publishing House, Cluj-Napoca, 

http://juridica.ugb.ro/


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 7. Issue 2/2018 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Nelu NIȚĂ, Anca FILIPESCU 

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

328 
 

Hezbbolah sprijină regimul sirian 

împotriva grupărilor rebele și teroriste. 

SUA conduc o coaliție împotriva 

teroriștilor și forțelor guvernamentale 

siriene. Turcia e implicată din 2016 

sprijinind opoziția siriană, ocupând 

nordul Siriei luptând împotriva kurzilor. 

A se vedea și: 

https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C4%8

3zboiul_Civil_Sirian (Accesat la 

07.05.2018). 

[4] Cu privire la acest aspect Europol 

avertiza încă din anul 2015 că cel puțin 

5.000 de cetățeni europeni luptă în Irak 

și Siria, alături de jihadiști, fie o parte 

din aceștia au luptat și s-au întors deja 

acasă. Conform Europol, Statul Islamic 

îi recrutează pe acești luptători, care au 

pașapoarte europene și pot călători 

nestingheriți pe continent, pentru a-i 

executa planurile. 

[5] Gheorghe Văduva, Terorismul 

contemporan - Factor de risc la adresa 

securității și apărării naționale, în 

condițiile statutului României de 

membru NATO, Editura Universității 

Naționale de Apărare „Carol I”, 

București, 2005. 

[6] Hudson A. R., The Sociology and 

Pshychology of Terrorism. Who 

becomes a terrorist and why? Federal 

Research Division Library og Congress, 

Waschington DC, 1999; Buş I., 

Psihologie şi infracţionalitate. 

Fundamente teoretice, Vol. I, Editura 

ASCR, Cluj-Napoca, 2005; Scaletchi 

F., Securitatea comunitara, 

Universitatea Bioterra, Bucureşti, 2006; 

Delcea C., „Self-Terrorism”, în Revista 

Impact Strategic, nr. 4, p. 107-109. 

Editura Universitatea Naţională de 

Apărare „Carol I”, Bucureşti, 2006; 

Andreescu A., Radu N., Organizaţiile 

teroriste, Editura MIRA, Bucureşti, 

2008. 

2005; Scaletchi F., Community Security, 

Bioterra University, Bucharest, 2006; 

Delcea C., "Self-terrorism", in the 

Strategic Impact Magazine, No. 4, p. 107-

109. Publishing House of National 

Defense University "Carol I", Bucharest, 

2006; Andreescu A., Radu N., Terrorist 

organizations, MIRA Publishing House, 

Bucharest, 2008. 

[7]Https://ro.wikipedia.org/wiki/Terorismul_

%C3%AEn_Europa 

[8] Moreover, Islamist attacks, strikes and 

floods kept tourists away from the French 

capital during the first six months of this 

year, with the tourism industry in the 

Paris region losing revenues worth 750 

million euros, reporting Reuters. See: a. 

https://www.agerpres.ro/economie/2017/

08/22/turismul-in-regiunea-parisului-si-a-

revenit-dupa-atentatele-teroriste-din-

2015-si-2016-15-06-24; b. 

https://www.profit.ro/povesti-cu-

profit/turism/atacurile-teroriste-au-avut-

un-impact-de-750-de-milioane-de-euro-

asupra-turismului-din-paris-15551585 

[9] Pavel Apostol and collective, Philosophy 

dictionary, Political publishing house, 

Bucharest, 1978, p. 407. 

Http://www.beckshop.ro/fisiere/5862_fp_26

64_EdituraCHBECK-

dimensiunea....%20extras.pdf 

[10] Http://www.juridice.ro/439850/dreptul-

la-cautarea-fericirii.html 

[11] See also: Ioan Ciochină-Barbu, About 

the legal nature of the "right to 

happiness", in the magazine Acta 

Universities George Bacovia. Legal, Vol. 

6, Iss. 2/2017. 

[12] Tudor Panțîru, Judge of the 

Constitutional Court of the Republic of 

Moldova, The right to seek happiness, 

Public Law review No. 1/2015, p. 26-35. 

[13] Isabela Stancea, Human rights - a 

concept with universal valences, 

"Constantin Brâncoveanu" University of 

http://juridica.ugb.ro/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Terorismul_%C3%AEn_Europa
https://ro.wikipedia.org/wiki/Terorismul_%C3%AEn_Europa
https://www.agerpres.ro/economie/2017/08/22/turismul-in-regiunea-parisului-si-a-revenit-dupa-atentatele-teroriste-din-2015-si-2016-15-06-24
https://www.agerpres.ro/economie/2017/08/22/turismul-in-regiunea-parisului-si-a-revenit-dupa-atentatele-teroriste-din-2015-si-2016-15-06-24
https://www.agerpres.ro/economie/2017/08/22/turismul-in-regiunea-parisului-si-a-revenit-dupa-atentatele-teroriste-din-2015-si-2016-15-06-24
https://www.agerpres.ro/economie/2017/08/22/turismul-in-regiunea-parisului-si-a-revenit-dupa-atentatele-teroriste-din-2015-si-2016-15-06-24
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/turism/atacurile-teroriste-au-avut-un-impact-de-750-de-milioane-de-euro-asupra-turismului-din-paris-15551585
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/turism/atacurile-teroriste-au-avut-un-impact-de-750-de-milioane-de-euro-asupra-turismului-din-paris-15551585
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/turism/atacurile-teroriste-au-avut-un-impact-de-750-de-milioane-de-euro-asupra-turismului-din-paris-15551585
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/turism/atacurile-teroriste-au-avut-un-impact-de-750-de-milioane-de-euro-asupra-turismului-din-paris-15551585
http://www.beckshop.ro/fisiere/5862_fp_2664_EdituraCHBECK-dimensiunea....%20extras.pdf
http://www.beckshop.ro/fisiere/5862_fp_2664_EdituraCHBECK-dimensiunea....%20extras.pdf
http://www.beckshop.ro/fisiere/5862_fp_2664_EdituraCHBECK-dimensiunea....%20extras.pdf
http://www.juridice.ro/439850/dreptul-la-cautarea-fericirii.html
http://www.juridice.ro/439850/dreptul-la-cautarea-fericirii.html


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 7. Issue 2/2018 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Nelu NIȚĂ, Anca FILIPESCU 

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

329 
 

[7]https://ro.wikipedia.org/wiki/Terorismul

_%C3%AEn_Europa 

[8] Mai mult, atacurile islamiste, grevele și 

inundațiile i-au ținut departe pe turiști 

de capitala franceză, în primele șase 

luni ale acestui an, industria turismului 

din regiunea Parisului pierzând venituri 

în valoare de 750 de milioane de euro, 

relatează Reuters. A se vedea: a. 

https://www.agerpres.ro/economie/2017

/08/22/turismul-in-regiunea-parisului-

si-a-revenit-dupa-atentatele-teroriste-

din-2015-si-2016-15-06-24; b. 

https://www.profit.ro/povesti-cu-

profit/turism/atacurile-teroriste-au-avut-

un-impact-de-750-de-milioane-de-euro-

asupra-turismului-din-paris-15551585 

[9] Pavel Apostol şi colectiv, Dicţionar de 

filozofie, Editura Politică, Bucureşti, 

1978, p. 407. 

http://www.beckshop.ro/fisiere/5862_fp_26

64_EdituraCHBECK-

dimensiunea....%20extras.pdf 

[10]http://www.juridice.ro/439850/dreptul-

la-cautarea-fericirii.html 

[11] A se vedea și: Ioan Ciochină-Barbu, 

Despre natura juridică a „dreptului la 

fericire”, în Revista Acta Universitatis 

George Bacovia.Juridica, Vol. 6, Iss. 

2/2017. 

[12] Tudor Panțîru, judecător al Curții 

Constituționale din Republica Moldova, 

Dreptul de a căuta fericirea, Revista de 

Drept public nr. 1/2015, p. 26-35. 

[13] Isabela Stancea, Drepturile omului - 

un concept cu valențe universale, 

Universitatea „Constantin 

Brâncoveanu” din Pitești, Facultatea de 

științe Juridice, Administrative și ale 

Comunicării Pitești. 

http://www.strategiimanageriale.ro/ima

ges/images_site/articole/article 

_186660ff8046cd9b994464d2f35d869f.

pdf. 

[14]http://www.romaniapozitiva.ro/romani

Pitesti, Faculty of Legal, Administrative 

Sciences and communication, Pitesti. 

Http://www.strategiimanageriale.ro/imag

es/images_site/articole/article_186660ff8

046cd9b994464d2f35d869f. pdf.   

[14] 

http://www.romaniapozitiva.ro/romania-

pozitiva/dreptul-la-fericire-prizonier-

intre-cultura-libertatii-si-cultura-tacerii-

interviu-cu-elena-zamfir-profesor-

universitar/ 

[15] Mirela Atanasiu, Lucian Stăncilă, 

Terrorism - the evil in the shadow at the 

beginning of the century, National 

Defense University "Carol I" Publishing 

house, Bucharest, 2014. 

[16] Cristian Delcea, Aurelian Bădulescu, 

Terrorism, studies and research on the 

terrorist phenomenon, Risoprint 

publishing house, Cluj-Napoca, 2008. 

[17] http://economicsandpeace.org/wp-

content/uploads/2016/11/Global-

Terrorism-Index-2016.2.pdf 

 

 

 

 

 

 

http://juridica.ugb.ro/
http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2016/11/Global-Terrorism-Index-2016.2.pdf
http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2016/11/Global-Terrorism-Index-2016.2.pdf
http://economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2016/11/Global-Terrorism-Index-2016.2.pdf


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 7. Issue 2/2018 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Nelu NIȚĂ, Anca FILIPESCU 

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

330 
 

a-pozitiva/dreptul-la-fericire-prizonier-

intre-cultura-libertatii-si-cultura-tacerii-

interviu-cu-elena-zamfir-profesor-

universitar/ 

 [15] Mirela Atanasiu, Lucian Stăncilă, 

Terorismul - Răul din umbră al 

începutului de secol, Editura 

Universității Naționale de Apărare 

„Carol I”, București, 2014. 

[16] Cristian Delcea, Aurelian Bădulescu, 

Terorismul, Studii și cercetări asupra 

fenomenului terorist, Editura Risoprint, 

Cluj-Napoca, 2008. 

[17] http://economicsandpeace.org/wp-

content/uploads/2016/11/Global-

Terrorism-Index-2016.2.pdf 

 

http://juridica.ugb.ro/


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 7. Issue 2/2018 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Alexandru AMITITELOAIE 

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

331 

 

Deciziile justiţiei staliniste 

din anii ’50 produc efecte 

prin OUG nr. 31/2002, 

amendată de Legea nr. 

217/2015 

 

 

Dr. Alexandru AMITITELOAIE 

Universitatea „George Bacovia” Bacău, 

Bacău, România 

amititeloaie@yahoo.com 

 

 

Rezumat: În anul 2002, într-un context 

politic confuz, Guvernul a emis Ordonanţa 

de Urgenţă nr. 31, având ca scop, după 

cum o arată şi titlul, interzicerea 

organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter 

fascist, rasist sau xenofob şi a promovării 

cultului persoanelor vinovate de săvârşirea 

unor infracţiuni contra păcii şi omenirii. În 

studiul de faţă analizăm infracţiunea de 

promovare în public a cultului persoanelor 

vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de 

genocid, contra umanităţii şi de crime de 

război,  așa cum este definită în prima 

parte a art. 5 din ordonanţă, în forma 

dobândită după amendamentele aduse de 

Legea 217/2015. 

 

Cuvinte cheie: justiție; interzicere 

organizații și simboluri; interzicerea 

cultului persoanelor; martiri. 

 

 

Introducere 

 

În anul 2002, într-un context politic 

confuz, generat de presiunile exercitate 
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context, in 2002, the Government issued 

the Emergency Ordinance no. 31, aiming, 

as the title shows, to ban fascist, racist or 

xenophobic organizations and symbols 

and to promote the cult of persons guilty 

of committing crimes against peace and 

humanity. In this study we analyze the 

offense of publicly promoting the cult of 

persons guilty of committing genocide, 

humanity and war crimes, as defined in 

the first part of art. 5 of the Ordinance, in 

the form gained after the amendments 
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Introduction  

 

In the year 2002, in a confusing 

political context, generated by the 

pressures exerted on Romania for 

joining the Atlantic structures, the 
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emis Ordonanţa de Urgenţă nr. 31, 

având ca scop, după cum o arată şi 

titlul, interzicerea organizaţiilor şi 

simbolurilor cu caracter fascist, rasist 

sau xenofob şi a promovării cultului 

persoanelor vinovate de săvârşirea unor 

infracţiuni contra păcii şi omenirii. De 

la data emiterii şi până în prezent, acest 

act normativ a fost supus mai multor 

modificări, cu scopul de a-l face mai 

eficient în combaterea faptelor 

incriminate. Trebuie să subliniem, aşa 

după cum o arată şi studiile 

sociologice, că nici în momentul 

adoptării ordonanţei şi nici în perioada 

ce a trecut de atunci n-au fost 

semnalate pericole de natura celor pe 

care ea le incriminează. Deci, nu 

existenţa unor pericole la nivel social a 

reprezentat motivaţia acestui demers 

legislativ. Mai mult decât atât, proiectul 

nici nu şi-a avut determinarea în vreun 

program politic care să fie ratificat prin 

vot popular, pentru ca legiferarea să fie 

una de esenţă democratică. O amplă 

modificare a ordonanţei s-a realizat 

prin Legea 217/2015, lege care a 

provocat din partea opiniei publice 

puternice reacţii de contestare şi 

respingere pe considerentul că 

cenzurează libertatea de exprimare. 

Legea înăspreşte sancţiunile la faptele 

deja incriminate prin ordonanţă, 

invocându-se, în expunerea de motive, 

necesitatea creşterii eficienţei în 

combaterea acestui gen de infracţiuni. 

Această motivaţie este însă lipsită de 

temei. Înăsprirea pedepselor la un 

anumit tip de infracţiuni s-ar justifica 

prin creşterea alarmantă a cazuisticii şi 

intensificarea pericolului social asupra 

government issued the Emergency 

Ordinance No. 31, aiming, as the title 

shows, at the prohibition of 

organizations and symbols with 

fascist, racist or xenophobic character 

and at the promotion of the cult of 

persons guilty of committing crimes 

against peace and humanity. Since the 

date of issue and so far, this 

normative act has undergone several 

changes in order to make it more 

effective in combating the alleged 

facts. As the sociological studies also 

show, we must emphasize that neither 

at the time of the adoption of the 

Ordinance nor during the period that 

has passed since then no dangers of 

the nature of those which it 

incriminates have been signaled. So, 

not the existence of dangers at the 

social level was the motivation of this 

legislative approach. Moreover, the 

project did not even have its 

determination in any political 

program that would be ratified by 

popular vote, so that the legislating 

would be one of democratic essence. 

A broad modification of the ordinance 

was carried out by law 217/2015, 

which caused strong reactions of 

appeal and rejection from the public 

opinion on the grounds that it censors 

freedom of expression. The law 

tightens the sanctions on the facts 

already incriminated by ordinance, 

citing, in the explanatory statement, 

the need to increase efficiency in 

combating this kind of offences. This 

motivation is, however, unreasonable. 

The tightening of penalties to a 

certain type of crime would be 
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valorilor apărate. Însă jurisprudenţa în 

acest domeniu ne arată că de la 

adoptarea ordonanţei nu s-au înregistrat 

fapte de natura celor incriminate în 

acest act normativ. Deci, expunerea de 

motive care insistă pe necesitatea 

înăspririi sancţiunilor este în 

contradicţie cu jurisprudenţa.  

 

I. Analiza infracţiunii prevăzută 

la art. 5 din OUG. Nr. 31/2002 

 

În studiul de faţă, ne ocupăm doar 

de analiza infracţiunii de promovare, în 

public, a cultului persoanelor vinovate 

de săvârşirea unor infracţiuni de 

genocid, contra umanităţii şi de crime 

de război,  definită în prima parte a art. 

5 din ordonanţă, în forma dobândită 

după amendamentele aduse de legea 

217. Conţinutul întregului text este 

următorul:  „Fapta persoanei de a 

promova, în public, cultul persoanelor 

vinovate de săvârşirea unor infracţiuni 

de genocid, contra umanităţii şi de 

crime de război, precum şi fapta de a 

promova, în public, idei, concepţii sau 

doctrine fasciste, legionare, rasiste sau 

xenofobe, în sensul art. 2 lit. a), se 

pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 

3 ani şi interzicerea unor drepturi.”  

Deci, o primă modalitate de 

săvârşire a acestei infracţiuni constă în 

promovarea, în public, a cultului 

persoanelor vinovate de săvârşirea unor 

infracţiuni de genocid, contra 

umanităţii şi de crime de război.  

Încercăm, în cele ce urmează, o 

explicare a esenţei normei juridice 

exprimată prin acest text, pentru că, 

după cum vom vedea, el ridică multe 

justified by the alarming increase of 

casuistry and the intensification of the 

social hazard to the values defended. 

But the jurisprudence in this area 

shows that since the adoption of the 

ordinance no facts of the nature of 

those incriminated in this normative 

act have been registered. So, the 

exposure of reasons that insists on the 

necessity of tightening sanctions is 

contrary to jurisprudence. 

 

I. Analysis of the offence 

referred to in article 5 of the EO no. 

31/2002 

 

In this study, we only deal with the 

analysis of the crime of public 

promotion of the cult of people guilty 

of committing crimes of genocide, 

against humanity and war crimes, 

defined in the first part of art. 5 of the 

Ordinance, in the form acquired after 

the amendments brought by law 217. 

The content of the entire text is as 

follows: “The act of the person to 

promote, in public, the cult of persons 

guilty of committing crimes of 

genocide, against humanity and war 

crimes, as well as the fact of 

promoting, in public, ideas, concepts 

or Fascist, Legionnaire, racist or 

xenophobic doctrines within the 

meaning of art. 2 (a). A), shall be 

punished by imprisonment from 3 

months to 3 years and the prohibition 

of some rights.”  

So, a first way of committing this 

crime is to promote, in public, the cult 

of people guilty of committing crimes 

of genocide, against humanity and 
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semne de întrebare din punct de vedere 

al clarităţii, iar norma juridică, mai ales 

când avem de a face cu una de drept 

penal, n-ar trebui să nască niciun fel de 

confuzii, întrucât acestea generează, la 

rândul lor, comportamente arbitrare şi 

abuzuri din partea organelor de 

aplicare. Dacă se întâmplă aşa, 

înseamnă că drepturile şi libertăţile 

cetăţeneşti înscrise în Constituţie sunt 

lipsite de garanţii iar ordinea juridică 

nu mai este una specifică statului de 

drept.  

Revenind la text, ne atrage atenţia, 

în primul rând, verbul „a promova” pe 

care nu-l considerăm potrivit pentru 

sensul ce se doreşte a fi imprimat faptei 

incriminate. „A promova”, potrivit  

Dicţionarului explicativ ilustrat al 

limbii române, înseamnă a absolvi 

şcoli, cursuri, studii, a avansa într-o 

funcţie, grad, serviciu, a pune în 

evidenţă calităţile unor produse pentru 

a le spori atractivitatea din partea 

publicului consumator în scop de 

vânzare.  Prin urmare, „a 

promova…cultul persoanelor” este o 

construcţie literală ce provoacă 

nedumerire şi, bineînţeles, confuzie. 

„Cultul persoanelor”, însemnând 

admiraţie, respect sau veneraţie, 

presupune o cu totul altă manifestare 

decât cea de promovare. Mai potrivit ar 

fi fost, să zicem, verbul „a onora” sau 

„a cinsti” ori „a omagia”. Intuim că ele 

au fost evitate, cu bună ştiinţă, 

considerate de legiuitor că fiind 

incompatibile cu statutul „rău famat” al 

persoanelor avute în vedere.   

Nici sintagma „cultul persoanelor” 

nu este edificatoare pentru ca textul de 

war crimes.    

We're trying, in the following, to 

explain the essence of the legal rule 

expressed by this text, because, as we 

will see, it raises many question 

marks in terms of clarity, and the 

legal norm, especially when dealing 

with a criminal law, should not give 

rise to any confusion, as they also 

generate arbitrary behaviors and 

abuses from the enforcement bodies. 

If such a thing happens, it means that 

the citizens' rights and freedoms 

entrusted in the Constitution are free 

of guarantees and the legal order is no 

longer specific to the rule of law.  

Returning to the text, it first draws 

our attention the verb "to promote" 

which we do not consider suitable for 

the meaning that is intended to be 

printed on the alleged crime. 

According to the Illustrated 

explanatory Dictionary of the 

Romanian language "to promote" 

means to graduate schools, courses, 

studies, to advance in a function, 

degree, service, to highlight the 

qualities of some products in order to 

enhance their attractiveness from the 

public consumer for sale purposes.  

Therefore, "to promote... the cult of 

people" is a literal construct that 

causes perplexity and, of course, 

confusion. "The cult of people", 

means admiration, respect or awe, 

implies a completely different 

manifestation than that of promotion. 

It would have been more appropriate 

to use the verb "honor" or "respect" or 

"homage." We infer that they have 

been avoided, in good conscience, 
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mai sus să aibă claritate. Avem în 

vedere opera acestor persoane, 

moralitatea lor, prestigiul de care s-au 

bucurat în timpul vieţii, modul cum şi-

au onorat funcţiile de utilitate publică 

pe care le-au îndeplinit, contribuţia ce 

şi-au adus-o la progresul cultural şi 

ştiinţific al umanităţii sau aşa-zisele 

„infracţiuni  de genocid, contra 

umanităţii şi de crime de război” pentru 

care au fost puse sub acuzare şi 

condamnate?  

Expresia „cultul persoanelor” poate 

să însemne orice referire la cei 

„vinovaţi” de săvârşirea infracţiunilor 

precizate în text. Prin urmare, chiar şi 

valorificarea operelor şi creaţiilor lor 

ştiinţifice poate întruni, prin 

interpretare, conţinutul infracţiunii „de 

promovare”. Sunt opere care nu pot fi 

studiate şi înţelese printr-o detaşare 

completă de personalitatea autorilor. 

Deci, potrivit legii în discuţie, aceste 

opere, indiferent de valoarea lor, nu pot 

face obiectul studiilor, dezbaterilor 

publice, popularizării, fie în procesul 

didactic fie în alte domenii şi ne 

gândim că, în lipsa lor, instruirea şi 

educaţia tinerilor devine mai săracă şi 

mai străină de fundamentul ei naţional 

şi la fel de vitregită devine şi cultura şi 

tot ceea ce ţine de viaţa spirituală a 

acestui neam. Şi atunci, suntem nevoiţi 

să constatăm că, prin lege, ni se 

restricţionează accesul la cultură, ni se 

interzice dreptul la afirmarea identităţii 

naţionale, dacă avem în vedere că mulţi 

dintre cei stigmatizaţi, au fost 

promotorii idealurilor de dreptate 

naţională, lăsându-ne şi o 

impresionantă operă ca mărturie peste 

considered by the legislature to be 

incompatible with the "bad" status of 

the persons concerned.   

Neither the phrase "cult of 

persons" is enlightening for the above 

text to have clarity. We consider the 

work of these people, their morality, 

the prestige they enjoyed during their 

lifetime, the way they honored their 

public utility functions, the 

contribution they brought to the 

cultural and scientific progress of 

humanity or the so-called "crimes of 

genocide, against humanity and war 

crimes" for which they were indicted 

and convicted?  

The expression "cult of persons" 

may mean any reference to those 

"guilty" of committing the offences 

specified in the text. Therefore, even 

the exploitation of their scientific 

works and creations can meet, by 

interpretation, the content of the 

"promotion" crime. There are works 

that cannot be studied and understood 

through a complete detachment of the 

authors' personality. So, according to 

the law in question, these works, 

regardless of their value, cannot be 

the subject of studies, public debates, 

popularization, either in the didactic 

process or in other areas, and we think 

that, in their absence, training and 

education of young people becomes 

poorer and foreigner to its national 

foundation and the culture becomes 

equally damaged as well as all that is 

of the spiritual life of this nation. And 

then, we are forced to conclude that, 

by law, our access to culture is 

restricted, we are banned from the 
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timp şi scut de apărare a drepturilor 

sacre ale poporului român.  

În temeiul acestei legi, nume de 

referinţă ale culturii şi spiritualităţii 

româneşti, precum Constantin Noica, 

Petre Ţuţea, Mircea Vulcănescu, 

Gheorghe (George) I. Brătianu, Radu 

Gyr, Vasile Voiculescu, Nechifor 

Crainic, Pamfil Şeicaru, Visarion Puiu, 

Vintilă Horia, etc. nu mai pot fi 

pomenite în spaţiul public, iar prin 

spaţiul public înţelegem, în primul 

rând, instituţiile de cultură şi 

învăţământ. Vina acestor titani ai 

culturii şi spiritualităţii româneşti şi, 

totodată, martiri ai neamului românesc, 

a fost aceea că, în momentele tragice 

ale mijlocului de secol XX, s-au aflat 

de partea interesului naţional, luptând 

pentru cauza dreaptă a poporului 

român. Pentru această vină au avut de 

suferit aspre condamnări, persecuţii şi 

umilinţe fizice din partea regimului 

instaurat la conducerea ţării începând 

cu 23 august 1944, regim aflat sub un 

control total din partea ocupantului 

sovietic. Iată, că un regim de ocupaţie a 

înscenat procese pentru decapitarea 

intelectualităţii, urmărindu-se, prin 

aceasta, decimarea spiritului naţional, 

pentru ca poporul român să poată fi 

transformat într-o populaţie fără 

credinţă şi fără repere morale şi, deci, 

mai lesne de stăpânit, iar un alt regim, 

din zilele noastre, deşi nu se revendică 

oficial de la cel din anii ’50, îi 

continuă, cu multă „dăruire”  şi zel, 

„opera”.  

În al doilea rând, la fel de confuză 

este şi modalitatea de stabilire a 

vinovăţiei persoanelor  care ar fi 

assertion of national identity, if we 

consider that many of the stigmatized 

were the promoters of the ideals of 

national justice, leaving us an 

impressive work as testimony over 

time and shield of the sacred rights of 

the Romanian people.  

Under this law, reference names of 

the Romanian culture and spirituality, 

such as Constantin Noica, Petre 

Ţuţea, Mircea Vulcănescu, Gheorghe 

(George) I. Brătianu, Radu Gyr, 

Vasile Voiculescu, Nechifor Crainic, 

Pamfil Şeicaru, Visarion Puiu, Vintilă 

Horia, etc., can no longer be 

aforementioned in public space, and 

through public space we understand, 

firstly, the institutions of culture and 

education. The fault of these titans of 

Romanian culture and spirituality but 

also martyrs of the Romanian nation 

was that, in the tragic moments of the 

mid-20th century, they were on the 

side of the national interest, fighting 

for the right cause of the Romanian 

people. For this fault they had to 

suffer severe convictions, 

persecutions and physical humility 

from the regime established in the 

country's leadership from 23 August 

1944, a regime found under the total 

control of the Soviet occupant. So, an 

occupation regime staged lawsuits for 

the decapitation of intellectuality, 

thereby seeking to decimate the 

national spirit, so that the Romanian 

people can be transformed into a 

population without faith and without 

moral landmarks and, therefore, easy 

to master. Nowadays another regime, 

although not officially claimed from 
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săvârşit infracţiuni de genocid, contra 

umanităţii şi de crime de război. 

Potrivit art. 2, lit. c, din OUG 31/2002, 

în varianta amendată de Legea 217, se 

consideră vinovată de săvârşirea unor 

astfel de infracţiuni persoana 

condamnată definitiv de către o instanţă 

judecătorească română sau străină sau 

prin orice hotărâre recunoscută în 

România, precum şi persoana din 

conducerea unei organizaţii al cărei 

caracter criminal a fost constatat prin 

hotărârea unei instanţe penale 

internaţionale.  

O primă observaţie este aceea că 

faţă de textul anterior care se referea la 

„infracţiuni contra păcii şi omenirii”, 

noul format introduce sintagma 

„infracţiuni de genocid, contra 

umanităţii şi de crime de război”.  

Credem că această înlocuire a fost 

generată de necesitatea unei adaptări la 

modificările terminologice ce au 

survenit în legislaţia penală de la 

adoptarea noului cod penal. Apare însă 

un mare semn de întrebare la care un 

răspuns neechivoc este imposibil de 

dat. Introducând în text sintagma 

„Infracţiuni de genocid, contra 

umanităţii şi de război”, aşa cum este 

denumirea actuală a Titlului XII din 

codul penal, legiuitorul a stabilit drept 

criteriu al vinovăţiei doar denumirea 

acestor infracţiuni sau şi conţinutul lor 

faptic? Dacă avem în vedere faptele 

săvârşite, judecate şi condamnate 

înainte de intrarea în vigoare a acestei 

legi, ele nu pot avea efectele pe care le 

stabileşte actuala reglementare. 

Principiul neretroactivităţii legilor se 

opune categoric acestui fapt.  

that of the 50’s, continues, with much 

"dedication" and zeal, its “work”.  

Secondly, equally confusing is the 

way of establishing the guilt of people 

who would have committed crimes of 

genocide, against humanity and war 

crimes. According to art. 2, lit. C, of 

the EO 31/2002, in the version 

amended by Law 217, it shall be 

deemed guilty of committing such 

offences the person definitively 

convicted by a Romanian or foreign 

court or by any judgment recognized 

in Romania, as well as the person in 

charge of an organization whose 

criminal character was established by 

the judgment of an international 

criminal court.   

A first remark is that, compared to 

the previous text referring to "crimes 

against peace and humanity", the new 

format introduces the phrase "crimes 

of genocide, against humanity and 

war crimes".  We believe that this 

replacement has been generated by 

the need for adaptation to the changes 

to the terminology that have occurred 

in criminal law since the adoption of 

the new Criminal Code. However, 

there is a big question mark to which 

an unequivocal answer is impossible 

to give. By introducing the phrase 

"crimes of genocide, against humanity 

and war", as is the current name of 

title XII of the Criminal Code, the 

legislature established as criterion of 

guilt only the name of these crimes or 

their factual content? If we consider 

the facts committed, judged and 

condemned before the entry into force 

of this law, they cannot have the 
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Legiuitorul, deşi foloseşte sintagma 

„infracţiuni de genocid, contra 

umanităţii şi de război”, intuim că el 

are în vedere nu doar faptele care se 

vor săvârşi în viitor, ci, mai ales, cele 

săvârşite în timpul celui de-al doilea 

război mondial. Intuiţia pleacă de la 

faptul că Ordonanţa 31/2002 acordă o 

atenţie specială Holocaustului, în 

legătură cu care sunt şi celelalte 

obiective urmărite de acest act 

normativ, adică interzicerea 

organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor 

cu caracter fascist, legionar, rasist sau 

xenofob. Atragem însă atenţia că 

expresia „infracţiuni de genocid, contra 

umanităţii şi de război” folosită în 

textul legii, nu permite să se ia în 

considerare decât acele infracţiuni care 

coincid, din punct de vedere al 

conţinutului faptic, cu cele definite de 

actualul cod penal. Având în vedere 

această gravă confuzie, se transferă 

asupra practicii judiciare sarcina 

dificilă a interpretării care, în cel mai 

bun caz, va face inaplicabil acest act 

normativ sau va genera abuzuri şi acest 

fapt îl socotim extrem de grav. 

 

II. Scurtă privire istorică asupra 

justiţiei din anii ’50 

 

Dat fiind faptul că legiuitorul are în 

vedere condamnările pronunţate în 

perioada ocupaţiei staliniste suntem 

nevoiţi, pentru a înţelege spiritul 

acestei legi, să facem o retrospectivă 

asupra modului în care s-a înfăptuit 

actul de justiţie în acest timp dramatic 

pentru poporul român.  

După cum se ştie, lovitura de stat de 

effects that the current regulation lays 

down. The principle of non-

retroactivity of laws is categorically 

opposed to this fact.  

Although the legislator uses the 

phrase "crimes of genocide, against 

humanity and war", we intuit that he 

is considering not only the facts that 

will be performed in the future, but 

especially those perpetrated during 

World War II. Intuition goes from the 

fact that Ordinance 31/2002 pays 

special attention to the Holocaust, in 

relation to which the other objectives 

pursued by this normative act, for 

example banning of organizations, 

symbols and facts with fascist, 

legionnaires, racist or xenophobic 

character are. However, we point out 

that the expression "crimes of 

genocide, against humanity and war" 

used in the text of the law, allows to 

take into account only those offences 

that coincide, in terms of factual 

content, with those defined by the 

current Criminal Code. In view of this 

serious confusion, it is transferred to 

the judicial practice the difficult task 

of interpretation which, at best, will 

make this normative act 

unenforceable or generate abuse, and 

we believe this fact is extremely 

serious. 

 

II. Brief historical look at the 

justice of the 50’s   

 

Given the fact that the legislature is 

considering the sentences given 

during the Stalinist occupation, we are 

forced to understand the spirit of this 
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la 23 august 1944, a adus România în 

coaliţia antihitleristă. Însă, cu tot 

efortul de război şi contribuţia sa la 

victoria împotriva Germaniei, nu i s-a 

recunoscut statutul de stat cobeligerant. 

Rusia sovietică, i-a hotărât condiţia de 

ţară învinsă pentru a o putea exploata şi 

comuniza, potrivit planurilor sale 

imperiale. Practic, încă din timpul 

războiului, în România s-a instaurat un 

regim tiranic de ocupaţie, care avea să 

accentueze drama românilor, să 

submineze procesul de refacere 

postbelic şi chiar să altereze, pentru 

multă vreme, vitalitatea poporului 

român. Având în vedere că acest proces 

era consecinţa unui „târg” internaţional, 

în faţa ocupantului sovietic nu mai 

rămăsese decât rezistenţa internă. 

Aceasta avea însă să fie înlăturată prin 

decapitarea intelectualităţii, a elitei 

armatei române şi a fruntaşilor 

partidelor istorice.  

În 1945, s-au emis mai multe acte 

normative ca instrumente juridice 

pentru cumplitul genocid căruia i-a 

căzut victimă o parte însemnată a 

intelectualităţii române din toate 

domeniile. După experienţele, se pare, 

„nereuşite” ale legilor 50 51[1] emise 

când Rusia sovietică nu-şi consolidase 

încă poziţia de „stăpân” al 

României[2], s-a adoptat Legea 312[3]. 

Scopul declarat al legii, după cum se 

arată chiar în titulatura ei, a fost 

urmărirea şi sancţionarea celor vinovaţi 

de „dezastrul ţării” sau de „crime de 

război”, fiind vizaţi, desigur, toţi cei 

care, în timpul celui de-al doilea război 

mondial, au făcut parte din aparatul de 

conducere al statului ori au susţinut 

law, to make a retrospective on how 

the act of justice has been done during 

this dramatic time for the Romanian 

people.  

As it is known, the coup d'état on 

August 23, 1944, brought Romania to 

the Antihitlerist coalition. However, 

with all the effort of war and its 

contribution to the victory against 

Germany, its cobelligerent state status 

was not recognized. Soviet Russia has 

decided its condition of defeated 

country in order to exploit it and 

communize it, according to its 

imperial plans. Practically, since the 

war, a tyrannical occupation regime 

has been established in Romania, 

which would emphasize the drama of 

Romanians, undermine the postwar 

restoration process and even alter the 

vitality of the Romanian people for a 

long time. Given that this process was 

the consequence of an international 

"fair" in front of the Soviet occupant, 

there was nothing left but internal 

resistance. However, it had to be 

removed by decapitating the 

intellectuality, the elite of the 

Romanian Army and the head of the 

historical parties.    

In 1945, several normative acts 

were issued as legal instruments for 

the dire genocide to which a 

significant part of Romanian 

intellectuality in all areas had fallen 

victim to. After the experiences, it 

appears, "unsuccessful" of the Laws 

50 51 [1] issued when Soviet Russia 

still strengthened its position as 

"master" of Romania [2], Law 312 [3] 

was adopted. As its title shows, the 
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sau, pur şi simplu au apreciat, într-un 

anume fel, deciziile pe care România 

le-a luat în această perioadă. România, 

însă, după cum se ştie, căzuse pradă 

jocului de interese ale celor două mari 

puteri europene, fiindu-i tranşate, prin 

dictate, hotarele şi blocându-i, totodată,  

orice şansă de apărare, pentru ca, în 

final, dezastrul acestui „târg”, să devină 

capăt de acuzare tot împotriva 

românilor. Acest fapt rezultă, 

indubitabil, chiar din formula „sunt 

vinovaţi cei care”, din debutul art. 1 şi 

art. 2 al acestei legi, urmată de 

enumerarea faptelor ai căror autori n-ar 

fi putut fi altcineva decât cetăţeni 

români. Subliniem că, folosind o 

asemenea formulă, legea instituie 

prezumpţia de vinovăţie, regulă după 

care funcţionează justiţia regimurilor 

dictatoriale. Nu situaţia specială 

postbelică, după cum se mai susţine în 

unele „analize”,  justifica o asemenea 

politică penală, ci interesul ocupantului 

sovietic de a transforma România într-o 

gubernie. Opiniile contrare nu sunt de 

bună credinţă şi nici scuzabile, prin 

lipsa de informare. 

Nu e cazul să ne referim la toate 

cele 17 fapte ce sunt enumerate la cele 

două articole pentru a înţelege spiritul 

acestui act normativ, în sensul că el a 

fost conceput cu scopul de a da 

satisfacţie învingătorului, de a-i 

„legitima” statutul de „eliberator” şi de 

a-i întări poziţia în teritoriul ocupat. 

Luăm, doar ca exemplu, fapta 

încriminată la art. 2, lit. „a”. Potrivit 

acestui text, au fost consideraţi vinovaţi 

de dezastrul ţării, prin săvârşirea de 

crime de război, cei care au hotărât 

stated goal of the law was the 

prosecution and sanctioning of those 

guilty of "the country's disaster" or of 

"war crimes". Are being targeted, of 

course, all those who, during World 

War II, were part of the state's driving 

apparatus, who either sustained or 

simply appreciated, in a certain way, 

the decisions that Romania had taken 

during this period. It is known, 

however, that Romania had fallen 

prey to the game of interests of the 

two great European powers, its 

boundaries were decided by dictations 

and also any chance of defense was 

blocked, so that, in the end, the 

disaster of this "fair" would become 

the head of prosecution against 

Romanians. This results undoubtedly, 

even from the formula "are guilty 

those who" from the debut of art. 1 

and art. 2 of this law, followed by the 

enumeration of the facts whose 

authors could not have been anyone 

other than Romanian citizens. We 

emphasize that, by using such a 

formula, the law establishes the 

presumption of guilt, a rule after 

which the judiciary of dictatorial 

regimes works. Not the special post-

war situation, as sustained in some 

"analyses", justifies such a criminal 

policy, but the interest of the Soviet 

occupant to transform Romania into a 

guberniya. The contrary opinions are 

not of good faith nor excusable, by 

lack of information.  

There is no need to refer to all 17 

facts that are listed in the two articles 

to understand the spirit of this 

normative act, in the sense that it was 
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declararea sau continuarea războiului 

contra Uniunii Republicilor Socialiste 

Sovietice şi Naţiunilor Unite. Fără a 

intra în detalii cu privire la contextul 

geopolitic în care România a intrat în 

acest război, ne permitem să facem 

precizarea că, indiferent de coaliţia în 

care s-a aflat, ea n-a urmărit altceva 

decât să-şi apere o cauză dreaptă. Dacă 

vom socoti că data de 22 iunie 1941 a 

marcat începutul războiului pentru 

România, atunci statul român ar putea 

fi considerat agresor, mai ales că se afla 

şi în alianţă cu Germania. Această teză 

ar fi valabilă numai dacă s-ar ignora 

agresiunea pe care Rusia Sovietică a 

declanşat-o împotriva României doar 

cu un an înainte, respectiv în iunie 

1940. Ultimatumul, considerat o 

declaraţie de război în toată regula, 

operaţiunile militare întreprinse de 

sovietici împotriva administraţiei şi 

armatei române aflate în retragere[4], 

precum şi genocidul la care a fost 

supusă populaţia de etnie română din 

Basarabia, Bucovina şi Ţinutul Herţa 

sunt dovezi incontestabile că nu 

România a fost agresorul şi că 

operaţiunile militare începute la 22 

iunie 1941 n-au avut alt scop decât 

eliberarea acestor teritorii şi salvarea 

poporului român de exterminarea la 

care era supus de către sovietici.  

Deci, dacă legea a hotărât că 

dezastrul ţării a fost provocat de 

declararea războiului contra Uniunii 

Sovietice şi nu de agresiunea acesteia 

împotriva României, toţi cei care, într-

un fel sau altul, au fost implicaţi în 

conducerea ţării din acea perioadă şi în 

deciziile sale militare, ori şi-au 

conceived in order to give satisfaction 

to the winner, to "legitimize" the 

status of "liberator" and to strengthen 

its position in the occupied territory. 

We take, just for example, the deed 

incriminated in art. 2, lit. "a". 

According to this text, they were 

considered guilty of the country's 

disaster, by committing war crimes, 

those who decided to declare or 

continue the war against the Union of 

Soviet Socialist Republics and the 

United Nations. Without going into 

the details of the geopolitical context 

in which Romania has entered this 

war, we allow ourselves to make the 

point that, regardless of the coalition 

it was in, it has followed nothing 

more than to defend a righteous cause. 

If we reckon that the date of 22 June 

1941 marked the beginning of the war 

for Romania, then the Romanian state 

could be considered the aggressor, 

especially as it also was in an alliance 

with Germany. This sentence would 

only be valid if it ignored the 

aggression that Soviet Russia 

triggered against Romania only one 

year earlier, in June 1940. The 

ultimatum, considered a declaration of 

war all the same, the military 

operations undertaken by the Soviets 

against the Romanian administration 

and army in retreat [4], as well as the 

genocide that the Romanian 

population of Bessarabia, Bucovina 

and Herta County were subjected to 

are undeniable evidence that Romania 

was not the aggressor and that 

military operations started on 22 June 

1941 had no purpose but the 
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exprimat acordul cu politica statului din 

acel moment, au fost consideraţi 

vinovaţi ab initio, judecata n-a mai 

reprezentat altceva decât o formalitate 

pentru a da o aparenţă de drept 

procesului de exterminare a acelor 

români care, prin valoarea lor 

intelectuală, asociată cu dragostea faţă 

de ţară, ar fi constituit o piedică în faţa 

imperialismului sovietic. Că acesta a 

fost scopul legii rezultă şi din natura 

pedepselor, respectiv moartea sau 

muncă silnică pe viaţă, rezultatul 

acesteia din urmă fiind, după cum avea 

să se întâmple, tot eliminarea fizică a 

condamnaţilor.  

Aceeaşi lege reglementează şi 

procedura de judecare a faptelor 

incriminate la art. 1 şi 2, rezultând, din 

analiza acestora, că ele au fost stabilite 

pentru a da curs unei justiţii comandate 

şi nu una imparţială şi independentă 

care să garanteze corectitudinea actului 

de justiţie. Nu este necesară o analiză 

in extenso pentru a susţine o asemenea 

concluzie, ci doar citarea câtorva reguli 

de aşa zisă procedură judiciară.   

Astfel, cercetarea acestor fapte a 

fost încredinţată „acuzatorilor publici” 

numiţi prin „înalt decret regal”, la 

propunerea ministrului justiţiei. Faptul 

că legea nu a impus decât un minim de 

condiţii, respectiv cetăţenia română, 

majoratul şi lipsa diferenţei de sex, a 

lăsat la dispoziţia ministrului de justiţie 

libertatea de a numi pe oricine ar fi 

dorit el. Se înţelege că au fost preferate  

persoane docile care să acţioneze 

potrivit obiectivelor urmărite de 

ocupantul sovietic. Nu s-a pus nici 

măcar condiţia studiilor juridice, care 

liberation of these territories and the 

rescue of the Romanian people from 

the extermination to which they were 

subjected to by Soviet. 

 So, if the law decided that the 

country's disaster was caused by 

declaring war against the Soviet 

Union and not by its aggression 

against Romania, all those who, in 

one way or another, were involved 

during that period in the leadership of 

the country and its military decisions, 

either expressed their agreement with 

state policy at the time, were 

considered guilty, ab initio; the 

judgment was nothing more than a 

formality to give an appearance to the 

extermination process of those 

Romanians who, through their 

intellectual value, associated with 

love towards the country, would have 

constituted a hindrance to Soviet 

imperialism. The nature of the 

penalties, i.e. death or hard labor for 

life, the result of the latter also being, 

as it had to happen, the physical 

elimination of the detainees, shows 

that this was the purpose of the law. 

The same law regulates the 

procedure of prosecution of the facts 

incriminated in article 1 and 2, 

resulting from their analysis, that they 

were established to give course to an 

ordered justice and not an impartial 

and independent one to guarantee the 

fairness of the Justice Act. There is no 

need for an in-depth analysis to 

support such a conclusion, but merely 

to cite several rules of such a judicial 

procedure.    

Thus, the research of these facts 
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ar fi inhibat, cât de cât, practicile 

inumane de cercetare a persoanelor 

învinuite. Puterile atribuite  acestor 

acuzatori au fost practic nelimitate.  

Sesizaţi din oficiu sau de către 

Consiliul de Miniştri ei puteau recurge 

la orice metodă (arestări, descinderi, 

percheziţii, ridicări de corpuri delicte şi 

de acte, inclusiv cu caracter secret, de 

oriunde acestea s-ar fi aflat, imobilizări 

de bunuri etc.)  pentru a culege probe 

privind pe învinuiţi şi faptele imputate 

acestora. Magistraţii, grefierii, 

specialiştii din domeniul financiar, 

experţii din alte domenii erau obligaţi, 

sub sancţiunea legii, să le acorde sprijin 

şi totodată să le execute dispoziţiile. 

Actele întreprinse de acuzatorii publici, 

inclusiv dispunerea arestării, nu puteau 

fi atacate pe nicio cale. Odată cu 

trimiterea în judecată toate bunurile 

învinuitului erau lovite de 

indisponibilitate, măsura continuând să 

producă efecte şi în cazul decesului 

acestora, cercetările şi judecata 

desfăşurându-se în contra 

moştenitorilor. 

Judecarea acestor fapte era efectuată 

de către o instanţă specială, denumită 

„Tribunalul Poporului”, în componenţa 

căruia intrau cetăţeni români, majori, 

bărbaţi şi femei, aleşi dintre membrii 

celor şapte grupări politice ce alcătuiau, 

atunci, „guvernul de concentrare 

democratică”. Completele de judecată 

erau alcătuite din nouă membri, doi 

magistraţi şi şapte judecători ai 

poporului, numiţi de ministrul justiţiei. 

Ei nu puteau fi recuzaţi. Şedinţa se 

desfăşura după o schemă simplă, la 

sfârşitul căreia instanţa pronunţa şi 

was entrusted to the "public accusers" 

appointed by "high Royal Decree", on 

the proposal of the Minister of Justice. 

The fact that the law imposed only a 

minimum of conditions, namely 

Romanian citizenship, the majority 

and lack of gender difference, gave 

the Minister of Justice the freedom to 

appoint whoever he wanted. It is 

understood that they preferred docile 

persons who would act according to 

the objectives pursued by the Soviet 

occupant. Not even the condition of 

legal studies, which would have 

inhibited, as far as possible, the 

inhumane practices of prosecution of 

blamed people. The powers attributed 

to these accusers were virtually 

limitless.  Notified ex officio of by the 

Council of Ministers they could resort 

to any method (arrests, raids, 

searches, pick-up of criminal bodies 

and acts, including with secret 

character, from wherever they were, 

assets freeze, etc.)  in order to collect 

evidence on the accused and the facts 

imputed to them. The magistrates, 

registrars, financial experts, experts 

from other areas were obliged, under 

the sanction of the law, to give them 

support and also to execute their 

provisions. The acts undertaken by 

the public prosecutors, including the 

arrest, could not be attacked through 

any path. With the prosecution all the 

accused goods were struck by 

unavailability, the measure continuing 

to produce effects in the event of their 

death, the research and judgment 

being carried out against their heirs. 

The judgment of these facts was 
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hotărârea. Legea cerea ca notele de 

şedinţă să fie sumare. Hotărârea putea 

fi atacată numai cu recurs la Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie doar pentru 

rea compunere a instanţei sau greşita 

aplicare a pedepsei. Recursul se declara 

oral înaintea instanţei şi se judeca în 

termen de trei zile.  

Se înţelege, din aceste reguli, că era 

vorba de o procedură „specială”, care 

trebuia să se desfăşoare într-un termen 

scurt, prin lege stabilindu-se ca 

urmărirea şi judecarea celor vinovaţi de 

dezastrul ţării sau de crime de război să 

se facă până la 1 septembrie 1945. 

Precizăm că legea 312, în baza căreia s-

au desfăşurat aceste procese, a intrat în 

vigoare la 24 aprilie 1945. Şi acest 

termen, extrem de scurt pentru 

asemenea procese, vine să confirme că, 

în fapt, n-a fost vorba de un act de 

justiţie în adevăratul sens al cuvântului, 

fiind practic imposibil de îndeplinit 

actele procedurale ce s-ar fi impus ci, 

aşa după cum s-a mai spus, de un 

camuflaj juridic, menit să mascheze 

genocidul planificat de ocupantul 

sovietic şi guvernarea impusă de el, 

atunci, României. Urgenţa a avut o 

singură cauză, respectiv înlăturarea 

oricărei forme de opoziţie faţă de 

planul de sovietizare a ţării, iar situaţia 

postbelică, caracterizată prin confuzie, 

instabilitate şi prezenţa trupelor străine 

era extrem de favorabilă şi trebuia 

valorificată la maxim. 

 

Concluzii  

 

S-au elaborat numeroase studii 

istorice şi juridice care susţin această 

carried out by a special court, called 

the "People's Court", made up of 

Romanian, major, male and female 

citizens, elected among the seven 

political groups that, then, formed 

"the Government of Democratic 

concentration". The courts consisted 

of nine members, two magistrates and 

seven judges of the people, appointed 

by the Minister of Justice. They 

couldn't be recused. The sitting was 

held after a simple scheme, at the end 

of which the court pronounced the 

ruling. The law required that the 

meeting notes be summed up. The 

judgment could only be appealed to 

the High Court of Cassation and 

justice only for the bad composition 

of the court or the wrong application 

of the penalty. The appeal shall be 

declared orally before the Court and 

shall be judged within three days.  

It is understood, from these rules 

that it was a “special” procedure, 

which was to be carried out within a 

short term, the law establishes that the 

prosecution and trial of those guilty of 

the country's disaster or war crimes 

should be made by 1 September 1945. 

I note that law 312, on the basis of 

which these processes were 

conducted, entered into force on 24 

April 1945. And this term, extremely 

short for such processes, comes to 

confirm that, in fact, it was not an act 

of justice in the true sense of the 

word, and it was practically 

impossible to carry out procedural 

acts that would be imposed, as it has 

been said, by a legal camouflage 

designed to disguise the genocide 
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teză, au fost pomeniţi martirii neamului 

românesc care şi-au găsit sfârşitul în 

această diabolică maşinărie, numită, 

impropriu, „justiţie”, a fost blamat 

colaboraţionismul de care s-au 

„învrednicit” unii cetăţeni „români”.  

Încă din timpul fostului regim, când 

elementul etnic românesc s-a întărit în 

structura partidului comunist, 

înlocuindu-l pe cel alogen, au fost 

dispuse anchete şi s-au făcut demascări 

publice cu privire la crimele săvârşite 

în această perioadă.  

Cu atât mai mult, astăzi, când statul 

s-a organizat pe principii democratice, 

poziţia oficială de condamnare a acestei 

perioade ar trebui să fie mai fermă şi 

neechivocă. Constatăm însă cu 

surprindere că deşi, oficial, 

comunismul a fost condamnat, se 

legitimează prin acte normative 

hotărâri ale „Tribunalului Poporului” 

care, după cum s-a arătat, a fost un  

instrument la dispoziţia puterii 

dictatoriale de atunci. Constituit în 

acest scop, el a funcţionat în afara 

regulilor şi principiilor care garantează 

o justiţie echitabilă, cum ar fi separarea 

funcţiilor judiciare, prezumpţia de 

nevinovăţie, aflarea adevărului, dreptul 

la apărare, respectarea demnităţii 

umane, aplicarea legii în timp  şi spaţiu, 

neretroactivitatea legii etc. 

În loc să fie tratat ca un fapt 

nefericit din istoria poporului român şi, 

totodată, obiect de studiu pentru o mai 

clară evidenţiere a cauzelor ce l-au 

generat şi a condiţiilor ce l-au favorizat, 

astfel ca datele obţinute să permită 

stabilirea unui traiect mai sigur şi mai 

prosper pentru neamul românesc, 

planned by the Soviet occupant and 

the government imposed by it to 

Romania. The urgency had only one 

cause, namely the removal of any 

form of opposition to the country's 

Sovietization plan, and the post-war 

situation, characterized by confusion, 

instability and the presence of foreign 

troops, was extremely favorable and 

should be harnessed to the fullest. 

 

Conclusions  

 

Numerous historical and legal 

studies supporting this thesis were 

elaborated. In it the martyrs of the 

Romanian people who found their end 

in this diabolical machine, improperly 

called, "justice" were mentioned, the 

collaborationism of some Romanian 

citizens was blamed. Since the time of 

the former regime, when the 

Romanian ethnic element has 

hardened into the structure of the 

Communist Party, replacing the 

allogeneic one, investigations have 

been disclosed and public damasking 

has been made on the crimes 

committed during this period.   

All the more so, today, when the 

state has been organized on 

democratic principles, the official 

position of condemnation of this 

period should be firmer and 

unequivocal. However, we find with 

surprise that although, officially, 

communism has been condemned, the 

judgments of the "People's Court" 

which, as has been shown, has been 

an instrument available to dictatorial 

power ever since is legitimate by 
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„legiuitorul” de astăzi al României, în 

condiţii „democratice”, îi conferă 

consecinţe juridice. După cum s-a 

arătat mai sus, acestea ţintesc tot către 

valorile identitare ale poporului român. 

O „nedumerire” în loc de concluzie: 

cum de se întâmplă ca activiştii de 

astăzi ai genocidului cultural la care 

este supus poporul român să fie tocmai 

fii celor care au bolşevizat România în 

anii ’50 şi i-au alterat esenţa spirituală? 

Ce diabolic arc peste timp s-a produs şi 

cum de s-a ajuns ca neamul românesc 

să fie adus în starea de a nu mai avea 

nici dreptul dar nici puterea de a 

reacţiona? 
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normative acts. Constituted for this 

purpose, it has worked outside the 

rules and principles that guarantee fair 

justice, such as the separation of 

judicial functions, presumption of 

innocence, the finding of truth, the 

right to defense, respect for human 

dignity, law enforcement in time and 

space, non-retrospective law, etc. 

Instead of being treated as an 

unfortunate fact in the history of the 

Romanian people and, at the same 

time, the object of study for a clearer 

highlight of the causes that generated 

it and the conditions that favored it, so 

that the data obtained would allow the 

establishment of a safer and more 

prosperous path for the Romanian 

people, the "legislature" of Romania 

today, under "democratic" conditions, 

gives it legal consequences. As shown 

above, they also aim at the identity 

values of the Romanian people. A 

"puzzle" instead of conclusion: how 

does it happen that today's activists of 

the cultural genocide that the 

Romanian people are subjected to are 

just the sons of those who 

communized Romania in the 50’ and 

altered its spiritual essence? What 

diabolical arc over time has occurred 

and how has it become that the 

Romanian nation is brought into the 

state of having no right but neither the 

power to react?   
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Rezumat: În cadrul lucrării am procedat 

la definirea și examinarea anumitor aspecte 

care privesc infracțiunea de conducere pe 

drumurile publice a unui vehicul fără permis 

de conducere. De asemenea, am procedat la 

examinarea comparativă prin prisma 

modificărilor preconizate, prezentând și 

unele considerente privind aplicarea legii 

penale mai favorabile. Nu în ultimul rând, 

am formulat unele opinii critice, și am venit 

cu propuneri de lege ferenda, care implică 

completarea textului sau eliminarea unor 

noțiuni. Elementul de noutate adus de 

prezenta lucrare se concretizează în 

examinarea realizată, precum și în 

propunerile de lege ferenda formulate. 

Lucrarea poate fi utilă atât legiuitorului ce 

urmează a opera modificările sugerate, cât 

și mediului universitar și practicienilor în 

domeniu. 
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Abstract: In this paper we have dealt 

with the definition and examination of 

certain aspects concerning the driving 

offense on the public roads of a vehicle 

without a driving license. We have also 

proceeded to the comparative 

examination in the light of the envisaged 

amendments, with some considerations on 

the application of more favorable 

criminal law. Last but not least, we have 

formulated some critical opinions, and we 

made a few de lege ferenda proposals, 

which involves completing the text or 

eliminating some notions. The novelty 

brought by this paper is reflected in the 

conducted examination, as well as in the 

de lege ferenda proposals. The work may 

be useful to both the legislator who is 

supposed to operate the suggested 

changes, and for the academic 

environment and practitioners in the field. 
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Cuvinte cheie: infracțiune; concept; 

legea penală mai favorabilă.  

 

 

Introducere 

 

Infracțiunea de conducere a unui 

vehicul fără permis de conducere face 

parte din grupa infracțiunilor contra 

siguranței circulației pe drumurile 

publice, fiind prevăzută în Capitolul II 

din Titlul VII din Partea specială a 

Codului penal român, în art. 335. 

Fapta prevăzută în textul art. 335 era 

incriminată și în legislațiile anterioare, 

legiuitorul român apreciind că acțiunea 

de conducere pe drumurile publice a 

unui vehicul pentru care există 

obligativitatea deținerii permisului de 

conducere de către o persoană care nu 

îndeplinește această condiție, reprezintă 

a faptă gravă ce trebuie sancționată 

printr-o normă de drept penal. 

Gravitatea acestei fapte rezultă din 

specificul acestui gen de activitate, în 

care implicarea unei asemenea persoane 

într-un accident de circulație poate 

conduce la decese, vătămări corporale 

sau distrugerea unor bunuri (de cele mai 

multe ori aceste bunuri se rezumă la 

vehiculele implicate în accident).  

Totodată trebuie subliniată și o altă 

condiție specială care a determinat 

legiuitorul să incrimineze această faptă, 

respectiv, necesitatea ca persoana care 

conduce un vehicul pe drumurile 

publice să fi absolvit un curs special de 

pregătire în acest domeniu. 

Nu în ultimul rând trebuie avută în 

vedere și creșterea semnificativă a 

criminalității în acest domeniu, anual 

 

Keywords: crime; concept; more 

favorable criminal law. 

 

 

Introduction 

 

The offense of driving a vehicle 

without driving license is part of the 

group of offenses against traffic safety 

on public roads, as provided for in 

Chapter II of Title VII of the Special 

Part of the Romanian Criminal Code, 

in art. 335. 

The act provided in the text of art. 

335 was also criticized in previous 

legislation, as the Romanian legislator 

considered that the driving action on 

public roads of a vehicle for which 

there is a requirement to hold a 

driving license by a person who does 

not fulfill this condition, represents a 

serious act which must be sanctioned 

by a rule of criminal law. 

The gravity of this act results from 

the specificity of this type of activity, 

where the involvement of such a 

person in a traffic accident can lead to 

deaths, bodily injuries or the 

destruction of certain goods (most of 

the time these goods are limited to the 

vehicles involved in the accident). 

At the same time, another special 

condition has to be emphasized that 

caused the legislator to incriminate 

this act, namely the need for the 

person driving a vehicle on public 

roads to have completed a special 

training course in this field. 

Last but not least, the significant 

increase in crime in this area must be 

taken into account, with thousands of 
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înregistrându-se mii de morți și răniți, 

precum și pagube materiale importante 

în accidentele rutiere provocate de 

participanții la trafic.  

În ceea ce privește rațiunea 

incriminării, în doctrina recentă s-a 

apreciat că „Existența traficului rutier 

presupune introducerea unui risc în 

societate, și anume de producere a unor 

accidente. Acesta este însă un risc 

asumat, pentru că se presupune că 

beneficiile aduse de desfășurarea unei 

asemenea activități sunt mai mari decât 

eventualele pagube. Cu toate acestea, 

când activitățile sunt desfășurate de 

persoane care nu cunosc legislația sau nu 

au dobândit abilitățile necesare 

conducerii unui vehicul, riscurile devin 

majore, iar legiuitorul a înțeles să 

sancționeze în cadrul ilicitului penal 

conducerea unui vehicul fără autorizarea 

primită de la organele abilitate, adică fără 

obținerea permisului de conducere” [1]. 

Într-o altă opinie se apreciază că 

„Legiuitorul a apreciat că o persoană care 

nu posedă un permis de conducere 

trebuie prezumată absolut ca fiind 

incapabilă să conducă în condiții de 

siguranță un autovehicul ori un tramvai. 

Drept urmare, ceea ce s-a dorit prin 

această incriminare a fost garantarea 

siguranței circulației pe drumurile 

publice, prin interdicția de a conduce 

impusă persoanelor ce nu posedă permis 

de conducere” [2]. 

De asemenea, „conducerea unui 

vehicul pe un drum public fără a avea 

permis de conducere, adică acele calităţi, 

aptitudini de ordin fizic sau psihic 

necesare şi atestate prin deţinerea unui 

astfel de document, prezintă fără echivoc 

un real pericol pentru siguranţa circulaţiei 

deaths and injuries occurring 

annually, as well as material damage 

caused by road users in the case of 

traffic accidents. 

Regarding the rationale of 

incrimination, recent doctrine has 

found that “The existence of road 

traffic involves the introduction of a 

risk in society, namely the occurrence 

of accidents. However, this is a risk 

assumed, because it is assumed that 

the benefits of carrying out such an 

activity are greater than the possible 

damage. However, when activities are 

carried out by persons who do not 

know the legislation or have not 

acquired the necessary skills to drive 

a vehicle, the risks become major and 

the legislator has the right to sanction 

the driving of a vehicle without the 

authorization from the competent 

authorities, i.e. without obtaining a 

driving license” [1]. 

In another opinion it is considered 

that “The legislator considered that a 

person without a driving license must 

be presumed to be absolutely 

incapable of driving safely a motor 

vehicle or a tram. As a result, the 

intention envisaged in this 

incrimination was to ensure the safety 

of traffic on public roads, through the 

driving interdiction imposed on 

persons who do not have a driving 

license” [2]. 

Also, “driving a vehicle on a public 

road without a driver's license, that is, 

those qualities, physical or 

psychological skills required and 

attested by possession of such a 

document, unequivocally presents a 

real danger to the safety of traffic on 
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pe drumurile publice” [3]. 

Nu în ultimul rând, „siguranţa 

circulaţiei pe drumurile publice nu 

depinde numai de anumiţi factori de 

natură obiectivă, cum ar fi starea tehnică 

a vehiculului şi a drumului, ci şi de unii 

factori subiectivi privind persoana 

conducătorului auto care trebuie să 

cunoască regulile privind circulaţia pe 

drumurile publice, regulile de natură 

tehnică, să posede permis de conducere 

care să reprezinte dovada capacităţilor în 

materie” [4]. 

 

I. Concept și caracterizare 

 

Așa cum am menționat și mai sus, 

fiind prevăzută în dispozițiile art. 335 C. 

pen., infracțiunea examinată face parte 

din grupa infracţiunilor contra siguranţei 

circulaţiei pe drumurile publice. 

Prima infracţiune, prevăzută în 

dispozițiile art. 335 alin. (1) C. pen., 

constă în acţiunea de a conduce pe 

drumurile publice un autovehicul, un 

tractor agricol sau forestier ori un 

tramvai, tren precum și orice alt vehicul 

echipat cu motor de propulsie de către o 

persoană care nu posedă permis de 

conducere corespunzător. 

De asemenea, infracţiunea va exista şi 

atunci când este condus pe drumurile 

publice un vehicul pentru care legea 

prevede obligativitatea deţinerii 

permisului de conducere, de către o 

persoană al cărei permis de conducere 

este necorespunzător categoriei sau 

subcategoriei din care face parte 

vehiculul respectiv, ori al cărui permis i-a 

fost retras sau anulat, ori căreia 

exercitarea dreptului de a conduce i-a 

fost suspendată sau care nu are dreptul de 

public roads” [3]. 

Last but not least, “road safety 

does not depend only on objective 

factors such as the technical state of 

the vehicle and the road, but also 

some subjective factors regarding the 

driver's knowledge of public roads 

rules, technical rules, having a driving 

license to prove the capabilities in the 

field [4]. 

 

I. Concept and Characterization 

 

As we have mentioned above, 

being provided in the provisions of 

art. 335 Criminal Code, the examined 

offense is part of the group of 

offenses against traffic safety on 

public roads. 

The first offense, provided in the 

provisions of art. 335 par. (1) 

Criminal Code, consists of the action 

of driving a motor vehicle, an 

agricultural or forestry tractor, or a 

tram, train as well as any other 

vehicle equipped with a propulsion 

engine by a person who does not have 

a suitable driving license. 

The offense will also occur when 

driving a vehicle for which the law 

prescribes the obligation to hold a 

driving license by a person whose 

driving license is inappropriate for the 

category or subcategory to which that 

vehicle is part or whose the license 

was withdrawn or canceled or the 

exercise of the right to drive was 

suspended or not entitled to drive 

motor vehicles, trams or agricultural 

or forestry tractors in Romania (art. 

335 par. (2) Criminal Code] 

The last offense provided in 
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a conduce autovehicule, tramvaie ori 

tractoare agricole sau forestiere în 

România [art. 335 alin. (2) C. pen.] 

Ultima infracţiune, prevăzută la alin. 

(3) al aceluiași articol poate fi săvârşită 

de către o persoană care încredinţează un 

vehicul pentru care legea prevede 

obligativitatea deţinerii permisului de 

conducere pentru conducerea pe 

drumurile publice unei persoane despre 

care se ştie că se află în una dintre 

situaţiile menţionate mai sus [5].  

În legătură cu dispozițiile cuprinse în 

alin. (1) al art. 335 C. pen., facem 

precizarea că așa cum rezultă din modul 

în care sunt redactate, infracțiunea va fi 

reținută numai în condițiile în care este 

condus pe drumurile publice un 

autovehicul, un tractor agricol sau 

forestier, un tramvai, tren precum și orice 

alt vehicul echipat cu motor de propulsie, 

de către o persoană care nu posedă 

permis de conducere corespunzător. 

Fără îndoială că legiuitorul are în 

vedere numai acele vehicule pentru care, 

pentru a se putea deplasa pe drumurile 

publice, este necesară deținerea unui 

permis de conducere corespunzător, de 

către conducătorul acestuia. 

Prin autovehicul se înțelege orice 

vehicul echipat cu motor de propulsie, 

utilizat în mod obișnuit pentru 

transportul persoanelor sau mărfurilor 

pe drum ori pentru tractarea, pe drum, a 

vehiculelor utilizate pentru transportul 

persoanelor sau mărfurilor. Vehiculele 

care se deplasează pe șine, denumite 

tramvaie, precum și tractoarele agricole 

sau forestiere nu sunt considerate 

autovehicule. Troleibuzele sunt 

considerate autovehicule [6]. 

Prin vehicul se înțelege sistemul 

paragraph (3) of the same article may 

be committed by a person who 

entrusts a vehicle for which the law 

provides for the obligation to hold a 

driving license for driving on a public 

road to a person known to be in one of 

the abovementioned situations (5). 

With regard to the provisions of 

paragraph (1) of art. 335 Criminal 

Code, we make it clear that as it 

results from the way they are drafted, 

the offense will be detained only 

when driving a motor vehicle, an 

agricultural or forestry tractor, a tram, 

a train, as well as any other vehicle 

equipped with a propulsion engine by 

a person who does not have the 

appropriate driving license. 

Undoubtedly, the legislator 

considers only those vehicles for 

which, in order to be able to travel on 

public roads, it is necessary to have an 

appropriate driving license by the 

driver. 

Vehicle means any vehicle 

equipped with a propulsion engine 

commonly used for the carriage of 

persons or goods on the road or for 

towing vehicles used for the carriage 

of persons or goods on the road. Rail 

vehicles, called trams, as well as 

agricultural or forestry tractors are not 

considered to be motor vehicles. 

Trolleybuses are considered to be 

motor vehicles [6]. 

Vehicle means a mechanical 

system that travels on the road, with 

or without means of self-propulsion, 

currently used for the transport of 

persons and / or goods or for the 

performance of services or works (6) 

Finally, according to the law, the 
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mecanic care se deplasează pe drum, cu 

sau fără mijloace de autopropulsare, 

utilizat în mod curent pentru transportul 

de persoane și/sau bunuri ori pentru 

efectuarea de servicii sau lucrări [6]. 

În sfârșit, potrivit legii, prin sintagma 

tractor agricol sau forestier  se înțelege 

orice vehicul cu motor, care circulă pe 

roți sau pe șenile, având cel puțin două 

axe, a cărui principală funcție constă în 

puterea sa de tracțiune, conceput în 

special pentru a trage, a împinge, a 

transporta ori a acționa anumite 

echipamente, utilaje sau remorci utilizate 

în exploatarea agricolă sau forestieră și 

a cărui utilizare pentru transportul pe 

drum al persoanelor sau mărfurilor ori 

pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor 

utilizate pentru transportul persoanelor 

sau al mărfurilor nu este decât o funcție 

secundară. Sunt asimilate tractorului 

agricol sau forestier vehiculele destinate 

efectuării de servicii ori lucrări, 

denumite mașini autopropulsate [6]. 

Precizăm că sintagmele de 

autovehicul și tractor agricol sau 

forestier, au fost preluate din Directiva 

2006/126/CE a Parlamentului European 

și a Consiliului din 20 decembrie 2006 

privind permisele de conducere 

(reformată) [7], unde erau menționate 

expres în dispozițiile art. 4 parag. (4). 

Aceste dispoziții au fost transpuse în 

legea internă română (O.U.G. nr. 

195/2002 privind circulația pe drumurile 

publice), prin art. I pct. 1 din Ordonanța 

Guvernului nr. 21 din 26 august 2014 [8] 

pentru modificarea și completarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

195/2002 privind circulația pe drumurile 

publice.     

 

term agricultural or forestry tractor 

means any motor vehicle running on 

wheels or tracks with at least two 

axles, the main function of which is 

its traction power, designed in 

particular to pull, to push, to transport 

or to operate certain equipment, 

machinery or trailers used in 

agricultural or forestry operations and 

whose use for the transport of persons 

or goods by road or for towing 

vehicles used for the carriage of 

persons or goods by road is only a 

secondary function. There are treated 

as agricultural or forestry tractor the 

for the purpose of performing services 

or works, referred to as self-propelled 

machinery [6]. 

We note that the terms of a motor 

vehicle and an agricultural or 

forestry tractor has been taken from 

Directive 2006/126 / EC of the 

European Parliament and of the 

Council of 20 December 2006 on 

driving licenses (reformed) [7] where 

they were expressly mentioned in the 

provisions of art. 4 par. (4). 

These provisions have been 

transposed into the Romanian internal 

law (G.E.O. No. 195/2002 on the 

circulation on public roads), by art. I 

point 1 of the Government Ordinance 

no. 21 of 26 August 2014 [8] 

amending and supplementing the 

Government Emergency Ordinance 

no. 195/2002 on the circulation on 

public roads. 
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II. Codul penal în vigoare în 

raport cu reglementările anterioare 

 

Având în vedere redactarea inițială 

(de la 01.02.2014), facem precizarea că 

infracţiunea de conducere a unui vehicul 

fără permis de conducere nu era 

prevăzută în Codul penal de la 1969, 

fiind preluată din O.U.G. nr. 195/2002, 

republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Aşadar, această infracţiune era 

prevăzută într-o redactare asemănătoare, 

fără a avea însă o denumire marginală în 

dispoziţiile art. 86 din actul normativ mai 

sus menționat. 

Examinarea comparativă a 

conţinuturilor legale ale celor două 

infracţiuni (prevăzută în redactarea 

inițială a Codului penal și în O.U.G nr. 

195/2002), ne permite identificarea 

elementelor de diferenţiere şi de 

asemănare dintre acestea. 

Astfel, în noul Cod penal, infracţiunea 

din art. 86 din O.U.G. nr. 195/2002, 

republicată, este denumită marginal la 

art. 335, „Conducerea unui vehicul fără 

permis de conducere”, denumire care nu 

apare în legea veche. 

În timp ce dispoziţiile alin. (1) din 

cele două texte sunt identice, inclusiv în 

ceea ce priveşte limitele de pedeapsă, 

dispoziţiile alin. (2) din noul Cod penal 

sunt modificate faţă de dispoziţiile 

aceluiaşi alineat din art. 86 din actul 

normativ menţionat, fiind prevăzută 

conducerea pe drumurile publice a unui 

vehicul, nu a unui autovehicul sau 

tramvai aşa prevăd dispoziţiile legii 

vechi. 

Aceleaşi modificări au fost operate de 

 

II. Criminal Code in force in 

relation to Previous Regulations 

 

Considering the original wording 

(from 01.02.2014), we make it clear 

that the driving offense of a vehicle 

without a driving license was not 

provided for in the 1969 Criminal 

Code, being taken over from G.E.O. 

no. 195/2002, republished, as 

subsequently amended and 

supplemented. 

Therefore, this offense was 

provided in a similar wording, but 

without a marginal name in the 

provisions of art. 86 of the 

aforementioned normative act. 

The comparative examination of 

the legal contents of the two crimes 

(provided in the initial drafting of the 

Criminal Code and G.E.O. No. 

195/2002) allows us to identify the 

elements of differentiation and 

similarity between them. 

Thus, in the new Criminal Code, 

the offense in art. 86 from G.E.O. no. 

195/2002, republished, is marginally 

called art. 335, “Driving a Vehicle 

without a Driving License”, a name 

that does not appear in the old law. 

While the provisions of paragraph 

(1) of the two texts are identical, 

including the limits of punishment, 

the provisions of paragraph (2) of the 

new Criminal Code are amended 

compared with the provisions of the 

same paragraph of art. 86 of the 

above-mentioned normative act, 

provided the driving of a vehicle on 

the public roads, not of a motor 

vehicle or of a tram, as provided by 

http://juridica.ugb.ro/


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 7. Issue 2/2018 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Ion RUSU 

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

356 

legiuitorul noului Cod penal şi în 

conţinutul alin. (3) al art. 335, în timp ce 

limitele minime şi maxime ale 

pedepselor au fost păstrate. 

De asemenea, în conținutul alin. (3) al 

art. 335 C. pen., nu mai apare incriminată 

acțiunea de încredințare a unui vehicul 

unei persoane care suferă de o boală 

psihică, așa cum apărea în conținutul art. 

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

În dispoziţiile art. 335 C. pen., 

asemenea legii vechi, sunt prevăzute trei 

infracţiuni distincte, fiecare dintre acestea 

prezentând mai multe modalităţi 

normative simple.  

În concluzie, apreciem că cele două 

reglementări prezintă aceleaşi infracţiuni, 

singurele elemente de diferenţiere fiind 

cele legate de denumirea marginală şi 

înlocuirea noţiunilor de autovehicul sau 

tramvai cu vehicul în conţinutul legal al 

alin. (2) şi (3) [5] [9]. 

Analiza comparativă a dispozițiilor 

cuprinse în redactarea inițială de la 

01.02.2014 și dispozițiile modificatoare 

ale textului art. 335 C. pen., ne permite 

formularea unor opinii care privesc 

conținutul juridic al celor două 

incriminări.  

Astfel, în dispozițiile alin. (1) al art. 

335 C. pen. (cu modificările preconizate), 

este sancționată conducerea pe drumurile 

publice a unui autovehicul, a unui tractor 

agricol sau forestier, ori a unui tramvai, 

tren precum și a oricărui alt vehicul 

echipat cu motor de propulsie de către o 

persoană care nu posedă permis de 

conducere corespunzător, în timp ce în 

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

redactarea sa inițială, era sancționată 

conducerea pe drumurile publice a unui 

autovehicul sau a unui tramvai de către o 

the old law. 

The same changes were made by 

the legislator of the new Criminal 

Code and in the content of par. (3) of 

art. 335, while the minimum and 

maximum limits of the punishments 

were retained. 

Also, in the content of par. (3) of 

art. 335 Criminal Code, there is no 

longer any criticism of the action of 

entrusting a vehicle to a person 

suffering from a mental illness, as it 

appeared in the content of art. 86 par. 

(3) of G.E.O. no. 195/2002. 

In the provisions of art. 335 

Criminal Code, as in the old law, 

there are three distinct offenses, each 

of them presenting several simple 

normative modalities. 

In conclusion, we consider that the 

two regulations present the same 

crimes, the only elements of 

differentiation being those related to 

the marginal name and the 

replacement of the notions of motor 

vehicle or suburban with vehicle in 

the legal content of par. (2) and (3) [5] 

[9]. 

The comparative analysis of the 

provisions contained in the original 

wording from 01.02.2014 and the 

amending provisions of the text of art. 

335 Criminal Code allows us to 

formulate opinions regarding the legal 

content of the two crimes. 

Thus, in the provisions of par. (1) 

of art. 335 Criminal Code (with the 

expected changes), the driving of a 

motor vehicle, agricultural or forestry 

tractor, or a tram, train and any other 

vehicle equipped with a propulsion 

engine by a person who does not have 
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persoană care nu posedă permis de 

conducere. 

Constatăm că în legea în vigoare a 

fost extinsă răspunderea penală și față de 

conducătorul unui tractor agricol sau 

forestier, tren sau oricare alt vehicul 

echipat cu motor de propulsie; în legea 

anterioară era avut în vedere numai 

conducerea pe drumurile publice a unui 

autovehicul sau tramvai. 

În ceea ce privește introducerea în 

sfera responsabilității penale a 

conducătorului tractorului agricol sau 

forestier, această modificare s-a datorat 

Deciziei Curții Constituționale nr. 224 

din 4 aprilie 2017 și a Deciziei nr. 

11/2017 a Î.C.C.J., Completul pentru 

dezlegarea unor chestiuni de drept. 

Astfel, prin Decizia nr. 224/2017, 

Curtea Constituțională a admis excepția 

de neconstituționalitate și a constata că 

„soluția legislativă cuprinsă în art. 335 

alin. (1) din Codul penal, care nu 

incriminează fapta de conducere pe 

drumurile publice a unui tractor agricol 

sau forestier, fără permis de conducere, 

este neconstituțională” (publicată în 

Monitorul Oficial al României, Partea I 

nr. 427 din 09.06.2017).  

De asemenea, prin Decizia nr. 

11/2017, Înalta Curte de Casație și 

Justiție, Completul pentru dezlegarea 

unor chestiuni de drept a decis că „în 

interpretarea noțiunii de autovehicul, 

prevăzută în art. 334 alin. 1 și art. 335 

alin. 1 din Codul penal, raportat la art. 6 

pct. 6 și pct. 30 din O.U.G. nr. 195/2002, 

modificată și completată prin O.G. nr. 

21/26.08.2014, conducerea pe drumurile 

publice a unui tractor agricol sau forestier 

neînmatriculat/neînregistrat potrivit legii 

sau de către o persoană care nu posedă 

a driving license while in the 

provisions of art. 335 par. (1) 

Criminal Code in its initial drafting, it 

was sanctioned to drive a motor 

vehicle or a tram on the public 

highway by a person who does not 

have a driving license. 

We find that the law in force 

extended the liability to the driver of 

an agricultural or forestry tractor, 

train or any other vehicle equipped 

with a propulsion engine; in the 

previous law, only the driving of a 

motor vehicle or tram was taken into 

account. 

Regarding the introduction of the 

criminal liability of the driver of the 

agricultural or forestry tractor, this 

change was due to the Constitutional 

Court Decision no. 224 of 4 April 

2017 and Decision no. 11/2017 by the 

ICCJ, The Complaints Committee for 

Legal Matters. 

Thus, by Decision no. 224/2017, 

the Constitutional Court upheld the 

objection of unconstitutionality and 

found that “the legislative solution 

contained in art. 335 par. (1) of the 

Criminal Code, which does not 

incriminate the driving on the public 

roads of an agricultural or forestry 

tractor without a driving license, is 

unconstitutional” (published in the 

Official Monitor of Romania, Part I 

No. 427 of 09.06.2017). 

Also, by Decision no. 11/2017, the 

High Court of Cassation and Justice, 

the Law Enforcement Board decided 

that “in interpreting the notion of 

motor vehicle provided for in art. 334 

par. 1 and art. 335 par. 1 of the 

Criminal Code, referring to art. 6 
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permis de conducere nu întrunește 

condițiile de tipicitate ale infracțiunilor 

prevăzute în art. 334 alin. 1 din Codul 

penal, respectiv, 335 alin. 1 din Codul 

penal”.  

Oricum opțiunea legiuitorului de a 

completa dispozițiile alin. (1) cu 

includerea celor două categorii distincte 

de conducători auto, respectiv cei ai unui 

tractor agricol sau forestier este de 

salutat, acesta acoperind o lipsă 

manifestată cu ocazia redactării inițiale a 

Codului penal.  

A doua modificare în structura acestui 

text vizează includerea în categoria 

persoanelor responsabile penal și a celor 

care conduc pe drumurile publice alte 

categorii de vehicule, categorie care le 

vizează pe cele echipate cu motor de 

propulsie. Apreciem că și această 

modificare este benefică, fiind practic 

impusă de evoluția criminalității și a 

perfecționării vehiculelor de acest gen. 

Ultima modificare din cadrul acestui 

alineat vizează includerea în categoria 

persoanelor sancționabile penal și a 

persoanelor care conduc un tren. 

Ca elemente de asemănare reținem 

limitele minime și maxime ale 

pedepselor care sunt identice.   

Alin. (2) al art. 335 C. pen., așa cum a 

fost modificat și completat prezintă de 

asemenea o serie de modificări față de 

dispozițiile alin. (2) din art. 335 C. pen., 

în redactarea sa inițială. 

Astfel, modificările la care am făcut 

referire mai sus vizează introducerea în 

categoria persoanelor sancționabile 

penal, pe lângă conducătorii de 

autovehicule și pe cei ai tramvaielor și ai 

tractoarelor agricole sau forestiere sau 

care nu au drept de conducere în 

point 6 and point 30 of G.E.O. no. 

195/2002, modified and completed by 

G.O. no. 21 / 26.08.2014, the driving 

on the public roads of a non-

registered / unregistered agricultural / 

forestry tractor according to the law 

or by a person who does not have a 

driving license does not meet the 

typical conditions of the offenses 

stipulated in art. 334 par. 1 of the 

Criminal Code, respectively, 335 par. 

1 of the Criminal Code”. 

However, the legislator's option to 

supplement the provisions of 

paragraph (1) with the inclusion of the 

two distinct categories of drivers, 

namely those of an agricultural or 

forestry tractor, is opportune, 

covering a shortcoming in the initial 

drafting of the Criminal Code. 

The second change in the structure 

of this text aims at including other 

categories of vehicles in the category 

of criminally liable persons, and those 

driving on public roads, other 

categories of vehicles, a category 

which targets those equipped with 

propulsion engines. We appreciate 

that this change is also beneficial, 

being imposed by the evolution of 

crime and the improvement of such 

vehicles. 

The last amendment in this 

paragraph concerns the inclusion in 

the category of persons punishable 

with criminal proceedings and 

persons driving a train. 

As a similarity we retain the 

minimum and maximum limits of the 

penalties, which are identical.   

Par. (2) art. 335 Criminal Code as 

amended and completed, also presents 
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România. 

În ceea ce privește limitele de 

pedeapsă acestea sunt identice. 

Alin. (3) al art. 335 C. pen. nu a 

suferit modificări.  

 

III. Aplicarea legii penale mai 

favorabile 

 

Având în vedere unele elemente 

specifice care privesc incriminarea, 

infracţiunile prevăzute în dispoziţiile art. 

335 C. pen., prezintă anumite 

particularități care impun unele proceduri 

diferite în situaţii tranzitorii. 

Aceste particularități vizează în 

general transpunerea în timp a 

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

republicată, în Codul penal (în redactarea 

sa inițială), după care, transpunerea, cu 

modificările și completările respective, în 

Codul penal în vigoare, cu precizarea că 

avem în vedere numai dispozițiile alin. 

(1) și (2), deoarece, dispozițiile alin. (3) 

nu au suferit modificări (față de 

redactarea inițială). 

Pe de altă parte, trebuie avută în 

vedere situația specială care privește 

această infracțiune, în sensul că aplicarea 

legii penale mai favorabile privește trei 

situații, respectiv: 

- comiterea unei infracțiuni înainte de 

intrarea în vigoare a Codului penal, 

respectiv, 01.02.2014, și judecarea după 

intrarea în vigoare a codului penal, dar 

până la adoptarea legii de modificare a 

textului de la art. 335 C. pen.; 

- comiterea unei infracțiuni după 

intrarea în vigoare a codului penal 

(01.02.2014), până la intrarea în vigoare 

a modificărilor operate recent, și 

judecarea acesteia după intrarea în 

a number of amendments to the 

provisions of par. (2) of article 335 

Criminal Code in its original drafting. 

Thus, the amendments to which we 

referred above concern the 

introduction into the category of 

criminal punishable persons, in 

addition to drivers of motor vehicles 

and trams and agricultural or forestry 

tractors, or who do not have the right 

of driving in Romania. 

As far as penalty limits are 

concerned, they are identical. 

Par. (3) art. 335 has not changed.  

 

III. The Enforcement of More 

Favorable Criminal Law 

 

Having regard to certain specific 

elements concerning the 

incrimination, the offences referred to 

in art. 335 Criminal Code present 

certain peculiarities that require some 

different procedures in transitional 

situations. 

These peculiarities generally 

concern the transposition over time of 

the incriminations, from G.E.O. no 

195/2002, republished in the Criminal 

Code (in its initial drafting), after 

which the transposition, with the 

amendments and additions thereto, in 

the Criminal Code in force, stating 

that we consider only the provisions 

of par. (1) and (2), as the provisions 

of par. (3) has not undergone any 

changes (compared to the initial 

drafting). 

On the other hand, it should be 

considered the special situation 

regarding this offence, in the sense 

that the application of the more 
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vigoare a modificărilor respective; 

- comiterea unei infracțiuni înainte de 

intrarea în vigoare a Codului penal 

(01.02.2014) și judecarea acesteia după 

intrarea în vigoare a legii de modificare și 

completare a textului de incriminare. 

În situațiile descrise mai sus, pentru 

identificarea și aplicarea legii penale mai 

favorabile se vor avea în vedere în primul 

rând dispozițiile prin care era incriminată 

fapta, dispoziții care au suferit modificări 

prin adoptarea celor două modificări.  

Astfel, dacă ne referim la redactarea 

inițială, observăm că în ceea ce privește 

conţinutul infracţiunii prevăzute în 

dispoziţiile art. 335 alin. (1) C. pen., 

acesta este aproape identic cu cel din art. 

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

republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, singura 

deosebire, de formă, fiind reprezentată de 

denumirea marginală, care nu există în 

legea în vigoare (care oricum nu are nicio 

relevanţă în situaţiile tranzitorii). 

Constatând identitatea conţinuturilor 

juridice, precum şi a limitelor de 

pedeapsă, în situaţiile tranzitorii, instanţa 

de judecată va trebui să aplice dispoziţiile 

art. 5 (legea penală mai favorabilă), cu 

referire la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 

187/2012 pentru punerea în aplicare a 

Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. 

În condiţiile în care sunt reţinute una 

sau mai multe circumstanţe atenuante, 

apreciem că legea penală mai favorabilă 

este legea veche, în timp ce, în situaţia 

existenţei unor circumstanţe agravante, 

legea penală mai favorabilă va fi legea în 

vigoare. 

În cazul în care instanţa apreciază că, 

pentru săvârşirea infracţiunii examinate, 

sunt incidente dispoziţiile art. 80 sau 83 

favorable criminal law concerns three 

situations, namely: 

- committing a crime before the 

entry into force of the Criminal 

Code, respectively, 01.02.2014, 

and judging from the entry into 

force of the Criminal Code, but 

pending the adoption of the Law 

amending the text of article 335 

Criminal Code; 

- committing an offense after 

the entry into force of the Criminal 

Code (01.02.2014), pending the 

entry into force of the recently-

operated changes, and judging it 

after the entry into force of those 

amendments; 

- committing an offense before 

the entry into force of the Criminal 

Code (01.02.2014) and judging it 

after the entry into force of the 

Law Amending and supplementing 

the incriminating text. 

In the situations described above, 

for the identification and application 

of more favorable criminal law, first 

of all, the provisions in which the act 

was incriminated, there will be 

considered provisions which have 

been modified by the adoption of the 

two amendments. 

Thus, if we refer to the original 

wording, we notice that as regards the 

content of the offense provided in the 

provisions of art. 335, par. (1) 

Criminal Code, it is almost identical 

to that in art. 86 par. (1) from G.E.O. 

no. 195/2002, republished, with the 

subsequent amendments and 

completions, the only difference of 
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C. pen. (renunţarea la aplicarea pedepsei 

şi amânarea aplicării pedepsei), va aplica 

dispoziţiile noii legi care sunt mai 

favorabile. 

De asemenea, în faza de urmărire 

penală, procurorul poate renunţa la 

urmărirea penală dacă constată că sunt 

îndeplinite condiţiile prevăzute în art. 318 

C. proc. pen., modificat prin dispoziţiile 

art. 210 din Legea nr. 255/2013 și O.U.G. 

nr. 18/2016. 

În ceea ce priveşte infracţiunea 

prevăzută în art. 335 alin. (2), apreciem 

că situaţiile tranzitorii vor impune 

aceleaşi proceduri, deşi, conţinutul juridic 

al noii legi diferă în raport cu cel din 

legea anterioară. 

Apare, în schimb, o problemă care 

este legată de dispoziţiile noului Cod 

penal care se referă la conducerea unui 

vehicul, faţă de dispoziţiile legii 

anterioare care privesc un autovehicul 

sau tramvai. 

Observăm că prin dispozițiile legii noi 

s-a extins sfera de aplicabilitate a legii, 

fiind incluse toate vehiculele pentru care 

se cere obligativitatea deținerii 

permisului de conducere, spre deosebire 

de legea veche care includea numai 

autovehicule și tramvaie. 

Având în vedere definirea dată 

vehiculului şi autovehiculului în cadrul 

art. 6 pct. 6 şi 35 din O.U.G. nr. 

195/2002, republicată, considerăm că nu 

se ridică probleme deosebite, deoarece 

tramvaiul şi autovehiculul sunt 

considerate vehicule. 

În situaţiile în care persoana în cauză 

este trimisă în judecată pentru 

conducerea pe drumurile publice a unui 

autovehicul sau tramvai, se pune doar 

problema identificării legii penale mai 

form, being represented by the 

marginal name, which does not exist 

in the law in force (which in any case 

has no relevance in the transitory 

situations). 

By establishing the identity of the 

legal contents, as well as the penalty 

limits, in the transitory situations, the 

court will have to apply the provisions 

of art. 5 (more favorable criminal 

law), with reference to art. 3 par. (2) 

of the Law no. 187/2012 for the 

implementation of Law no. 286/2009 

on the Criminal Code. 

Given that one or more attenuating 

circumstances are observed, we 

consider that the more favorable 

criminal law is the old law, while in 

the event of aggravating 

circumstances, the more favorable 

criminal law will be the law in force. 

If the court considers that for the 

commission of the examined offenses, 

there are incident the provisions of 

art. 80 or 83 Criminal Code (waiving 

punishment and postponing the 

punishment) it will apply the 

provisions of the new law that are 

more favorable. 

Also, during the prosecution phase, 

the prosecutor may abandon the 

prosecution if he finds that the 

conditions provided in art. 318 of the 

Criminal Procedure Law, modified by 

the provisions of art. 210 of the Law 

no. 255/2013 and G.E.O. no. 18/2016. 

As regards the offense provided for 

in art. 335 par. (2), we appreciate that 

the transitory situations will impose 

the same procedures, although the 

legal content of the new law differs 

from that of the previous law. 
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favorabile, fiind incidente dispoziţiile art. 

5 C. pen. şi ale art. 3 alin. (2) din Legea 

nr. 187/2012. 

Stabilirea şi aplicarea legii penale mai 

favorabile se vor realiza pornindu-se de 

la constatarea că limitele minime şi 

maxime ale pedepselor sunt identice, 

ţinându-se seama de observaţiile 

formulate mai sus, precum şi alte 

împrejurări, care diferă de la o cauză la 

alta.  

În cazul în care este încredinţat pentru 

a fi condus pe drumurile publice un 

autovehicul sau tramvai, fapta nu este 

dezincriminată, urmând a se proceda la 

stabilirea legii penale mai favorabile, în 

condiţiile explicate pentru infracţiunea de 

la alin. (1) al art. 335 C. pen. 

Având în vedere modificările 

preconizate în conținutul alin. (1) și (2) 

ale art. 335 din Codul penal, apreciem că 

în condițiile în care limitele de pedeapsă 

au rămas aceleași, problema aplicării 

legii mai favorabile nu suferă modificări 

importante în raport cu examinarea de 

mai sus. 

Singura modificare constă în 

sancționarea conducătorului unui tractor 

agricol sau forestier ori a oricărui alt 

conducător de vehicul cu motor de 

propulsie, categorii de conducători auto 

ce nu era prevăzute în OUG 195/2002 și 

în art. 335 alin. (1) și (2) C. pen., din 

redactarea sa inițială.  

Important de reţinut este faptul că 

operaţiunea de identificare şi aplicare a 

legii penale mai favorabile se va realiza 

de către instanţă având în vedere 

particularităţile specifice fiecărei cauze în 

parte. 

 

 

Instead, there is an issue related to 

the provisions of the new Criminal 

Code, which refers to the driving of a 

vehicle, to the provisions of the earlier 

law concerning a motor vehicle or a 

tram. 

We note that the provisions of the 

law have extended the scope of the 

law, including all vehicles for which 

the requirement to hold a driving 

license is required, as opposed to the 

old law that included only motor 

vehicles and trams. 

Taking into account the definition 

given to the vehicle and the motor 

vehicle in art. 6 points 6 and 35 of 

G.E.O. no. 195/2002, republished, we 

consider that no special problems 

arise because the tram and the motor 

vehicle are considered vehicles. 

In situations where the person 

concerned is being sued for driving a 

motor vehicle or a tram on the public 

road, only the problem of identifying 

the more favorable criminal law is 

concerned, i.e. the provisions of art. 5 

Criminal Code and of art. 3 par. (2) of 

the Law no. 187/2012. 

The establishment and enforcement 

of more favorable criminal law will 

be based on the finding that the 

minimum and maximum penalties are 

the same, taking into account the 

observations made above and other 

circumstances that differ from one 

case to another. 

If a car or tram is entrusted to drive 

on a public road, the act is not 

discriminated, and the more favorable 

criminal law is to be established in the 

circumstances explained for the 

offense under para. (1) of art. 335 
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Concluzii, opinii critice și 

propuneri de lege ferenda 

 

Prin examinarea realizată am 

evidențiat necesitatea și totodată 

importanța incriminării unor asemenea 

fapte, scopul final fiind acela de 

prevenire și combatere a criminalității 

din acest domeniu. 

În acest context, apreciem că textul 

rezultat în urma modificărilor 

preconizate este superior atât textului 

inițial din O.U.G. nr. 195/2002, cât și 

textului din redactarea sa inițială din 

Codul penal. 

Cu toate acestea, apreciem că textul 

prezintă și unele dispoziții criticabile, ce 

pot fi perfecționate. 

Astfel, în conținutul alin. (3) al art. 

335 C. pen., nu mai apare incriminată 

acțiunea de încredințare a unui vehicul 

unei persoane care suferă de o boală 

psihică, așa cum apărea în conținutul art. 

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

De lege ferenda propunem 

completarea dispozițiilor alin. (3) al art. 

335 din Codul penal cu incriminarea 

acțiunii de încredințare a unui vehicul 

unei persoane care suferă de o boală 

psihică.  

Una din modificările preconizate este 

aceea prin care s-a lărgit sfera subiecților 

activi ai infracțiunii, prin includerea 

persoanei care conduce un tren. 

Dincolo de formularea nefericită a 

textului (care induce ideea că este 

sancționată persoana care conduce un 

tren pe drumurile publice!!!), apreciem 

că această prevedere este inoportună și 

complet eronată. 

Legiuitorul nu trebuia să includă în 

Criminal Code. 

Taking into account the changes 

envisaged in the content of par. (1) 

and (2) of art. 335 of the Criminal 

Code, we appreciate that, while the 

limits of punishment remained the 

same, the question of the application 

of the more favorable law does not 

undergo any significant changes in 

relation to the above examination. 

The only change is to sanction the 

driver of an agricultural or forestry 

tractor or any other driver of a 

propulsion motor vehicle, categories 

of drivers were not provided for in 

G.E.O. no 195/2002 and in art. 335 

par. (1) and (2) Criminal Code, in its 

original wording. 

It is important to note that the more 

favorable criminal law identification 

and enforcement will be done by the 

court in view of the specificities of 

each case. 

 

Conclusions, Critical Views and 

de lege ferenda Proposals 

 

Through the examination we 

highlighted the necessity and the 

importance of incriminating such 

facts, the ultimate goal being to 

prevent and combat crime in this 

field. 

In this context, we appreciate that 

the text resulting from the proposed 

changes is superior to both the 

original G.E.O. no. 195/2002, as well 

as to the text of its original wording in 

the Criminal Code. 

Nonetheless, we appreciate the fact 

that the text also contains some 

critical provisions that can be 
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această categorie și trenul, deoarece acest 

mijloc de circulație și transport are un 

regim special, conducerea trenului 

necesitând o pregătire specială, iar 

activitatea în sine nu are nicio legătură cu 

siguranța circulației pe drumurile publice, 

activitatea în genere fiind circumscrisă 

siguranței circulației pe căile ferate.  

Mai mult, la intrarea în serviciu, 

mecanicul de locomotivă și ajutorul 

acestuia sunt verificați și testați în ceea ce 

privește consumul de alcool sau alte 

substanțe psihoactive de către personalul 

anume destinat, deci conducerea unei 

locomotive care tractează un tren de 

persoane sau de marfă nu se realizează 

într-o modalitate asemănătoare 

conducerii unui vehicul pe drumurile 

publice. 

De asemenea, formularea este 

fundamental greșită pentru că un tren 

înseamnă un convoi de vagoane pe calea 

ferată legate între ele și puse în mișcare 

de o locomotivă. [10]. 

Pe de altă parte avem în vedere și 

faptul că pe calea ferată mai circulă și 

alte vehicule decât locomotivele care 

tractează un tren, respectiv, drezine, 

pluguri macara, etc. 

Cel mult incriminarea conducerii unei 

locomotive sau a altor vehicule pe calea 

ferată trebuia să apară în structura 

Capitolului I din Titlul VII din Codul 

penal - Partea specială. 

În concluzie, de lege ferenda, 

propunem eliminarea urgentă a 

termenului tren din conținutul juridic al 

infracțiunii prevăzute la art. 335 alin. (1) 

C. pen.  

 

 

 

improved. 

Thus, in the content of par. (3) of 

art. 335 Criminal Code, there is no 

longer any incrimination of the action 

of entrusting a vehicle to a person 

suffering from a mental illness, as it 

appeared in the content of art. 86 par. 

(3) of G.E.O. no. 195/2002. 

Lege ferenda proposal would be 

completing the provisions of 

paragraph (3) of art. 335 of the 

Criminal Code with incriminating the 

action of entrusting a vehicle to a 

person suffering from a mental 

illness. 

One of the expected changes is to 

broaden the sphere of active crime 

subjects by including the person 

operating a train. 

Beyond the unfortunate wording of 

the text (which incites the idea that 

the person who operates a train on 

public roads is sanctioned!!!), we 

appreciate that this provision is 

inappropriate and completely 

erroneous. 

The legislator did not have to 

include in this category also the train 

because this means of transport has a 

special regime, operating the train 

requires special training, and the 

activity itself has nothing to do with 

the safety of the traffic on the public 

roads, the activity being 

circumscribed to traffic safety on the 

railways. 

Moreover, upon entering the 

service, the driver and his assistant are 

checked and tested for the 

consumption of alcohol or other 

psychoactive substances by the 

specialized personnel, so driving a 
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locomotive carrying a train of persons 

or freight does not perform in a way 

similar to driving a vehicle on public 

roads. 

Also, the wording is fundamentally 

flawed because a train means a 

convoy of railway wagons linked 

together and driven by a locomotive. 

[10]. 

On the other hand, we also take 

into consideration the fact that on the 

railway also circulate other vehicles 

than the locomotives with train, 

respectively, dredges, crane plows, 

etc. 

The incrimination of operating a 

locomotive or other vehicles on the 

railway would have been more 

appropriate to appear in the structure 

of Chapter I of Title VII of the 

Criminal Code - Special Part. 

In conclusion, de lege ferenda, we 

propose the urgent removal of the 

term “train” from the legal content of 

the offense provided in art. 335 par. 

(1) Criminal Code. 
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Rezumat: În cadrul lucrării am procedat 

la examinarea noilor modificări preconizate 

a fi operate de legiuitor în conținutul juridic 

al infracțiunii de punere în circulație sau 

conducere a unui vehicul neînmatriculat. De 

asemenea am avut în vedere și examinarea 

comparativă a dispozițiilor din legile 

precedente cu cele ce urmează a fi realizate, 

caracterizarea infracțiunii, precum și 

momentul consumării și al epuizării 

infracțiunii. Am evidențiat faptul că 

modificarea textului inițial promovat odată 

cu intrarea în vigoare a noului Cod penal s-

a datorat Deciziei Curții Constituționale nr. 

224/2017 prin care textele de la art. 335 

alin. (1) au fost declarate neconstituționale. 

Am insistat asupra faptului că modificarea 

survenită constă în introducerea în textul de 

incriminarea și a faptei de punere în 

circulație sau conducere pe drumurile 

publice a unui tractor agricol sau forestier, 

vehicule care în vechiul text nu erau 

menționate. Examinarea critică a textului de 

lege a condus și la formularea unei 

propuneri de lege ferenda, care constă în 

completarea dispozițiilor de la art. 334 alin. 

(3) cu prevederi potrivit cărora fapta să 

constituie infracțiune numai în condițiile în 

care tractarea unei remorci neînmatriculate 

sau neînregistrate ori cu număr fals de 
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Driving an Unregistered 

Vehicle. Recommended 

Changes. Some Critical 

Opinions and de Lege 
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Abstract: In this paper we have 

examined the new changes envisaged by 

the legislator in the legal content of the 

offense of putting into circulation or 

driving a non-registered vehicle. We have 

also taken into consideration the 

comparative examination of the 

provisions of the previous laws with the 

ones to be accomplished, the 

characterization of the offense, as well as 

the moment of consumed and finalization 

of the offense. We have pointed out that 

the modification of the initial text 

promoted with the entry into force of the 

new Criminal Code was due to the 

Constitutional Court Decision no. 

224/2017 through which the texts of art. 

335 par. (1) have been declared 

unconstitutional. We have insisted that 

the change is to introduce in the text of 

incrimination and the act of putting into 

circulation or driving on the public roads 

of an agricultural or forestry tractor, 

vehicles which in the old text were not 

mentioned. The critical examination of 

the text of the law led to the formulation 

of a new de lege ferenda proposals, which 

consists of completing the provisions of 

art. 334 par. (3) with provisions 

according to which the act constitutes an 
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înmatriculare sau înregistrare se realizează 

pe un drum public. Lucrarea continuă altele 

de acest gen și face parte dintr-un curs 

universitar de drept penal ce urmează a fi 

publicat la o editură recunoscută în 

România. Fiind concepută în acord cu noile 

reglementări, lucrarea poate fi utilă 

practicienilor, mediului universitar și în 

general persoanelor fizice sau juridice 

deținătoare sau conducătoare de vehicule pe 

drumurile publice.  

 

 

 

Cuvinte cheie: infracțiune; 

caracterizare; consumare; epuizare. 

 

 

Introducere 

 

Până la 01.02.2014, dată la care a 

intrat în vigoare actualul Cod penal, în 

legea română, infracțiunile contra 

siguranței circulației pe drumurile 

publice erau prevăzute în acte normative 

speciale cu dispoziții penale, cum erau 

Decretele sau Ordonanțele de urgență 

ale Guvernului. 

Ultimele două acte normative de 

acest gen, aflate în vigoare anterior datei 

de 01.02.2014, au fost Decretul nr. 

328/1966 privind circulația pe drumurile 

publice, cu modificările și completările 

ulterioare [1], abrogat de Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 195/2002, 

privind circulația pe drumurile publice 

cu modificările și completările ulterioare 

[2]. 

Decretul 328/1966 privind circulația 

pe drumurile publice a fost în vigoare și 

a produs efecte juridice până în anul 

2002, an în care a fost abrogat odată cu 

intrarea în vigoare a O.U.G. nr. 

offense only if the towing of a non-

registered or unregistered trailer or a 

false registration number is carried out 

on a public road. The work continues 

others of this kind and is part of a 

university course of criminal law to be 

published at a publishing house 

recognized in Romania. Being conceived 

in accordance with the new regulations, 

the work may be useful to practitioners, 

academics and, in general, to natural or 

legal persons owning or driving vehicles 

on public roads. 

 

Keywords: offense; characterization; 

consumed offense. 

 

 

Introduction 

 

Until February 1, 2014, when the 

present Criminal Code came into 

force, Romanian law on traffic 

offenses on public roads was laid 

down in special normative acts with 

criminal provisions, such as 

Government Decrees or Government 

Emergency Ordinances. 

The last two normative acts of this 

kind, in force prior to the date of 

01.02.2014, were Decree no. 

328/1966 on the circulation on public 

roads, as subsequently amended and 

supplemented [1], repealed by the 

Government Emergency Ordinance 

no. 195/2002, on public roads, as 

subsequently amended and 

supplemented [2]. 

Decree 328/1966 on public road 

traffic was in force and produced 

legal effects until 2002, when it was 

repealed with the entry into force of 

G.E.O. no. 195/2002 on the 
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195/2002 privind circulația pe drumurile 

publice. 

Astfel, dacă ne referim la Decretul 

328/1966, infracțiunea de punere în 

circulație sau conducere a unui vehicul 

neînmatriculat  era prevăzută, fără a 

avea o denumire marginală în art. 36. 

Potrivit textului de incriminare, fapta 

consta în „Punerea în circulație sau 

conducerea pe drumurile publice a unui 

autovehicul neînmatriculat”, sancțiunea 

prevăzută de lege fiind închisoarea de la 

3 luni la 2 ani sau amenda. În alin. (2) 

era sancționată fapta „Punerea în 

circulație sau conducerea pe drumurile 

publice a unui autovehicul cu număr 

fals de înmatriculare”, care era 

sancționată cu închisoarea de la 1 an la 5 

ani. 

Potrivit dispozițiilor cuprinse în art. 6 

lit. e) [1], prin autovehicul se înțelege 

„orice vehicul prevăzut cu un dispozitiv 

mecanic de propulsie, care se 

deplasează prin mijloace proprii și care 

circulă în mod obișnuit pe drumurile 

publice, servind la transportul de 

persoane sau bunuri ori la efectuarea 

unor lucrări; tramvaiul și troleibuzul 

sunt considerate autovehicule”. 

În O.U.G. nr. 195/2002 privind 

circulația pe drumurile publice, 

infracțiunea la care facem referire era 

menționată în art. 85, fără a avea o 

denumire marginală, în cuprinsul a patru 

alineate. 

În alin. (1) era incriminată „Punerea 

în circulație sau conducerea pe 

drumurile publice a unui autovehicul 

sau tramvai, neînmatriculat sau 

neînregistrat”, sancțiunea prevăzută 

fiind închisoarea de la 1 la 3 ani, iar în 

circulation on public roads. 

Thus, if we refer to Decree 

328/1966, the offense of putting into 

circulation or driving an unregistered 

vehicle was provided, without having 

a marginal name in art. 36. According 

to the incrimination text, the deed 

consists of “putting into circulation or 

driving on a public road a non-

registered motor vehicle”, the 

sanction provided by the law being 

imprisonment from 3 months to 2 

years or a fine. In par. (2) the act was 

sanctioned: “Putting into circulation 

or driving on public roads of a vehicle 

with false registration number”, with 

imprisonment from 1 year to 5 years. 

According to the provisions of art. 

6 lit. (e) [1] motor vehicle means “any 

vehicle fitted with a propulsion 

machinery which moves by its own 

means and which normally circulates 

on public roads, serving for the 

transport of persons or goods or for 

the performance of works; tram and 

trolleybus are considered to be motor 

vehicles.” 

In G.E.O. no. 195/2002 regarding 

the public road traffic, the offense to 

which we refer was mentioned in art. 

85, without a marginal name, in four 

paragraphs. 

In par. (1) it was incriminated “The 

putting into circulation or driving on 

the public roads of a motor vehicle or 

tram, non-registered or unregistered”, 

the provided sanction being the 

imprisonment from 1 to 3 years, and 

in par. (2) “Putting into circulation or 

driving on public roads of a motor 

vehicle or submarine with a false 

http://juridica.ugb.ro/


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 7. Issue 2/2018 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Bogdan BÎRZU 

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

372 

alin. (2) „Punerea în circulație sau 

conducerea pe drumurile publice a unui 

autovehicul sau tramvai cu număr fals 

de înmatriculare sau de înregistrare”, 

sancțiunea prevăzută fiind închisoarea 

de la 1 la 5 ani. Alin. (3) sancționează 

„Tractarea unei remorci 

neînmatriculate sau neînregistrate ori 

cu număr fals de înmatriculare sau de 

înregistrare” (închisoare de la 3 luni la 

2 ani sau amendă), iar alin. (4) prevede 

sancționarea conducerii „pe drumurile 

publice a unui autovehicul sau tractarea 

unei remorci ale cărei plăcuțe cu 

numărul de înmatriculare sau de 

înregistrare au fost retrase sau a unui 

vehicul înmatriculat în alt stat, care nu 

are drept de circulație în România” 

(închisoare de la 6 luni la 2 ani).  

În ceea ce privește noțiunea de 

autovehicul, potrivit dispozițiilor art. 6 

pct. 6 [2], prin autovehicul se înțelege 

„orice vehicul echipat cu motor de 

propulsie, utilizat în mod obișnuit 

pentru transportul persoanelor sau 

mărfurilor pe drum  ori pentru tractarea 

, pe drum, a vehiculelor utilizate pentru 

transportul persoanelor sau mărfurilor. 

Vehiculele care se deplasează pe șine, 

denumite tramvaie , precum și 

tractoarele agricole sau forestiere nu 

sunt considerate autovehicule. 

Troleibuzele sunt considerate 

autovehicule”.  

O examinare succintă relevă 

asemănarea dintre cele două definiții 

date autovehiculului, precum și unele 

mici diferențieri. Cert este că definiția 

dată în O.U.G. nr. 195/2002 pare a fi 

mai completă.  

În continuare vom proceda la 

registration number”, the penalty 

being one to five years' imprisonment. 

Par. (3) sanctions the “Towing of a 

non-registered or unregistered trailer 

or a fake registration number” (3 

months to 2 years imprisonment or 

fine), and par. (4) provides for the 

sanctioning of driving “on the public 

roads of a motor vehicle or towing a 

trailer whose plates with the 

registration number have been 

withdrawn or of a vehicle registered 

in another state which has no right to 

circulate in Romania” (imprisonment 

from 6 months to 2 years). 

Regarding the notion of motor 

vehicle, according to the provisions of 

art. 6, point (6) [2] motor vehicle 

means “any vehicle equipped with 

propulsion machinery normally used 

for the transport of persons or goods 

on the road or for the towing vehicles 

used for the transport of persons or 

goods on the road. Rail vehicles, 

called trams, as well as agricultural or 

forestry tractors are not considered to 

be motor vehicles. Trolleybuses are 

considered to be motor vehicles.” 

A brief examination reveals the 

similarity between the two definitions 

given to the vehicle and some minor 

differentiations. It is certain that the 

definition given in G.E.O. no. 

195/2002 appears to be more 

complete. 

We will proceed in characterizing 

the offense and highlighting the 

changes that are expected to be 

implemented in the content of art. 334 

Criminal Code, par. (1), (2) and (4). 
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caracterizarea infracțiunii și  

evidențierea modificărilor ce se 

preconizează a fi operate în conținutul 

art. 334 C. pen., alin. (1), (2) și (4). 

 

1. Concept și caracterizare 

 

Punerea în circulaţie sau conducerea 

unui vehicul neînmatriculat prevăzută în 

art. 334 C. pen. face parte din grupa 

infracţiunilor contra siguranţei circulaţiei 

pe drumurile publice. 

Deoarece ne propunem să avem în 

vedere examinarea în raport cu noile 

modificări operate de legiuitor în 

conținutul textului, modificări provocate 

de Decizia Curții Constituționale nr. 

224/2017 [3], conceptul și caracterizarea 

infracțiunii vor fi realizate în acord cu 

aceste modificări și completări. 

Astfel, în prima modalitate prevăzută 

în textul de incriminare la alin. (1), 

această infracţiune constă în acţiunea 

subiectului activ de a pune în circulaţie 

sau de a conduce pe drumurile publice un 

autovehicul sau un tramvai ori un tractor 

agricol sau forestier  neînmatriculat sau 

neînregistrat, potrivit legii. 

A doua modalitate normativă 

prevăzută în alin. (2) constă în acţiunea 

de a pune în circulaţie sau a conduce pe 

drumurile publice un autovehicul sau a 

unui tramvai ori a unui tractor agricol sau 

forestier  cu număr fals de înmatriculare 

sau înregistrare.  

De asemenea, potrivit alin. (3) 

infracţiunea va exista şi atunci când este 

tractată pe drumurile publice o remorcă 

neînmatriculată sau neînregistrată ori cu 

număr fals de înmatriculare sau 

înregistrare. 

 

1. Concept and Characterization 

 

The entry into service or the 

driving of a non-registered vehicle as 

referred to in article 334 Criminal 

Code is part of the traffic offense 

group on public roads. 

As we propose to consider the 

examination in relation to the new 

amendments made by the legislator in 

the content of the text, amendments 

brought by the Constitutional Court 

Decision no. 224/2017 [3], the 

concept and characterization of the 

offense will be achieved in 

accordance with these modifications 

and additions. 

Thus, in the first way provided in 

the text of incrimination in par. (1), 

this offense consists in the action of 

the active subject of putting into 

circulation or driving on a public road 

a motor vehicle or a tram or a non-

registered or unregistered agricultural 

or forestry tractor, according to the 

law. 

The second regulatory approach 

provided for in paragraph (2) consists 

of the action of putting into 

circulation or driving on public roads 

a motor vehicle or a tram or an 

agricultural or forestry tractor with 

false registration number. 

Also, according to par. (3) the 

offense will also occur when a non-

registered or unregistered trailer or a 

fake registration number is towed on 

public roads. 

The last regulatory way is provided 

in par. (4) to be detained when a 
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Ultima modalitate normativă este 

prevăzută în alin. (4) urmând a se reține 

atunci când o persoană conduce pe 

drumurile publice un autovehicul, un 

tractor agricol sau forestier sau este 

tractată o remorcă ale cărei plăcuțe cu 

numărul de înmatriculare sau înregistrare 

au fost retrase sau un vehicul înmatriculat 

în alt stat, care nu are drept de circulație 

în România.   

Constatăm că în norma de incriminare 

sunt prevăzute patru infracțiuni, care 

prezintă unele elemente comune, ceea ce 

justifică prevederea lor în conținutul 

aceluiași text, cu alineate diferite, după 

cum urmează: 

- punerea în circulaţie sau conducerea 

pe drumurile publice unui autovehicul 

sau tramvai ori a unui tractor agricol sau 

forestier neînmatriculat sau neînregistrat 

[art. 334 alin. (1) C. pen.]; 

- punerea în circulaţie sau conducerea 

pe drumurile publice a unui autovehicul 

sau a unui tramvai ori a unui tractor 

agricol sau forestier  cu număr fals de 

înmatriculare sau înregistrare [art. 334 

alin. (2) C. pen.]; 

- tractarea unei remorci 

neînmatriculate, neînregistrate ori cu 

număr fals de înmatriculare sau 

înregistrare [art. 334 alin. (3) C. pen.] şi, 

- conducerea pe drumurile publice a 

unui autovehicul ori a unui tractor agricol 

sau forestier sau tractarea unei remorci 

ale cărei plăcuţe de înmatriculare sau de 

înregistrare au fost retrase, sau 

conducerea  unui vehicul înmatriculat în 

alt stat, care nu are drept de circulaţie în 

România [art. 334 alin. (4) C. pen.].  

În ceea ce priveşte infracţiunea 

prevăzută în art. 334 alin. (3) C. pen., 

person drives a motor vehicle, an 

agricultural or forestry tractor on a 

public road, or is towed a trailer 

whose plates with the registration 

number have been withdrawn or a 

vehicle registered in another state 

which does not has the right to travel 

in Romania. 

We find that there are four crimes 

in the incrimination norm, which 

share some common elements, which 

justifies their provision in the content 

of the same text, with different 

paragraphs, as follows: 

- putting into circulation or driving 

on public roads a motor vehicle or 

suburban or non-registered or 

unregistered agricultural or forestry 

tractor (art. 334 par. (1) Criminal 

Code]; 

- putting into circulation or driving 

on public roads a motor vehicle or a 

tram or an agricultural or forestry 

tractor with false registration number 

(art. 334 par. (2) Criminal Code]; 

- towing a non-registered, 

unregistered or fake registration 

number vehicle (art. 334 par. (3) 

Criminal Code] and, 

- driving on a public road a motor 

vehicle or agricultural or forestry 

tractor or towing a trailer whose 

registration plates have been 

withdrawn or the driving of a vehicle 

registered in another state which does 

not have a right of circulation in 

Romania [art. 334 par. (4) Criminal 

Code]. 

As regards the offense provided for 

in art. 334 par. (3) Criminal Code, we 

find that the action of towing a non-
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constatăm că acţiunea de tractare a unei 

remorci neînmatriculate sau 

neînregistrate ori cu număr fals de 

înmatriculare sau înregistrare, nu este 

condiţionată de circulaţia pe un drum 

public, aspect care conduce la concluzia 

că, pentru existenţa infracţiunii este 

suficient ca acţiunea de tractare să se 

execute chiar şi pe un drum care nu este 

public [3]. 

În ceea ce ne privește, apreciem că 

incriminarea faptei de a tracta o remorcă 

neînmatriculată, neînregistrată ori cu 

număr fals de înmatriculare sau 

înregistrare pe un drum care nu este 

considerat a fi drum public, este 

inoportună, și, de lege ferenda, propunem 

completarea textului cu dispoziții care să 

prevadă sancționarea numai în condițiile 

în care remorca neînmatriculată, 

neînregistrată ori cu număr fals de 

înmatriculare sau înregistrare este tractată 

pe un drum public.  

Așa cum este reglementată la 

momentul actual, infracțiunea de la alin. 

(3) reprezintă o exagerare a legiuitorului, 

fapta în sine prezentând mai degrabă 

conținutul unei contravenții.  

În legătură cu dispozițiile cuprinse în 

alin. (1) al art. 334 C. pen., facem 

precizarea că așa cum rezultă din modul 

în care sunt redactate, infracțiunea va fi 

reținută numai în condițiile în care este 

pus în circulație sau condus pe drumurile 

publice un autovehicul sau un tramvai ori 

un tractor agricol sau forestier 

neînmatriculat sau neînregistrat. 

Observăm că textul în cauză, așa cum 

este formulat exclude orice alt vehicul, 

incriminând numai fapta de conducere 

sau punere în circulație a unui 

registered or unregistered trailer or a 

false registration number is not 

conditional on the circulation on a 

public road, which leads to the 

conclusion that the existence of the 

offense is sufficient that the towing 

operation is carried out even on a road 

that is not public [3]. 

As far as we are concerned, we 

consider the incrimination of the act 

of dragging an unregistered, non-

registered vehicle or with fake 

registration number on a road that is 

not considered a public road is 

inopportune, and, de lege ferenda, we 

propose completing the text with 

provisions providing for sanction only 

if the non-registered, unregistered or 

falsified registration number vehicle 

is towed on a public road. 

As currently regulated, the offense 

under par. (3) is an exaggeration of 

the legislator, the act itself presenting 

rather the content of a misdemeanor. 

With regard to the provisions of 

paragraph (1) of art. 334 of the 

Criminal Code, we make it clear that 

as it results from the way in which 

they are written, the offense will be 

detained only when a motor vehicle or 

a tram or a non-registered agricultural 

or forestry tractor is put into 

circulation or driven on public roads 

unregistered. 

We note that the text in question, 

as it stands, excludes any other 

vehicle, incriminating only the act of 

driving or putting into circulation of a 

motor vehicle or tram or agricultural 

or forestry tractor, although the 

marginal title is “Driving a non-
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autovehicul sau tramvai ori tractor 

agricol sau forestier, deși, titlul marginal 

este „Conducerea pe drumurile publice a 

unui vehicul neînmatriculat”. 

Așadar, constatăm că între titlul 

marginal și conținutul juridic al 

infracțiunii există unele diferențe, fără 

însă a avea vreo incidența în ceea ce 

privește existența infracțiunii. 

Prin autovehicul se înțelege orice 

vehicul echipat cu motor de propulsie, 

utilizat în mod obișnuit pentru 

transportul persoanelor sau mărfurilor 

pe drum ori pentru tractarea, pe drum, a 

vehiculelor utilizate pentru transportul 

persoanelor sau mărfurilor. Vehiculele 

care se deplasează pe șine, denumite 

tramvaie, precum și tractoarele agricole 

sau forestiere nu sunt considerate 

autovehicule. Troleibuzele sunt 

considerate autovehicule [1]. 

Prin vehicul se înțelege sistemul 

mecanic care se deplasează pe drum, cu 

sau fără mijloace de autopropulsare, 

utilizat în mod curent pentru transportul 

de persoane și/sau bunuri ori pentru 

efectuarea de servicii sau lucrări [1]. 

În sfârșit, potrivit legii, prin sintagma 

tractor agricol sau forestier se înțelege 

orice vehicul cu motor, care circulă pe 

roți sau pe șenile, având cel puțin două 

axe, a cărui principală funcție constă în 

puterea sa de tracțiune, conceput în 

special pentru a trage, a împinge, a 

transporta ori a acționa anumite 

echipamente, utilaje sau remorci utilizate 

în exploatarea agricolă sau forestieră și 

a cărui utilizare pentru transportul pe 

drum al persoanelor sau mărfurilor ori 

pentru tractarea, pe drum, a vehiculelor 

utilizate pentru transportul persoanelor 

registered vehicle on public roads”. 

Thus, we find that there are some 

differences between the marginal title 

and the legal content of the offense, 

but there is no incidence regarding the 

existence of the offense. 

Vehicle means any vehicle 

equipped with a propulsion engine 

commonly used for the carriage of 

persons or goods on the road or for 

the towing of vehicles used for the 

carriage of persons or goods on the 

road. Rail vehicles, called trams, as 

well as agricultural or forestry tractors 

are not considered to be motor 

vehicles. Trolleybuses are considered 

to be motor vehicles [1]. 

Vehicle means a mechanical 

system that travels on the road, with 

or without means of self-propulsion, 

currently used for the transport of 

persons and / or goods or for the 

performance of services or works [1]. 

Finally, according to the law, the 

term agricultural or forestry tractor 

means any motor vehicle running on 

wheels or tracks with at least two 

axles, the main function of which is 

its traction power, designed in 

particular to pull, to push, to transport 

or to operate certain equipment, 

machinery or trailers used in 

agricultural or forestry operations and 

whose use for the transport of persons 

or goods by road or for towing of 

vehicles used for the carriage of 

persons or goods by road is only a 

secondary function. Similarly, 

agricultural or forestry tractors are 

deemed to be vehicles intended for 

the performance of services or works, 

http://juridica.ugb.ro/


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 7. Issue 2/2018 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Bogdan BÎRZU 

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

377 

sau al mărfurilor nu este decât o funcție 

secundară. Sunt asimilate tractorului 

agricol sau forestier vehiculele destinate 

efectuării de servicii ori lucrări, 

denumite mașini autopropulsate [1]. 

 

2. Examinare comparativă a 

dispozițiilor în vigoare cu cele ale legii 

anterioare 

 

Așa cum am menționat și anterior, 

infracțiunea de punere în circulație sau 

conducere a unui autovehicul 

neînmatriculat nu era prevăzută în 

Codul penal din 1969, fiind prevăzută în 

schimb în dispozițiile art. 85 din O.U.G. 

nr. 195/2002 privind circulația pe 

drumurile publice, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Ulterior această infracțiune a fost 

preluată și inclusă în noul Cod penal, cu 

unele modificări, în Capitolul II din 

Titlul  VII în grupul de infracțiuni contra 

siguranței circulației pe drumurile 

publice. 

Pe fondul apariției unor controverse 

în doctrină dar și a pronunțării unor 

soluții diferite în practica judiciară, toate 

acestea completate de o decizie a Curții 

Constituționale, s-a impus cu necesitatea 

o nouă modificare a textelor de la alin. 

(1), (2) și (4).  

În concret, modificarea și completarea 

textelor și aducerea lor într-o nouă 

formulă, a fost determinată pe de o parte 

de evoluția criminalității în domeniu, iar 

pe de altă parte de Decizia nr. 224 din 4 

aprilie 2017 prin care Curtea 

Constituțională a admis excepția de 

neconstituționalitate și a decis că „soluția 

legislativă cuprinsă în art. 335 alin. (1) 

known as self-propelled machinery 

[1]. 

 

2. Comparative Examination of 

the Provisions in force with those of 

the Previous Law 

 

As mentioned previously, the 

offense of putting into circulation or 

driving an unregistered vehicle was 

not provided for in the 1969 Criminal 

Code, but it was instead provided for 

in the provisions of art. 85 from 

G.E.O. no. 195/2002 on the 

circulation on public roads, as 

subsequently amended and 

supplemented. 

Subsequently, this crime was taken 

over and included in the new Criminal 

Code, with some modifications, in 

Chapter II of Title VII, in the group of 

road safety offenses on public roads. 

Due to the appearance of some 

controversies in the doctrine, but also 

of the passing of different decisions in 

the judicial practice, all these 

complemented by a decision of the 

Constitutional Court, it was imposed 

the necessity of a new modification of 

the texts from par. (1), (2) and (4). 

In particular, the modification and 

completion of the texts and their 

bringing in a new formula was 

determined on the one hand by the 

evolution of crime in the field, and on 

the other hand by Decision no. 224 of 

4 April 2017 by which the 

Constitutional Court admitted the 

objection of unconstitutionality and 

decided that “the legislative solution 

contained in art. 335 par. (1) of the 
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din Codul penal, care nu incriminează 

fapta de conducere pe drumurile publice 

a unui tractor agricol sau forestier, fără 

permis de conducere, este 

neconstituțională”  [4]. 

Ulterior, Î.C.C.J., Completul pentru 

dezlegarea unor chestiuni de drept, prin 

Decizia nr. 11/2017, a stabilit că „În 

interpretarea noțiunii de „autovehicul”, 

prevăzută  de art. 334 alin. (1) din Codul 

penal și art. 335 alin. (1) din Codul 

penal, raportat la art. 6 pct. 6 și pct. 30 

din O.U.G. nr. 195/2002, modificată și 

completată prin OG nr. 21/2.08.2014, 

conducerea pe drumurile publice a unui 

tractor agricol  sau forestier 

neînmatriculat/neînregistrat potrivit legii 

sau de către o persoană care nu posedă 

permis de conducere nu întrunește 

condițiile de tipicitate ale infracțiunilor 

prevăzute de art. 334 alin. (1) din Codul 

penal, respectiv art. 335 alin. (1) din 

Codul penal” [5]. 

Dacă avem în vedere dispozițiile alin. 

(1) al art. 334 C. pen. în vigoare,  pe care 

le raportăm la cele cuprinse în art. 334 

alin. (1) C. pen. din redactarea inițială de 

la 01.02.2014 și art. 85 alin. (1) din 

O.U.G. nr. 192/2002, republicată, 

observăm că între acestea există anumite 

deosebiri.  

Astfel, constatăm că în noua 

reglementare, pe lângă autovehicul sau 

tramvai pentru care exista obligativitatea 

înmatriculării sau înregistrării (pentru a 

putea circula pe drumurile publice) care 

erau prevăzute în conținutul juridic al 

infracțiunilor din redactările anteriore, au 

fost introduse și tractorul agricol sau 

forestier neînmatriculat sau neînregistrat. 

Limitele sancțiunilor au rămas 

Criminal Code, which does not 

incriminate the driving on the public 

roads of an agricultural or forestry 

tractor without a driving license, is 

unconstitutional” [4]. 

Subsequently, Î.C.C.J., the Clearing 

House for Law Enforcement, by 

Decision no. 11/2017, stated that “In 

interpreting the notion of “motor 

vehicle”, provided by art. 334 par. (1) 

of the Criminal Code and art. 335 par. 

(1) of the Criminal Code, referring to 

art. 6, point 6 and point 30 of G.E.O. 

no. 195/2002, modified and 

completed by G.O. no. 21 / 2.08.2014, 

the driving on the public roads of a 

non-registered / unregistered 

agricultural / forestry tractor 

according to the law or by a person 

who does not have a driving license 

does not meet the typical conditions 

of the offenses provided by art. 334 

par. (1) of the Criminal Code, 

respectively art. 335 par. (1) of the 

Criminal Code” [5]. 

If we consider the provisions of 

paragraph (1) of art. 334 Criminal 

Code in force, which we refer to those 

in art. 334 par. (1) Criminal Code of 

the initial wording of 01.02.2014 and 

art. 85 par. (1) from G.E.O. no. 

192/2002, republished, we notice that 

there are some differences. 

Thus, we find that in the new 

regulation, in addition to a motor 

vehicle or a tram for which 

registration or registration (to be able 

to travel on public roads) is 

compulsory, which was provided in 

the legal content of the crimes in the 

previous editions, was introduced also 
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aceleași, respectiv, închisoarea de la unu 

la 3 ani sau amenda. 

Examinarea comparativă a 

dispozițiilor alin. (2) din legea în vigoare 

cu cele cuprinse în alin. (2) al art. 334 C. 

pen. din redactarea inițială și alin. (2) al 

art. 85 din O.U.G. nr. 195/2002, 

republicată, evidențiază de asemenea 

aceleași deosebiri, dar care privesc 

numerele false de înmatriculare sau 

înregistrare.  

Astfel, observăm că în noua 

reglementare, pe lângă autovehicul sau 

tramvai, a fost incriminată și conducerea 

pe drumurile publice a unui tractor 

agricol sau forestier care circulă cu 

număr fals de înmatriculare sau 

înregistrare. 

Limitele sancțiunilor au rămas 

aceleași, respectiv, închisoarea de la unu 

la 5 ani sau amenda. 

Reglementarea cuprinsă în alin. (3) al 

art. 334 din Codul penal nu a suferit 

modificări sau completări, astfel că 

aceasta este identică cu cea prevăzută în 

legile anterioare.  

În alin. (4) al art. 334 C. pen., în 

vigoare apare aceeași completare, în 

sensul că sunt introduse în text, pe lângă 

autovehicul și tractorul agricol sau 

forestier. 

 Limitele sancțiunilor au rămas 

aceleași, respectiv, închisoarea de la 6 

luni la 2 ani sau amenda. 

Dacă ne raportăm la deosebirile 

existente între dispozițiile cuprinse în 

O.U.G. nr. 195/2002, republicată și art. 

334 C. pen. în redactarea inițială, 

constatăm că în conţinutul art. 334 C. 

pen., au fost completate sancțiunile de 

drept penal prevăzute în alin. (1), (2) şi 

the unregistered agricultural or 

forestry tractor. 

The limits of sanctions remained 

the same, respectively one to three 

years imprisonment or a fine. 

The comparative examination of 

the provisions of paragraph (2) of the 

law in force with the ones mentioned 

in paragraph (2) of art. 334 Criminal 

Code of the original wording and 

paragraph (2) of art. 85 from G.E.O. 

no. 195/2002, republished, also 

highlights the same differences, but 

regarding the false registration 

numbers. 

Thus, we notice that in the new 

regulation, in addition to the car or 

tram, the public road driving of an 

agricultural or forestry tractor that 

circulates with false registration 

number was also incriminated. 

The limits of the sanctions 

remained the same, respectively one 

to five years imprisonment or a fine. 

The regulation referred to in 

paragraph (3) of art. 334 of the 

Criminal Code has not been amended 

or supplemented, so that it is identical 

to the one stipulated in previous laws. 

In par. (4) of art. 334 Criminal 

Code, in force, the same addition 

applies, in the sense that the text, in 

addition to the motor vehicle the 

agricultural or forestry tractor is 

inserted. 

The limits of the sanctions 

remained the same, respectively the 

imprisonment from 6 months to 2 

years or the fine. 

If we relate to the differences 

between the provisions of G.E.O. no. 
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(4), respectiv pe lângă închisoarea de la 

unu la 3 ani, de la unu la 5 ani şi de la 6 

luni la 2 ani, cu amenda ca pedeapsă 

principală [7]. 

Ca elemente de asemănare între 

incriminările cuprinse în cele trei legi, 

reţinem că, sunt prevăzute patru 

infracţiuni distincte, fiecare dintre acestea 

prezentând mai multe modalităţi 

normative simple.  

 

3. Consumarea și epuizarea 

infracțiunii 

 

3.1. Consumarea. Infracţiunile 

examinate se consumă în momentul în 

care se produce urmarea imediată care 

constă în punerea în pericol a siguranţei 

circulaţiei pe drumurile publice. 

Astfel, în cazul alin. (1) consumarea 

infracțiunii are loc în momentul în care 

autovehiculul, tramvaiul, tractorul agricol 

sau forestier neînmatriculat sau 

neînregistrat pătrunde pe un drum public, 

fiind condus de către o persoană fizică 

sau care a fost pus în circulație de aceeași 

sau altă persoană fizică (sau juridică). 

În cazul alin. (2) infracțiunea se 

consumă în momentul în care 

autovehiculul, tramvaiul, tractorul agricol 

sau forestier cu număr fals de 

înmatriculare sau înregistrare este pus în 

circulație sau condus pe un drum public 

(în momentul concret al pătrunderii 

acestuia pe drumul public). 

Infracțiunea prevăzută la alin. (3) se 

consumă în momentul în care este 

tractată pe un drum public sau un drum 

care nu este public (inclusiv agricol sau 

forestier), o remorcă  neînmatriculată sau 

neînregistrată ori cu număr fals de 

195/2002, republished and art. 334 

Criminal Code in the initial drafting, 

we find that in the content of art. 334 

Criminal Code, the sanctions of 

criminal law have been added, 

stipulating in par. (1), (2) and (4), 

respectively the prison from one to 

three years, from one to five years and 

from six months to two years, with 

the fine as the main punishment [7]. 

As for the elements of comparison 

between the crimes contained in the 

three laws, we note that there are 

provided four distinct offenses, each 

of them presenting several simple 

normative ways. 

 

3. Consume and Finalization of 

the Offense 

 

3.1. Consumed Offense. The 

offenses examined are consumed 

when the immediate consequence of 

endangering the safety of traffic on 

public roads occurs. 

Thus, in the case of par. (1) the use 

of the offense occurs when the non-

registered or unregistered vehicle, 

tram, agricultural or forestry tractor 

enters a public road, being driven by a 

natural person or put into circulation 

by the same or another natural person 

(or legal). 

In the case of par. (2) the offense is 

consumed when the vehicle, tramway, 

agricultural or forestry vehicle with a 

fake registration number is put into 

circulation or driven on a public road 

(at the time of its entering the public 

road). 

The offense provided in paragraph 
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înmatriculare sau înregistrare. Momentul 

concret este momentul în care este pus în 

mișcare vehiculul care tractează remorca 

respectivă.  

Infracțiunea  de la alin. (4) se 

consumă în momentul în care a pătruns 

pe un drum public un autovehiculul, 

tractorul agricol sau forestier sau este 

tractată o remorcă a cărei plăcuțe cu 

numărul de înmatriculare sau de 

înregistrare a fost retrasă sau în 

momentul în care a pătruns pe un drum 

public un vehicul înmatriculat în alt stat 

care nu are drept de circulație în 

România.  

3.2. Epuizarea. În doctrină s-a 

exprimat opinia potrivit căreia 

infracţiunea „se consumă instantaneu, 

momentan, însă, după consumare, fapta 

poate continua până la întreruperea 

acesteia din proprie iniţiativă ori datorită 

intervenţiei unor factori independenţi de 

voinţa făptuitorului, caz în care se poate 

reţine forma infracţiunii continue” [6]. 

Fără îndoială că opinia autorului citat 

este corectă, având în vedere faptul că 

infracţiunea se consumă în momentul în 

care autovehiculul în cauză a parcurs 

primii metri pe un drum public, dar a fost 

identificat în trafic de către poliţia rutieră 

după parcurgerea unei distanţe mai mari. 

Pe de altă parte trebuie avut în vedere 

şi faptul că fiecare acţiune incriminată de 

lege se consumă în momentul executării, 

aspect care conduce la concluzia că 

aceasta poate fi repetată sub forma 

infracţiunii continuate. Avem aici în 

vedere situaţia conducătorului unui auto-

vehicul care circulă de mai multe ori pe 

drumurile publice cu un autovehicul, 

neînmatriculat, cu număr fals de 

(3) is consumed when being towed on 

a public road or non-public road 

(including agricultural or forestry), a 

non-registered or unregistered trailer 

or a false registration number. The 

concrete moment is the moment when 

the vehicle that tows the trailer is in 

motion. 

The offense in par. (4) is consumed 

when a motor vehicle, agricultural or 

forestry tractor has been entered on a 

public road, or a trailer whose 

registration plate number has been 

withdrawn or when it has entered a 

road publicly registered a vehicle, 

registered in another state that does 

not have a right of circulation in 

Romania. 

3.2. Finalization of the Offense. 

The doctrine expressed the view 

according to which the offense “is 

consumed instantly, now, however, 

after being consumed, the act 

continues until pausing on its own 

initiative or because the intervention 

of factors beyond the offender’s will, 

in which case it can retain the form of 

continuous offense” [6]. 

Undoubtedly, the author's opinion 

is correct, given that the offense is 

consumed when the vehicle in 

question has traveled the first meters 

on a public road, but it has been 

identified in traffic by traffic police 

after a greater distance. 

On the other hand, it should also be 

taken into account that each act 

incriminated by law is consumed at 

the time of execution, which leads to 

the conclusion that it can be repeated 

in the form of the continued offense. 
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înmatriculare etc., caz în care va interveni 

şi un moment al epuizării, care în acest 

caz coincide cu momentul executării 

ultimei acţiuni incriminate (acest moment 

poate fi unul al renunţării subiectului 

activ sau al identificării în trafic de către 

poliţia rutieră) [3].  

 

Concluzii. Opinii critice și 

propuneri de lege ferenda 

 

Asemenea altor infracțiuni ce fac 

parte din grupul infracțiunilor contra 

siguranței circulației pe drumurile 

publice, infracțiunea de punere în 

circulație sau conducerea unui vehicul pe 

drumurile publice a suferit în ultimul 

timp unele modificări și completări. 

Astfel, modificarea survenită în 

conținutul juridic al infracțiunii, 

modificare determinată de intervenția 

Curții Constituționale, a constat în 

introducerea sancționării faptei de punere 

în circulație sau conducere a unui tractor 

agricol sau forestier în condițiile expres 

menționate în norma de incriminare.  

În cadrul lucrării am evidențiat aceste 

modificări și am insistat asupra 

elementelor de diferențiere și a celor de 

identitate din legile succesive, scopul 

fiind acela ca analiza să fie utilă în 

practica judiciară în activitatea complexă 

de identificare și aplicare a legii penale 

mai favorabile. 

Incriminarea acestei fapte se 

dovedește a fi necesară prin prisma 

necesității prevenirii și combaterii 

faptelor prin care se aduce atingere 

siguranței circulației pe drumurile 

publice. 

Am insistat de asemenea și în legătură 

We have here the situation of the 

driver of a motor vehicle that drives 

on public roads several times with a 

motor vehicle, not registered, with 

false registration number etc., in 

which case a moment of exhaustion 

will intervene, which, in this case, 

coincides with the moment of the last 

incriminated action (this moment may 

be when it renounces at the active 

subject or trafficking identification by 

the traffic police) [3]. 

 

Conclusions. Critical Opinions 

and de Lege Ferenda Proposals  

 

As with other offenses that are part 

of the road traffic crime group, the 

offense of putting into circulation or 

driving a vehicle on public roads has 

recently undergone some 

modifications and additions. 

Thus, the change in the legal 

content of the offense, caused by the 

intervention of the Constitutional 

Court, constituted the introduction of 

sanctioning the act of putting into 

circulation or driving an agricultural 

or forestry tractor under the express 

conditions mentioned in the norm of 

incrimination. 

In the paper we have highlighted 

these changes and insisted on the 

elements of differentiation and 

similarity of the successive laws, the 

purpose being that the analysis is 

useful in the judicial practice in the 

more complex activity of identifying 

and applying the more favorable 

criminal law. 

The incrimination of this fact 
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cu necesitatea modificării și completării 

dispozițiilor art. 334 alin. (3) C. pen., 

actuala reglementare fiind în opinia 

noastră deficitară. 

De lege ferenda am propus și 

continuăm să susținem necesitatea 

modificării textului de incriminare în 

sensul sancționării faptei numai în 

condițiile în care tractarea unei remorci 

neînmatriculate sau neînregistrate ori cu 

număr fals de înmatriculare se realizează 

pe un drum public. 

Într-o concluzie generală apreciem 

utilitatea incriminării faptelor descrise, 

precum și modificările preconizate, 

apreciind că aceasta poate contribui la 

creșterea gradului de siguranță în traficul 

rutier pe teritoriul României.  
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Rezumat: În prezenta lucrare am 

procedat la examinarea infracțiunii de 

conducere a unui vehicul sub influența 

alcoolului sau a altor substanțe, prin prisma 

modificărilor preconizate. În cadrul 

examinării am avut în vedere diferențele 

existente între redactarea inițială și 

modificările preconizate, cu evidențierea 

unor aspecte pozitive. Am avut în vedere și 

examinarea unor aspecte recente care se 

referă la aplicarea legii penale mai 

favorabile, având desigur în atenție, în 

primul rând diferențele existente în 

conținuturile juridice ale infracțiunii. 

Elementele de noutate constau în 

examinarea realizată prin prisma unor 

modificări promovate recent. Lucrarea 

poate fi utilă studenților facultăților de 

drept, precum și practicienilor în domeniu. 
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Infracţiunea de conducere a unui 

vehicul sub influenţa alcoolului sau a 

altor substanţe, face parte din grupa 

 

Driving a Vehicle under the 

Influence of Alcohol or  

other Substances. Proposed 

Amendments 

 

 

Ioana RUSU Ph.D 

„Dimitrie Cantemir” Christian 

University of Bucharest, 

Bucharest, Romania 
oanarusu_86@yahoo.com 

 

 

Abstract: In the present paper we have 

examined the offense of driving a vehicle 

under the influence of alcohol or other 

substances in the light of the expected 

changes. Within the examination we have 

considered the differences between the 

initial drafting and the expected changes, 

with some positive aspects. We have also 

considered the examination of some 

recent issues that relate to the application 

of more favorable criminal law, focusing 

of course, first of all on the differences in 

the legal content of the offense. The 

novelty elements consist of the 

examination conducted in the light of 

recently promoted changes. The paper 

may be useful to students of law faculties, 

as well as to practitioners in the field. 

 

 

Keywords: offense; more favorable 
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1. Introduction 

 

The offense of driving a vehicle 

under the influence of alcohol or other 

substances is part of the group of 
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infracţiunilor contra siguranţei circulaţiei 

pe drumurile publice, fiind menționată în 

art. 336 din Codul penal. 

Infracțiunea prevăzută la alin. (1) 

constă în fapta unei persoane care are o 

îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l 

alcool pur în sânge, de a conduce pe 

drumurile publice un vehicul cu motor de 

propulsie sau cu tracțiune animală. 

În cazul alin. (2) infracțiunea constă 

în fapta unei persoane care se află sub 

influența unor substanțe psihoactive, de a 

conduce pe drumurile publice un vehicul 

cu motor de propulsie sau tracțiune 

animală. 

Aceeaşi faptă este considerată mai 

gravă, fiind sancţionată ca atare, atunci 

când persoana în cauză [menționată la 

alin. (1) sau (2)],  efectuează transport 

public de persoane, transport de substanţe 

sau produse periculoase ori se află în 

procesul de instruire practică a unor 

persoane pentru obţinerea permisului de 

conducere sau în timpul desfăşurării 

probelor practice ale examenului pentru 

obţinerea permisului de conducere. 

Incriminarea acestei fapte este 

determinată de efectul nociv al alcoolului 

consumat peste o anumită limită sau a 

altor substanţe psihoactive, care produc, 

de regulă, tulburări în atitudinea şi 

comportamentul conducătorului auto şi 

care generează implicit o diminuare a 

capacităţii de a manevra vehiculul 

condus pe drumurile publice în condiţii 

de siguranţă pentru toţi participanţii la 

trafic [3]. 

Este cunoscut faptul că de fiecare 

dată, consumarea unor cantităţi mari de 

alcool (peste limita legală), determină 

producerea în organismul consumatorului 

offenses against traffic safety on 

public roads, as mentioned in art. 336 

of the Criminal Code. 

The offense provided in paragraph 

(1) is the deed of a person who has an 

alcohol content of exhaled air more 

than 0.80 g/l of pure alcohol into the 

blood stream, to drive a propulsion or 

animal traction vehicle on public 

roads. 

In the case of par. (2) the offense 

consists in the act of a person who is 

under the influence of psychoactive 

substances, driving on a public road a 

motor vehicle with propulsion or 

animal traction. 

The same act is considered more 

serious and is sanctioned as such, 

when the person concerned (referred 

to in par. (1) or (2), conducts public 

transport of persons, transport of 

dangerous substances or products, or 

is in the process of practical training 

of persons to obtain a driving license 

or during practical examinations for 

obtaining a driving license. 

The incrimination of this act is 

caused by the harmful effect of 

alcohol consumed above a certain 

limit or other psychoactive 

substances, which usually cause 

disturbances in the attitude and 

behavior of the driver and which 

implicitly reduces the ability to 

maneuver the vehicle driven on public 

roads for the safety for all road users 

[3]. 

It is known that the consumption of 

large quantities of alcohol (above the 

legal limit) causes the production of 

some pathological phenomena such as 
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a unor fenomene patologice precum, 

confuzie mintală, lipsă de coordonare a 

mişcărilor, tulburări senzoriale, vizuale şi 

auditive, fenomene care diminuează 

simţitor puterea de discernământ, 

capacitatea de concentrare şi atenţia 

conducătorului auto în trafic, alterează 

reflexele, timpul de reacţie, capacitatea 

de apreciere a distanţelor sau a vitezei cu 

care se deplasează vehiculul care circulă 

din sens invers etc., aspecte care pot 

cauza pentru conducătorul auto ce 

conduce un vehicul pe un drum public, 

consecinţe imediate, cum ar fi provocarea 

unui accident grav de circulaţie ce poate 

avea ca urmare decesul sau vătămarea 

gravă a integrităţii corporale ale unor 

persoane sau pagube materiale 

importante [1]. 

Atât din denumirea marginală, cât şi 

din conţinutul infracţiunii, rezultă că, spre 

deosebire de legea veche, legiuitorul 

noului Cod penal a extins sfera incidenței 

legii de la  vehicule pentru care legea 

prevede obligativitatea deținerii 

permisului de conducere la, vehicule cu 

motor de propulsie sau cu tracțiune 

animală. 

 

2. Noul Cod penal în raport cu 

legea anterioară 

 

Așa cum am menționat și anterior, 

infracţiunea de conducere a unui vehicul 

sub influenţa alcoolului sau a altor 

substanţe, este prevăzută în art. 336 din 

Codul penal, neavând corespondent în 

Codul penal de la 1969. Aceasta era 

prevăzută și în art. 336 C. pen., în 

redactarea sa inițială (de la 01.02.2014),  

fiind preluată din O.U.G. nr. 195/2002, 

mental confusion, lack of 

coordination of movements, sensory, 

visual and auditory disorders, 

phenomena which significantly 

diminishes the driving power, the 

concentration and the driver's 

attention in traffic, alters the reflexes, 

the reaction time, the ability to 

estimate the distances or the speed at 

which the vehicle is traveling from 

the opposite direction, etc., which 

may cause the driver, who is driving a 

vehicle on a public road, immediate 

consequences such as causing a 

serious traffic accident that may result 

in the death of or serious injury to the 

bodily integrity of persons or material 

damage [1]. 

Both from the marginal name and 

the content of the offence, it results 

that, unlike the old law, the legislator 

of the new Criminal Code extended 

the scope of the law incidence from 

the vehicles for which the law 

provides the obligation to hold the 

driving license, in propulsion or 

animal traction motor vehicles. 

 

2. The New Criminal Code in 

Relation to the Previous Law 

 

As mentioned previously, the 

offense of driving a vehicle under the 

influence of alcohol or other 

substances is provided in art. 336 of 

the Criminal Code, having no 

correspondence in the Criminal Code 

of 1969. This was also provided in 

art. 336 Criminal Code, in its original 

wording (from 01.02.2014), being 

taken over from G.E.O. no. 195/2002, 
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republicată, unde era prevăzută în 

dispozițiile art. 87 într-o redactare asemă-

nătoare, fără însă a avea o denumire 

marginală. 

Așa cum rezultă și din examinarea 

conținuturilor legale ale celor trei texte de 

incriminate (luând în calcul și 

modificările preconizate), infracțiunea în 

cauză, în conținutul său juridic, în decurs 

de 4 ani, a suferit numeroase modificări, 

care s-au concretizat efectiv în 

promovarea unei noi incriminări și 

ulterior revenirea la veche incriminare și 

chiar completarea acesteia prin 

sancționarea conducătorului unui vehicul 

cu tracțiune animală. 

Având în vedere această situație, 

unică în legislația română, în ceea ce 

privește modul în care s-a realizat 

incriminarea succesivă a faptelor de 

conducere a unui vehicul sub influența 

alcoolului sau a altor substanțe, vom 

proceda la examinarea comparativă a 

textelor, după cum urmează: mai întâi 

examinarea dispozițiilor preconizate a 

intra în vigoare în raport cu cele existente 

în conținutul art. 336 C. pen., din 

redactarea sa inițială, după care, vom 

proceda la examinarea comparativă a 

dispozițiilor cuprinse în art. 336 C. pen., 

în redactarea sa inițială cu cele ale art. 87 

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

Examinarea prezintă o importanță 

deosebită din perspectiva identificării și 

aplicării legii penale mai favorabile. 

Dacă ne referim la dispozițiile art. 336 

alin. (1) C. pen., potrivit modificărilor 

preconizate,  observăm că legiuitorul a 

procedat la lărgirea sferei subiecților 

activi, incriminând fapta unei persoane 

care conduce pe drumurile publice un 

republished, where it was stipulated in 

the provisions of art. 87 in a similar 

wording, but without a marginal title. 

As it results from the examination 

of the legal content of the three 

incriminated texts (taking into 

account the planned changes), the 

offense in question, in its legal 

content, within four years, has 

undergone numerous modifications, 

which have actually materialized in 

promoting further new incriminations 

and then returning to the old 

incrimination and even completing it 

by sanctioning the driver of a vehicle 

with animal traction. 

In view of this situation, unique in 

the Romanian legislation, in terms of 

the way it was achieved the 

successive incrimination of the 

driving acts of a vehicle under the 

influence of alcohol or other 

substances, we will proceed to the 

comparative examination of the texts 

as follows: first consideration of the 

provisions envisaged to enter into 

force in relation to those existing in 

the content of art. 336 Criminal Code, 

from its original wording, after which 

we shall proceed to the comparative 

examination of the provisions of art. 

336 Criminal Code, in its original 

wording with those of art. 87 from 

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

The examination is of particular 

importance in terms of identifying and 

enforcing more favorable criminal 

law. 

If we refer to the provisions of art. 

336, par. (1) Criminal Code, 

according to the proposed changes, 
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vehicul cu motor de propulsie sau cu 

tracțiune animală;  în incriminarea 

precedentă era sancționată conducerea pe 

drumurile publice a unui vehicul pentru 

care legea prevede obligativitatea 

deținerii permisului de conducere. 

O altă deosebire constă sancționarea 

consumării infracțiunii la momentul 

identificării în trafic, și nu la momentul 

prelevării mostrelor biologice cum era 

prevăzut în reglementarea anterioară.  

Ca elemente de identitate între cele 

două reglementări reținem, nivelul 

alcoolemiei (care a rămas la 0,80 g/l 

alcool pur în sânge) și limitele de 

pedeapsă (închisoarea de la unu la 5 ani 

sau amendă). 

În ceea ce privește alin. (2) al art. 336 

C. pen., precizăm că deosebirea față de 

reglementarea precedentă constă în 

lărgirea sferei subiecților activi, care, de 

această dată include, conducătorii unor 

vehicule cu motor de propulsie sau 

tracțiune animală. Precizăm că textul 

precedent stipula sancționarea persoanei 

care, aflată sub influența unor substanțe 

psihoactive conducea pe drumurile 

publice un vehicul pentru care legea 

prevedea obligativitatea deținerii 

permisului de conducere. 

Ca elemente de asemănare reținem 

folosirea în ambele texte a sintagmei 

„substanțe psihoactive”. 

Dispozițiile alin. (3) al art. 336 C. 

pen., sunt identice cu cele ale alin. (3) din 

art. 335 C. pen., în redactarea sa inițială. 

Dacă ne raportăm la dispozițiile art. 

336 C. pen., din redactarea sa inițială, cu 

trimitere la art. 87 din O.U.G. nr. 

195/2002, republicată (de unde este 

preluat textul), observăm că în noua lege 

we observe that the legislator 

extended the sphere of active subjects, 

incriminating the act of a person 

driving a public motor vehicle with 

propulsion or animal traction; in the 

previous incrimination it was 

sanctioned the driving of a vehicle on 

the public roads, for which the law 

provides for the compulsory 

possession of the driving license. 

Another distinction is the 

sanctioning of consumed offense at 

the time of identification in traffic, 

and not at the time of collecting the 

biological samples as provided for in 

the previous regulation. 

As the elements of identity 

between the two regulations we 

mention the level of alcoholism 

(which remained at 0.80 g / l of pure 

alcohol into the blood stream) and the 

limits of punishment (prison from one 

to five years or fine). 

As for par. (2) of art. 336 Criminal 

Code, we note that the difference 

from the previous regulation is the 

widening of the sphere of active 

subjects, which, this time, includes 

the drivers of motor vehicles for 

propulsion or animal traction. We 

should mention that the previous text 

stipulated the sanctioning of a person 

who, under the influence of 

psychoactive substances, was driving 

a vehicle on the public roads for 

which the law provided for the 

compulsoriness of driving license. 

As elements of resemblance we 

mention the use in both texts of the 

phrase “psychoactive substances”. 

The provisions of paragraph (3) of 
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infracțiunea are o denumire marginală, 

respectiv,  „Conducerea unui vehicul sub 

influenţa alcoolului sau a altor 

substanţe”, denumire care nu apare în 

textul legii vechi. 

Infracțiunea prevăzută în art. 336 alin. 

(1) C. pen., era prevăzută în dispozițiile 

alin. (1) al art. 87 din legea anterioară.  

Între cele două incriminări există 

unele elemente de diferențiere, printre 

care menționăm renunțarea la termenii de 

autovehicul și tramvai și înlocuirea 

acestora în noua lege cu termenul 

vehicul.   

Apreciem că termenul de vehicul a 

cărui interpretare legală se regăsește în 

dispozițiile art. 6 pct. 35 este bine venit. 

Altă deosebire dintre cele două texte, 

privește regimul sancționator care în 

noua lege include și pedeapsa alternativă 

a amenzii.  

De asemenea, în redactarea inițială a 

fost introdusă sintagma „pentru care 

legea prevede obligativitatea deținerii 

permisului de conducere”, care vine într-

o completare logică a textului.  

Nu în ultimul rând, precizăm că în 

redactarea inițială a fost modificat 

momentul consumării infracțiunii, care se 

identifică cu momentul prelevării 

mostrelor biologice, nu cu momentul 

identificării în trafic. 

Ca elemente de asemănare reținem 

consecvența legiuitorului în incriminarea 

acestei fapte de pericol, precum și 

păstrarea limitelor minime și maxime ale 

pedepsei cu închisoarea. 

Infracțiunea prevăzută în alin. (2) al 

art. 336 C. pen., era prevăzută și în 

dispozițiile art. 87 alin. (2) din O.U.G. nr. 

195/2002 republicată într-o formulare 

art. 336 Criminal Code are identical to 

those of par. (3) of art. 335 Criminal 

Code, in its original wording. 

If we refer to the provisions of art. 

336 Criminal Code from its original 

wording, with reference to art. 87 

from G.E.O. no. 195/2002, 

republished (from where the text is 

taken), we notice that in the new law 

the offense has a marginal name, 

namely, “Driving a vehicle under the 

influence of alcohol or other 

substances”, a name that does not 

appear in the text of the old law. 

The offense provided in art. 336 

par. (1) Criminal Code was provided 

in the provisions of par. (1) of art. 87 

of the previous law. 

Between the two incriminations 

there are some elements of 

differentiation, among which we 

mention the renunciation of the terms 

of the motor vehicle and the tram and 

their replacement in the new law with 

the term vehicle. 

We consider that the term of a 

vehicle whose legal interpretation is 

found in the provisions of art. 6 point 

35 is a very good initiative. 

Another difference between the 

two texts concerns the sanctioning 

regime, which in the new law also 

includes the alternative punishment of 

the fine. 

Also, in the original wording, the 

phrase “for which the law provides for 

the obligation to hold a driving 

license” has been introduced, which 

comes as a logical addition to the text. 

Last but not least, we mention that 

the initial drafting has modified the 
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asemănătoare. 

Astfel, în redactarea inițială  este 

înlocuită sintagma „substanțe ori 

produse stupefiante sau medicamente cu 

efecte similare acestora” cu sintagma 

„substanțe psihoactive”. 

De asemenea, legiuitorul noului Cod 

penal a înlocuit sintagma „autovehicul 

sau tramvai” prevăzută în legea 

anterioară cu termenul „vehicul” și a 

introdus sintagma „care conduce un 

vehicul pentru care legea prevede 

obligativitatea deținerii permisului de 

conducere”. 

Ca elemente de asemănare reținem 

preocuparea consecvența legiuitorului 

pentru sancționarea persoanelor care 

conduc vehicule pe drumurile publice 

sub influența altor substanțe nocive, 

decât alcoolul, precum și mențiunea 

sancțiunilor prevăzute în alin. (1) al art. 

336 C. pen., cu trimitere directă la 

acestea. 

Infracțiunea prevăzută în art. 336 alin. 

(3) C. pen., a fost preluată din O.U.G. nr. 

195/2002, republicată, unde era 

prevăzută în dispozițiile art. 87 alin. (4). 

Examenul comparativ evidențiază 

existența unor elemente perfecte de 

identitate, atât în ceea ce privește 

conținutul juridic al infracțiunii, cât și în 

ceea ce privește limitele minime și 

maxime ale pedepselor. 

Precizăm că infracţiunea prevăzută în 

alin. (5) al art. 87 din O.U.G. nr. 

195/2002, republicată, nu mai este 

menţionată în conţinutul art. 336 C. pen., 

ci într-o incriminare distinctă  în art. 337 

C. pen., cu o  denumire marginală 

specifică. 

 

moment of the consumed offense, 

which is identified with the moment 

of collecting biological samples, not 

with the moment of identification in 

traffic. 

As elements of resemblance, we 

retain the legislator's consistency in 

incriminating this act of danger, as 

well as keeping the minimum and 

maximum limits of imprisonment. 

The offense provided in par. (2) of 

art. 336 Criminal Code was also 

provided in the provisions of art. 87, 

par. (2) from G.E.O. no. 195/2002 

republished in a similar wording. 

Thus, in the original wording, the 

phrase “narcotic substances or 

products or medicinal products with 

similar effects” is replaced by the 

phrase “psychoactive substances”. 

Also, the legislator of the new 

Criminal Code has replaced the 

phrase “vehicle or tram” in the 

previous law with the term “vehicle” 

and introduced the phrase “driving a 

vehicle for which the law provides the 

requirement of holding a driving 

license.” 

As elements of resemblance, we 

mention the constant concern of the 

legislator for sanctioning people 

driving on public roads under the 

influence of harmful substances other 

than alcohol, as well as mentioning 

the sanctions provided in paragraph 

(1) of art. 336 Criminal Code, with 

direct reference to them. 

The offense provided in art. 336, 

par. (3) Criminal Code, taken from 

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

where it was stipulated in the 
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3. Aplicarea legii penale mai 

favorabile 

 

Situația tranzitorie în care ne aflăm 

vizează trei perioade (de comitere a 

faptei), delimitate în timp, respectiv 

perioada de până la 01.02.2014, în care 

erau în vigoare dispozițiile art. 87 din 

O.U.G. nr. 195/2002, republicată, 

perioada cuprinsă între 01.02.2014 și data 

intrării în vigoare a modificărilor 

preconizate, în care s-a aflat în vigoare 

dispozițiile art. 336 alin. (1) C. pen. și 

perioada de după modificările 

preconizate. 

În acest context, problema 

fundamentală care se ridică este aceea a 

modului în care interpretarea sintagmei 

„la momentul prelevării mostrelor 

biologice” poate determina aplicarea 

legii penale mai favorabile sau nu. 

Pornind de la cele trei incriminări 

intervenite succesiv, într-o perioadă 

scurtă de timp, vom încerca să 

identificăm incidența art. 5 C. pen., cu 

trimitere directă la fiecare din cele trei 

situații. 

Astfel, vom avea trei situații distincte, 

respectiv: 

- fapta este comisă înainte de intrarea 

în vigoare a noului Cod penal, este 

judecată definitiv după data de 

01.02.2014, dar înainte de data intrării în 

vigoare a modificărilor preconizate; 

- fapta este comisă înainte de intrarea 

în vigoare a noului Cod penal, este 

judecată definitiv după data intrării în 

vigoare a modificărilor preconizate; 

- fapta este comisă după de intrarea în 

vigoare a noului Cod penal, este judecată 

provisions of art. 87 par. (4). 

The comparative examination 

reveals the existence of perfect 

elements of identity, both in terms of 

the legal content of the offense and as 

regards the minimum and maximum 

limits of punishments. 

We should mention that the offense 

provided in paragraph (5) of art. 87 

from G.E.O. no. 195/2002, 

republished, is no longer mentioned in 

the content of art. 336 Criminal Code, 

but in a distinct incrimination in art. 

337 Criminal Code, with a specific 

marginal title. 

 

3. Applying the More Favorable 

Criminal Law 

 

The transitional situation, in which 

we are, refers to three periods (of 

committing the deed), delimited over 

time, namely the period up to 

01.02.2014, in which the provisions 

of art. 87 from G.E.O. no. 195/2002, 

republished, the period between 

01.02.2014 and the date of entry into 

force of the proposed amendments, in 

which the provisions of art. 336 par. 

(1) Criminal Code were in force, and 

the period after the expected changes. 

In this context, the fundamental 

problem that arises is the way in 

which the interpretation of the phrase 

“at the time of collecting biological 

samples” can determine the 

application of the more favorable 

criminal law or not. 

Starting from the three 

incriminations that occurred 

successively, in a short period of time, 
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definitiv după data intrării în vigoare a 

modificărilor preconizate. 

Pentru a evidenția posibilitățile de 

aplicare a legii penale mai favorabile, 

vom examina distinct fiecare din cele trei 

situații identificate. 

3.1. Fapta este comisă înainte de 

intrarea în vigoare a noului Cod penal 

și este judecată definitiv după data de 

01.02.2014, dar înainte de data intrării 

în vigoare a ultimelor modificări 

propuse. În această împrejurare, potrivit 

legii vechi subiectului activ i s-au recoltat 

două mostre biologice, iar potrivit legii 

noi era necesar a se recolta o singură 

mostră biologică. 

În ceea ce privește momentul ce este 

luat în calcul pentru comiterea 

infracțiunii, în legea veche se identifică 

cu momentul identificării în trafic, iar în 

legea nouă momentul comiterii faptei se 

identifică cu momentul prelevării 

mostrelor biologice. 

Pe de altă parte, potrivit Deciziei nr. 

3/2014 pronunțate de către Completul 

pentru dezlegarea unor chestiuni de drept 

în materie penală, „În aplicarea art. 336 

alin. (1) din Codul penal, în ipoteza unei 

duble prelevări de mostre biologice, 

rezultatul alcoolemiei cu relevanță 

penală este cel dat de prima prelevare” 

[4]. 

Într-o asemenea ipoteză apreciem că 

legea penală mai favorabilă va fi 

identificată în raport cu valoarea cea mai 

mică a alcoolemiei stabilită prin calculul 

retroactiv și calculul nivelului acesteia la 

momentul prelevării mostrelor biologice, 

avându-se însă în vedere și criteriile 

generale de individualizare a sancțiunii 

de drept penal prevăzute în cele două 

we will try to identify the incidence of 

art. 5 Criminal Code, with a direct 

reference to each of the three 

situations. 

Thus, we will have three distinct 

situations, namely: 

- the act is committed before the 

entry into force of the new Criminal 

Code, it is finally judged after 

01.02.2014, but before the date of 

entry into force of the proposed 

amendments; 

- the act is committed before the 

entry into force of the new Criminal 

Code, it is finally judged after the date 

of entry into force of the proposed 

amendments; 

- the act is committed after the 

entry into force of the new Criminal 

Code, it is finally judged after the date 

of entry into force of the proposed 

amendments. 

In order to highlight the 

possibilities of applying more 

favorable criminal law, we will 

examine each of the three identified 

situations distinctly. 

3.1. The act is committed before 

the entry into force of the new 

Criminal Code and is finally judged 

after 01.02.2014, but before the date 

of entry into force of the last 

proposed amendments. Under this 

circumstance, according to the old 

law, two biological samples should be 

collected, and according to the new 

law it is necessary to collect a single 

biological sample. 

As far as the moment is taken into 

account for committing the offense, 

the old law is identified with the 
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legi.  

În asemenea situații, apreciem că în 

urma analizei împrejurărilor concrete ale 

comiterii faptei, a criteriilor generale de 

individualizare precum și a nivelului 

alcoolemiei din sânge la momentul 

incidenței legii penale, apreciem că legea 

penală mai favorabilă poate fi atât legea 

nouă, cât și legea veche. 

Legea nouă va fi mai favorabilă de 

fiecare dată în care instanța va constata 

incidența dispozițiilor art. 80 și urm., sau 

83 și urm. C. pen.  

3.2. Fapta este comisă înainte de 

intrarea în vigoare a noului Cod penal 

și este judecată definitiv după intrarea 

în vigoare a Legii de modificare. 

Observăm că în această situație, avem în 

vedere faptul că textul art. 336 alin. (1) C. 

pen., a fost modificat de două ori. 

O primă modificare a survenit odată 

cu intrarea în vigoare a noului Cod penal, 

caz în care relevanța penală a alcoolemiei 

este dată de două momente distincte, 

respectiv: momentul recoltării mostrelor 

biologice (potrivit legii noi) și momentul 

identificării în trafic, valoarea 

alcoolemiei fiind stabilită prin calculul 

retroactiv al acesteia (potrivit legii vechi). 

A doua modificare constă în relevanța 

penală a nivelului alcoolemiei care, în 

legea anterioară se identifică de această 

dată cu momentul recoltării mostrelor 

biologice, iar în legea aflată în vigoare la 

momentul identificării în trafic care va fi 

stabilit prin calculul retroactiv al 

alcoolemiei din sângele conducătorului 

vehiculului. 

În concret, evoluția incriminării faptei 

prevăzute în art. 336 alin. (1) C. pen., 

relevă o revenire a legiuitorului la 

moment of identification in traffic, 

and in the new law the moment of 

committing the act is identified with 

the moment of collecting the 

biological samples. 

On the other hand, according to 

Decision no. 3/2014 issued by the 

Criminal Law Enforcement Unit, “In 

applying art. 336 par. (1) of the 

Criminal Code, in the case of a double 

sampling of biological samples, the 

result of alcoholism with criminal 

relevance is the result of the first 

sampling” [4]. 

In such a case, we consider that the 

more favorable criminal law will be 

identified in relation to the lowest 

value of the alcohol determined by the 

retrospective calculation and the 

calculation of its level at the time of 

collecting the biological samples, but 

also the general criteria for the 

individualization of the criminal law 

sanction provided for in the two laws. 

In such situations, we appreciate 

that, after analyzing the actual 

circumstances of the act, the general 

criteria of individualization and the 

level of alcoholism in the blood 

stream at the time of the incidence of 

the criminal law, we appreciate that 

the more favorable criminal law can 

be both the new law and the old law. 

The new law will be more 

favorable whenever the court finds the 

incidence of the provisions of art. 80 

and following, or 83 and following of 

the Criminal Code. 

3.2. The act is committed before 

the entry into force of the new 

Criminal Code and is finally judged 
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conținutul juridic al vechii incriminări, 

respectiv incriminarea prevăzută în art. 

87 din O.U.G. nr. 192/2002, republicată, 

privind circulația pe drumurile publice, 

cu excepția pedepsei alternative cu 

amenda care în legea veche nu era 

prevăzută. 

Nu este exclus ca în procesul complex 

de individualizare a sancțiunii de drept 

penal, în raport cu împrejurările concrete 

ale comiterii faptei, să fie avute în vedere 

și aplicate dispozițiile art. 336 alin. (1) C. 

pen.  

Având în vedere cele două modificări 

succesive ale textului de incriminare, 

putem aprecia că legea penală mai 

favorabilă va fi identificată și aplicată de 

către instanță având în vedere cel mai 

scăzut nivel de alcoolemie din sânge, 

împrejurările concrete ale comiterii 

fiecărei fapte în parte, precum și criteriile 

generale de individualizare a sancțiunii 

de drept penal din cele trei legi (avem 

aici în vedere dispozițiile O.U.G. nr. 

195/2002, republicată, privind circulația 

pe drumurile publice, art. 336 alin. (1) C. 

pen., așa cum a fost prevăzut în varianta 

inițială a Legii nr. 286/2009 și 

dispozițiile art. 336 alin.(1) C. pen., așa 

cum a fost modificat. 

În ipoteza în care instanța se 

orientează spre aplicarea pedepsei cu 

amenda, legea penală mai favorabilă va fi 

legea în vigoare la momentul judecării 

definitive a cauzei, sau chiar dispozițiile 

art. 336 alin. (1) C. pen. (în modalitatea 

inițială a intrării în vigoare a noului Cod 

penal), ambele prevăzând pedeapsa cu 

amenda, în raport cu dispozițiile art. 87 

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

care nu prevăd posibilitatea aplicării unei 

after the entry into force of the 

modified Law. We note that in this 

situation, we should consider that the 

text of art. 336 par. (1) Criminal 

Code, was amended twice. 

A first change occurred with the 

entry into force of the new Criminal 

Code, in which case the criminal 

relevance of alcoholism is given by 

two distinct moments: the moment of 

collecting biological samples 

(according to the new law) and the 

moment of identification in traffic, the 

value of alcoholism being established 

by retrospectively calculation 

(according to the old law). 

The second amendment is the 

criminal relevance of the level of 

alcoholism, which in the previous law 

is identified at the time of the 

collection of the biological samples 

and in the law in force at the moment 

of identification in traffic which will 

be determined by the retrospective 

calculation of the alcohol in the blood 

stream of the driver of the vehicle. 

In particular, the evolution of the 

incrimination of the offense provided 

in art. 336 par. (1) Criminal Code, 

reveals a return of the legislator to the 

legal content of the old incrimination, 

namely the incrimination stipulated in 

art. 87 from G.E.O. no. 192/2002, 

republished, regarding the circulation 

on public roads, with the exception of 

the alternative punishment with a fine 

which was not provided in the old 

law. 

It is not excluded that in the 

complex process of individualizing 

the sanction of criminal law, in 
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asemenea sancțiuni. 

3.3. Fapta a fost comisă în perioada 

de activitate a dispozițiilor art. 336 alin. 

(1) C. pen., așa cum au fost prevăzute în 

Legea nr. 286/2009 privind Codul 

penal, după adoptarea Deciziei Curții 

Constituționale nr.732 din 16.12.2014 și 

este judecată definitiv în perioada de 

activitate a legii noi (avem în vedere 

modificările propuse). Vom observa că 

potrivit normelor legale în vigoare la data 

comiterii faptei, inculpatului i s-a 

prelevat o singură mostră biologică. Pe 

de altă parte, momentul incidenței legii 

penale (comiterii faptei), va fi considerat 

momentul prelevării acestei mostre 

biologică. 

În același timp, potrivit legii aflate în 

vigoare la momentul judecării cauzei, 

inculpatului trebuia să i se recolteze două 

mostre biologice, pentru a se putea 

realiza recalcularea alcoolemiei, 

recalculare prin care să se stabilească 

valoarea alcoolemiei la momentul 

comiterii faptei, moment care se 

identifică cu acela în care a fost 

identificat (oprit) în trafic. 

Așadar, instanța va trebuie să 

identifice legea mai favorabilă având în 

vedere cele arătate mai sus, sens în care 

va proceda la examinarea celor două legi 

care au fost adoptate succesiv, între 

momentul comiterii celor două 

infracțiuni și momentul judecării cauzei. 

Într-o primă ipoteză, apreciem că 

instanța, neavând posibilitatea practică de 

a stabili nivelul alcoolemiei la momentul 

comiterii faptei (prin recalcularea 

alcoolemiei), deoarece inculpatului nu i 

s-au prelevat două mostre biologice, va 

trebui să ia în calcul doar nivelul 

relation to the concrete circumstances 

of committing the deed, to take into 

consideration the provisions of art. 

336 par. (1) Criminal Code. 

Considering the two successive 

changes to the text of incrimination, 

we can assume that the more 

favorable criminal law will be 

identified and enforced by the court in 

view of the lowest level of alcohol 

into the blood stream, the concrete 

circumstances of committing each 

individual act, and the general criteria 

for the individualization of the 

sanction of criminal law in the three 

laws (here we are referring to the 

provisions of Government Emergency 

Ordinance No. 195/2002, republished, 

on public roads, Article 336 

paragraph (1) of the Criminal Code, 

as it was provided in the initial 

version of Law No. 286/2009 and the 

provisions of Article 336 paragraph 

(1) of the Criminal Code, as 

amended). 

If the court is guided by the penalty 

with the fine, the more favorable 

criminal law will be the law in force 

at the time of the final hearing of the 

case, or even the provisions of art. 

336 par. (1) Criminal Code (in the 

initial way of entry into force of the 

new Criminal Code), both of which 

provided for the fine with respect to 

the provisions of art. 87 from G.E.O. 

no. 195/2002, republished, which do 

not provide for the possibility of 

applying such a sanction. 

3.3. The act was committed during 

the activity period of the provisions 

of art. 336 par. (1) Criminal Code, as 
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alcoolemiei stabilit la momentul 

prelevării mostrelor biologice, sau, după 

caz, nivelul alcoolemiei recalculat, 

situație  în care va condamna inculpatul 

pentru comiterea acestei infracțiuni sau 

va aplica dispozițiile art. 80 și urm. sau 

83 și urm. din Codul penal. 

În a doua ipoteză, apreciem că este 

posibil ca instanța  să pronunțe achitarea 

inculpatului, pentru comiterea infracțiunii 

de conducerea unui vehicul sub influența 

alcoolului sau a altor substanțe, motivat 

de faptul că nu s-a putut stabili nivelul 

alcoolemiei din sângele inculpatului la 

momentul comiterii faptei, respectiv a 

identificării (opririi) în trafic.   

În ipoteza în care fapta este comisă 

după intrarea în vigoare a modificărilor 

preconizate, nu se vor identifica 

asemenea probleme, deoarece se va 

aplica legea în vigoare. 

Pentru toate cele trei situații, în 

ipoteza în care instanța se orientează spre 

aplicarea dispozițiilor art. 80 și urm. C. 

pen., sau ale art. 83 și urm. C. pen., legea 

penală mai favorabilă va fi de fiecare 

dată legea aflată în vigoare, după data de 

01.02.2014. 

În practica judiciară pot exista situații 

în care datorită perioadei mari de timp ce 

s-a scurs de la momentul identificării 

conducătorului auto în trafic și momentul 

prelevării mostrelor biologice, 

concentrația de alcool în sânge să nu mai 

indice valoarea reală de la momentul 

identificării în trafic. 

Foarte important de reținut și 

interpretat este faptul că între momentul 

declarării textului de la art. 336 alin. (1) 

C. pen., ca fiind neconstituțional, potrivit 

decizie Curții Constituționale nr. 732 din 

provided by Law no. 286/2009 on the 

Criminal Code, after the adoption of 

the Constitutional Court Decision 

no. 732 of 16.12.2014 and is finally 

judged during the new law period 

(we consider the proposed 

amendments). We will notice that 

according to the legal norms in force 

at the time of the act, a single 

biological sample was collected from 

the defendant. On the other hand, the 

moment of the incidence of the 

criminal law (committing the deed) 

will be considered the moment of 

collecting this biological sample. 

At the same time, according to the 

law in force at the time of the trial, 

two biological samples were collected 

from the defendant, in order to make 

the recalculation of alcohol, 

recalculation by which to determine 

the alcoholic value at the moment of 

committing the act, which is 

identified with the one in which the 

vehicle was identified (stopped in 

traffic). 

Therefore, the court will have to 

identify the more favorable law in 

view of the above, in which case it 

will proceed to the examination of the 

two successive laws between the time 

when the two crimes were committed 

and the time of trial. 

In a first hypothesis, we appreciate 

that the court, not having the practical 

possibility of determining the level of 

alcohol at the time of committing the 

offense (by recalculation of 

alcoholism), because there were not 

collected two biological samples from 

the defendant, we will only have to 
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16 decembrie 2014 și momentul adoptării 

legii de modificare a acestor dispoziții în 

sensul stabilit de instanța de contencios 

constituțional a trecut o anumită perioadă 

de timp, în care autoritățile judiciare au 

fost obligate să aplice dispozițiile legii în 

ipoteza identificării în trafic a 

conducătorilor de vehicul aflați sub 

influența băuturilor alcoolice sau a altor 

substanțe. 

Având în vedere că între cele două 

momente a existat o perioadă de circa 4 

ani, se ridică în mod firesc două întrebări 

fundamentale, respectiv: 

1. Organele judiciare abilitate vor 

preleva o mostră de probe biologice așa 

cum prevedeau dispozițiile legii la 

momentul comiterii faptei, sau 

2. Organele judiciare abilitate (poliția 

rutieră) vor preleva două mostre 

biologice, cu posibilitatea calculării 

retroactive a alcoolemiei, așa cum lasă să 

se înțeleagă decizia instanței de 

contencios constituțional? 

Apreciem că a doua soluție este 

corectă, sens în care, chiar dacă 

legiuitorul nu a operat în textul legii 

modificările impuse de Curtea 

Constituțională, organele judiciare și 

instanța de judecată, în procesul de 

aplicare obligatorie a deciziei Curții 

Constituționale, vor trebuie să procedeze 

la prelevarea a două mostre biologice 

(așa cum se proceda înainte de intrarea în 

vigoare a noului Cod penal), urmând ca 

ulterior să se calculeze retroactiv nivelul 

alcoolemiei în sânge la momentul 

comiterii faptei, moment ce se identifică 

cu momentul identificării în trafic a 

conducătorului vehiculului ce se afla sub 

influența alcoolului sau a altor substanțe. 

take into account the level of 

alcoholism established at the time of 

collecting the biological samples, or, 

as the case may be, the level of 

recalculated alcoholism, in which case 

he / she will condemn the defendant 

for committing the offense or apply 

the provisions of art. 80 et seq. or 83 

et seq. of the Criminal Code. 

In the second hypothesis, we 

appreciate that the court may decide 

to acquit the defendant for committing 

the offense of driving a vehicle under 

the influence of alcohol or other 

substances on the grounds that it was 

not possible to determine the alcohol 

level in the defendant's blood stream 

at the time of committing the offense, 

i.e. of being identified (stopped) in 

traffic. 

In the case where the act is 

committed after the proposed changes 

have entered into force, such 

problems will not be identified, 

because the law in force will apply. 

For all three cases, where the court 

is guided by the provisions of art. 80 

et seq. of the Criminal Code, or art. 83 

et seq. Criminal Code, the more 

favorable criminal law will be the law 

in force after the date 01.02.2014. 

In court practice, there may be 

situations where due to the long 

period of time elapsed since the 

driver's identification in traffic and 

the time when biological samples 

were collected, the blood alcohol 

concentration would no longer 

indicate the actual value at the time of 

identification in traffic. 

It is very important to note and 
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Orice încălcare a acestei proceduri va 

conduce la constatarea incidenței 

dispozițiilor art. 102 alin. (2) C. proc. 

pen., aspect ce va determina excluderea 

acestei probe, consecința directă fiind 

achitarea inculpatului. 

Astfel, în concret, potrivit dispozițiilor 

legii anterioare intrării în vigoare a noului 

Cod penal, de actualitate și la momentul 

actual, într-o cauză penală soluţionată de 

instanţă, rezultatele celor două probe de 

sânge au fost 0,70 g ‰ (ora 110) şi de 

0,50 g ‰ (ora 220). Pentru stabilirea cât 

mai exactă a alcoolemiei pentru ora la 

care s-a produs evenimentul rutier 

avându-se în vedere şi durata de timp 

mare între producerea acestuia şi 

recoltarea probelor biologice, s-a dispus 

efectuarea în cauză a unui raport de 

expertiză medico-legală, care a 

concluzionat că la ora 2200 inculpatul 

putea avea o alcoolemie în creştere de 

0,95 g ‰. Având în vedere aceste 

concluzii, inculpatul a fost condamnat 

pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute în 

art. 87 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002, 

republicată [5]. 

În situaţii tranzitorii, o asemenea 

rezolvare va trebui să aibă în vedere și 

cele menționate mai sus, cu precizarea că 

proba valabilă poate fi atât alcoolemia 

constatată la momentul prelevării 

mostrelor biologice, cât și alcoolemia 

constatată retroactiv. 

O altă situație concretă posibilă se 

referă la varianta în care, deşi fapta este 

incriminată de noua lege, chiar sub o altă 

denumire (este vorba de denumirea 

marginală a infracţiunii de la art. 336 C. 

pen., denumire care nu apare în legea 

anterioară), aceasta nu se consideră a fi 

interpret the fact that between the 

moment when the text from art. 336 

par. (1) Criminal Code, was declared 

unconstitutional, according to the 

decision of the Constitutional Court 

no. 732 of 16 December 2014 and the 

passing of a law amending these 

provisions in the sense established by 

the Constitutional Court, passed a 

certain period of time in which the 

judicial authorities were obliged to 

apply the provisions of the law in the 

case of vehicle drivers' under the 

influence of alcoholic beverages or 

other substances. 

Given that there was a period of 

about four years between the two 

moments, two fundamental questions 

naturally arise, namely: 

1. The competent judicial bodies 

will collect a biological sample as 

required by the law at the time of the 

committed offense, or 

2. Will the competent judicial 

authorities (road police) collect two 

biological samples, with the 

possibility of retrospective calculation 

of alcoholism, as the constitutional 

court decision allows? 

We appreciate that the second 

solution is correct, meaning that even 

if the legislator did not act in the text 

of the law the changes imposed by the 

Constitutional Court, the judicial 

bodies and the court, in the process of 

enforcement of the Constitutional 

Court decision, will have to proceed 

with collecting two biological 

samples (as it was before the new 

Criminal Code came into effect), and 

then the blood alcohol level at the 
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dezincriminată şi în conformitate cu 

dispoziţiile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 

187/2012 pentru punerea în aplicare a 

Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, 

persoana în cauză va răspunde penal. 

Ne vom afla în această situaţie în 

cazul în care la momentul prelevării 

mostrelor biologice concentraţia de 

alcool pur în sânge era de peste 0,80 g/l. 

În această situaţia instanţa va aplica 

dispoziţiile art. 5 C. pen., urmând a 

stabili şi ulterior aplica legea penală mai 

favorabilă. 

În cazul unei infracţiuni săvârşite în 

una dintre modalităţile simple prevăzute 

în art. 336 alin. (1) şi (2) C. pen., dacă 

instanţa se orientează pentru aplicarea 

amenzii, legea penală mai favorabilă va fi 

legea nouă. În cazul în care instanţa nu va 

avea în vedere aplicarea amenzii, ci o 

pedeapsă cu închisoarea, legea penală 

mai favorabilă, în funcţie de 

împrejurările concrete comiterii faptei, 

poate fi cea nouă sau legea anterioară. 

Astfel, atunci când instanţa va reţine una 

sau mai multe circumstanţe atenuante, 

legea mai favorabilă va fi legea veche, în 

timp ce atunci când se reţin circumstanţe 

agravante legea mai favorabilă va fi legea 

nouă. 

Oricum, important de reţinut este 

faptul că identificarea legii penale mai 

favorabile reprezintă un proces complex, 

instanţa fiind obligată să ţină seama de 

particularităţile specifice fiecărei cauze în 

parte. 

Aplicarea legii penale mai favorabile 

după judecarea definitivă a cauzei se va 

realiza în conformitate cu dispoziţiile art. 

6 C. pen., raportate la dispoziţiile Titlului 

I din Legea nr. 187/2012 pentru punerea 

time of the offense is retrospectively 

calculated, which is identified with 

the moment of identification of the 

driver of the vehicle in traffic under 

the influence of alcohol or other 

substances. 

Any breach of this procedure will 

lead to the finding of the incidence of 

the provisions of art. 102 par. (2) 

Criminal Procedure Code, which will 

lead to the exclusion of this evidence, 

the direct consequence being the 

acquittal of the defendant. 

Thus, according to the provisions 

of the law prior to the entry into force 

of the new Criminal Code, currently, 

in a criminal case settled by the court, 

the results of the two blood samples 

were 0.70 g ‰ (110 hours) and of 0.50 

g ‰ (220 o'clock). In order to 

ascertain as accurately as possible the 

alcoholic level of the time at which 

the event took place, taking into 

consideration the long time between 

its production and the collection of 

biological samples, it was ordered to 

carry out a report of medical forensic 

expertise, which concluded that by 

2200, the defendant could have an 

increase in alcoholism of 0.95 g ‰. In 

view of these conclusions, the 

defendant was convicted of 

committing the offense provided in 

art. 87 par. (1) from G.E.O. no. 

195/2002, republished [5]. 

In transient situations, such a 

solution should also take into account 

the above, stating that the valid proof 

can be both the alcohol content found 

at the time of collecting the biological 

samples and the alcohol found 
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în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind 

Codul penal. 

O ultimă problemă vizează modul în 

care vor fi influenţate hotărârile 

instanţelor de către unele decizii 

pronunţate în recursuri în interesul legii 

de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 

adoptate anterior intrării în vigoare a 

noului Cod penal, în situaţiile tranzitorii. 

Avem aici în vedere Decizia nr. 

I/2007 a Înaltei Curţi de Casaţie şi 

Justiţie, Secţiile Unite, prin care s-a 

stabilit că: 

1) Faptele de conducere pe drumurile 

publice a unui autovehicul sau tramvai de 

către o persoană având în sânge o 

îmbibaţie alcoolică ce depăşeşte limita 

legală şi de ucidere din culpă cu această 

ocazie a unei persoane constituie o 

singură infracţiune, complexă, de ucidere 

din culpă, prevăzută în art. 178 alin. (3) 

teza I C. pen. în vigoare, în care este 

absorbită infracţiunea prevăzută la art. 87 

alin. (1) din Ordonanţă. 

2) Uciderea unei persoane în aceleaşi 

împrejurări, comisă de către un 

conducător auto având o îmbibaţie 

alcoolică sub limita legală, dar care se 

află în stare de ebrietate constatată clinic 

sau prin orice alt mijloc de probă, 

constituie infracţiunea unică de ucidere 

din culpă, prevăzută de art. 178 alin. (3) 

teza a II-a C. pen. în vigoare. 

3) Uciderea unei persoane în aceleaşi 

împrejurări comisă de un conducător auto 

având o îmbibaţie alcoolică sub limita 

legală, dar căruia nu i s-a putut stabili, 

prin alt mijloc de probă, starea de 

ebrietate, constituie infracţiunea unică de 

ucidere din culpă, prevăzută în art. 178 

alin. (2) C. pen. [6]. 

retroactively. 

Another possible concrete situation 

refers to the variant in which, 

although the act is incriminated by the 

new law, even under another 

denomination (it is the marginal name 

of the offense under article 336 

Criminal Code, a name that does not 

appear in the previous law), it shall 

not be deemed to be disinclined and in 

accordance with the provisions of art. 

3 par. (2) of the Law no. 187/2012 for 

the implementation of Law no. 

286/2009 on the Criminal Code, the 

person concerned will be criminally 

liable. 

We will find ourselves in this 

situation where at the time of 

collecting the biological samples the 

level of pure alcohol in the blood 

stream was above 0.80 g / l. 

In this situation, the court will 

apply the provisions of art. 5 Criminal 

Code, and then establish and 

subsequently apply the more 

favorable criminal law. 

In the case of an offense 

committed in one of the simple ways 

provided in art. 336 par. (1) and (2) 

Criminal Code, if the court is guided 

by the application of the fine, the 

more favorable criminal law will be 

the new law. If the court does not 

consider applying the fine but a prison 

sentence, the more favorable criminal 

law, depending on the concrete 

circumstances of the act, may be the 

new one or the previous law. Thus, 

when the court will retain one or more 

attenuating circumstances, the more 

favorable law will be the old law, 
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Având în vedere dispoziţiile art. 336 

C. pen., raportate la cele de la art. 192 din 

acelaşi cod, din care a fost eliminată 

sintagma „stare de ebrietate” prevăzută 

numai în art. 178 alin. (3) C. pen. de la 

1969, considerăm că în situaţiile 

tranzitorii (când se constată că subiectul 

activ se afla în stare de ebrietate), decizia 

menţionată este inaplicabilă. 

Aceeaşi situaţie este valabilă şi în 

cazul infracţiunii complexe, deoarece 

noile dispoziţii prevăzute în art. 192 alin. 

(2) fraza a II-a C. pen., prevăd că atunci 

când încălcarea dispoziţiilor legale ori a 

măsurilor de prevedere constituie prin ea 

însăşi o infracţiune se aplică regulile 

privind concursul de infracţiuni. 

Deci, odată cu intrarea în vigoare a 

noului Cod penal, în cazul uciderii din 

culpă a unei persoane de către un vehicul 

care circulă pe drumurile publice condus 

de către o persoană ce are o îmbibaţie 

alcoolică la momentul comiterii faptei de 

peste 0.80 g/l alcool pur în sânge, se va 

reţine în sarcina subiectului activ 

comiterea infracţiunilor prevăzute în art. 

336 C. pen., în concurs cu infracţiunea 

prevăzută în art. 192 alin. (2) fraza a II-a  

C. pen.  

Prin Decizia nr. 26 din 12 octombrie 

2009 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 

Secţiile Unite, a decis că în interpretarea 

şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 184 

alin. (41) C. pen. şi art. 87 alin. (1) din 

O.U.G.  

nr. 195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice, republicată, se 

stabileşte că fapta conducătorului de 

autovehicul sau tramvai care a produs o 

vătămare corporală din culpă constituie, 

după cum urmează: 

while when aggravating 

circumstances are retained, the more 

favorable law will be the new law. 

However, it is important to note 

that the identification of more 

favorable criminal law is a complex 

process, the court having to take into 

account the specificities of each case. 

Applying the more favorable 

criminal law after the final hearing of 

the case will be carried out in 

accordance with the provisions of art. 

6 Criminal Code, reported to the 

provisions of Title I of Law no. 

187/2012 for the implementation of 

Law no. 286/2009 on the Criminal 

Code. 

A last issue concerns the way in 

which court decisions will be 

influenced by some decisions in 

appeals in the interest of the law by 

the High Court of Cassation and 

Justice, adopted before the entry into 

force of the new Criminal Code, in 

the transitory situations. 

We have here Decision No. I / 

2007 of the High Court of Cassation 

and Justice, United Sections, whereby 

it was established that: 

(1) The acts of driving a vehicle or 

a tram on a public road by a person 

having into the blood stream a level of 

alcohol that exceeds the legal limit 

and killing a person at fault on this 

occasion constitutes a single complex 

offense of murder at fault, provided in 

art. 178, par. (3) Thesis I Criminal 

Code in force, in which it is absorbed 

the offense provided in art. 87 par. (1) 

of the Ordinance. 

2) Killing a person in the same 
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1) În cazul în care conducătorul de 

autovehicul sau tramvai este concomitent 

atât în stare de ebrietate, cât şi cu 

îmbibaţie alcoolică peste limita legală, se 

va reţine concurs real între infracţiunea 

prevăzută la art. 184 alin. (41) C. pen. şi 

cea prevăzută la art. 87 alin. (1) din 

O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice, republicată. 

2) În cazul în care conducătorul de 

autovehicul sau tramvai se află în stare de 

ebrietate, fără însă a avea o îmbibaţie 

alcoolică peste limita legală, fapta sa 

constituie infracţiunea unică prevăzută în 

art. 184 alin. (41) C. pen. 

3) În cazul în care conducătorul de 

autovehicul sau tramvai nu se află în 

stare de ebrietate, dar are o îmbibaţie 

alcoolică peste limita legală, există o 

pluralitate de infracţiuni sub forma 

concursului real între infracţiunea 

prevăzută la art. 184 alin. (3) C. pen. şi 

art. 87 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 

sau art. 184 alin. (4) C. pen. şi art. 87 

alin. (1) din O.U.G. nr. 192/2002. 

Deoarece sintagma „stare de 

ebrietate” existentă în conţinutul 

incriminării din art. 184 alin. (41) C. pen. 

de la 1969, este eliminată din noul Cod 

penal, decizia anterioară era de 

actualitate, numai până la intrarea în 

vigoare a noului Cod penal [1]. 

În aplicarea deciziei Curții 

Constituționale, având în vedere și 

dispozițiile art. 196 alin. (5) C. pen., 

apreciem că în ipoteza comiterii unui 

accident de circulația care a avut ca 

urmare vătămarea corporală a unei 

persoane, conducătorul vehiculului 

implicat în accident cu vinovăție fiind 

sub influența alcoolului peste limita 

circumstances committed by a driver 

who has into the blood stream a level 

of alcohol that exceeds the legal limit, 

but who is found to be intoxicated by 

clinical evidence or by any other 

means of proof constitutes the single 

offense of killing at fault provided by 

art. 178 par. (3) and Thesis II of 

Criminal Code in force. 

3) Killing a person in the same 

circumstances committed by a driver 

who has into the blood stream a level 

of alcohol that exceeds the legal limit, 

but who has not been able to 

determine by other means the 

intoxication, constitutes the single 

offense of killing at default, provided 

by art. 178 par. (2) Criminal Code [6]. 

Considering the provisions of art. 

336 Criminal Code, related to those of 

art. 192 of the same code, from which 

the word “intoxication” has been 

deleted, provided only in art. 178 par. 

(3) Criminal Code of 1969, we 

consider that in the transitory 

situations (when the active subject is 

found to be intoxicated), that decision 

is inapplicable. 

The same thing applies to the 

complex offense, because the new 

provisions provided in art. 192, par. 

(2), second sentence of the Criminal 

Code, provide that where the violation 

of legal provisions or precautionary 

measures constitutes a crime itself, 

then the rules on the concurrence 

offense shall apply. 

So, with the entry into force of the 

new Criminal Code, in the case of 

killing at fault a person by a vehicle 

running on public roads, driven by a 
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admisă de lege (respectiv limita pentru 

care fapta este considerată contravenție), 

se va reține un concurs de infracțiuni, 

respectiv infracțiunile prevăzute în art. 

336 alin. (1) C. pen. și art. 196 alin. (1), 

(2) sau (4) C. pen.  

În ceea ce privește individualizarea 

pedepsei, în practica judiciară s-a decis 

că „Fapta de săvârșirea căreia este acuzat 

inculpatul prezintă o gravitate deosebit de 

ridicată având în vedere că valoarea 

alcoolemiei cu care acesta a fost depistat 

în trafic, de 1,75 g%0, este cu mult 

superioară față de limita legală de 0,80 g 

%0, dar și faptul că inculpatul a condus în 

aceste condiții un autoturism pe un drum 

public județean, pierzând controlul 

volanului și lovind un autoturism parcat 

regulamentar, acesta fiind proiectat la 

rândul său într-un stâlp de electricitate 

care a fost distrus. Așa fiind, deși 

inculpatul se află la primul impact cu 

legea penală și a recunoscut și regretat 

fapta comisă, se poate aprecia că 

gravitatea concretă ridicată a faptei 

comise face ca aplicarea unei pedepse cu 

amenda să nu fie suficientă pentru 

atingerea scopului preventiv educativ, 

fiind necesară aplicarea unei pedepse cu 

închisoarea” [7]. 

Într-o altă speță, prin sentința penală 

nr. 1040/2014 pronunțată de către 

Judecătoria Slatina în dosarul nr. 

9691/311/2014 inculpatul S.V., în 

temeiul dispozițiilor art. 336 alin. (1) C. 

pen., cu aplicarea art. 5 din același cod și 

art. 396 alin. (10) C. proc. pen.,  a fost 

condamnat la pedeapsa de 180 zile-

amendă cu aplicarea dispozițiilor art. 61 

alin. (4) lit. c) C. pen., pentru comiterea 

infracțiunii de conducere a unui vehicul 

person who has into the blood stream 

a level of alcohol that exceeds 0.80 g / 

l of alcohol into the blood stream, it 

will hold in the task of the active 

subject the commission of the 

offenses provided in art. 336 Criminal 

Code, in concurrence with the offense 

provided in art. 192 par. (2) second 

sentence Criminal Code. 

By Decision no. 26 of 12 October 

2009, the High Court of Cassation 

and Justice, United Sections, decided 

that in the interpretation and uniform 

application of the provisions of art. 

184 par. (41) Criminal Code and art. 

87 par. (1) from G.E.O. no. 195/2002 

on the circulation on public roads, 

republished, it is established that the 

deed of the driver of the motor vehicle 

or of the tram which has caused 

personal injury at fault is as follows: 

1) In the case where the driver of 

the motor vehicle or the tram is both 

drunk and has into the blood stream a 

level of alcohol that exceeds the legal 

limit, a real concurrence shall be kept 

between the offense provided in art. 

184 par. (41) Criminal Code and that 

provided in art. 87 par. (1) from 

G.E.O. no. 195/2002 on the 

circulation on public roads, 

republished. 

2) If the driver of the motor vehicle 

or the tram is drunk without having an 

alcoholic admixture above the legal 

limit, the act constitutes the single 

offense provided in art. 184, par. (41) 

Criminal Code. 

3) If the driver of the motor vehicle 

or the tram is not intoxicated but has 

an alcoholic admixture above the 
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sub influența alcoolului sau a altor 

substanțe. 

Împotriva acestei soluții inculpatul a 

declarat apel, solicitând aplicarea unei 

pedepse cu închisoarea, cu amânarea 

aplicării acesteia, potrivit dispozițiilor art. 

83 C. pen.  

Apelul a fost respins, curtea de apel 

apreciind că stabilirea unei pedepsei cu 

închisoarea, chiar în situația în care s-ar 

face aplicarea art. 83 C. pen. privind 

amânarea aplicării pedepsei, ar constitui, 

față de natura sancțiunii, o agravare a 

situației apelantului, în propria cale de 

atac, ceea ce ar înfrânge regula 

consacrată expres în dispozițiile art. 418 

alin. (1) C. proc. pen. 

În examinarea situației ce i s-ar crea 

apelantului inculpat, instanța nu poate 

avea în vedere considerații de ordin 

personal, cum ar fi perioada în care 

inculpatul ar fi lipsit de permis de 

conducere sau alte împrejurări 

asemănătoare, ci numai aspecte de ordin 

juridic, cum este, în speță, natura 

pedepsei pronunțate [8].  

Oricum, în situaţiile tranzitorii, 

exceptând fapta dezincriminată, instanţa 

va trebui să identifice, după care să aplice 

legea penală mai favorabilă, având în 

vedere împrejurările concrete ale 

săvârşirii fiecărei fapte în parte. 

 

Concluzii 

 

Incriminarea acestei fapte și operarea 

modificărilor din conținutul juridic al 

incriminării din redactarea sa inițială au 

fost determinată atât de unele opinii 

formulate în doctrina recentă, cât mai 

ales datorită intervenției Curții 

legal limit, there is a plurality of 

offenses in the form of the real 

concurrence between the offense 

provided in art. 184 par. (3) Criminal 

Code and art. 87 par. (1) from G.E.O. 

no. 195/2002 or art. 184 par. (4) 

Criminal Code and art. 87 par. (1) 

from G.E.O. no. 192/2002. 

Because the phrase “intoxication” 

existing in the incrimination content 

in art. 184 par. (41) Criminal Code 

from 1969, is removed from the new 

Criminal Code, the previous decision 

was current, only until the new 

Criminal Code came into force [1]. 

In applying the decision of the 

Constitutional Court, taking into 

account also the provisions of art. 196 

par. (5) Criminal Code, we consider 

that in the event of a traffic accident 

that resulted in a person's bodily 

injury, the driver of the vehicle 

involved in the guilty accident was 

under the influence of alcohol 

exceeding the limit allowed by the 

law (i.e. the limit for which the act is 

considered a contravention), it will be 

held a concurrence of offenses, 

namely the offenses stipulated in art. 

336 par. (1) Criminal Code and art. 

196 par. (1), (2) or (4) Criminal Code. 

Regarding the individualization of 

punishment, in judicial practice it was 

decided that “The act of committing 

the offense is particularly severe 

because the alcohol value with which 

the offender was found in traffic, of 

1,75 g%0, is far superior to the legal 

limit of 0.80 g% 0, but also the fact 

that the defendant has driven a car on 

a public road in these conditions, 
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Constituționale prin decizia nr. 732/2014.  

Textul de incriminare, așa cum va 

arăta după modificările preconizate, vor 

reprezintă o evoluție semnificativă în 

domeniu, putând fi apreciat ca fiind de 

absolută necesitate și ancorat în realitățile 

momentului. 

În cadrul prezentei examinări am 

accentuat diferențele existente între 

incriminările succesive ale acestei fapte, 

precum și problemele pe care le ridică 

activitatea complexă de aplicare a legii 

penale mai favorabile în situația 

tranzitorie în care ne aflăm.  
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losing control of the steering wheel 

and hitting a parked car, being 

projected in turn in a pylon of 

electricity which was destroyed. Thus, 

although the defendant is at the first 

impact with the criminal law and 

acknowledged and regretted the 

committed act, it can be appreciated 

that the high concrete gravity of the 

committed deed renders that the 

application of a penalty with a fine is 

not sufficient in order to achieve the 

preventive educational purpose, 

therefore it was necessary applying a 

prison sentence” [7]. 

In another case, by criminal 

sentence no. 1040/2014 pronounced 

by the Slatina Court in file no. 

9691/311/2014 the defendant S.V., 

pursuant to the provisions of art. 336 

par. (1) Criminal Code, with the 

application of art. 5 of the same code 

and art. 396 par. (10) Code of 

Criminal procedure, was sentenced to 

180 days-fine with the application of 

the provisions of art. 61 par. (4) letter 

c) Criminal Code for committing the 

offense of driving a vehicle under the 

influence of alcohol or other 

substances. 

Against this solution, the defendant 

appealed, requesting the application 

of a prison sentence, postponing its 

application, according to the 

provisions of art. 83 Criminal Code. 

The appeal was dismissed, the 

court of appeal considering that the 

imposition of a prison sentence, even 

in the situation of applying art. 83 of 

the Criminal Code on postponement 

of the punishment, would constitute, 
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 [7] C. Ap Galați, Secția penală și pentru 

cauze cu minori, decizia nr. 103 din 

29.01.2016, disponibilă pe scj.ro. 

[8] C. Ap. Craiova, Secția penală și pentru 

cauze cu minori, decizia nr. 345/2015, 

disponibilă pe revistaprolege.ro. 

 

 

 

 

 
 

in relation to the nature of the 

sanction, an aggravation of the 

situation of the defendant, in his own 

appeal, which would defeat the rule 

expressly established in the provisions 

of art. 418 par. (1) Code of Criminal 

Procedure. 

In examining the situation of the 

defendant, the court may not consider 

personal considerations such as the 

period in which the defendant would 

be deprived of a driving license or 

other similar circumstances, but only 

legal matters, such as, in the present 

case, the nature of the sentence to be 

passed [8]. 

However, in the transitory 

situations, except for the 

decriminalized act, the court will have 

to identify, after which to apply the 

more favorable criminal law, given 

the concrete circumstances of 

committing each individual act. 

 

Conclusions 

 

The incrimination of this act and 

the operation of the changes in the 

legal content of the incrimination in 

its initial drafting was determined by 

some opinions formulated in the 

recent doctrine, especially due to the 

intervention of the Constitutional 

Court through the decision no. 

732/2014. 

The incrimination text, as it will 

appear after the proposed changes, 

will represent a significant evolution 

in the field, being evaluated as to be 

absolutely necessary and anchored in 

the realities of the moment. 
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In this examination we have 

emphasized the differences between 

the successive crimes of this act and 

the problems of the more complex 

criminal law enforcement activity in 

the current transient situation. 
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Metodica cercetării traficului 

de fiinţe umane cu metoda de 

recrutare „Loverboy” 
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Motto:  

„Ai încredere în ea?  Da!  

Ai încredere în ea sau vrei să o vezi 

plecată?”  

„Da. Vreau să o văd plecată”  

(Replici din filmul Loverboy în regia lui 

Cătălin Mitulescu)  

 

 

Rezumat: Traficul de fiinţe umane nu 

este un fenomen izolat, specific ţării 

noastre, ci a căpătat caracter 

transfrontalier şi organizat. Dintre 

metodele de recrutare a victimelor, 

prezentul articol îşi propune să trateze cea 

mai perfidă metodă de recrutare şi anume, 

metoda „loverboy” sau „prin 

îndrăgostire”. Este singura metodă prin 

care traficanții recrutori, care reprezintă 

prima verigă a unei reţele de trafic de 

persoane, se folosesc de ataşamentul 

emoţional al unei femei pentru a o obliga 

sa se prostitueze şi a o aduce în stare de 

aservire totală. 

 

Cuvinte cheie: victimă; trafic de fiinţe 

umane; loverboy; exploatare; prostituţie. 

 

 

Introducere 

 

Studiile şi analizele instituţiilor cu 

atribuţii în domeniu şi practica 

 

Research method of human 

traffic with the „Loverboy” 

recruitment method 

 

 

Cornel MOTOTOLEA, Ph.D in 

Progress 
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mototolea_cornel@yahoo.com 

 

Motto: 

"Do you trust her? Yes! 

Do you trust her, or want to see her  

gone?" 

"Yes. I want to see her gone" 

(Remarks from Lover-boy movie, diected 

by Cătălin Mitulescu) 

 

 

Abstract: Trafficking in human beings is 

not an isolated phenomenon, specific to our 

country, but has acquired a cross-border 

and organized character. Among the 

methods of victim recruitment, this article 

proposes to treat the most sophisticated 

recruitment method, namely "loverboy" or 

"in love". It is the only method by which 

recruiting traffickers, who are the first link 

of a trafficking network, use the emotional 

attachment of a woman to compel her to 

prostitute and bring her into full 

suppression. 

 

 

 

Keywords: victim; trafficking in human 

beings; loverboy; mining; prostitution. 

 

 

Introduction 

 

Studies and analyzes of institutions 

with attributions in the field and 
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judiciară din ultimii ani, au dovedit că 

în recrutarea victimelor traficului de 

fiinţe umane este întâlnită, din ce în ce 

mai des, așa-numita metodă 

„Loverboy”, metodă de inducere în 

eroare, prin care traficanții selectează şi 

aleg viitoarele victime în scopul 

exploatării prin obligarea la practicarea 

prostituţiei pe terioriul României sau a 

altor state europene.  

 

1. Descrierea metodei de 

recrutare “Loverboy” 

 

Metoda, deja consacrată, constă în 

identificarea şi abordarea tinerelor de 

către traficanţi, fie prin intermediul 

reţelelor de socializare fie prin 

pătrunderea în anturajul lor şi ulterior, 

iniţierea şi dezvoltarea unor relaţii 

afective care au ca unic scop 

determinarea unei dependenţe 

sentimentale a victimelor în raport de 

traficant. Conform metodei de 

recrutare traficanţii ajung să pretindă, 

în mod nereal, că sunt îndrăgostiţi de 

victime şi că ar dori să se căsătorească 

cu acestea, înfăţişându-le o lipsă de 

mijloace materiale care le-ar oferi un 

confort sporit în viaţa de cuplu.  

Cu toate că, de cele mai multe ori, 

traficanţii sunt căsătoriţi sau implicaţi 

în alte relaţii paralele, aceştia pretind în 

faţa victimelor că intenţionează să 

divorţeze sau să se separe pentru a se 

căsători sau concubina cu acestea, 

susţinând însă că pentru a putea „să-şi 

refacă viaţa”, au nevoie de resurse 

financiare într-un timp cât mai scurt. 

În acest sens, traficaţii pun în 

executare rezoluţia infracţională prin 

identificarea, în scopul recrutării şi 

judicial practice in recent years have 

shown that in the recruitment of 

victims of trafficking in human beings, 

is more and more common the so-

called "Lover-boy" method, misleading 

method by which traffickers select and 

choose future victims for exploitation 

by forcing them to practice prostitution 

on Romanian territory or other 

European countries. 

 

1. Description of the Loverboy 

recruitment method 

 

The already established method 

consists in identifying and addressing 

young girls by traffickers, either 

through social networking or by 

entering into their entourage and then 

initiating and developing affective 

relationships that have the sole purpose 

of determining the victim's sentimental 

dependence on the trafficker. 

According to the recruitment method, 

traffickers are unrealistically claiming 

that they are in love with the victims 

and would like to marry them, showing 

a lack of material means that would 

provide them with greater comfort in 

their couple life. 

Although traffickers are often 

married or involved in other parallel 

relationships, they claim to their 

victims that they intend to divorce or 

separate in order to marry or concubine 

with them, but claiming that in order to 

"re-build life", they need financial 

resources in a shorter time. 

In this respect traffickers enforce the 

criminal resolution by identifying, for 

the purpose of recruitment and 

subsequent exploitation, of easy-to-
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ulterior al exploatării de tinere ușor de 

manipulat și de controlat care, din lipsa 

oricărui suport moral sau material al 

apropiaţilor, ajung să creadă că 

„iubirea şi protecţia” oferită de 

traficanţi sunt reale şi sincere.  

Ulterior tinerele sunt transportate de 

traficanţi în locurile destinate 

exploatării, locaţii în care acestea sunt 

cazate şi determinate să se prostitueze, 

traficanţii inducându-le şi menţinându-

le convingerea că toate sumele obţinute 

de acestea urmează să fie investite în 

crearea condiţiilor materiale necesare 

viitorului trai în comun. Totodată, 

traficanţii acţionează în scopul 

îndepărtării victimelor de membrii 

familiilor, cu scopul de a-şi proteja 

„investiţiile” şi de a obţine, doar pentru 

ei, sumele de bani obţinute ca urmare a 

practicării prostituţiei.  

Aria de selecţie a victimelor este 

diversificată în sensul că, fie traficanţii 

identifică tinere minore sau majore 

care nu au mai avut niciodată legătură 

cu activitatea de prostituţie şi pe care 

reuşesc să le facă să se îndrăgostească 

de ei, fie identifică tinere care au 

practicat prostituţia în trecut şi care, 

eşuând în încercarea de a începe o altă 

viaţă, pot deveni uşor victime ale 

retraficării. Concret, „Loverboy" este 

un iubit de carieră, care face sau nu 

parte dintr-o rețea ce recrutează fete 

pentru trafic de fiinţe umane, 

alegându-le ca target din grupuri 

vulnerabile cărora, treptat le câștigă 

încrederea, intrând într-o relație 

afectuoasă, intimă, de cuplu cu acestea, 

determinându-le să se prostitueze în 

timp pentru el şi/sau ceilalţi membri ai 

grupării infracţionale. 

manipulate and controlled young girls 

who, due to the lack of any moral or 

material support from their relatives, 

come to believe that the "love and 

protection" offered by traffickers are 

real and sincere. 

Subsequently, young girls are 

transported by traffickers to places 

intended for exploitation where they 

are accommodated and determined to 

prostitute, traffickers inducing them 

and persuading them that all their 

money is to be invested in creating the 

material conditions necessary for the 

future of living together. At the same 

time, traffickers act to remove victims 

from their family members in order to 

protect their "investments" and to 

obtain, just for themselves, the sums of 

money earned as a result of practicing 

prostitution. 

The area of victim selection was 

diversified in the sense that either 

traffickers identify minor or major 

young girls, who have never been 

linked to prostitution and who succeed 

in making them fall in love with them, 

or identify young girls who practiced 

prostitutes in past and who, failing to 

start another life, may easily become 

victims of re-trafficking. Specifically, 

"Lover-boy" is a career lover, whether 

or not part of a network that recruits 

young girls for human trafficking, 

choosing them as a target from 

vulnerable groups that gradually gains 

their confidence, entering into an 

affectionate, intimate, couple 

relationship with them, determining 

them to prostitute in time for him 

and/or the other members of the 

criminal group, but in the first place 
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Astfel, după ce tinerele vulnerabile 

se îndrăgostesc de traficantul recrutor, 

acesta din urmă, uzând de autoritatea 

emoțională pe care o deține și o 

exercită permanent, reușește să le 

determine să se prostitueze cu pretextul 

că activitatea nu va fi de lungă durată, 

ci va ține doar atât cât va fi nevoie ca 

ei să acumuleze un capital care să le 

permită să își întemeieze o familie și să 

trăiască decent. În realitate însă, din 

banii astfel obținuți beneficiază o 

întreagă rețea de carne vie din care 

traficantul face parte [1]. 

Nu întâmplător, în Motto s-au 

folosit replici din filmul românesc 

„Loverboy” care, de altfel se 

încadrează în curentul realist, fiind 

bazat pe fapte reale, acțiunea și 

fundalul ei prezentând circumstanțele 

sociale în care ia naștere prostituția.  

Din momentul în care s-a reuşit 

recrutarea prin metoda „Loverboy”, 

traficanţii recrutori depun toate 

diligenţele pentru ca victima recrutată 

să fie transportată, transferată, 

adăpostită şi primită cât mai repede la 

şi în locurile de exploatare, „să o vadă 

plecată”, să fie mult prea târziu pentru 

o întoarcere într-un mediu familial care 

îi va reproşa periodic alegerea făcută 

sau pentru o revenire într-un mediu 

social în care nu reuşeşte să se 

integreze. Victimele recrutate prin 

metoda „Loverboy” vor avea mereu 

tendinţa de a găsi pe cineva de care să 

depindă şi pentru care „să muncească”. 

 

2. Încadrarea juridică a activităţii 

infracţionale 

 

În instrumentarea cauzelor având ca 

gaining their trust. 

So, after the vulnerable young girls 

fall in love with the recruiter trafficker, 

he, using the emotional authority that 

he has and permanently exercises, 

manages to make them prostitute, using 

the pretext that the activity will not be 

long-lasting, but will only keep as long 

as it will be necessary for them to 

accumulate a capital that will allow 

them to found a family and to live 

decent, but in reality, from the money 

thus obtained benefiting a whole 

network of human being from which 

the trafficker is part [1]. 

It is not accidental that in the Motto 

were used remarks from the Romanian 

movie "Lover-boy", which, in fact, 

falls into the realistic stream, being 

based on real facts, its action and its 

background presenting the social 

circumstances in which prostitution is 

born. 

Since recruiting moment using the 

Lover-boy method, the recruiting 

traffickers have taken all care to ensure 

that the recruited victim is transported, 

transferred sheltered and received as 

quickly as possible to the places of 

exploitation, "to see her gone", to be 

far too late for a return to a family 

environment that will periodically 

reproach her choice or a return to a 

social environment where she fails to 

integrate. Victims recruited through the 

Lover-boy method will always have the 

tendency to find someone to depend on 

and "work" for. 
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obiect infracțiunile de trafic de fiinţe 

umane se aplică toate regulile de bază 

ale procesului penal, cu unele limitări 

prevăzute de legile speciale. Normele 

şi principiile care guvernează 

investigarea şi judecarea infracţiunilor 

de trafic de fiinţe umane sunt normele 

generale prevăzute de Codul de 

procedură penală, cu menţiunea că 

legiuitorul a înţeles să reglementeze 

dispoziţii speciale cu privire la 

procedura judiciară în Capitolul 4 din 

Legea nr. 678 din 21 noiembrie 2001 

privind prevenirea şi combaterea 

traficului de persoane (text în vigoare 

începând cu data de 1 februarie 2014) 

[2]. 

În ceea ce priveşte organele cu 

atribuţii de urmărire penală, potrivit 

art.11, alineatul (1), pct. 2 din 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 78/2016 din 

16 noiembrie 2016 pentru organizarea 

şi funcţionarea Direcţiei de Investigare 

a Infracţiunilor de Criminalitate 

Organizată şi Terorism [3], precum şi 

pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative, sunt de competenţa 

Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor 

de Criminalitate Organizată şi 

Terorism, indiferent de calitatea 

persoanei, infracţiunile de trafic de 

persoane şi trafic de minori prevăzute 

de art. 210 Cod penal şi art. 211 Cod 

penal [4]. 

Potrivit alineatului (4) al aceluiaşi 

articol din acelaşi act normativ, 

procurorii specializaţi din cadrul 

Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor 

de Criminalitate Organizată şi 

Terorism efectuează în mod 

obligatoriu urmărirea penală pentru 

infracţiunile prevăzute la alin. (1). 

 

2. Legal framing of criminal 

activity 

 

In the handling of causes dealing 

with trafficking in human beings, all 

the basic rules of the criminal 

procedure are applied, with some 

limitations provided by special laws. 

The rules and principles governing the 

investigation and prosecution of 

trafficking offenses are the general 

rules laid down in the Code of Criminal 

Procedure, with the indication that the 

legislator has agreed to regulate special 

provisions on the judicial procedure in 

Chapter 4 of Law No.678 dated 21 

November 2001 on the prevention and 

combating of trafficking in human 

beings (text in force starting 1st of 

February, 2014) [2]. 

With respect of the bodies with 

criminal prosecution powers, according 

to art.11, par. (1), point 2 of the 

Emergency Ordinance no. 78/2016 

dated 16th of November 2016 for the 

organization and functioning of the 

Directorate for the Investigation of 

Organized Crime Offenses, and 

Terrorism (D.I.O.C.O.T.), as well as 

for the modification and completion of 

normative acts, are within the 

competence of the Directorate for the 

Investigation of Organized Crime and 

Terrorism [3], irrespective of the 

quality of the person, the crimes of 

trafficking in human beings and the 

trafficking of minors provided by Art. 

211 Criminal Code [4]. 

Pursuant to paragraph 4 of the same 

article of the same normative act, the 

specialized prosecutors within the 
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Deci, urmărirea penală se 

efectuează de către procurorii din 

cadrul D.I.I.C.O.T. şi, prin delegare, 

potrivit dispoziţiilor art. 324 alin. 3 din 

Codul de procedură penală şi art.6 din 

OUG nr.78/2016, de către ofiţerii şi 

agenţii de poliţie judiciară din cadrul 

structurilor specializate în combaterea 

criminalităţii organizate ale Poliţiei 

Române [5]. 

În condiţiile în care aspectele 

privind instrumentarea infracţiunilor de 

trafic de fiinţe umane au fost prevăzute 

în Legea nr. 135/2010 privind Codul 

de procedură penală publicată în 

Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 

2010, în Legea nr. 678 din 21 

noiembrie 2001 privind prevenirea şi 

combaterea traficului de persoane au 

fost prevăzute dispoziţii care 

reglementează doar prevenirea şi 

combaterea traficului de persoane, 

precum şi protecţia şi asistenţa 

acordată victimelor unui astfel de 

trafic, care constituie o violare a 

drepturilor persoanei şi o atingere a 

demnităţii şi integrităţii acesteia. 

Singurele dispoziţii speciale rămase în 

vigoare în legea specială sunt cele care 

se referă la procedura judiciară şi care 

statuează cu privire la nepublicitatea 

şedinţelor de judecată în cauzele având 

ca obiect infracţiunea de trafic de 

minori şi de pornografie infantilă, cu 

privire la calitatea persoanelor care pot 

asista la desfăşurarea şedinţelor de 

judecată precum şi cu privire la 

obligativitatea ascultări minorului care 

nu a împlinit vârsta de 14 ani în 

prezenţa a cel puţin unuia dintre părinţi 

sau a altui reprezentant legal şi la 

obligativitatea citării unui psiholog, 

Directorate for the Investigation of 

Organized Crime and Terrorism 

Directorate perform mandatory 

prosecution for offenses under para. 

(1). 

So, prosecution is carried out by 

D.I.O.C.O.T. prosecutors and by 

delegation, according to the provisions 

of art. 324 paragraph 3 of the Criminal 

Procedure Code and Article 6 of GEO 

no. 78/2016, by the officers and 

judicial police agents within the 

specialized structures in combating the 

organized crime of the Romanian 

Police [5]. 

Given the fact that the issues 

regarding the investigation of human 

trafficking crimes have been stipulated 

in the Law no. 135/2010 on the Code 

of Criminal Procedure published in the 

Official Gazette no.486 of July 15, 

2010, in the Law no.678 of 21 

November 2001 on prevention and the 

fight against trafficking in human 

beings has provided provisions that 

only regulate the prevention and 

combating of trafficking in human 

beings as well as the protection and 

assistance given to the victims of such 

trafficking, which constitutes a 

violation of the rights of the person and 

an impairment of his dignity and 

integrity. 

The only special provisions that 

remain in force in the special law are 

those relating to the judicial procedure 

and which state that non-disclosure of 

court hearings in cases involving the 

offense of trafficking in children and 

child pornography as regards the 

quality of persons who can assist the 

holding of court hearings as well as the 
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respectiv a unui reprezentant al 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului. 

Potrivit art. 288 din Codul de 

procedură penală, organul de urmărire 

penală este sesizat prin plângere sau 

denunţ, prin actele încheiate de alte 

organe de constatare prevăzute de lege 

sau se sesizează din oficiu. 

Ca şi mod de sesizare a organelor 

de urmărire penală, sesizarea din oficiu 

este cel mai frecvent întâlnită în cazul 

infracţiunilor de trafic de fiinţe umane. 

În practica organelor de urmărire 

penală din raza de competenţă, au 

existat situaţii în care, odată scăpate de 

sub paza şi autoritatea traficanţilor, 

datorită stării de tulburare în care se 

aflau, victimele au formulat plângere 

în forma orală, însă acest gen de 

sesizări au fost rare şi formulate 

spontan, imediat după ce au reuşit să 

fugă din locaţiile de exploatare. Acest 

gen de sesizări s-a regăsit în cazurile în 

care victimele au fost supuse 

exploatării prin obligarea la practicarea 

prostituţiei pe raza altor localităţi decât 

cele în care îşi aveau domiciliul sau 

membrii familiei de origine ori în altă 

ţară europeană. Faptul că se aflau într-

o localitate sau ţară străină lor, departe 

de aparţinători, necunoaşterea limbii 

naţionale în cazul exploatării pe 

teritoriul altui stat, lipsa unor mijloace 

de comunicare şi lipsa resurselor 

financiare, le-au determinat să apeleze 

la ajutorul organelor judiciare din 

imediata lor apropiere. 

De cele mai multe ori, o astfel de 

plângere în forma orală poate fi şi a 

fost exploatată de organele de urmărire 

penală ca o informaţie în vederea 

obligation to obey the minor who has 

not reached the age of 14 in the 

presence of at least one of the parents 

or other legal representative and the 

obligation to quote a psychologist or a 

representative of the General 

Directorate of Assistance social and 

child protection. 

According to art. 288 of the 

Criminal Procedure Code, the criminal 

investigative body is notified by 

complaint or denunciation, by the acts 

concluded by other law enforcement 

bodies or by an appeal. 

As a way of intimation the criminal 

prosecution bodies, the ex officio 

notification is most frequently 

encountered in the case of trafficking in 

human beings. 

In the practice of criminal 

prosecution bodies within the 

jurisdiction, there have been situations 

in which, once they were released from 

the guard and authority of the 

traffickers, due to the state of disorder 

they were in, the victims filed an oral 

complaint, but this kind of complaints 

were rare and spontaneously 

formulated as soon as they managed to 

escape from the exploitation sites. This 

type of referral was found in cases 

where the victims were subjected to 

exploitation by prostitution in other 

localities than those in which they had 

their domicile or members of their 

family of origin or in another European 

country. The fact that they were in a 

locality or foreign country, away from 

the relatives, the lack of knowledge of 

the national language in the case of 

exploitation on the territory of another 

state, the lack of means of 
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sesizării din oficiu.  

Ca şi mod de sesizare a organelor 

de urmărire penală, denunţul este 

întâlnit mai rar în cazul infracţiunilor 

de trafic de fiinţe umane care se 

caracterizează sub aspectul modului de 

operare printr-un ridicat grad de 

secretizare, reţele de traficanţi fiind 

structuri închise care operează în 

lumea interlopă, ferite de sistemul 

legal şi care sunt experte în a evita 

descoperirea şi arestarea lor [6]. 

Indiferent de modalitatea de 

sesizare, organelor de urmărire penală 

le revine obligaţia efectuării de 

verificări şi investigaţii cu privire la 

persoanele traficate în scopul 

practicării prostituţiei în ţară sau 

străinătate, în scopul clarificării datelor 

care confirmă sau infirmă existenţa 

infracţiunilor de trafic de fiinţe umane. 

 

3. Particularităţi tactico-judiciare 

specifice instrumentării infracţiunii   

 

Echipa comună de anchetă în sens 

operativ, formată din procurorul şi 

ofiţerul de caz, are obligaţia de a 

alcătui un plan de anchetă încă din faza 

sesizării şi de a selecta, funcţie de 

metodele de comitere a infracţiunii şi 

de angrenarea în activitatea 

infracţională a unui număr relativ mare 

de participanţi, cele mai eficiente 

tehnici de investigare. Astfel, indicii 

temeinice cu privire la săvârşirea unei 

infracţiuni de trafic de fiinţe umane pot 

constitui frecventele ieşiri-intrări din/în 

ţară (în cazul traficului de fiinţe umane 

cu exploatarea în alte state), 

transferurile de bani prin sistemele 

bancare şi serviciile de transfer 

communication and the lack of 

financial resources led them to use the 

help of the judicial bodies in the 

immediate their vicinity. 

Most of the time, such an oral 

complaint can and has been exploited 

by criminal prosecution bodies as 

information for the purpose of referral 

ex officio. 

As a way of indicating criminal 

prosecution bodies, the denunciation is 

more rarely encountered in the case of 

human trafficking offenses 

characterized by a high degree of 

secrecy, with networks of traffickers 

being closed structures operating in the 

underworld, away by the legal system 

and who are experts in avoiding their 

discovery and arrest [6]. 

Regardless of the way of referral, 

the criminal investigation bodies have 

the obligation to carry out checks and 

investigations on trafficked persons for 

the purpose of practicing prostitution in 

the country or abroad in order to clarify 

the data that confirm or negate the 

existence of trafficking crimes. 

 

3. Tactic-judicial particularities 

specific to the instrumentation of the 

offense 

 

The Joint Investigation Team, 

consisting of the prosecutor and the 

case officer, has the obligation to draw 

up an investigation plan from the stage 

of the referral and to select, depending 

on the methods of committing the 

offense and engaging in the criminal 

activity of a relatively large number of 

participants, the most efficient 

investigative techniques. Thus, serious 
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monetar naţional sau internaţional, 

demersurile privind procurarea actelor 

de stabilire a identităţii (în situaţiile în 

care actele de stabilire a identităţii 

victimelor le sunt necesare traficanţilor 

în activităţile de transport, de închiriere 

locaţii, de transferare bunuri, etc.), 

informaţii cu privire la achiziţionarea 

de bunuri mobile sau imobile fără o 

bază de venit legală, implicarea 

anumitor persoane în activitatea 

infracţională, identificarea unor 

persoane care ar putea da relaţii despre 

activitatea infracţională şi care ar putea 

fi audiate în calitate de martori cu 

respectarea dispoziţiilor legale, etc. 

În condiţiile în care organele de 

urmărire penală au demarat urmărirea 

penală a unei infracţiuni de trafic de 

fiinţe umane, abordarea şi audierea 

unei victime a traficului de fiinţe 

umane cu metoda de recrutare 

„Loverboy” ar trebui să se realizeze 

într-un interval cât mai scurt de timp, 

în primul rând pentru ca ea să accepte 

realitatea propriilor experienţe şi să 

contracareze tendinţele de apărare ale 

negării şi apoi, pentru a putea fi ajutată 

să se adapteze la schimbările care vor 

avea loc în viaţa ei şi la consecinţele pe 

care le-ar putea avea etapele unui 

proces penal. 

Audierea victimei traficului de 

fiinţe umane este indicat să fie făcută 

de către aceiaşi anchetatori, primele 

impresii lăsate victimei traficate cu 

ocazia primei întâlniri fiind 

determinante în eşecul sau succesul 

intervenţiei. 

Indiscutabil, o primă întâlnire şi 

discuţie cu victima traficată prin 

utilizarea metodei „Loverboy” este 

indications regarding the commission 

of a human trafficking offense can be 

the frequent outflows from / into the 

country (in the case of trafficking in 

human beings with exploitation in 

other states), transfers of money 

through banking systems and money 

transfer services, national or 

international, steps to obtain 

identification documents (where 

identification of victims is necessary 

for traffickers in transport, rental, 

transfer of property, etc.), information 

on the acquisition of identity 

documents movable or immovable 

property without a legal base, the 

involvement of certain persons in 

criminal activity, the identification of 

persons who could relate to criminal 

activity and who could be heard as 

witnesses in compliance with legal 

provisions, etc. 

Under the conditions in which 

criminal investigating authorities 

started the prosecution of a human 

trafficking offense, addressing and 

hearing a victim of trafficking in 

human beings with the "Lover-boy" 

recruitment method should be done as 

soon as possible of time, first of all to 

accept the reality of their own 

experiences and counteract the defense 

tendencies of denial, and then, in order 

to be helped to adapt to the changes 

that will take place in her life and the 

consequences she would have could 

have the stages of a criminal trial. 

Hearing the victim of trafficking in 

human beings should be done by the 

same investigators, the first 

impressions left to the trafficked victim 

at the first meeting being decisive in 

http://juridica.ugb.ro/


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 7. Issue 2/2018 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Cornel MOTOLEA 

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

420 

esenţial să se desfăşoare în condiţii 

optime, atâta vreme cât victima trebuie 

convinsă că poate avea încredere în 

anchetatorii care o vor audia. Este 

esenţial să se explice victimei 

metodologia interviului şi mai mult 

decât atât, că există posibilitatea 

organizării şi altor audieri desfăşurate 

pe o perioadă mai mare de timp [7]. 

Aducerea la cunoştinţă a drepturilor 

şi explicarea concretă a acestora este 

importantă, aşa cum la fel de important 

este să se explice victimei că vor fi 

formulate întrebări care i se vor părea 

banale, lipsite de sens sau fără legătură 

cu exploatarea sa. De asemenea va 

trebui să i se explice victimei faptul că 

toate detaliile legate de situaţia sa 

personală de dinainte de recrutare, de 

relaţia iniţiată şi dezvoltată cu 

traficantul „Loverboy” sunt importante 

în probaţiune atâta vreme cât 

credibilitatea ei va fi pusă mereu la 

îndoială.  

În audierea unei victime a traficului 

de fiinţe umane recrutată prin metoda 

„Loverboy” este ideal să se folosească 

ascultarea activă cu privire la 

răspunsurile victimei, în special în 

partea în care relatează faptele şi să se 

urmeze cele patru etape: construirea 

relaţiei, povestirea liberă a 

evenimentelor, a istoriei de trafic, 

întrebările şi încheierea audierii. 

În metodica cercetării infracţiunilor 

de trafic de fiinţe umane, organele de 

urmărire penală au apelat deseori la 

efectuarea unor evaluări complexe a 

situaţiei psiho-socio-familiale a 

victimelor de către Centrul de protecţie 

al victimelor traficului de persoane 

adulte din cadrul D.G.A.S.P.C. în 

the failure or success of the 

intervention. 

Undoubtedly, a first encounter and 

discussion with the trafficked victim 

using the "Lover-boy" method is 

essential to run in optimal conditions as 

long as the victim is convinced he can 

trust the investigators who will hear it. 

It is essential to explain to the victim 

the methodology of the interview and, 

moreover, that there is the possibility 

of organizing other hearings held over 

a longer period of time [7]. 

Knowing the rights and explaining 

their rights is important, just as it is 

equally important to explain to the 

victim that questions will be 

formulated to him that would seem 

banal, meaningless or unrelated to his 

exploitation. The victim will have to 

explain to him that all the details about 

his personal pre-recruitment situation, 

the relationship he has initiated and 

developed with the Lover-boy 

trafficker are important in probation as 

long as his credibility is always 

questioned. 

In listening to a victim of trafficking 

in human beings recruited through the 

"Lover-boy" method, it is ideal to use 

active listening about the victim's 

answers, especially in the part where 

the facts relate and the four stages 

follow: building the relationship, free 

storytelling events, traffic history, 

questions, and conclusion of the 

hearing. 

In the methodology of investigating 

human trafficking crimes, the criminal 

prosecution bodies have often resort to 

complex assessments of the psycho-

socio-familial situation of the victims 
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vederea stabilirii datelor personale, 

situaţiei şcolare şi profesionale, a 

datelor despre familie, istoricului 

social al familiei, situaţiei 

materiale/financiare, evaluării 

psihologice, a asistenţei ce urmează a 

fi acordate şi a situaţiei prezente a 

victimelor traficate. 

Utilizarea măsurilor de 

supraveghere tehnică în probarea unor 

infracţiuni de trafic de fiinţe umane 

trebuie să se facă cu respectarea cu 

stricteţe a dispoziţiilor legale aplicabile 

în materie, atâta vreme cât apărarea va 

încerca prin toate mijloacele să 

dovedească carenţele procedurale ori 

eventual abuzul organelor de urmărire 

penală, în vederea înlăturării unor 

probe relevante şi în scopul exonerării 

inculpaţilor de răspunderea penală. 

În cazul infracţiunilor de trafic de 

fiinţe umane, solicitările privind 

autorizarea măsurilor de supraveghere 

tehnică sunt frecvente, fără a fi 

apreciate ca fiind singurul mod în care 

pot fi obţinute probele, deoarece, în 

special, interceptarea comunicaţiilor 

ori a oricărui tip de comunicare la 

distanţă asigură dovezi greu de 

combătut şi furnizează informaţii 

importante pentru identificarea tuturor 

persoanelor implicate în activitatea 

infracţională. 

De asemenea, trebuie precizat că 

organizatorii reţelelor de traficanţi sunt 

persoane suspicioase, conştiente de 

posibilităţile tehnice pe care organele 

de urmărire penală le pot avea la 

dispoziţie pentru a le intercepta 

comunicările ori a le monitoriza 

mişcările. Este la fel de probabil ca 

traficaţii să evite să se incrimineze prin 

by the Center for the Protection of 

Victims of Trafficking in Adult 

Persons from D.G.A.S.P.C. in order to 

establish personal data, the school and 

professional situation, family data, 

social family history, material 

/financial situation, psychological 

evaluation, assistance to be provided 

and the present situation of trafficked 

victims. 

The use of technical surveillance 

measures in the detection of human 

trafficking offenses must be done 

strictly in accordance with the 

applicable legal provisions in the 

matter, as long as the defense will 

attempt by all means to prove 

procedural deficiencies or possibly 

abusing the criminal prosecution 

authorities, in order to remove relevant 

evidence and to exempt the defendants 

from criminal liability. 

For offenses of human trafficking, 

requests for authorization of measures 

of technical supervision are common, 

not be seen as the only way they can be 

obtained evidence because, in 

particular, interception of 

communications or any kind of 

distance communication provide 

evidence that is hard to combat and 

provides important information for 

identifying all individuals involved in 

criminal activity. 

It should also be noted that 

organizers of trafficking networks are 

suspicious people, aware of the 

technical possibilities that criminal 

investigation bodies may have at their 

disposal to intercept their 

communications or monitor their 

movements. It is equally likely that 
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convorbiri telefonice, întâlnindu-se cu 

celelalte persoane implicate în locuri 

publice, greu accesibile, astfel încât 

această metodă nu poate furniza în 

toate cazurile rezultatele scontate. 

Cert este că, având în vedere 

caracterul clandestin în general, al 

infracţiunilor de trafic de fiinţe umane, 

în derularea procesului de traficare, 

privit prin prisma elementelor 

constitutive ale infracţiunii, conform 

normelor de incriminare, traficanţii 

sunt rareori denunţaţi de victimele lor. 

De aceea, se poate spune că 

procesele penale în privinţa cazurilor 

de trafic de fiinţe umane, în special cu 

cele cu metoda de recrutare 

„Loverboy”, depind în mare măsură de 

depoziţiile incriminatorii ale victimei. 

Acest fapt măreşte presiunea care se 

exercită asupra victimei: avocaţii 

apărării, în special avocaţii aleşi ai 

traficanţilor, reuşesc să denatureze 

mărturisirile victimei şi pun într-o 

lumină discutabilă credibilitatea 

acesteia, mergând până la 

dezechilibrarea intereselor (cel al 

victimei care, aici, coincide cu 

interesul public şi cel al infractorului) 

deoarece uneori victimele nu sunt 

însoţite de nimeni şi nu primesc 

asistenţă juridică [8]. 

 

4. Practică judiciară actuală  

 

În practica organelor de urmărire 

penală gălăţene, în materia 

infracţiunilor de trafic de fiinţe umane, 

împiedicarea producerii unei astfel de 

situaţii este realizată prin luarea 

măsurilor pentru desemnarea unui 

avocat din oficiu care să asigure 

traffickers avoid incriminate through 

phone calls, meeting with others 

involved in public places difficult to 

access, so this method may not provide 

expected results in all cases. 

The fact is that, given the 

clandestine generally the offenses of 

trafficking in human beings during the 

process of trafficking, looked through 

the elements of a crime under the rules 

criminalizing traffickers are rarely 

denounced by their victims. 

Therefore, it can be said that the 

criminal cases concerning human 

trafficking cases, especially those 

involving the "Lover-boy" recruitment 

method, depend to a large extent on the 

incriminating testimony of the victim. 

This increases the pressure exerted on 

the victim's defense lawyers, especially 

lawyers elected traffickers manage to 

distort the testimony of the victim and 

put a light questionable credibility, up 

to disrupting interests (at the victim 

which here coincides with the public 

and the offender) because sometimes 

victims are not accompanied by anyone 

and do not receive legal assistance [8]. 

 

4. Current judicial practice 

 

In practice the prosecution 

authorities from Galati county, in 

relation to criminal offenses of human 

trafficking, preventing occurrence of 

such a situation is achieved by taking 

steps to appoint a lawyer to provide 

legal assistance to the victim or to all 

victims trafficked through the active 

involvement of specialized inspectors 

within the National Agency against 

Trafficking in Persons, who, besides 
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asistenţa juridică a victimei sau tuturor 

victimelor traficate, prin implicarea 

activă a inspectorilor de specialitate 

din cadrul Agenţiei Naţionale 

împotriva Traficului de Persoane care, 

pe lângă alte atribuţii, le au şi pe acelea 

privind asigurarea/facilitarea, în 

cooperare cu alte unităţi M.A.I., a 

deplasării victimelor/martorilor la 

instanţă şi protecţia pe parcursul 

audierii, sprijinirea activităţii de 

informare privind drepturile 

persoanelor - victime ale traficului, atât 

în ţară, cât şi în străinătate, facilitarea 

participării victimelor traficului de 

persoane la activitatea de urmărire 

penală şi judecată în cooperare cu 

instituţiile cu atribuţii în domeniu. 

Din punct de vedere statistic, la 

nivelul anului 2016, în trei rechizitorii 

s-a dispus trimiterea în judecată a unor 

traficanţi de minori prin metoda de 

recrutare „Loverboy”, aria de selecţie a 

victimelor fiind din rândul tinerelor 

care proveneau din familii 

dezorganizate, cu probleme financiare, 

neşcolarizate sau cu studii primare, 

neintegrate din punct de vedere social 

şi în mod majoritar, din mediul rural. 

La nivelul anului 2017, în patru 

rechizitorii s-a dispus trimiterea în 

judecată a unor traficaţi de persoane şi 

traficanţi de minori în scopul 

exploatării prin obligarea la practicarea 

prostituţiei, cu utilizarea metodei de 

recrutare „Loverboy”, aria de selecţie a 

unora dintre traficanţi extinzându-se şi 

asupra unor tinere - victime anterioare 

ale altor traficanți, dependente de 

substanțe cu efecte psihoactive sau 

instituționalizate în centre de 

plasament. 

other attributions, have also attributions 

regarding the insurance/facilitation in 

co-operation with other M.A.I. 

(Ministry of Internal Affairs) units of 

the movement of victims/witnesses to 

the court and protection during the 

hearing, support of information 

activities on the rights of trafficked 

persons both in the country and abroad, 

facilitating the participation of victims 

of trafficking in the criminal 

investigation and trial in cooperation 

with institutions with attributions in the 

field. 

From a statistical point of view, in 

the year 2016, in three indictments, the 

prosecution of juvenile delinquents 

through the "Lover-boy" recruitment 

method was ordered, the area of 

selection of the victims being among 

the young girls who came from 

disorganized families with financial 

problems, non-schooled/trained or 

primary school attended, socially 

unintegrated, and mostly rural. 

At the level of 2017, in four 

indictments the prosecution of human 

beings trafficking and juvenile 

delinquents for the purpose of 

exploitation by being forced to practice 

prostitution through the "Lover-boy" 

recruitment method was ordered, the 

selection area of some of the expatriate 

traffickers and of young girls - previous 

victims of other traffickers, dependent 

on substances with psychoactive or 

institutionalized effects in placement 

centers. 

The difficulties in prosecuting and 

trial such cases came from the fact that 

the victims manifested in the course of 

the procedure guilt towards aggressors 
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Dificultăţile în urmărirea penală şi 

judecarea unor astfel de cazuri sunt 

generate de faptul că victimele au 

manifestat pe parcursul procedurii, 

sentimentul de vinovăţie cu privire la 

agresori (Sindromul Stockholm) şi în 

lipsa suportului social şi familial, 

manifestau tendinţa de a se întoarce în 

mediul de risc. 

În general, dezaprobarea şi 

marginalizarea socială specifică acestei 

forme de exploatare, lipsa respectului 

de sine, confundarea victimei 

exploatate sexual cu persoanele care 

practică prostituţia, lipsa unor 

perspective concrete şi atracţia unor 

câştiguri uşor de obţinut, carenţele în 

educaţie şi nu în ultimul rând, lipsa 

informării şi a experienţei de viaţă, 

sunt factori care impun luarea unor 

măsuri speciale în cadrul procesului 

penal. 

Dincolo de protecţia limitativ 

prevăzută de normele de procedură 

penală în cadrul procesului penal, se 

impune o protecţie extraprocedurală 

care să fie asigurată în adevăratul sens 

al cuvântului de către Agenția 

Națională împotriva Traficului de 

Persoane, Agenția Națională pentru 

Ocuparea Forței de Muncă, centrele de 

primire în regim de urgență din cadrul 

Direcțiilor Generale pentru Asistență 

Socială și Protecția Copilului şi 

organizațiile neguvernamentale 

implicate în prevenirea şi combaterea 

traficului de fiinţe umane. 

 

Concluzii 

 

Concluzionând, o instrumentare cu 

profesionalism a unor astfel de cauze 

(Stockholm Syndrome) and, in the 

absence of social and family support, 

showed a tendency to return to the 

environment risk. 

In general, social disapproval and 

marginalization is specific to this form 

of exploitation, lack of self-esteem, 

confusion of the sexually exploited 

victim with person practicing 

prostitution, lack of concrete insights, 

and attraction of easy gains, 

deficiencies in education, and last but 

not least, lack of information and life 

experience are factors that require 

special measures in the criminal 

process. 

Apart from the limited protection 

provided by the criminal procedural 

rules in the criminal proceedings, extra-

procedural protection is to be ensured 

in the true sense of the word by the 

National Agency Against Trafficking 

in Persons, the National Employment 

Agency, the reception centers in 

Emergency Scheme of the General 

Directorates for Social Assistance and 

Child Protection and non-governmental 

organizations involved in the 

prevention and fight against trafficking 

in human beings 

 

Conclusions 

 

Concluding, a professionalism 

instrumentation of such causes will 

prevent the re-trafficking of some 

vulnerable victims and will definitely 

define the existing boundary between 

the offense of pimping and trafficking 

in human beings with the Lover-boy 

recruitment method, most often 

committed within organized crime 
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va putea preveni retraficarea unor 

victime vulnerabile şi va delimita cu 

certitudine graniţa existentă între 

infracţiunea de proxenetism şi cea de 

trafic de fiinţe umane cu metoda de 

recrutare „Loverboy”, cel mai des 

comise în cadrul unor grupări 

infracţionale organizate. 

În Hotărârea pentru aprobarea 

Strategiei naţionale împotriva traficului 

de persoane pentru perioada 2018-

2022 şi a Planului naţional de acţiune 

2018-2020 pentru implementarea 

Strategiei naţionale împotriva traficului 

de persoane pentru perioada 2018-

2022, la Capitolul IV „Definirea 

problemei”, una din problemele 

subsecvente identificate a fi în legătură 

cu manifestarea în continuare a 

fenomenului traficului de personae la 

un nivel destul de ridicat, prin existenţa 

unui număr mare de victime, precum şi 

o capacitate relativ restrânsă de 

răspuns antitrafic, a fost aceea a 

„capacităţii restrânse de investigare a 

infracţiunilor de trafic de persoane şi 

trafic de minori din partea autorităţilor 

specializate în combaterea 

fenomenului traficului de persoane” 

[9]. 

Această „capacitate restrânsă de 

investigare” nu derivă în mod absolut 

din „lipsa acută a resurselor umane la 

nivelul Ministerul Afacerilor Interne şi 

a Ministerului Public”, ci şi din „lipsa 

unei specializări şi a pregătirii continue 

a profesioniştilor rămaşi în sistem, 

precum şi a unei cooperări eficiente ale 

structurilor din domenii traficului de 

persoane”, ambele de natură să 

afecteze „profunzimea actului de 

cercetare şi urmărire penală a 

groups. 

In the Decision approving the 

National Strategy against Trafficking in 

Persons for the period 2018-2022 and 

the National Action Plan 2018-2020 for 

the implementation of the National 

Strategy against Trafficking in Persons 

for the period 2018-2022, Chapter IV 

"Problem Definition", one of the 

subsequent problems identified in 

relation to the continued manifestation 

of the phenomenon of trafficking in 

human beings at a rather high level due 

to the existence of a large number of 

victims, as well as a relatively limited 

capacity of anti-trafficking response, 

was that of "limited capacity to 

investigate trafficking persons offenses 

and trafficking of minors from the 

specialized authorities in the fight 

against the phenomenon of trafficking" 

[9]. 

This "limited investigative capacity" 

does not derive absolutely from "the 

acute shortage of human resources at 

the Ministry of Internal Affairs and the 

Public Ministry", from the "lack of 

specialization and continuous training 

of the remaining professionals in the 

system, as well as from efficient 

cooperation of the structures from 

human trafficking field", both of which 

are likely to affect the "depth of the act 

of investigating and prosecuting 

offenders in trafficking in human 

beings and trafficking in minors". 

Except for the prevention work, 

which plays an extremely important 

role, a stable and coherent legislation in 

the field, and immediate and firm 

procedural and extra-procedural 

protection of trafficked victims, would 
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infracţiunilor de trafic de persoane şi 

trafic de minori”. 

Exceptând munca de prevenire care 

joacă un rol extrem de important, o 

legislaţie stabilă şi coerentă în domeniu 

şi o protecţie procedurală şi 

extraprocedurală imediată şi fermă a 

victimelor traficate, ar fi în măsură să 

susţină actul de justiţie.  
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Rezumat: Articolul analizează 

problema săvârșirii de către minori a 

infracțiunii de pornografie infantilă prin 

sisteme informatice. Lucrarea pornește de 

la definiția infracțiunii așa cum este 

prevăzută în art. 374 din Noul Cod Penal, 

transpunând și implementând normele 

europene în materie, și apoi analizează pe 

scurt formele acestei infracțiuni. Apoi se 

prezintă câteva aspecte procedurale legate 

de urmărirea și judecarea infracțiunii de 

pornografie infantilă săvârșită de minori. 

Ulterior, se face referire la câteva cazuri 

din jurisprudența românească în care 

subiecții activi sunt minori, pentru a 

prezenta un modus operandi ce are loc pe 

rețelele de socializare, care, de multe ori, 

nici nu este conștientizat pe măsura 

pericolului social prevăzut de legiuitor. La 

final, concluziile sunt însoțite de câteva 

recomandări. 
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Abstract: The article puts under 

analysis the crime of child pornography as 

committed by minors using IT systems. The 

paper is based on the definition of the crime 

as set forth in art. 374 of the New Penal 

Code, transposing and implementing the 

European regulatory documents on this 

subject, and then briefly analysing the 

forms of this crime. Afterwards, several 

procedural aspects are presented in relation 

to the prosecution and trial of the crime of 

child pornography committed by minors. 

Further on, reference is made to several 

cases in the Romanian case law where the 

perpetrators are minors, presenting a 

modus operandi used on the social 

networks, which, more often than not, is not 

even understood to the extent of the social 

danger anticipated by the legislators. In the 

end, the conclusions are accompanied by 

some recommendations. 

 

Keywords: child pornography; social 
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1. Aspecte introductive. Definiția 

pornografiei infantile 

 

Noul cod penal (NCP) a unificat în 

articolul 374 mai multe texte din 

legislația românească care priveau 

pornografia infantilă (art. 51 din Legea 

161/2003, art. 18 din Legea 678/2001, 

art. 11 din Legea 196/2003), 

implementând astfel, inițial, Decizia 

Cadru 2004/68/JAI și ulterior, 

Directiva 2011/92/UE a Parlamentului 

European şi a Consiliului privind 

combaterea abuzului sexual asupra 

copiilor, a exploatării sexuale a copiilor 

şi a pornografiei infantile. Această 

directivă a fost implementată recent, 

prin OUG nr. 18/2016 având în vedere 

și procedura de infringement care a fost 

declanşată în cursul anului 2014 

(Cauza 2014/0192) și încheiată în anul 

2016 [1]. 

Inițial, NCP prevedea o formă de 

bază a infracțiunii, o formă agravată 

(atunci când era săvârșită prin sisteme 

informatice) și o formă atenuată. Prin 

OUG 18/2016 s-au adăugat noi 

conținuturi alternative, o nouă formă 

atenuată și mai multe forme agravate. 

Astfel, în prezent, art. 374 NCP, 

prevede următoarele: 

 

(1) Producerea, deţinerea, 

procurarea, stocarea, expunerea, 

promovarea, distribuirea, precum şi 

punerea la dispoziţie, în orice mod, de 

materiale pornografice cu minori se 

pedepsesc cu închisoarea de la un an 

la 5 ani. 

(1ind1) Cu pedeapsa prevăzută la 

 

1. Preliminary aspects. Definition 

of child pornography 

 

The New Penal Code (NPC) 

consolidated in article 374 several texts 

of the Romanian legislation regarding 

child pornography (art. 51 of Law 

161/2003, art. 18 of Law 678/2001, art. 

11 of Law 196/2003), thus 

implementing first the Framework 

Decision 2004/68/JHA and later 

Directive 2011/92/EU of the European 

Parliament and of the Council on 

combating the sexual abuse and sexual 

exploitation of children and child 

pornography. This directive was 

recently implemented by Emergency 

Government Ordinance no. 18/2016 

having regard as well to the 

infringement proceedings initiated in 

2014 (Case 2014/0192) and concluded 

in 2016 [1]. 

Initially, the NPC set forth a simple 

form of the offence, an aggravated form 

(when perpetrated using IT systems) 

and a mitigated form. Emergency 

Government Ordinance 18/2016 added 

new alternative content, a new 

mitigated form and several aggravated 

ones. Therefore, art. 374 of the NPC, 

currently states: 

 

(1) The production, acquisition, 

storage, display, promotion, 

distribution and supply, in any manner, 

of child pornography shall be 

punishable by one to 5 years of 

imprisonment. 

(1ind1) The punishment mentioned 

under para. (1) also applies to causing 
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alin. (1) se pedepseşte şi îndemnarea 

sau recrutarea unui minor în scopul 

participării lui în cadrul unui spectacol 

pornografic, obţinerea de foloase de pe 

urma unui astfel de spectacol în cadrul 

căruia participă minori sau 

exploatarea unui minor în orice altfel 

pentru realizarea de spectacole 

pornografice.  

(1ind2) Vizionarea de spectacole 

pornografice în cadrul cărora 

participă minori se pedepseşte cu 

închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu 

amendă.  

(2) Dacă faptele prevăzute în alin. 

(1) au fost săvârşite printr-un sistem 

informatic sau alt mijloc de stocare a 

datelor informatice, pedeapsa este 

închisoarea de la 2 la 7 ani.  

(3) Accesarea, fără drept, de 

materiale pornografice cu minori, prin 

intermediul sistemelor informatice sau 

altor mijloace de comunicaţii 

electronice, se pedepseşte cu 

închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu 

amendă.  

(3ind1)  Dacă faptele prevăzute 

la alin. (1), (1ind1), (1ind2) şi (2) au 

fost săvârşite în următoarele 

împrejurări: 

a)de către un membru de familie;  

b)de către o persoană în a cărei 

îngrijire, ocrotire, educare, pază sau 

tratament se afla minorul sau de o 

persoană care a abuzat de poziţia sa 

recunoscută de încredere sau de 

autoritate asupra minorului; 

c)fapta a pus în pericol viaţa 

minorului, limitele speciale ale 

pedepselor se majorează cu o treime. 

(5)Tentativa se pedepseşte.  

or recruiting a minor to participate in 

pornographic performances, profiting 

from or otherwise exploiting a minor 

for such purposes.  

(1ind2) Knowingly attending 

pornographic performances involving 

the participation of a child shall be 

punishable by 3 months to 3 years of 

imprisonment or by a fine.  

(2) If the offences set forth in para. 

(1) were committed using an IT system 

or other means of data storage, the 

punishment is prison from 2 to 7 years.  

(3) The unlawful access of child 

pornography using IT systems or other 

means of electronic communication, 

shall be punishable by 3 months to 3 

years of imprisonment or by a fine.  

(3ind1) If the offences set forth in 

para. (1), (1ind1), (1ind2) and (2) were 

committed in the following 

circumstances: 

a) by a member of the family;  

b) by a person to whom the child 

was entrusted for care, protection, 

eduction, guardianship or treatment or 

by a person who has abused a 

recognised position of trust or 

authority; 

c) the offence endangered the child’s 

life, the special terms of the punishment 

shall be increased by one third. 

(5) The attempt is punishable.  

 

2. Forms of the offence 

 

Based on an analysis of the 

definition of the offence, there are in 

fact four variants of constitutive 

content, or two offences in some cases 

a pair, in mitigates or aggravated forms.   
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2. Forme ale infracțiunii 

 

Din analiza definiției infracțiunii 

reies practic patru variante de 

conținuturi constitutive, sau două 

infracțiuni în unele cazuri pereche, cu 

forme atenuate sau agravate.   

Astfel, în primul rând, infracțiunea 

de pornografie infantilă constă în  

producerea, deţinerea, procurarea, 

stocarea, expunerea, promovarea, 

distribuirea, precum şi punerea la 

dispoziţie, în orice mod, de materiale 

pornografice cu minori. Pedeapsa este 

închisoarea de la un an la 5 ani. 

Conform art. 374 al. 4 prin materiale 

pornografice cu minori se înţelege 

orice material care prezintă un minor 

ori o persoană majoră drept un minor, 

având un comportament sexual explicit 

sau care, deşi nu prezintă o persoană 

reală, simulează, în mod credibil, un 

minor având un astfel de 

comportament, precum şi orice 

reprezentare a organelor genitale ale 

unui copil cu scop sexual. 

Dacă aceste conținuturi alternative 

se produc printr-un sistem informatic 

sau alt mijloc de stocare a datelor 

informatice, pedeapsa este închisoarea 

de la 2 la 7 ani. Conform art. 181 NCP 

prin sistem informatic se înţelege orice 

dispozitiv sau ansamblu de dispozitive 

interconectate sau aflate în relaţie 

funcţională, dintre care unul sau mai 

multe asigură prelucrarea automată a 

datelor, cu ajutorul unui program 

informatic, iar prin date informatice se 

înţelege orice reprezentare a unor fapte, 

informaţii sau concepte într-o formă 

Hence, first of all, the offence of 

child pornography consists in the 

production, possession, acquisition, 

storage, display, promotion, 

distribution, and supply, in any manner, 

of child pornography. The punishment 

is one year to 5 years of imprisonment. 

According to art. 374 para. 4 child 

pornography means any material that 

visually depicts a child or an adult 

pretending to be a child, engaged in 

sexually explicit conduct or which, 

without depicting a real person, 

credibly simulates a child engaged in 

such conduct, as well as any depiction 

of the sexual organs of a child for 

sexual purposes. 

If such alternative content is 

produced using an IT system or other 

means of data storage, the punishment 

is from 2 to 7 years of imprisonment. 

According to art. 181 of the NPC, IT 

system means any device or group of 

functionally interconnected devices, 

where one or several of such systems 

automatically processes data, using a 

computer program, and computer data 

means any representation of facts, 

information or concepts in a form 

which can be processed by means of an 

IT system. 

If any of the aforementioned actions, 

regardless whether it takes place using 

an IT system or not, is perpetrated by a 

member of the family, by a person to 

whom the child was entrusted for care, 

protection, eduction, guardianship or 

treatment or by a person who has 

abused a recognised position of trust or 

authority, or if the offence endangered 

the child’s life, we are dealing with 
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care poate fi prelucrată printr-un sistem 

informatic. 

Dacă oricare dintre acțiunile 

menționate, indiferent că are loc printr-

un sistem informatic sau nu, este 

săvârșită  de către un membru de 

familie, de către o persoană în a cărei 

îngrijire, ocrotire, educare, pază sau 

tratament se afla minorul sau de o 

persoană care a abuzat de poziţia sa 

recunoscută de încredere sau de 

autoritate asupra minorului, sau dacă 

fapta a pus în pericol viaţa minorului, 

ne aflăm în cazul unei forme agravate a 

infracțiunii, limitele speciale ale 

pedepselor se majorându-se cu o 

treime. 

În al doilea rând, și cel care 

accesează, fără drept, materiale 

pornografice cu minori, prin 

intermediul sistemelor informatice sau 

altor mijloace de comunicaţii 

electronice comite infracțiunea de 

pornografie infantilă. Pedeapsa în acest 

caz este închisoare de la 3 luni la 3 ani 

sau cu amendă. 

În al treilea rând, constituie 

infracțiunea de pornografie infantilă 

îndemnarea sau recrutarea unui minor 

în scopul participării lui în cadrul unui 

spectacol pornografic, precum și 

obţinerea de foloase de pe urma unui 

astfel de spectacol în cadrul căruia 

participă minori sau exploatarea unui 

minor în orice altfel pentru realizarea 

de spectacole pornografice. În acest caz 

pedeapsa este tot închisoare de la 1 la 5 

ani.  Conform art. 374 al.4 ind 1 prin 

spectacol pornografic se înţelege 

expunerea în direct adresată unui 

public, inclusiv prin tehnologia 

aggravating circumstances, and the 

special terms of the punishment are 

increased by one third. 

Secondly, a person unlawfully 

accessing child pornography using IT 

systems or other means of electronic 

communication is also committing the 

offence of child pornography. The 

punishment in this case is 3 months to 3 

years of imprisonment or a fine. 

Thirdly, it is child pornography to 

cause or recruit a child to participate in 

pornographic performances, and to 

profit from or otherwise exploiting a 

minor for such purposes. In this case, 

the punishment is 1 to 5 years of 

imprisonment. According to art. 374 

para. 4 ind. 1, pornographic 

performance means a live exhibition 

aimed at an audience, including by 

means of information and 

communication technology, of a child 

engaged in sexually explicit conduct or 

of the sexual organs of a child for 

sexual purposes.  

Fourthly, the person who attends 

such performance commits a mitigates 

form of the offence, punishable by 3 

months to 3 years of imprisonment or a 

fine. In this case as well, if the offence 

is perpetrated using an IT system or 

other means of data storage, the 

punishment is 2 to 7 years of 

imprisonment. As in the first variant of 

the offence, if any of the 

aforementioned actions, regardless 

whether it takes place using an IT 

system or not, is perpetrated by a 

member of the family, by a person to 

whom the child was entrusted for care, 

protection, eduction, guardianship or 
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informaţiilor şi comunicaţiilor, a unui 

copil implicat într-un comportament 

sexual explicit ori a organelor genitale 

ale unui copil, cu scop sexual.  

În al patrulea rând, comite o formă 

atenuată a infracțiunii, riscând 

pedeapsa cu închisoare de la 3 luni la 3 

ani sau cu amendă, cel care doar 

vizionează acest tip de spectacole. Și în 

acest caz dacă faptele se produc printr-

un sistem informatic sau alt mijloc de 

stocare a datelor informatice, pedeapsa 

este închisoarea de la 2 la 7 ani. Ca și 

în prima variantă a infracțiunii, dacă 

oricare dintre acțiunile menționate, 

indiferent că are loc printr-un sistem 

informatic sau nu, este  săvârșită  de 

către un membru de familie, de către o 

persoană în a cărei îngrijire, ocrotire, 

educare, pază sau tratament se afla 

minorul sau de o persoană care a 

abuzat de poziţia sa recunoscută de 

încredere sau de autoritate asupra 

minorului, sau dacă fapta a pus în 

pericol viaţa minorului, ne aflăm în 

cazul unei forme agravate a 

infracțiunii, limitele speciale ale 

pedepselor se majorându-se cu o 

treime. 

La unele dintre conținuturile 

alternative este posibilă participația 

penală sub forma instigării sau a 

complicității, la altele însă aceasta nu 

este posibilă, fiind conținuturi săvârșite 

în persoană proprie (cum ar fi 

deținerea) sau (îndemnul), participantul 

devenind practic autor al infracțiunii. 

Tentativa este posibilă și se 

pedepsește. 

 

 

treatment or by a person who has 

abused a recognised position of trust or 

authority, or if the offence endangered 

the child’s life, we are dealing with 

aggravating circumstances, and the 

special terms of the punishment are 

increased by one third. 

For some of the alternative contents, 

the criminal participation as instigation 

or complicity is possible, for others it 

isn’t, being contents perpetrated on 

one’s own (such as possession) or 

(inducement), the participant becoming 

in fact the perpetrator. 

The attempt is actionable and 

punishable. 

 

3. The offence committed by a 

child. Procedural aspects 

 

The child pornography offence is an 

offence with a high social danger, the 

penal proceedings being initiated ex 

officio. The criminal prosecution is 

under the jurisdiction of the Directorate 

for Investigating Organized Crime and 

Terrorism and the trial falls under the 

competence of the district court. In the 

criminal prosecution stage, for any 

hearing or confrontation of the child 

[2], the criminal prosecution body shall 

summon the child’s parents or, as 

applicable, the guardian, tutor or person 

to whom the child was temporarily 

entrusted for care or guardianship, as 

well as the general directorate for social 

assistance and child protection in the 

locality where the hearing takes place. 

The criminal prosecution bodies may 

request, when they find it necessary, an 

assessment report from the probation 
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3. Săvârșirea infracțiunii de către 

minor. Aspecte procedurale 

 

Infracțiunea de pornografie infantilă 

este o infracțiune cu pericol social 

ridicat, acțiunea penală punându-se în 

mișcare din oficiu. Urmărirea penală 

este de competența DIICOT iar 

judecata este de competența 

tribunalului. În faza de urmărire 

penală, la orice ascultare sau 

confruntare a minorului [2], organul de 

urmărire penală citează părinţii 

acestuia ori, după caz, pe tutore, 

curator sau persoana în îngrijirea ori 

supravegherea căreia se află temporar 

minorul, precum şi direcţia generală de 

asistenţă socială şi protecţie a copilului 

din localitatea unde se desfăşoară 

audierea. Organele de urmărire penală 

pot să solicite, atunci când consideră 

necesar, efectuarea referatului de 

evaluare de către serviciul de 

probaţiune de pe lângă tribunalul în a 

cărui circumscripţie teritorială îşi are 

locuinţa minorul. 

Fiind o infracțiune pentru care legea 

prevede pedeapsa închisorii mai mică 

de 15 ani, se poate încheia un acord de 

recunoaștere a vinovăției [3]. Fiind 

vorba despre infractori minori, 

încheierea unui asemenea acord trebuie 

încuviințată de reprezentantul legal al 

minorului [4]. 

În ceea ce privește sancțiunile 

aplicabile, având în vedere faptul că 

minorilor nu li se pot aplica pedepse, în 

cazul în care subiect activ al 

infracțiunii este un minor care 

răspunde penal, acesta riscă măsuri 

service attached to the district court in 

the territorial circumscription of which 

the child resides. 

Since this is an offence punishable 

by less than 15 years of imprisonment, 

an admission of guilt agreement can be 

concluded [3]. As this involves minor 

offenders, the conclusion of such 

agreement requires the consent of the 

minor’s legal guardian [4]. 

As regards the applicable 

punishments, seeing how punishments 

cannot be applied to children, if the 

perpetrator is a child that is criminally 

liable, correctional measures are 

applicable [5]. The Romanian Penal 

makes provisions for both non-

custodial and custodial correctional 

measures [6]. Thus, depending on the 

general individualization of punishment 

criteria [7], non-custodial correctional 

measures (civic education, supervision, 

confinement at the end of the week or 

daily assistance) or custodial 

correctional measures (incarceration in 

an educational centre or in a detention 

centre). 

In theory, in the case of the variants 

of child pornography punished with 

imprisonment of up to 7 years, there is 

a possibility that the prosecutor will 

drop the prosecution if the requirements 

of art. 318 of the New Penal Procedure 

Code are met. If an admission of guilt 

agreement is concluded, only the type 

of correctional measure can be settled. 

There can be no agreement on solutions 

such as a penalty waiver or a penalty 

deferral, because these solutions only 

regard adult defendants. If the 

agreement concerns a custodial 
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educative [5]. Codul penal român 

prevede atât măsuri educative 

neprivative de libertate, cât și măsuri 

educative privative de libertate [6]. 

Astfel, în funcție de criteriile generale 

de individualizare a pedepsei [7], 

minorilor li s-ar putea aplica măsuri 

educative neprivative de libertate 

(stagiul de formare civică, 

supravegherea, consemnarea la sfârșit 

de săptămână sau asistarea zilnică) sau 

privative de libertate (internarea într-un 

centru educativ sau internarea într-un 

centru de detenție). 

Teoretic, în cazul variantelor 

pornografiei infantile pedepsite cu 

închisoare de maxim 7 ani, există 

posibilitatea ca procurorul să renunțe la 

urmărirea penală dacă sunt întrunite 

condițiile prevăzute de art. 318 NCPP. 

În cazul încheierii unui acord de 

recunoaștere a vinovăției, se poate 

stabili doar felul măsurii educative. Nu 

se poate cădea de acord asupra unor 

soluții precum renunțarea la aplicarea 

pedepsei sau amânarea aplicării 

pedepsei, deoarece aceste soluții îi 

privesc doar pe inculpații majori. Dacă 

se cade de acord asupra unei măsuri 

educative privative de libertate, având 

în vedere recunoașterea faptei, limitele 

perioadelor pe care se dispun aceste 

măsuri se reduc cu o treime. Cu alte 

cuvinte, în cazul în care se propune 

măsura internării într-un centru 

educativ, perioada internării va fi 

cuprinsă între 9 luni și 2 ani [8]. În 

cazul în care se propune internarea într-

un centru de detenție, limitele generale 

de 2 și respectiv 5 ani, se vor reduce cu 

o treime, minorului stabilindu-i-se 

correctional measure, considering the 

admission of guilt, the limits of the 

terms for which such measures are 

ordered are reduced by one third. In 

other words, if the incarceration in an 

educational centre is proposed, the 

period of incarceration shall be between 

9 months and 2 years [8]. If the 

incarceration in a detention centre is 

proposed, the general limits of 2 and 5 

years respectively shall be reduced by 

one third, the child being incarcerated 

for a period between 16 months and 3 

years and 4 months (40 months).  

If an admission of guilt agreement is 

not concluded in the criminal 

prosecution stage, but the minor 

defendant admits the offence, the child 

can be tried under the simplified 

proceedings set forth in art. 375 of the 

Penal Procedure Code. However, this 

case as well requires the consent of the 

child’s legal guardian. If the motion to 

trial the child under this type of 

proceedings is sustained, the limits of 

the applicable custodial correctional 

measures shall be reduced by one third. 

The court hearing is not public. The 

probation service, the child’s parents or, 

as applicable, the guardian, tutor or 

person to whom the child was 

temporarily entrusted for care or 

guardianship, shall be summoned at the 

trial. If an assessment report was 

requested from the probation service 

during the prosecution stage, the court 

may or may not request another report. 

If no such report was requested during 

the prosecution stage, the court shall 

request this evidence. 
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internarea pe o perioadă cuprinsă între 

16 luni și 3 ani și 4 luni (40 de luni).  

Dacă în faza de urmărire penală nu 

se încheie un acord de recunoaștere a 

vinovăției, dar inculpatul minor 

recunoaște fapta, acesta are 

posibilitatea de a fi judecat după 

procedura simplificată prevăzută de art. 

375 CPP. Și în acest caz însă este 

nevoie de încuviințarea 

reprezentantului său legal. În caz de 

admitere a cererii ca judecată să aibă 

loc după o astfel de procedură, limitele 

măsurilor educative privative de 

libertate pe care le riscă inculpatul 

minor, se reduc cu o treime. Ședința de 

judecată este nepublică. La judecarea 

cauzei se citează serviciul de 

probaţiune, părinţii minorului sau, după 

caz, tutorele, curatorul ori persoana în 

îngrijirea sau supravegherea căreia se 

află temporar minorul. Dacă în faza de 

urmărire penală s-a solicitat un raport 

de evaluare de la serviciul de 

probațiune, instanța poate să mai solicit 

un raport sau nu. Dacă însă în faza de 

urmărire penală nu s-a solicitat un 

asemenea raport, instanța este obligată 

să solicite această probă. 

 

4. Jurisprudență 

 

Din analiza jurisprudenței relevante 

pentru prezenta lucrare, a reieșit o 

asemănare izbitoare între modul de 

săvârșire de către minori a infracțiunii 

de pornografie infantilă prin sisteme 

informatice. Astfel, de cele mai multe 

ori minorii se filmează în timp ce 

întrețin raporturi sexuale și stochează 

aceste filmări pe telefonul mobil [9] 

 

4. Case law 

 

The analysis of the case law relevant 

to this paper shows a striking similarity 

between the modi operandi of the 

minors committing the offence of child 

pornography using IT systems. Thus, in 

most cases, the minors are filming 

themselves while having sexual 

relations and storing these films on 

their mobile phone [9] without being 

aware that at that moment they 

committed the offence of child 

pornography by production, possession 

or storage. Also, in a lot of cases, the 

minor perpetrator asks his partner for a 

photograph taken in certain 

pornographic positions. Sending this 

photograph already leads to the 

commission of the offence by 

distribution, supply or storage. This is 

also the case when, after storing the 

information, the minor sends it to other 

friends [10], either for fun or to take 

revenge on the partner with which he 

just broke up. Also for revenge, some 

minors post the indecent photos on the 

facebook page of the injured party, the 

injured party’s parents or school. 

There are also cases when the 

minors are not even aware of the degree 

of social danger raised by this offence. 

They are not aware that sending these 

photos, even to a limited number of 

users, such as a WhatsApp or 

Messenger group, for example, 

determines the commission of the 

offence of child pornography using an 

IT system. They are not aware that the 

social network is considered a „public 
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fără să știe că, din acel moment au 

comis infracțiunea de pornografie 

infantilă sub forma producerii, deținerii 

sau stocării. De asemenea, de multe 

ori, autorul minor solicită partenerei 

sale o fotografie în anumite ipostaze 

pornografice. Trimiterea acelei 

fotografii deja duce la consumarea 

infracțiunii sub forma distribuirii, 

punerii la dispoziție sau a stocării. 

Aceeași este și situația când, după 

stocarea acelor informații, minorul le 

trimite altor prieteni [10], fie pentru 

amuzament, fie pentru a se răzbuna pe 

partenera de care tocmai s-a despărțit. 

De asemenea, tot în scop răzbunare, 

unii minori postează fotografiile 

indecente pe pagina de facebook a 

persoanei vătămate, a părinților 

acesteia sau a școlii unde aceasta 

învață. 

Există și situații când minorii nici 

nu conștientizează gradul de pericol 

social al infracțiunii. Nu realizează că 

trimiterea acelor forografii, chiar și 

într-un grup restrâns de utilizatori, cum 

ar fi un grup pe WhatsApp sau 

Messenger, de exemplu, determină 

săvârșirea infracțiunii de pornografie 

infantilă printr-un sistem informatic. 

Nu conștientizează că rețeaua de 

socializare este considerată „loc 

public” în sensul art. 184 al. 1 lit. a) 

Noul Cod Penal care prevede că o faptă 

se consideră săvârșită în public atunci 

când a fost comisă într-un loc care prin 

natura sau destinația lui este 

întotdeauna accesibil publicului, chiar 

dacă nu este prezentă nicio persoană. 

Reamintim că, prin Decizia nr. 

4546/27.11.2014 , Înalta Curte de 

place” for the purposes of art. 184 para. 

1 lett. a) of the New Penal Code which 

states that an offence is committed in 

public when it was committed in a 

place that by its nature or purpose is 

always accessible to the public, even 

when nobody is present. We must recall 

that in Decision no. 4546/27.11.2014, 

the High Court of Cassation and Justice 

stated that a social network becomes 

public in nature, being potentially 

accessible, because it implies based on 

its nature, features and purpose, that the 

users don’t have ownership of the 

actual publication space, and cannot 

estimate and even less control, the 

spread of this space. Therefore, any 

action considered obscene in public, in 

real life, has the same significance in 

the virtual life.  

It is not always the case that the 

photographs regard injured parties of 

the opposite sex or persons engaging in 

a sex act. For example, in one case, 

several minors were convicted because, 

after having consumed alcoholic 

beverages, for fun, they simulated 

several obscene gestures involving 

sexual organs in regard to a colleague 

who was unconscious, and then sent 

each other the photos. 

There also are more serious 

situations, when the offence of child 

pornography is concurrent with other 

crimes, such as blackmail [11], or rape 

for example [12]. Thus, sometimes the 

victim is blackmailed that the 

perpetrator will post on facebook or 

other social networks photos when the 

victim is naked or short films where the 

victim can be seen in indecent 
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Casație și Justiție a statuat că o rețea de 

socializare capătă caracter public și 

accesabilitate potențială deoarece 

presupune raportat la natura, 

particularitățile și scopul acesteia, că 

utilizatorii nu dețin proprietatea 

spațiului efectiv de publicare, neputând 

estima, și cu atât mai mult, controla, 

întinderea acestui spațiu. Prin urmare, 

orice demers considerat necuviincios în 

public,în viața reală, are aceeași 

semnificație și în viața virtuală.  

Nu întotdeauna este necesar că 

fotografiile să privească persoane 

vătămate de sex diferit sau persoane 

implicate într-un anumit act sexual. De 

exemplu, într-o speță, au fost 

condamnați mai mulți minori deoarece, 

după ce au consumat băuturi alcoolice, 

ca să se distreze, au mimat mai multe 

gesturi obscene implicând organele 

sexuale față de un coleg care era 

inconștient, și apoi și-au trimis 

fotografiile unul celuilalt. 

Există și situații mai grave, când 

infracțiunea de pornografie infantilă 

intră în concurs cu alte infracțiuni, 

precum cea a șantajului [11], sau a 

violului de exemplu [12]. Astfel, 

uneori, victima este șantajată că autorul 

va posta pe facebook sau alte rețele de 

socializare, poze în care aceasta apare 

dezbrăcată, sau filmulețe în care apare 

în ipostaze indecente, dacă nu îi trimite 

și alte poze, sau dacă nu întreține relații 

de aceeași natură și cu autorul 

șantajului. 

 

Concluzii 

 

În toate spețele analizate, care nu au 

situations, unless the victim sends more 

photos or engages in similar relations 

with the perpetrator of the blackmail. 

 

Conclusions 

 

In all the cases reviewed, which did 

not involve any other offences, 

admission of guilt agreements were 

concluded, and the court applied non-

custodial correctional measures of a 

medium or maximum duration. The 

admission of guilt took place as soon as 

the minors were informed of the actions 

that were subject to investigation and of 

the fact that they are the content of the 

offence of child pornography. This 

leads us to the conclusion that the 

minors don’t know and are not aware of 

what they are and are not allowed to do 

online. We believe that after the age of 

14, age which gives rise to the relative 

presumption of the minor’s criminal 

liability (until the age of 16, when the 

presumption becomes absolute), or the 

age of 15 (which seems to be the age of 

sexual maturity according to the 

Romanian criminal legislators), 

students should receive legal education 

in high school. The legal education 

could be provided to them, either as 

meetings with experts, either as distinct 

subjects [13], or as chapters 

supplementing other subjects. For 

example, in computer science, students 

could also learn about cyber crimes, 

among which child pornography, thus 

raising their awareness of the dangers 

involved by the virtual world that is not 

properly understood by minors [14]. 

Moreover, the legislation should be 
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implicat și alte infracțiuni, au fost 

încheiate acorduri de recunoaștere a 

vinovăției, instanța aplicând măsuri 

educative neprivative de libertate, pe o 

durată medie și maximă. 

Recunoașterea vinovăției a fost 

asumată imediat ce minorilor li s-a 

adus la cunoștință faptele pentru care 

erau cercetați precum și faptul că 

acestea reprezintă conținutul 

infracțiunii de pornografie infantilă. 

Acest lucru ne face să tragem concluzia 

că minorii nu cunosc, nu 

conștientizează ce au voie să facă și ce 

nu au voie să facă în mediul online. 

Suntem de părere că după împlinirea 

vârstei de 14 ani, vârstă ce atrage 

nașterea prezumției relative de 

răspundere penală a minorului (până la 

16 ani, moment în care prezumția 

devine absolută), sau a vârstei de 15 

ani (ce pare a fi vârsta de maturitate 

sexuală conform legiuitorului penal 

român), elevii ar trebui să beneficieze 

de educație juridică în licee. Educația 

juridică ar putea ajunge la ei, fie sub 

forma unor întâlniri cu specialiști, fie a 

unei materii distincte [13], fie sub 

forma unor capitole care să completeze 

alte materii. De exemplu, la 

informatică, elevii ar putea să învețe și 

despre infracțiunile de natură 

cibernetică, printre care și pornografia 

infantilă, atrăgându-li-se astfel atenția 

asupra pericolelor pe care le presupune 

lumea virtuală neînțeleasă în mod 

corect de minori [14]. 

De asemenea, legislația trebuie 

permanent actualizată și pusă în acord 

cu Directivele europene și cu politica 

generală a tuturor Statelor Membre în 

permanently updated and harmonised 

with the European directives and the 

general policy of all Member States 

regarding cyber crime [15]. This type of 

crime is continually evolving, 

experiencing new developments 

together with the technology. 

Cooperation between the States is 

essential both for the development of a 

common strategy to prevent this type of 

crime [16] and in taking over cyber 

crime prevention models already put to 

test by other states with more 

developed technology. 
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ceea ce privește criminalitatea 

informatică [15].Acest gen de 

criminalitate este în continuă evoluție, 

cunoscând noi forme, odată cu 

tehnologia. Cooperarea Statelor este 

esențială atât în dezvoltarea unei 

strategii comune privind prevenirea 

acestui tip de criminalitate [16], cât și 

în preluarea unor modele de prevenire 

a criminalității informatice încercate 

deja de state cu o tehnologie mai 

avansată. 
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Rezumat: Conceptul avertizorului de 

integritate nu reprezintă o noutate în 

legislația românească, el fiind introdus 

încă din anul 2004 prin Legea nr. 571/2004 

privind protecția personalului din 

autoritățile publice, instituțiile publice și 

din alte unități care semnalează încălcări 

ale legii, dar domeniul de referință s-a 

limitat la organizațiile din zona publică. 

Recentul caz Bradley Birkenfeld, cunoscut 

bancher privat american recompensat de 

Internal Revenue Service (fiscul American) 

cu suma de 104 milioane de dolari pentru 

scoaterea la lumină a tranzacțiilor 

financiare desfăsurate de către cetățeni 

americani prin intermediul băncilor 

elvețiene și în principal prin intermediul 

UBS Group AG (amendată cu suma de 780 

milioane) în încercarea de a-și ascunde 

banii de fiscul din țara de origine, a adus 

în dezbatere necesitatea completării 

cadrului legislativ, atât în plan național cât 

și internațional, cu elemente din dreptul 

american referitoare la acest concept, care 

să fie apte pentru a fi implementate în 

domeniul spălării banilor. Pornind de la 

baza legislativă existentă, care din 
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Abstract: The concept of 

whistleblower does not represent a 

novelty in Romanian legislation, it was 

introduced since 2004 by Law 571 / 14th 

of December 2004 regarding the 

protection of the personnel from public 

authorities, public institutions and other 

bodies that report law breakings, but the 

scope of reference was limited to 

organizations in the public area. The 

recent case of Bradley Birkenfeld, a very 

well known american private banker, 

rewarded by the Internal Revenue Service 

with the amount of 104 million dollars for 

removing the light of the financial 

transactions carried out via UBS GROUP 

AG( fined with the amount of 780 million) 

in an attempt to hide money from revenue 

service in the country of origin, brought 

into debate the need for the completion of 

the legislative framework both at national 

and international level with elements 

from American law relating to this 

concept, to be able to be implemented in 

the field of money laundering. Starting 

from the basis of legal existence, which 

unfortunately has not led so far to a case 
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nefericire nu a condus până în prezent la 

un caz de anvergura celui din Statele Unite 

ale Americii, sistemul de prevenire și 

combatere a spălării banilor ar beneficia 

de un instrument în plus, apt, cel puțin la 

nivel teoretic, să furnizeze date și 

informații care pot fi exploatate prin 

intermediul unor investigații financiare.  

 

Cuvinte cheie: avertizor de integritate; 

organizație privată; spălarea banilor; 

recompensă; investigație financiară. 

 

 

Introducere 

 

Combaterea fenomenului de 

spălarea banilor a constituit, constitue 

și cu siguranță va fi considerat și în 

viitor o preocupare deosebit de 

importantă pentru comunitatea globală, 

pe măsură ce fenomenul infracțional 

capătă valențe dintre cele mai diverse, 

care pun la grea încercare sistemele 

internaționale de prevenire și luptă 

împotriva acestui flagel. În ultimul 

timp s-a constatat o preocupare 

accentuată a organizațiilor și 

organismelor internaționale și 

deopotrivă europene, în ideea elaborării 

și adoptării unor standarde de 

reglementare fie obligatorii, fie cu un 

caracter de recomandare, care să fie în 

măsură să ofere instituțiilor implicate în 

acest fenomen, instrumentele 

legislative eficiente de luptă în 

domeniul spălării banilor.  

Firește că unele dintre aceste soluții 

legislative adoptate de-a lungul vremii 

și-au dovedit eficacitatea, în sensul în 

care prin transpunerea în practică de 

către instituțiile de aplicare a legii a 

of the scale of the one in the United States 

of America, the system of prevention and 

control of money laundering would 

benefit from a tool in addition, at least at 

the theoretical level to provide data and 

information which can be exploited by 

means of financial investigation. 

 

 

Keywords: whistlblower; private 

organization; money laundering; reward; 

financial investigation. 

 

 

Introduction 

 

Fighting against money laundering 

was, is and will surely be considered 

in the future one of the most 

important concerns for the global 

community, as the criminal activity 

gets more and more diverse valences 

that challenge hard the international 

systems for prevention and fight 

against this scourge. Lately, one could 

see a sharp concern of international 

and European organisms and 

organisations in order to ellaborate 

and adopt some regulation standards, 

may they be compulsory or having a 

recommandation character that should 

be able to give the involved 

institutions the efficient legislative 

instruments in the field of money 

laudering. 

Of course that some of these 

legislative solutions adopted along 

time were proven effective, meaning 

that important steps were made in 

fighting against organized crime 

groups specialized in „money 

laundering” for various clients 

http://juridica.ugb.ro/
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acestora, s-au făcut pași importanți în 

combaterea grupărilor de 

infracționalitate organizată specializate 

în oferirea unor servicii de ,,spălarea 

banilor” pentru diverși clienți implicați 

în comiterea unor infracțiuni grave, 

precum traficul de droguri, traficul de 

ființe umane, traficul de arme, 

contrafacerea de bancnotă, delapidare, 

evaziune fiscală, fraude vamale, etc. De 

multe ori aceste activități de spălarea 

banilor s-au dovedit a fi extrem de 

dificil de dovedit în contextul în care 

condițiile de incriminare variază de la o 

jurisdicție la alta. Astfel, în ,,legislația 

din Statele Unite ale Americii, 

infracțiunea de spălarea banilor este 

sancționată indiferent dacă fapta din 

care provin bunurile este sau nu 

infracțiune, Franța incriminează doar 

spălarea banilor proveniți din 

infracțiuni și delicte, iar Germania doar 

în cazul anumitor infracțiuni [1]”. 

 

1. Cadrul legislativ privind 

spălarea banilor în România 

 

În România, procesul de 

reglementare în domeniul spălării 

banilor a început prin adoptarea Legii 

nr. 21/1999 și a continuat ulterior prin 

adoptarea Legii nr. 656/2002 pentru 

prevenirea și sancționarea spălării 

banilor, precum și pentru instituirea 

unor măsuri de prevenire și combatere 

a finanțării actelor de terorism, lege 

care la rândul ei a suferit diverse 

procese de transformare. În prezent 

Parlamentul României a adoptat o nouă 

lege pentru prevenirea şi combaterea 

spălării banilor şi finanţării 

involved in committing severe 

offences such as drugs, human, 

weapons trafficking, money 

counterfeiting, embezzelment, tax 

evasion, customs evasion, a.s.o. Many 

times, these activities of money 

laundering are extremely difficult to 

prove due to the fact that 

incriminating factors vary from one 

jurisdiction to another. Thus, „when 

speaking about US legislation, the 

money laundering crime is sanctioned 

no matther that the deed the money 

came from is a crime or not; France 

only incriminates the money 

laundering originating from crimes 

and offences and Germany only in 

case of certain offences [1]”. 

 

1. The legislative framework on 

money laundering in Romania 

 

In Romania, the proces of 

regulating in money laundering field 

started by passing the Law no. 21 / 

1999 and continued with the Law 656 

/ 2002 for preventing and sanctioning 

money laundering, also for 

establishing some prevention and 

fighting measures of financing for 

terrorist acts, law that suffered, in its 

turn, several transformation processes. 

Nowadays, Romanian Parliament has 

passed a new law for preventing and 

fighting against money laundering 

and terrorism financing, also for 

amending and supplementing some 

legislative documents, that has as goal 

to internally implement the EU 

Directive 2015/849 of European 

Parliament and Council from 20th of 
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terorismului, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte 

normative, care și-a propus să 

transpună în plan intern Directiva (UE) 

2015/849 a Parlamentului European şi 

a Consiliului din 20 mai 2015 privind 

prevenirea utilizării sistemului 

financiar în scopul spălării banilor sau 

finanţării terorismului [2],  şi  Directiva 

(UE) 2016/2258 a Consiliului din 6 

decembrie 2016 [3]. 

În cadrul actului normativ, în 

concret Legea 656/2002 pentru 

prevenirea și sancționarea spălării 

banilor, precum și pentru instituirea 

unor măsuri de prevenire și combatere 

a finanțării terorismului, în cadrul art. 

29 alin. 1 lit. a-c, este definită 

infracțiunea de spălare a banilor și care 

se pedepsește cu închisoare de la 3-10 

ani, astfel: 

a. schimbarea sau transferul de 

bunuri, cunoscând că provin din 

săvârșirea de infracțiuni, în scopul 

ascunderii sau disimulării originii 

ilicite a acestor bunuri ori în scopul de 

a ajuta persoana care a săvârșit 

infracțiunea din care provin bunurile să 

se sustragă de la urmărire, judecată sau 

executarea pedepsei; 

b. ascunderea ori disimularea 

adevăratei naturi a provenienței, a 

situării, a dispoziției, a circulației sau a 

proprietății bunurilor ori a drepturilor 

asupra acestora, cunoscând că bunurile 

provin din săvârșirea de infracțiuni; 

c. dobândirea, deținerea sau 

folosirea de bunuri, cunoscând că 

acestea provin din săvârșirea de 

infracțiuni. 

 

 

May 2015, regarding the prevention 

of using the financial system for the 

purpose of money laundering or 

terrorism financing [2]  and UE 

Directive 2016/2258 of the Council 

from 6th of December 2016 [3]. 

Within the legislative act, that is 

Law 656/2002  for preventing and 

sanctioning money laundering, also 

for imposition of measures for 

preventing and fighting terrorism 

financing, under article 29, paragraph 

1, letters a-c, money laundering crime 

is defined, being avenged with jail 

from 3 to 10 years: 

a. change or goods transfer, being 

aware that they originate from 

criminal offence activity, for the aim 

of hiding or dissimulating the illicit 

source of these goods or for the aim to 

help the person that committed the 

crime the goods originate from,  to 

escape from pursuit, court trial or 

sentence execution; 

b. hiding or dissimulating the true 

nature of the source, location, 

disposition, circulation or goods 

ownership or rights concerning these 

goods, knowing that the goods come 

from crime comitting; 

c. the acquisition, ownership or the 

use of goods, knowing that these 

come from crime comitting. 

 

Of course that along time,  the 

process of interpreting the rules in 

force regarding money laundering has 

known several changes, the latest 

being the result of some decisions of 

the Romanian High Court of 

Cassation and Justice [4]   or of 

Romanian Constitutional Court [5] 
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Desigur că de-a lungul timpului 

procesul de interpretare a normelor în 

vigoare privitor la infracțiunea de 

spălarea a banilor a cunoscut 

numeroase transformări, ultimele dintre 

acestea fiind rezultatul unor decizii ale 

Înaltei Curți de Casație și Justiție din 

România [4] sau ale Curții 

Constituționale din România [5], care 

însă nu au avut un impact semnificativ 

asupra activităților investigative 

desfășurate de către organele de 

aplicare a legii. Spunem asta deoarece, 

metodele și tehnicile de investigare a 

infracțiunilor de spălare a banilor, 

dintre care în opinia noastră cea mai 

importantă este reprezentată de 

investigația financiară, își au punctul 

de plecare în principal în activitatea de 

culegere, analiză și valorificare a 

informațiilor. Așa cum au fost detaliate 

și în doctrină [6], sursele de obținere a 

informațiilor pornesc de la bazele de 

date și sursele umane, și continuă cu 

anchetele jurnalistice, rezultatele 

controalelor exercitate de funcționari 

cu atribuții de control, diverse 

înscrisuri obținute de la case de 

avocatură, consultanți financiari, 

societăți concurente din domeniu, 

comisionari vamali, transportatori sau 

agenți imobiliari. Aceste informații 

odată obținute necesită ulterior 

activități complexe de completare, 

integrare, analiză și coroborare în 

vederea obținerii unui material în baza 

căruia să fie efectuată ulterior o 

investigație penală, în cadrul căreia să 

se procedeze la administrarea de probe 

pentru documentarea activității 

infracționale și concomitent 

dezvoltarea unei investigații financiare 

pentru identificarea fluxurilor 

financiare, a bunurilor mobile și 

that did not have a significant impact 

on investigative activities developped 

by law enforcemenet authorities. We 

say this because the methods and 

techniques of investigation for the 

money laundering crimes, out of 

which, in our opinion, the most 

important is represented by financial 

investigation, have their roots mainly 

in the activity of collecting, analysing 

and use of the information. As 

described in the doctrine [6], the 

sources for obtaining the information 

start from the data base and human 

sources and continue with newspaper 

investigations, the results of the 

verifications ran by officers with such 

duties, various documents from law 

firms , financial consultants, 

competitor companies in the field, 

customs brokers, carriers or estate 

agents. These information, once 

obtained need afterwards complex 

activities of interpretation, integration, 

analysis and corroboration in order to 

result a material that will serve as a 

foundation for a criminal 

investigation during which 

convincing evidence is submitted for 

proving the criminal activity and also 

for developing a financial 

investigation to identify financial 

flow, movable and immovables assets 

belonging to criminal organizations. 

This process is quite difficult and 

does not automatically lead to positive 

results regarding the possibility to 

prove the entire criminal activity. 
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imobile aflate la dispoziția grupărilor 

infracționale. Acest proces este destul 

de anevoios și nu duce în mod automat 

la obținerea unor rezultate pozitive în 

ceea ce privește posibilitatea de probare 

a întregii activități infracționale. 

 

2. Cadrul legislativ din Statele 

Unite ale Americii 

 

Din punct de vedere al posibilităților 

aflate la dispoziția organelor de 

aplicare a legii în vederea probării 

activităților ilegale desfășurate în 

domeniul spălării banilor, legislația din 

Statele Unite ale Americii [7] dă 

posibilitatea organelor de aplicare a 

legii să protejeze identitatea unei 

persoane care furnizează orice fel de 

informații despre activități ilegale sau 

incorecte desfășurate în interiorul unei 

organizații publice sau private.  

Exemplul cel mai recent în ceea ce 

privește modul de funcționare a legii 

privind avertizorul de integritate este 

reprezentat de celebrul caz al 

bancherului privat american Bradley 

Charles Birkenfeld care, în anul 2007, a 

făcut o serie de dezvăluiri despre 

politicile bancare ale unor giganți în 

domeniu, și ne referim aici la UBS 

Group AG, care prin mecanismele de 

deschidere și operaționalizare a unor 

conturi bancare și operațiuni conexe, au 

ajutat mai mulți cetățeni americani în 

încercarea acestora de a eluda sistemul 

de taxe federal și de a-și pune la 

adăpost averea. În baza informațiilor 

furnizate de acesta Departamentului de 

Justiție al Statelor Unite ale Americii, 

UBS Group AG a fost nevoită să achite 

 

2. The legislative framework in 

the United States of America 

 

From the point of view of the 

possibilities the law enforcement 

agencies have to prove the illegal 

activities developped in the field of 

money laundering, the legislation in 

the USA [7] gives the possibility to 

the law enforcement structures to 

protect the identity of a person that 

gives any information about illegal or 

unfair activities that take place inside 

a public or private organization.  

The most recent example about the 

functionning of the law concerning 

the whistleblower is represented by 

the famous case of Bradley Charles 

Birkenfeld, a private American banker 

that, in 2007 made a series of 

disclosures regarding the bank 

policies of giants in the field and we 

are talking here about UBS Group 

AG, that, by means of opening and 

operationalisation of some bank 

accounts and some related operations 

helped several American citizens to 

circumvent the federal tax system and 

to protect their fortune. Based on the 

information he gave  to the USA 

Department of Justice, UBS Group 

AG was forced to pay a fine of 780 

million dollars and to give 

information about the American 

citizens that were clients of the Swiss 

bank.  

Nevertheless, Bradley Charles 

Birkenfield was prosecuted by the 

USA Department of Justice for 

conspiracy to fraud and was convicted 
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o amendă în valoare de 780 milioane 

dolari și să dea informații despre 

cetățenii americani care au apelat la 

serviciile bancare ale băncii elvețiene.  

Cu toate acestea, Bradley Charles 

Birkenfeld a fost pus sub acuzare de 

către procurorii din cadrul 

Departamentului de Justiție al Statelor 

Unite ale Americii pentru conspirație la 

fraudă și a fost condamnat la 40 de luni 

de închisoare și o amendă în valoare de 

30.000 dolari.  

Totuși, în baza informațiilor 

furnizate către Internal Revenue 

Service (IRS) a fost recompensat cu un 

premiu în valoare de 104 milioane de 

dolari. 

Exemplul Statelor Unite ale 

Americii a fost urmat ulterior și de 

către alte state care au început la rândul 

lor anchete împotriva cetațenilor 

proprii care au avut deschise conturi la 

UBS Group AG, cum ar fi Belgia, 

Germania și Israel. 

 

3. Avertizorul de integritate în 

legislația din România 

 

În România, încă din anul 2004 a 

intrat în vigoare [8] Legea nr. 571 din 

14 decembrie 2004 privind protecţia 

personalului din autorităţile publice, 

instituţiile publice şi din alte unităţi 

care semnalează încălcări ale legii. Cu 

privire la domeniul de aplicare al legii 

încă de la începutul acesteia se prevede 

faptul că: ,,prezenta lege reglementează 

unele măsuri privind protecţia 

persoanelor care au reclamat ori au 

sesizat încălcări ale legii în cadrul 

autorităţilor publice, instituţiilor 

to 40 months in prison and a fine of 

30.000 dollars.  

Though, because of  the 

information given to the IRS (Internal 

Revenue Service) he was rewarded a 

prize of 104 million of dollars.  

The example of the USA was then 

followed by other states that began, in 

their turn, investigations against their 

own citizens that had accounts at UBS 

Group AG, such as Belgium, 

Germany and Israel. 

 

3. The whistleblower in the 

Romanian legislation 

 

In Romania, since 2004, has come 

into force [8] Law 571 / 14th of 

December 2004 regarding the 

protection of the personnel from 

public authorities, public institutions 

and other bodies that report law 

breakings. As for the law application, 

since its beginning, it is stipulated 

that: „the present law establishes 

some measures regarding the 

protection of the persons that 

denounce  or inform about law 

breakings within public authorities, 

public institutions and other 

institutions, committed by persons 

having management or execution  

positions that work in the authorities, 

public institutions and other 

budgetary institutions stipulated in 

art. 2” In art. 2 are enumerated the 

authorities, institutions and other 

budgetary institutions, as follows: 

„authorities and public institutions 

within central public administration, 

local public administration, 
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publice şi al altor unităţi, săvârşite de 

către persoane cu funcţii de conducere 

sau de execuţie din autorităţile, 

instituţiile publice şi din celelalte 

unităţi bugetare prevăzute la art. 2”. În 

cadrul articolului 2 sunt enumerate 

autoritățile, instituțiile și celelalte 

unități bugetare după cum urmează: 

,,autorităţile şi instituţiile publice din 

cadrul administraţiei publice centrale, 

administraţiei publice locale, aparatului 

Parlamentului, aparatului de lucru al 

Administraţiei Prezidenţiale, aparatului 

de lucru al Guvernului, autorităţile 

administrative autonome, instituţiile 

publice de cultură, educaţie, sănătate şi 

asistenţă socială, companiile naţionale, 

regiile autonome de interes naţional şi 

local, precum şi societăţile naţionale cu 

capital de stat”, precum și ,,persoanele 

numite în consilii ştiinţifice şi 

consultative, comisii de specialitate şi 

în alte organe colegiale organizate în 

structura ori pe lângă autorităţile sau 

instituţiile publice”. 

După cum lesne se poate observa 

din structura textului, legiuitorul a avut 

în vedere ca adresabilitate numai 

persoanele care reclamă sau sesizează 

doar încălcări ale legii ce privesc 

autorități, instituții publice si unități 

bugetare, structura textului fiind de 

strictă interpretare. În virtutea acestei 

observații, se poate afirma, fără teama 

de a greși, că în legislația din România 

sunt protejate doar persoanele care 

denunță fapte ce privesc activitatea 

desfășurată în cadrul public. 

Totodată, în cadrul articolului 3 

alineat 1 litera b) este dată definiția 

avertizorului de integritate ca fiind: 

Parliament’s staff, Presidential 

Administration working apparatus, 

Government’s apparatus, autonomous 

administrative authorities, culture, 

education, health and social assistance 

public institutions, national 

companies, local and national 

autonomous administrations, also to 

national state owned companies”, also 

to „persons appointed in scientific and 

consultative boards, specialty 

commissions and in other collegial 

bodies belonging to or affiliated to 

public authorities or institutions”. 

As one can easily observe from the 

text structure, the lawmaker had in 

mind as addressability but the persons 

that denounce or inform only law 

breaking regarding authorities, public 

institutions and budgetary institutions, 

the structure of the text being a strict 

interpretative one. By virtue of this 

observation, one can say without a 

doubt that Romanian legislation 

protects but persons that denounce 

facts that concern the activity 

developped within the public frame. 

At the same time, within the article 

3, paragraph 1, letter b, the 

whistleblower is defined as: „the 

person that makes an act of 

apprehension according to letter a) 

and which is part of one of the public 

authorities, public institutions or other 

units stipulated at art. 2” and within 

letter a) it is given a definition of the 

term public interest whistleblowing, 

representing „the notification made in 

good faith regarding any fact that 

implies breaking the law, the 

professional deontology or the 
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,,persoana care face o sesizare potrivit 

lit. a) şi care este încadrată în una dintre 

autorităţile publice, instituţiile publice 

sau în celelalte unităţi prevăzute la art. 

2”, iar în cadrul literei a) este realizată 

o definire a termenului de avertizare în 

interes public, reprezentând ,,sesizarea 

făcută cu bună-credinţă cu privire la 

orice faptă care presupune o încălcare 

a legii, a deontologiei profesionale sau 

a principiilor bunei administrări, 

eficienţei, eficacităţii, economicităţii şi 

transparenţei”. Din economia textului 

se pot trage unele concluzii cu privire, 

pe de o parte, la sfera persoanelor care 

pot face astfel de avertizări, care 

potrivit legii trebuie să facă parte din 

cadrul autorităților publice, instituții 

publice sau alte unități prevăzute, 

aspect care subliniază sfera restrânsă de 

aplicare a legii doar la activitățile din 

domeniul public, entitățile de drept 

privat fiind excluse. 

Analizând mai departe faptele care 

constitue încălcări ale legii și care, în 

opinia legiuitorului, ar constitui 

avertizări de interes public, observăm 

că acestea sunt reprezentate de 

infracţiuni de corupţie, infracţiuni 

asimilate infracţiunilor de corupţie, 

infracţiuni în legătură directă cu 

infracţiunile de corupţie, infracţiunile 

de fals şi infracţiunile de serviciu sau în 

legătură cu serviciul, infracţiuni 

împotriva intereselor financiare ale 

Comunităţilor Europene, practici sau 

tratamente preferenţiale ori 

discriminatorii în exercitarea 

atribuţiilor unităţilor, încălcarea 

prevederilor privind incompatibilităţile 

şi conflictele de interese, folosirea 

principles of good administration, 

efficiency, effectiveness, economicity 

and transparency”. From the text we 

can draw some conclusions regarding, 

on one part the type of persons that 

can make such apprehensions and 

which, according to the law, have to 

be part of public authorities, public 

institutions or other units mentioned, 

fact that underlines the limited range 

of application of  the law, only to 

public field activities, private bodies 

being excluded. 

Further analysing the facts that 

constitute law breakings and which, 

the lawmaker considers being public 

interest whistleblowing, we observe 

that these are represented by 

corruption crimes, crimes assimilated 

to corruption, crimes directly linked 

to corruption, false offences and 

offences committed in the course of 

employment or in relation to that, 

crimes against financial interests of 

European communities, practices or 

preferential, discriminatory treatments 

in performing job requirements of the 

units, breaking the stipulations 

concerning the incompatibility and 

conflict of interests, abusive use of 

material or human resources, 

manifesting political taking sides in 

relation to job requirements, 

excepting the persons pollitically 

ellected or appointed, law breakings 

in relation to the access to information 

and decisional  transparency, law 

breakings regarding public 

acquisitions and non-reimbursable 

financing , incompetency or 

negligence while on duty, subjective 
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abuzivă a resurselor materiale sau 

umane, partizanatul politic în 

exercitarea prerogativelor postului, cu 

excepţia persoanelor alese sau numite 

politic, încălcări ale legii în privinţa 

accesului la informaţii şi a transparenţei 

decizionale, încălcări ale legii în 

privinţa accesului la informaţii şi a 

transparenţei decizionale, încălcarea 

prevederilor legale privind achiziţiile 

publice şi finanţările nerambursabile, 

incompetenţa sau neglijenţa în serviciu, 

evaluări neobiective ale personalului în 

procesul de recrutare, selectare, 

promovare, retrogradare şi eliberare din 

funcţie, încălcări ale procedurilor 

administrative sau stabilirea unor 

proceduri interne cu nerespectarea 

legii, emiterea de acte administrative 

sau de altă natură care servesc interese 

de grup sau clientelare, administrarea 

defectuoasă sau frauduloasă a 

patrimoniului public şi privat al 

autorităţilor publice, instituţiilor 

publice şi al celorlalte unităţi, 

încălcarea altor dispoziţii legale care 

impun respectarea principiului bunei 

administrări şi cel al ocrotirii 

interesului public. Așadar, în opinia 

legiuitorului, infracțiunile de corupție și 

cele asimilate acestora precum și cele 

care apără interesele financiare ale 

Uniunii Europene au reprezentat 

principalele obiective vizate și care 

necesitau mecanisme suplimentare de 

apărare. Este poate ușor de înțeles 

atitudinea legiuitorului român în 

privința acestei legi, dacă observăm cu 

atenție faptul că anul adoptării acestui 

act normativ este finalul lui 2004, an 

care s-a caracterizat printr-o 

evaluations of the personnel during 

the recruitment, selection, promotion, 

demoting, discharging process, 

breaking of administrative procedures 

or setting some internal procedures 

without maintaining the law, issuing 

administrative or other acts  that serve 

to group interests or favours, 

defective or fraudulent management  

of public or private patrimoine 

belonging to public authorities, public 

institutions and other units, breaking 

other legal dispositions that impose 

respecting the principle of good 

administration and of protecting 

public interest. SO, in the lawmaker’s 

opinion, corruption crimes and other 

alike, also those protecting the UE 

financial interests represented the 

main targeted objectives that needed 

supplementary protection 

mechanisms. It is easily 

understandable the attitude of 

Romanian lawmaker regarding this 

law if we observe attentively the fact 

that the year of entering into force of 

this legislative act is the end of 2004, 

year that was characterised by a 

multitude of legislative changes able 

of closing the files, thus preparing 

Romania to become a member of EU. 

In this context, at that time it was very 

important to fight against corruption 

crimes and the juridical frame was 

being prepared for the strict use of 

pre-acession and acession European 

funds. 

In chapter IV of the law are 

enumerated the protection 

mechanisms whistleblowers will 

beneficiate of. One can see the fact 
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multitudine de schimbări legislative de 

natură să facă posibilă închiderea 

dosarelor în vederea aderării României 

la Uniunea Europeană. În acest context, 

la momentul respectiv se punea un 

accent deosebit pe combaterea 

infracționalității în domeniul corupției 

și era pregătit cadrul juridic pentru 

utilizarea cu strictețe a fondurilor 

europene de preaderare și ulterior de 

aderare.  

În cadrul capitolului IV al legii sunt 

enumerate mecanismele de protecție de 

care vor beneficia avertizorii de 

integritate. Se poate observa totuși 

faptul că printre aceste modalități de 

protecție a avertizorilor nu era în nici 

un caz prevăzută  o recompensă de 

ordin material pentru persoana care 

denunța faptele enumerate și avute în 

vedere de legiuitor. Din păcate, la o 

rapidă trecere în revistă a cazurilor în 

care au fost investigate acte de corupție 

sau comportamente în dezacord cu 

modelul de etică și deontologie 

profesională, se observă că în cauzele 

respective au fost semnalate foarte 

puține cazuri de avertizări de interes 

public și că și acestea nu au fost 

mediatizate. 

De altfel, în documentul intitulat 

Strategia Națională Anticorupție 

întocmit pentru perioada 2016-2020, se 

amintește faptul că printre 

vulnerabilitățile identificate se află o 

slabă cunoaștere a normelor în vigoare 

privind protecția avertizorului în interes 

public ,,există un deficit semnificativ 

de cunoaștere de către angajați și 

manageri a standardelor legale de 

integritate (protecția avertizorului în 

that among these means of protection 

for whistleblowers there is no material 

reward for the person to expose the 

enumerated facts the lawmaker had in 

mind. Unfortunately, when reviewing 

the cases in which corruption crimes 

were investigated or behaviours that 

do not comply with professional 

ethics and deontology, it can be 

observed that few cases of public 

interest warnings were signaled and 

these were not made public. 

Actually, in the document entitled 

„National Anticorruption Strategy”, 

drawn-up for the period 2016-2020, it 

is remembered the fact that among 

identified vulnerabilities there is a 

weak knowledge of regulations in 

force regarding public interest 

whistleblower protection „there a 

significant deficit of knowledge for 

the employees and managers 

regarding the legal integrity standards 

(protection of public interest 

whistleblowers, ethical counselling, 

post-employment  prohibition – 

pantouflage, management of sensitive 

positions”. 

Another stipulation in the 

mentioned document reiterates the 

international commitments assumed 

in this respect [9]: „on the occasion of 

OECD ministerial commission from 

March 2016, Romania has reiterated 

its intention to actively work for 

obtaining the statute of member with 

full rights of OECD and to become 

participant within the Working Group 

for the Fight Against Corruption in 

International Transactions, in order to 

join the OECD Convention and by 
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interes public, consilierea etică, 

interdicțiile post-angajare - 

pantouflage, gestionarea funcțiilor 

sensibile)”. O altă prevedere din 

respectivul document reiterează 

angajamentele internaționale luate în 

materie [9]: ,,cu ocazia conferinței 

ministeriale OCDE din martie 2016, 

România a reiterat intenția de a lucra în 

mod activ la obținerea statutului de 

membru cu drepturi depline al OCDE 

și de a deveni un participant în cadrul 

Grupului de Lucru privind Lupta 

împotriva Corupţiei în Tranzacţiile 

Internaţionale, în vederea aderării la 

Convenţia OCDE, iar prin semnarea 

declarației miniștrilor de justiție, 

România s-a angajat, printre altele, să 

continue eforturile de combatere a 

corupției, să îmbunătățească cooperarea 

internațională, să promoveze o mai 

bună protecție a avertizorilor în 

interes public și să consolideze 

parteneriatele împotriva corupției dintre 

sectorul public și mediul privat”. 

 

Concluzii 

 

Desigur că lupta împotriva corupției 

în toate țările, dar cu preponderență în 

țările cu democrații aflate la început de 

drum reprezintă o chestiune de mare 

importanță, iar măsurile adoptate 

pentru prevenirea și combaterea acestui 

fenomen au fost, sunt și vor fi în atenția 

autorităților, dar să nu uităm că un 

fenomen aflat într-o continuă 

ascensiune în ultimii ani este 

reprezentat de spălarea banilor și 

consecințele negative imprimate asupra 

societăților unde fenomenul a fost 

signing the declaration of ministers of 

justice, Romania has committed, 

among others, to continue the efforts  

to fight corruption, to improve the 

international cooperation, to promote 

a better protection of public interest 

whistleblowers and to consolidate 

partnerships between public and 

private sectors against corruption”. 

 

Conclusions 

 

Of course that the fight against 

corruption in all countries, but mostly 

in the countries with newly 

established democracies represent a 

very important matter and the adopted 

measures for prevention and fighting 

against this phenomenon were, are 

and will be a priority for authorities 

but, at the same time we should not 

forget that a phenomenon 

continuously rising is that of money 

laundering and the negative 

consequences for the companies 

where this fact was out of control.  

Having in mind that our country is 

in the middle of the process of 

implementing the EU Directive 

2015/849 of the European Parliament 

and Council regarding the prevention 

of using the financial system for the 

purpose of money laundering and 

terrorism financing, it would be useful 

and interesting to promote a parallel 

debate  on the necessity to extend the 

law frame regarding the use of 

whistleblowing also in the private 

sector and we are especially reffering 

to the entities that manage important 

financial cash flows with remarkable 
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scăpat de sub control.  

Având în vedere faptul că țara 

noastră este în plin proces de 

transpunere a Directivei (UE) 2015/849 

a Parlamentului European și a 

Consiliului privind prevenirea utilizării 

sistemului financiar în scopul spălării 

banilor sau finanțării terorismului, nu 

ar fi lipsită de interes promovarea unei 

dezbateri în paralel asupra necesității 

lărgirii cadrului legislativ privind 

utilizarea averizărilor de integritate și 

în zona privată, și avem aici în vedere, 

în special, entitățile care gestionează 

importante fluxuri financiare cu 

implicații deosebite în prevenirea și 

combaterea utilizării acestora în 

activități circumscrise spălării banilor 

și finanțării actelor de terorism.  

Mai exact, ne referim la 

posibilitatea completării cadrului 

normativ, fie a legii avertizorului de 

integritate, fie chiar a legii privind 

spălarea banilor, prin definirea și 

crearea unor mecanisme de protecție și 

recompensare a avertizorilor de 

integritate care pun la dispoziția 

organelor de aplicare a legii, informații 

privind diverse activități din sfera 

domeniului vizat.  

Cu alte cuvinte, propunem, pe de o 

parte, lărgirea cadrului de reglementare 

și la activitățile din zona prevenirii și 

combaterii spălării banilor și finanțării 

terorismului, iar pe de altă parte 

includerea în sfera de definire a 

termenului avertizor de integritate și a 

persoanelor care își desfășoară 

activitatea în mediul privat (bănci, 

societăți de asigurări, case de pariuri, 

etc.).  

implications in preventing and 

fighting  their use in activities related 

to money laundering and financing 

terrorism.  

More exactly, we are talking about 

the completion of the normative 

frame, either of whisleblower law or 

even of the law regarding money 

laundering by defining and creating 

some protection and rewarding 

mechanisms for the whistleblowers 

that give information related to the 

aimed  field.  

In other words, we propose, on the 

one part, to extend the regulating 

frame as to include activities from the 

area of preventing and fighting 

against money laundering and 

terrorism financing and on the other 

part the inclusion in the definition of 

the term whistleblower also for the 

persons that are part of the private 

sector (banks, ensurance companies, 

bet houses, a.s.o.).  

More than this, we consider that, 

by extending the institutional frame,  

the law must define and harmonize 

other protection and rewarding 

mechanisms for the persons that are 

able to give information that can be 

used for the aim of preventing and 

fighting against the phenomenon of 

money laundering. 
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Rezumat: În circumstanțe în care, 

însăși legea, de multe ori face 

confundabile, după natură și esență, 

anumite relații civile contractuale, 

constituite odată cu încheierea actelor de 

gratificare, argumentele doctrinare ce 

reclamă necesitatea distingerii și 

reglementării lor separat, constituie 

principala soluție ce ar determina 

legiuitorul nostru să recurgă la revizuirea 

cadrului juridic actual. Cu toate acestea, la 

încheierea unor asemenea acte, voința 

internă a autorilor trebuie examinată și 

considerată în prezența unor condiții cu 

totul deosebite și exigente, având în vedere 

că de acestea depinde soarta de mai 

departe a patrimoniului, respectiv a stării 

materiale a celui ce a dispus de bunurile 

sale fără a avea dreptul la o 

contraprestație. 
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Abstract: In situations when the law is 

that often mistakes as to nature and basics 

certain civil contracting relations, set up 

once the gratification documents 

concluded, doctrinaire arguments that 

claim the need for their clear 

distinguishing and regulation, is the main 

solution that could determine our legislator 

to review current legal framework. Despite 

this, when such documents are concluded, 

the authors’ inner will must be examined 

based on very special and specific 

requirements, meaning that on them 

depend further condition of patrimony, 

respectively the pecuniary condition of the 

person who managed his/her goods/assets 

without having the right to a consideration. 
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Introducere 

 

De la bun început, avem de 

menţionat că scopul central care ne-a 

determinat să recurgem la cercetare în 

materia donaţiei se identifică în 

năzuinţa de a „confecţiona o haină 

juridică nouă contractului de donaţie”, 

având în vedere că cea pe care o 

îmbracă actualmente este destul de 

„ponosită şi cârpită, de nu mai are loc 

de niciun petec”.  

În scopul examinării detaliate și 

multidimensionale a instituției 

contractului de donație din perspectiva 

conferirii unui cadru juridic adecvat și, 

în același timp, distinct față de cel 

actual, au fost utilizate materiale cu 

caracter științific ce exprimă punctul de 

vedere a autorilor din Republica 

Moldova și a celor români în domeniul 

vizat, fiind aplicate în acest sens, 

metode de cercetare cum ar fi cea 

istorică, sistemică, deductivă, 

prospectivă, empirică și cea 

comparativă.     

Deci, iniţierea oricărui studiu în 

domeniul juridic, dar nu numai, este 

marcată prin definirea esenţialelor 

noţiuni utilizate în cursul expunerii şi 

care, de fapt, stau la baza întregului 

sistem de norme ce alcătuiesc 

construcţia juridică a instituţiei ce face 

obiectul cercetării. Este cazul şi 

instituţiei donaţiei, care în mod 

 

Keywords: donation; agreement; 

patrimony; will; liberality; altruism; 

consideration. 

 

 

Introduction 

 

From the start, it worth mentioning 

that the main goal that determined us to 

make a study in the field of donation is 

identified in the ambition to „create a 

new legal structure for the donation 

agreement”, taking into consideration 

the fact that its actual structure is rather 

„worn out and mending, so that there is 

no place left for any rag”.  

To examine in detail and 

multidimensionally what the donation 

agreement is, namely in order to 

provide a true legal framework and, at 

the same time, a different one from the 

current one, there were used scientific 

works and papers by Moldovan and 

Romanian authors in this area, by 

respectively being used historic, 

systemic, deductive, prospective, 

empiric and comparative research 

methods.     

So, to initiate a study in the legal 

field or any other, you should firstly set 

the main definitions that are to be used 

in the paper and which in fact represent 

the cornerstone for the entire system of 

standards, rules and regulations, which 

set up the legal frame for the subject 

matter. The same applies to the 

donation, which needs to be clearly 

defined in order to avoid any 

discrepancies, confusions as to its 

identification and distinguishing among 
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indispensabil necesită o definire clară 

ce ar evita orice fel de controverse şi 

confuzii în planul identificării și 

distingerii ei din șirul tuturor 

liberalităților, în condițiile în care, deşi 

au multe în comun, urmează a fi 

discutate şi aplicate în diferite contexte 

şi relaţii juridice particulare. Evident, în 

studiul de faţă nu ne vom limita doar la 

definirea noţiunii de donaţie sau cea a 

contractului de donaţie, ci și la altele, 

cum ar fi cea de liberalitate, de 

gratificare, necesare înţelegerii 

domeniului la care ne referim, precum 

și la examinarea altor chestiuni 

referitoare la: trăsăturile distincte ale 

contractului de donaţie, rolul voinței 

interne la încheierea contractului de 

donație,  necesitatea evitării includerii 

unor acte de gratificare în câmpul 

juridic al donație, temeiurile și 

condițiile desfacerii contractului de 

donați, etc. 

Pe lângă aspectul terminologic a 

sensului general de „donaţie”, cuvânt 

utilizat în discuţiile şi contextele în care 

o persoană dăruieşte alteia bani sau 

bunuri fără a se aştepta la o 

contraprestaţie, subiectul de faţă este 

dedicat unui studiu mult mai avansat şi 

complex. Anume vizează sintagma ce 

arată sensul juridic al acţiunii de 

transmitere din proprietatea donatorului 

în proprietatea donatarului a unui bun 

cu titlu gratuit, acţiune ce se 

materializează şi generează obligaţii în 

temeiul unui contract civil numit şi 

reglementat, adică contractul de 

donaţie. 

În mod obişnuit şi firesc, definirea 

unui contract civil începe de la 

other liberalities, despite that they have 

a lot in common, which are to be 

addressed and implemented in various 

contexts and in particular legal 

relationships. Obviously, this study 

shall not limit only to give the 

definition for donation or donation 

agreement, but to others to, such as: 

liberality, gratification, which are 

necessary to understand the field that 

we refer to, and to analyze other 

subjects related to: specific features of 

the donation agreement, role of inner 

will to conclude a donation agreement, 

need to avoid including some 

gratification documents into the legal 

framework of donation, grounds and 

requirements to terminate the donation 

agreement, etc. 

Besides the terminology for 

„donation”, a word used in talks and 

contexts when a person donates the 

other money or goods without counting 

on a consideration, this subject shall 

undergo a more comprehensive and 

complex study. It regards namely the 

phrase showing the legal purpose of the 

action to transfer a good (asset) on a 

free basis from the grantor’s property 

into the grantee’s propriety, an action 

that materializes and generates 

responsibilities under a certain civil 

agreement, namely the donation 

agreement. 

Usually, the defining of a civil 

agreement starts from consulting its 

contents and meaning provided in the 

civil law, contents assigned by the 

legislator following doctrinaire 

consultations and debates. We shall 

also follow this sequence as here it 
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consultarea conţinutului și înțelesului 

său actual expus în legea civilă, 

conţinut atribuit de legiuitor în urma 

unor consultări şi dezbateri de ordin 

doctrinar. Consecutivitatea respectivă o 

vom respecta şi noi, pentru că de aici 

urmează a fi desprinse trăsăturile sale 

distincte, dar şi motivele lansării unor 

critici şi discuţii în jurul subiectului 

vizat.  

Deci, potrivit art. 827 Cod civil, 

prin contractul de donaţie se înţelege 

acel contract prin care o parte 

(donator) se obligă să mărească din 

contul patrimoniului său, cu titlu 

gratuit, patrimoniul celeilalte părţi 

(donatar)[1]. De la bun început 

insistăm să evidenţiem că după 

conţinutul actual şi natura definirii sale, 

donaţia se realizează nu numai prin 

tradiţiune (transmiterea bunului de la 

donator la donatar), lăsând a se înțelege 

că poate îmbrăca şi alte forme de 

realizare (renunțarea la exercitarea unui 

drept, economisire, etc.), fapt ce o face 

confundabilă cu alte categorii de acte 

juridice de gratificare, cum ar fi spre 

exemplu: remiterea datoriei, legatul, 

cesiunea de creanţă cu titlu gratuit etc. 

Or, acestea din urmă acte, de asemenea 

au menirea de a majora patrimoniul 

celui gratificat din contul patrimoniului 

donatorului și, respectiv, se pot realiza 

prin toate căile juridice translative de 

proprietate ce au ca finalitate mărirea 

patrimoniului acestuia, nu numai prin 

tradițiune, ultima, de fapt, ar trebui să 

fie specifică numai donației.  

După părerea noastră, de altfel, 

exprimată și în alte lucrări [2], 

conceptul care a stat la baza 

shall come off its features and the 

reasons for launching new critics and 

talks on this subject. 

So, under art. 827 of the Civil Code, 

the donation agreement means an 

agreement by which a party (grantor) 

commits to increase the patrimony of 

the other party (grantee) from his/her 

patrimony for free [1]. From the 

beginning we shall highlight that under 

its actual content and definition, the 

donation is done only based on 

unwritten law (by tradition) (transfer of 

asset from the grantor to the grantee), 

meaning that it may also take any other 

forms (waiving a right, savings, etc.), 

which mistakes it with other categories 

of legal acts of gratification, such as: to 

transfer a debt, binding, assignment of 

debt etc. Or, these documents also have 

the purpose to increase the patrimony 

of the person gratified based on the 

patrimony of the grantor and, 

respectively, they may be achieved 

through all translated legal proprietary 

means, which will result in increasing 

the patrimony by traditional means, in 

fact this aspect should be specific only 

to donation.  

In our opinion, also voiced in other 

works [2], the concept that laid the 

basis for regulating the donation 

agreement is not either an inappropriate 

and inefficient one, or a perfect one. 

Despite this, the Moldovan doctrine, 

when adopting the Civil Code in force, 

had not taken into consideration such 

issues as: reasons that determined our 

legislator to choose namely this 

strategy of regulation? Discrepancies 

and confusions that might arise when 
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reglementării contractului de donație 

nu este unul din cel mai neadecvat şi 

ineficient, dar în acelaşi timp, nici unul 

desăvârşit. Cu toate acestea, doctrina 

moldovenească, de la adoptarea codului 

civil în vigoare nu prea s-a grăbit în a-

şi pune întrebări legate de: motivele ce 

au determinat legiuitorul nostru a alege 

anume o asemenea tactică de 

reglementare? neclarităţile şi confuziile 

ce pot apărea la interpretarea altor 

categorii de acte cu statut de 

liberalitate, care din acestea sunt 

veritabile donaţii şi care nu? care sunt 

subtilităţile în distingerea acestora de 

contractul de donaţie? etc.  

Or, în cazul remiterii de datorie, 

prin actul încheiat între creditor şi 

debitor în care ultimul este iertat de 

datorie, nu are loc majorarea 

patrimoniului acestuia din contul 

creditorului?  

Evident este faptul, că în tot acest 

răstimp, doctrina nu a făcut altceva 

decât să recunoască că diferite acte de 

gratificare se pot integra în categoria 

donaţiilor, astfel cesiunea de creanţă cu 

titlu gratuit fiind considerată o donaţie 

indirectă, iar remiterea de datorie o 

formă de exprimare a obiectului 

contractului de donaţie. Tot aşa se 

întâmplă şi în cazul stipulaţiei pentru 

altul sau cesiunii de creanţă cu titlu 

gratuit.  

Anume din aceste considerente, 

după părerea noastră, conceptul actual 

ce stă la baza definirii donaţiei urmează 

a fi revăzut şi concretizat, cu atât mai 

mult cu cât contractul de donaţie este 

proclamat de veacuri drept un contract 

real, ce se consideră valabil încheiat şi 

interpreting other categories with 

liberality status, which of them are in 

fact donations and which are not? What 

are subtle arguments in distinguishing 

them from the donation agreement? etc.  

Or, when giving back the debts, by 

the instrument concluded between the 

creditor and debtor, which absolves the 

latter from the debt, does it increase his 

patrimony from the creditor’s means, 

doesn’t it?  

It is obvious that all this time the 

doctrine had admitted that different acts 

of gratification may be integrated under 

the category of donation, so the 

assignment of debt on a free basis 

being considered an indirect donation 

and returning a debt is a form for 

voicing the subject matter of the 

donation agreement. This is also the 

case of third party beneficiary or 

assignment of debt.  

Namely due to these reasons, in our 

opinion, the current concept laying the 

basis for the definition of donation is to 

be reviewed and concretized, besides 

that the donation agreement is for 

centuries claimed as a real contract that 

is considered validly contracted and 

producing legal effects once the assets 

transferred from the grantor to the 

grantee. 

 

1. Peculiarities of the donation 

agreement 

 

Nevertheless, yet getting to other 

debates, we consider necessary to take 

out from the legal content of the 

definition for the donation agreement 

its specific features, which are the main 
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produce efecte juridice din momentul 

transmiterii bunului de la donator către 

donatar.  

 

1. Trăsături distincte ale 

contractului de donaţie 

 

Totuşi, până a trece şi la alte 

dezbateri, considerăm necesar a 

desprinde din conţinutul legal al 

noţiunii contractului de donaţie, 

trăsăturile sale distincte care constituie 

principalele repere ale cercetării şi 

cunoaşterii unor detalii cu adevărat 

importante în materia liberalităţilor. 

În viziune unor autori autohtoni [3], 

din definiţia legală a contractului de 

donaţie se desprind următoarele 

trăsături caracteristice ale acesteia: 

- Donaţia este îndreptată spre 

majorarea patrimoniului donatarului. 

Considerăm această trăsătură drept 

esenţială fără de care nici nu poate fi 

vorba de donație, atât timp cât aceasta 

are un caracter real şi are menirea de a 

gratifica pe donatar din punct de vedere 

patrimonial. Prin urmare, un sfat, o 

consultaţie, o idee chiar, oferită unei 

persoane cu titlu gratuit nu urmează a fi 

calificată drept donaţie (categorie a 

liberalității), deşi acestea constituie tot 

un act de gratificație din categoria celor 

dezinteresate, care ar putea genera, la 

rândul lor, unele avantaje materiale în 

favoarea beneficiarului. Spre exemplu: 

a da o idee de afaceri care ulterior 

implementării ar produce beneficii 

materiale ce măreşte patrimoniul celui 

ce a primit-o nu trebuie considerată a fi 

o veritabilă donaţie, deoarece cauza 

majorării patrimoniului donatarului 

benchmarks for studying and 

familiarizing with details important for 

the area of liberalities. 

In the opinion of some national 

authors [3], the legal definition of the 

donation agreement provides for the 

following features: 

- The purpose of donation is to 

increase the patrimony of grantee. We 

consider this feature fundamental as 

one cannot speak about donation as 

long it has a real nature and is meant to 

gratify the grantee from proprietary 

viewpoint. Therefore, an advice, a 

consultation, even an idea given to a 

person for free shall not be considered 

a donation (category of liberality), 

though this is a gratification action 

from the category of disinterested ones, 

which might generate some pecuniary 

advantages for the benefit of 

beneficiary. For instance: to give a 

business idea, which subsequently in 

implementation could produce 

pecuniary benefits that increase the 

patrimony of person who got that idea, 

should not be considered as a true 

donation, as the cause of increase of the 

patrimony of grantee must be 

proportional to the decrease of 

patrimony of grantor, which is not the 

case in this situation. Or, the donation 

is of the category of those liberalities 

that diminish the patrimony of person 

who owns it, and in the situation 

described above, the patrimony of 

person who provided this idea, does not 

decrease. At last, the increase of 

patrimony of person who has been 

given an idea for free does not increase 

thanks to the author of idea, but due to 
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trebuie să fie direct proporțională cu 

micşorarea patrimoniului donatorului, 

ceea ce în cazul de față nu se întâmplă. 

Or, donaţia face parte din categoria 

actelor liberalităţi ce diminuează 

patrimoniul celui care dispune prin 

acestea, iar în situaţia descrisă, 

patrimoniul celui care a sugerat ideea 

nu se micşorează. Și până la urmă, 

majorarea patrimoniului celui ce i s-a 

dat gratuit o idee nu se mărește din 

contul autorului ei, ci din activitatea de 

transpunere în practică a acesteia, doar 

ultima constituind cauza directă a 

majorării patrimoniului și nu simpla 

idee. În context, mai avem de precizat 

că, exemplul în discuție nu se 

încadrează nici în categoria actelor cu 

titlu gratuit dezinteresate, dacă acea 

idee nu are un conținut patrimonial (nu 

are o valoare bănească), adică este dată 

fără intenția de a majora patrimoniul 

celui căruia i s-a sugerat, economisind 

astfel dacă în caz contrar trebuia să 

achite un preț pentru ea.  

- Majorarea patrimoniului 

donatarului se produce din contul 

patrimoniului donatorului cu titlu 

gratuit. În mod evident, drept condiţie 

a considerării donaţiei ce are ca efect 

diminuarea unui patrimoniu, anume 

acesta trebuie să fie a donatorului şi nu 

a altei persoane. Dacă cineva contribuie 

ca patrimoniul donatarului să se 

mărească din contul altuia sau din 

bunurile ce nu-i aparţin, atunci nu 

suntem în prezenţa unui contract de 

donaţie. Bunăoară, sustragerea unui 

bun şi dăruirea acestuia unei persoane 

nu trebuie calificată drept donaţie, chiar 

dacă donatarul este de bună-credinţă, 

its implementation, the latter being the 

direct cause of increase in patrimony 

and not the idea. In this context, it must 

be enhanced that the example given 

above is not included either in the 

category of disinterested gratuitous 

acts, if that idea has no proprietary 

content (has no pecuniary value), it 

means it was offered with no intention 

to increase the patrimony of the person 

to whom it was suggested, thus saving 

some money, but otherwise she/he had 

to pay a price for it.  

- Increase in patrimony of grantee 

produces based on the patrimony of 

grantor free of charge. Obviously, a 

condition for considering the donation 

which has as result the diminishing in 

patrimony, namely this must be owned 

by the grantor and not by another 

person. If anyone contributes to 

increase the grantee’s patrimony from 

the account of other person or from the 

goods that he/she does not own, then 

this is not a donation agreement. For 

instance, taking away goods and giving 

it as a present to another person should 

not be considered a donation, even if 

the grantee is honest-minded, as art. 

827 expressly stipulates that to consider 

the donation as a factor for increasing 

the grantee’s patrimony from the 

grantor’s account, and in the case 

described, the grantor (thief) is not the 

owner of the good he donated. It shall 

not be considered donation either the 

transfer for free of an object found, as 

in this case the civil law expressly sets 

out in art. 324 paragraph 1 of the Civil 

Code that the movable property found 

is further owned by his/her owner and 
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deoarece art. 827 cere în mod expres, 

pentru considerarea donaţiei, ca aceasta 

să mărească patrimoniul donatarului 

din contul donatorului, iar în cazul 

descris, donatorul (hoțul) nu este 

proprietarul bunului pe care l-a donat. 

Donație nu se va considera nici 

transmiterea cu titlu gratuit a unui bun 

găsit, deoarece în acest din urmă caz 

legea civilă expres menţionează la art. 

324 alin. 1 CC că bunul mobil pierdut 

continuă să aparţină proprietarului său 

și nu a găsitorului - presupusul donator. 

Este important de evidențiat, în 

contextul exercițiului juridic de 

majorare a patrimoniului donatarului, 

că legiuitorul nu stabilește un anumit 

cuantum al majorării patrimoniului, 

lăsând să se înțeleagă că indiferent de 

valoarea bunului donat, în toate 

cazurile acesta face obiectul donației. 

Cum rămâne atunci cu donațiile 

nesemnificative (darurile de mână) 

despre care, de altfel, legiuitorul 

vorbește în textul legii (art. 832 CC), 

care sunt ele, de la ce prag actul de 

gratificare se consideră veritabilă 

donație și până la care se consideră 

donație nesemnificativă. Or, se observă 

că în legislația unor state (art. 1011 

Cod civil al României) este stabilit acel 

prag până la actul prin care s-a majorat 

patrimoniului beneficiarului, să nu fie 

considerată donație. Potrivit normei 

menționate „bunurile mobile corporale 

cu o valoare de până la 25.000 lei pot 

face obiectul unui dar manual, cu 

excepţia cazurilor prevăzute de lege”, 

iar în sensul alin. 2  al aceleiași norme 

„nu sunt supuse dispoziţiei alin. (1) 

donaţiile indirecte, cele deghizate şi 

not by the person who found it – the 

supposed grantor. It worth mentioning, 

in the legal context of increasing the 

grantee’s property, that the legislator 

does not set a certain amount for 

increasing the patrimony, living room 

for understanding that regardless of the 

value of property granted, in all these 

situations it is subject to donation. 

What about non-significant donations 

(manual gifts) that the legislator 

specifies in the law (art. 832 of the 

Civil Code), provides their 

classification, the limits a gratification 

act is considered a real donation and 

limits it is considered an insignificant 

donation. Or, one may observe in the 

laws of other states (art. 1011 of the 

Civil Code of Romania) there are set 

the limits to the action by which the 

beneficiary’s patrimony has been 

increased, which shall not be 

considered a donation. Under the 

mentioned requirement „movable 

tangible property in amount of up to 

25.000 lei may be subject to a manual 

gift, except for situations provide in the 

law”, but under paragraph 2 to the 

same article „indirect donations, 

disguised donations and manual gifts 

shall not be covered by requirements 

set out in paragraph (1)”. 

- Increase in grantee’s patrimony is 

intended by the grantor to gratify 

(animus donandi). Rightly it is the 

author’s statement [4] who says that the 

gratuity in the donation agreement 

relates to its basics. Before getting into 

the basics of gratification, we consider 

necessary to specify that the 

gratification has a patrimonial scope. 
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darurile manuale”. 

- Majorarea patrimoniului 

donatarului se face cu intenţia 

donatorului de a gratifica (animus 

donandi). Pe bună dreptate este 

afirmaţia autorului [4] care susţine că 

gratuitatea în contractul de donaţie ţine 

de esenţa lui. Până a intra în esenţa 

gratificării, considerăm de cuviinţă să 

venim cu precizarea că ea, gratificarea, 

are un conţinut patrimonial. Odată ce se 

constituie prin contractul de donație 

valabil încheiat, se materalizează un 

transfer al nudei proprietăți însă rămâne 

lipsită de conținut patrimonial până în 

momentul în care donatorul transmite 

bunul către donatar și durează atâta 

timp, cât prestația făcută nu este urmată 

de o contraprestație de același gen (cu 

conținut patrimonial). Deși, donatorul 

în urma gratificării se poate aştepta și la 

o „contraprestație”, aceasta poate fi 

doar nepatrimonială, sub forma unei  

afecţiuni, atenţie, consideraţie sau 

atitudine deosebită din partea 

donatarului. Deci, după cum se observă 

și aici, accentul stă pe tradițiune 

(transmiterea bunului) și nu pe 

majorarea patrimoniului donatarului, 

deoarece prin săvârșirea actului de 

încheiere a contractului de donație, deși 

nu echivalează transferul dreptului de 

proprietate odată ce nu s-a transmis 

bunul, deoarece donația este un 

contract real, patrimoniul donatarului 

oricum se mărește și, anume, cu un 

drept de creanță, drept ce alcătuiește 

conținutul drepturilor patrimoniale [5].  

 

În această consecutivitate a 

expunerii, mai avem de spus că în afară 

Once created through a donation 

agreement legally concluded, it is made 

a transfer of naked property, but it shall 

have no patrimonial purpose until the 

grantor transfers the property to the 

grantee, and it shall last as long as the 

service provided is not followed by a 

similar service (with patrimonial 

purpose). Though, the grantor 

following the gratification may expect 

to a similar benefit, this could be only 

non-proprietary, as something 

emotional, care, respect or a special 

attitude by the grantee. So, as you may 

note herewith, the emphasis is put on 

tradition (asset transfer) and not on 

increasing the grantee’s patrimony as 

by concluding the donation agreement, 

though it does not equal with the 

transfer of the property right, as the 

property was not transferred, as the 

donation is a real contract, the grantee’s 

patrimony increases no matter what, 

namely with a personal right, right that 

makes the contents of the patrimony 

rights [5].  

 

In this order, we would also like to 

underline besides the features of 

donation agreement that distinguish it 

from other contracts on a free basis, 

besides the gratification, to its essence 

is related the liberality, a phenomenon 

that we will try to define below. 

So, as subject matter of all bilateral 

legal instruments, especially the 

gratification ones, the post-contracting 

condition of the patrimony of person 

who owns it depends mainly on their 

nature. Meaning that if an agreement 

for free is by its nature a disinterested 
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de trăsăturile contractului de donaţie 

ce-l fac distinct de celelalte contracte 

cu titlu gratuit, pe lângă gratificare, de 

esenţa acestuia ţine şi actul de 

liberalitate, fenomen pe care vom 

încerca să-l definim în ceea ce 

urmează. 

Aşadar, în materia tuturor actelor 

juridice bilaterale, îndeosebi cele de 

gratificare, situația postcontractuală a 

patrimoniului celui care dispune 

depinde în mare parte de caracterul 

acestora. Adică, dacă un contract cu 

titlu gratuit are caracter de gratificare 

dezinteresată, atunci patrimoniul 

dispunătorului nu se diminuează, iar în 

cazul în care această gratificare 

manifestă un caracter de liberalitate, 

patrimoniul celui care a dispus prin 

actul juridic respectiv, se micşorează. 

Contractele cu titlu gratuit şi 

dezinteresate pot fi contractul de 

mandat gratuit, depozit gratuit, 

comodatul, etc. 

Donaţia face parte din categoria 

liberalităţilor, iar liberalitatea 

presupune întrunirea a două  elemente: 

unul material, economic, constând în 

diminuarea patrimoniului 

dispunătorului și mărirea corelativă a 

patrimoniului gratificatului, și un 

element moral, intenţional, reprezentat 

de intenţia liberală (animus donandi) 

[6]. 

Totuşi, elementul intenţional, după 

cum am menţionat, nu are relevanţă în 

materia donaţiei, şi în general a 

liberalităţilor, odată ce voinţa internă, 

adică intenţia donatorului nu poate fi 

cunoscută, cu atât mai mult nu poate fi 

demonstrată. Foarte rare sunt cazurile 

gratification, that the holder’s property 

does not diminish, but when this 

gratification is by its nature a liberality, 

the property of person who ruled out 

based on the legal document 

respectively decreases. Gratuitous and 

disinterested agreements shall be 

considered the gratuitous mandate 

contract, bailment agreement, 

gratuitous deposit, etc. 

Donation is included in the category 

of liberalities, where the liberality shall 

take into consideration 2 elements: one 

- material, economic element, which 

lies in diminishing the holder’s 

patrimony and the correlative increase 

in patrimony of the gratified person, 

and second a moral, intentional 

element, represented by liberal 

intention (animus donandi) [6]. 

But, the intentional element 

mentioned above is not relevant for 

donation and, in general, for 

liberalities, once the inner will, 

meaning the grantor’s intention cannot 

be known, more over it cannot be 

shown. There are very rare cases when 

the grantor transfers an asset into the 

grantee’s property without having a 

moral goal, even if not having the right 

to claim it, and correlatively, the 

grantee has not to provide it.  

In fact, such donations may be done 

between persons who do not know each 

other, donations made to paupers, 

religious organizations, etc. 

 

- The donation agreement is 

included in the liberality acts. The 

specialized literature defines liberality 

as well by other elements and 
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în care donatorul transmite un bun în 

proprietatea donatarului fără să 

urmărească măcar un scop moral, deşi 

nefiind în drept să pretindă la realizarea 

acestuia, iar corelativ, donatarul nu este 

obligat să-l acorde.  

În fapt, asemenea donaţii pot avea 

loc între persoanele care nu se cunosc, 

donaţiile făcute cerşetorilor, instituţiilor 

de cult religios, etc. 

 

- Contractul de donație face parte 

din categoria actelor de liberalitate. În 

literatura de specialitate liberalitatea se 

identifică şi prin alte elemente sau 

semnificaţii pornind chiar de la sensul 

etimologic al acesteia. Aşa deci, 

pornind de la etimologia termenului de 

„liberalitate”, provenit din latinescul 

liber, în doctrină s-a arătat că acesta are 

o triplă semnificaţie: de act al unui om 

liber, de act care liberează pe 

dispunător și pe gratificat și, totodată, 

de expresie a libertăţii, a demnităţii 

umane [7]. Din aceste trei elemente 

observăm că doar unul din ele este 

propriu donaţiei, dar şi tuturor 

celorlalte liberalităţi. În sens juridic 

este absurd de a conferi înţelesului de 

liberalitate sensul de a fi liber. Nici 

dicţionarul explicativ al limbii române 

nu atribuie o asemenea explicaţiei 

sintagmei de liberalitate. Sensul expus 

de acesta, fiind altul decât cel juridic, 

se referă, după cu e şi firesc, la 

generozitate, dărnicie, fiind 

asemănătoare mai mult unei calităţi 

umane. Tot aici, însă, dicţionarul 

include chiar şi sensul juridic al 

noţiunii, adică - act juridic de dispoziție 

în favoarea cuiva, deşi nici aşa nu e 

significances, getting as a starting point 

its etymological meaning. Thus, the 

etymology of word „liberality”, has its 

origin in the Latin word liber (free), the 

doctrine shows that it has a triple 

meaning: an action by a free man, an 

action that liberates (frees) the holder 

and the gratified person, and, at the 

same time, the expression of freedom, 

of human dignity [7]. Considering 

those three, you may observe that just 

one is appropriate to donation and to 

other liberalities too. From legal 

viewpoint, it is absurd to assign to the 

meaning of liberality the meaning to be 

free. Nor the explanatory dictionary of 

Romanian language has assigned any 

explanation for the word liberality. The 

explanation given by this dictionary is 

other than the legal one and refers, as a 

matter of course, to generosity, 

kindness, being more likely to a human 

quality. But here, the dictionary 

includes the legal meaning of this word 

as well, namely - act of disposition for 

the benefit of another person, even this 

is also not correct. But this is not the 

case.  The third element of liberality 

depicted in the doctrine, referring to 

liberty and human dignity, has nothing 

to do with the donation and liberality 

from legal point of view.  

As a conclusion, to exclude any 

confusions and misinterpretations 

related to donation, we consider that 

liberalities in legal terms must refer to 

actions leading to decrease of the 

holder’s patrimony and to increase the 

patrimony of gratified person.   

Thus, we consider the opinion 

reading that through liberalities the 
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prea corect. Dar nu asta e problema 

principală. Cel de-al treilea element al 

liberalităţii, descris în doctrină, care se 

referă la libertate şi demnitate umană 

chiar nu are nimic în comun cu donaţia 

şi liberalitatea în sens juridic.  

În concluzie, pentru a exclude unele 

confuzii şi interpretări de prisos în 

materia donaţiei, considerăm că 

liberalităţile în context juridic trebuie 

să se refere la acte ce ar desemna 

micşorarea patrimoniului 

dispunătorului în scopul măririi 

patrimoniului gratificatului.   

Astfel, apreciem opinia în care se 

expune că prin liberalităţi, dispunătorul 

consimte, cu intenţia de a gratifica, la o 

transmisiune cu titlu gratuit către o altă 

persoană, fără echivalent, ceea ce îi 

diminuează patrimoniul și poate 

influenţa devoluţiunea moștenirii, fie în 

sensul modificării (în cazul legatelor, 

care produc efecte la data decesului 

celui care lasă moștenirea), fie al 

anticipării (în cazul donaţiilor, care 

produc efecte din chiar momentul 

încheierii lor) [8].  

Prin urmare, este esențial de reținut 

că, donaţia nu trebuie echivalată strict 

cu liberalitatea, actele de liberalitate 

fiind diverse, deoarece toate se referă la 

diminuarea unui patrimoniu şi nu au în 

vedere forma prin care se realizează 

aceasta, momentul realizării sau 

obligaţiile existente între părţi (ne 

referim aici la remiterea de datorie). 

Ca finalitate la cele analizate, venim 

cu o remarcă, care ar trebui să 

atenţioneze legiuitorul nostru despre 

necesitatea revizuirii conţinutului art. 

827 alin. 1 CC, prin a defini contractul 

holder agrees with the intention to 

gratify, to gratuitously transfer to 

another person, action that diminishes 

his property and may influence the 

devolution of inheritance, or for the 

purpose of modification (where a 

bequest, which produces its effects on 

the date of death of person leaving the 

legacy), or of anticipation (where a 

donation, which produces its effects 

exactly as of the date concluded) [8].  

Therefore, it is very important to 

remember that the donation should not 

be equaled strictly with liberality, acts 

of liberality being diverse, as all refer 

to diminishing of property and do not 

take into consideration the form it is 

done, the moment when this made or 

current obligations between the parties 

(here we refer to remission of debt). 

In conclusion, we would like to 

make a remark that the legislator 

should take into consideration namely 

the need to review art. 827 paragraph. 1 

of the Civil Code, to define the 

donation agreement as a legal act of 

liberality, by which the grantor 

commits to transfer an asset to the 

grantee with the purpose to gratify 

him/her and to increase the latter’s 

property based on his property.  

This definition, we believe, includes 

all elements that describe a donation 

agreement as a liberality among 

liberalities, by highlighting the element 

of gratification as a basic element and 

its real nature too, as long it refers 

expressly to the transfer of an asset, 

which relates to the sense of tradition, 

without mentioning already the essence 

of liberality that it clearly and 
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de donaţie ca act juridic de liberalitate 

prin care donatorul se obligă să 

transmită donatarului un bun cu 

intenţia de-al gratifica şi de ai mări 

patrimoniul din contul patrimoniului 

său.  

Noţiunea propusă, credem noi, 

conţine toate elementele ce 

caracterizează un contract de donaţie ca 

liberalitate între liberalităţi, evidenţiind 

elementul de gratificare drept unul 

determinativ, dar şi a caracterului real 

atâta timp, cât se referă expres la 

transmiterea unui bun, ceea ce ţine de 

esenţa tradiţiunii, ne mai vorbind aici şi 

de esenţa liberalităţii unde se identifică 

în mod clar şi inconfundabil.  

Din această perspectivă, considerăm 

că contractul de donaţie trebuie să 

beneficieze de o tratare aparte în rândul 

celorlalte acte de liberalitate, fiind 

poziţionat în capul tuturor 

liberalităţilor. 

Pentru aceasta e suficient doar ca în 

cadrul definirii legale a noţiunii 

contractului de donaţie să fie plasat 

accentul pe tradiţiune, ea fiind 

obligatorie pentru considerarea 

donaţiei.  

Apreciem, în acest context, modul 

de abordare, definire și stabilire a 

locului donației de către legiuitorul 

român. Acesta a plasat contractul de 

donație de rând cu legatul în categoria 

liberalităților, plasându-le în raport de 

gen și specie, ultima fiind genul, iar 

primele specia. 

Obsevăm însă, în același timp, că 

legiuitorul nostru nu face o asemenea 

diferență odată ce atribuie donației o 

noțiuni mai universală, iar prin faptul 

incontestably identifies with.  

Pursuant to this point of view, we 

consider that the donation agreement 

should benefit from a separate 

treatment amongst the other liberality 

acts, being on the top of the list of 

liberalities. 

For this purpose, it would be 

sufficient in the legal definition of the 

donation agreement to put emphasis on 

tradition, this being mandatory for 

considering a donation.  

In this context, we appreciate how it 

was approached, defined and set the 

place of donation by the Romanian 

legislator. The donation agreement 

together with the bequest was placed in 

the category of liberalities, classifying 

those based on their type and class, the 

last being the type and the first being 

the class. 

At the same time, we could observe 

that our legislator does not make any 

difference, as the donation has been 

assigned a more universal meaning, 

and that he does not put emphasis on 

tradition and has not excluded other 

gratification acts from its legal area, 

leads to its mistaken with the latter 

(bequest, debt remission, gratuitous 

debt assignment, third party 

beneficiary, gratuitous annuity, etc.).  

 

Respectively, it should be clear that 

the donation is a peculiar legal act of 

gratification among the other 

gratification acts, which together with 

them create the group of liberalities. 

Therefore, the Civil Code of the 

Republic of Moldova is to be 

„reshaped” by creating a separate 
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că nu pune accentul pe tradițiune și nu 

scoate din câmpul ei juridic alte acte de 

gratificare, o face confundabilă cu 

acestea din urmă (legatul, remiterea de 

datorie, cesiunea de creanță cu titlu 

gratuit, stipulația pentru altul, renta cu 

titlu gratuit, etc).  

 

Deci, în urma celor enunțate, trebuie 

de înțeles că donația este un act juridic 

de gratificare distinct de celelalte acte 

de gratificare și care, de rând cu ele, 

împreună formează grupul 

liberalităților. Prin urmare, Codul civil 

al Republicii Moldova ar urma să fie 

„remodelat” prin a dedica o secțiune 

liberalităților și care să reglementeze 

normă după normă regimul juridic al 

tuturor actelor de liberalitate în mod 

succint (pentru că majoritatea din ele 

sunt reglementate detaliat în 

compartimentele ce reglementează 

domeniile din care fac parte), evident 

că donația urmând a fi plasată în fața 

tuturor. 

Drept model, avem legislația civilă 

a României (Titlul III. Liberalităţile. 

Capitolul I Dispoziţii comune. 

Secțiunea I.  Dispoziţii preliminare. 

Art. 984 Noţiune şi categorii, art. 985 

Donaţia, articolul 986 Legatul) [9]. 

La acestea am mai adăuga și 

donațiile indirecte (remiterea de 

datorie, cesiunea de creanță cu titlu 

gratuit) printr-un singur articol, 

intitulat: Donațiile indirecte, iar în 

ultimul său aliniat am menționa că 

donațiile neînsemnate (darurile de 

mână cu o valoare mai mică de......) nu 

cad sub incidența prezentului articol.  

Spuneam că legislația civilă 

section for liberalities and which is to 

govern appropriately the legal regime 

of all liberality acts briefly (as most of 

them are described in detail in sections 

governing areas they are part to), it 

obvious that the donation is to be 

placed on their top. 

As a model we can take the 

Romanian civil law (Title 

III. Liberalities. Chapter I Ordinary 

Instructions. Section I.  Temporary 

Requirements. Art. 984 Definition and 

categories, art. 985 Donation, article 

986 Bequest) [9]. 

There were also added indirect 

donations (debt transfer, gratuitous debt 

assignment) in one single article titled: 

Indirect donations, and here we would 

like to mention that insignificant 

donations (manual gifts in amount 

of......) do not make the subject matter 

of this article.  

We mentioned that the Romanian 

civil law has excluded indirect 

donations from the area of donation, by 

providing them with the same legal 

regime as disguised donations, and we 

do not agree with this. Or, despite that 

the indirect donations are done via 

indirect ways, they have anyway as 

result the grantor’s property 

diminishing for the benefit of the 

grantee’s property, but the disguised 

donations should be generally 

classified as null legal acts, undergoing 

all effects of nullity. 

 

2. Role of inner will to conclude a 

donation agreement  

 

As the first part of work was 
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Română scoate din câmpul donației, 

donațiile indirecte conferindu-le același 

regim juridic ca și donațiilor deghizate, 

fapt cu care nu suntem de accord. Or, 

primele, deși se realizează pe căi 

indirecte, oricum au drept efect 

diminuare patrimoniului donatorului în 

favoarea patrimoniului donatarului, iar 

ultimile în genere trebuie calificate 

drept acte juridice nule supunându-se 

tuturor efectelor nulității. 

      

2. Rolul voinţei interne la 

încheierea contractului de donaţie 

 

În a doua parte a subiectului pe 

care-l cercetăm, ne-am planificat să 

examinăm pe lângă esența donației dată 

prin definiție, şi la consimţământul 

părţii care dispune prin donaţie, 

condiţie de validitate ce vizează în 

mare parte pe donator. Or, nu poate fi 

în prezenţa unui consimţământ 

exprimat valabil persoana care nu are 

discernămât - elementul principal al 

capacităţii de a contracta.  

De altfel, în doctrina juridică, 

consimţământului la încheierea oricăror 

acte juridice cu titlu gratuit, mai ales 

celor de liberalitate cum e şi cazul 

donaţiei, i s-a acordat o atenţie sporită 

în contextul diminuării patrimoniului 

dispunătorului ca efect principal al 

actului consimţit.  Evident, în planul 

condiţiilor de validitate ale contractului 

de donaţie, un rol deosebit îl are 

discernământul donatorului în raport cu 

cel al donatarului, poziţie pe care o 

vom exprima mai detaliat spre finele 

subiectului vizat.  

După cum se observă în practica 

dedicated to study the essence of 

donation, based on its definition, this 

chapter shall be dedicated to the 

consent (agreement) of the party 

making the donation and mainly to the 

grantor. Or, an unsound person, who 

gave his/her free consent cannot be the 

main element as to capacity to contract 

an agreement.  

By the way, the legal doctrine has 

been given special attention to the 

consent when concluding any legal 

gratuitous act, especially the liberality 

ones, as donation, as it diminishes the 

grantor’s property, this being the main 

element of agreed act.  Obviously, a 

donation agreement to be considered 

valid, a special role is played by the 

grantor’s judgement against the 

grantee’s, a position that we are to 

describe later.  

As it could be observed in the 

judicial practice, a mandatory element 

of consent voiced by the grantor is the 

intention to gratify or to satisfy the 

grantee, without having as purpose any 

proprietary advantages [10].  

Usually, the consent is analyzed 

based on its elements, namely the inner 

will and the one declared. It is clear 

that the consent declared shall not arise 

any difficulties as to interpretation, as it 

could be seen when the asset is 

transferred from the grantor to the 

grantee, moment that fulfils the 

requirement of donation validity. But, 

difficulties related to understanding, 

identification and approval are 

generated by the element of inner will, 

and its role in determining the person to 

donate is obvious, which leads to 
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judiciară, un element obligatoriu al 

consimţământului exprimat de către 

donator este intenţia de a gratifica sau 

mulţumi donatarul fără a urmări în 

schimb obţinerea unui folos 

patrimonial [10].  

Consimţământul, de obicei, este 

examinat în tot cazul din optica 

elementelor sale, adică a voinţei 

interne, dar şi a celei exteriorizate 

(exprimate). Clar, voinţa juridică 

exteriorizată nu ridică mari dificultăţi 

în plan de interpretare, odată ce se face 

văzută în momentul transmiterii 

bunului de la donator la donatar, fapt 

care marchează şi momentul 

îndeplinirii condiţiei de validitate a 

donaţie. Însă, numeroase dificultăţi de 

înţelegere, identificare şi probare sunt 

generate de elementul voinţei interne, 

de aceea rolul ei în determinarea la a 

dona este destul de evidentă, fapt care 

suscită la discuţii lungi şi interminabile, 

pe care nu suntem în drept să le evităm. 

Desigur, înţelegerea corectă a 

multiplelor probleme juridice legate de 

elementele voinței interne depinde în 

mare parte de noţiunea deosebit de 

importantă a voinţei juridice în general. 

Aceasta cu atât mai mult, cu cât orice 

act juridic are ca trăsături esenţiale o 

voinţă declarată, produce efecte 

juridice şi presupune recunoaşterea 

socială a utilităţii actului [11]. 

În literatura de specialitate, 

discuţiile asupra voinţei juridice ca 

element de bază a actului juridic a fost 

studiată de numeroşi autori care au 

reuşit să dea o apreciere bine meritată, 

pe care în mod evident o vom primi ca 

bază a interpretărilor din perspectiva 

continuous discussions that we cannot 

avoid. 

For sure, the correct understanding 

of multiple legal issues related to 

elements of inner will depend mainly 

on the definition for legal will in 

general, which is very important. 

Moreover, that any legal act has as 

basic feature a declared will, it 

produces legal effects and supposes the 

social recognition of that action [11]. 

In the specialized literature, the talks 

referring to the legal will as a basic 

element of the legal act has been 

studied by more authors, who managed 

to give a well-grounded appreciation, 

which we shall take as basis for 

interpretation as to adaption to the legal 

structure of donation.  

Thus, according to the opinion of 

some of them [12], the legal will is a 

decision taken by a person to act or an 

action having legal effects. It shall get 

legal effects when it is construed as a 

legal document. The same author says 

that the doctrine revealed the existence 

of two principles governing the legal 

will, respectively the principle of 

autonomy of will and the principle of 

bad will.  

In the modern law, even the 

principle of autonomy of will is 

recognized, the will is not unlimited 

anymore, but it has rather a relative 

nature, being limited by the public 

order, morals and manners, and civil 

standards. 

In the opinion of another Romanian 

author [13], the will may be defined as 

an impulse determining human activity 

to achieve certain goals, on condition 
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adaptării la construcţia juridică a 

donaţiei.  

Astfel, potrivit unora [12], voinţa 

juridică reprezintă o decizie, o hotărâre 

a unei persoane de a săvârşi un act sau 

un fapt producător de consecinţe 

juridice. Ea capătă valenţe juridice 

atunci când îmbracă forma actului 

juridic. Potrivit opiniei aceluiaşi autor, 

doctrina este cea care a relevat 

existenţa a două principii care 

guvernează voinţa juridică, respectiv 

principiul autonomiei de voinţă şi 

principiul voinţei reale.  

În dreptul contemporan, deşi se 

recunoaşte în continuare principiul 

autonomiei de voinţă, voinţa nu mai 

este nelimitată, ci are un caracter 

relativ, fiind limitată de ordinea 

publică, bunele moravuri şi normele 

imperative civile. 

În concepţia unui alt autor [13] 

român, voinţa poate fi definită ca 

impulsul ce determină activitatea 

umană spre realizarea unor anumite 

scopuri, cu condiţia existenţei acestor 

scopuri. Ea este un element complex 

atât din punct de vedere psihologic, cât 

şi din punct de vedere juridic. Sub 

aspect juridic, voinţa este complexă 

deoarece reuneşte în structura sa două 

elemente: consimţământul şi cauza 

(scopul). 

După cum am menţionat şi în alte 

rânduri, voinţa internă a donatorului 

contează cel mai mult în exprimarea 

consimţământului necesar încheierii 

contractului de donaţie. Astfel, deşi 

donaţia are titlu gratuit, potrivit voinţei 

interne, fiind strâns legată de cauză 

(scop), cel care dispune, în majoritatea 

that those goals do exist. It is a 

complex element, both from 

psychological and legal points of view. 

Under legal aspect, the will is complex 

as it joins in its structure two elements: 

consent and cause (aim, goal). 

As mentioned above, the inner will 

of grantor counts the most in voicing 

the consent necessary to conclude the 

donation agreement. Thus, though the 

donation is made on a free basis, 

according to the inner will, being 

closely related to the cause (goal), the 

grantor in most situations counts on a 

special attitude, respect and 

consideration on grantee’s behalf, this 

should not be equaled to a payback as it 

has no patrimonial background. At the 

same time, the exteriorized will is not 

the same with the inner will, though 

there are cases when they are the same, 

but this does not affect anyhow the free 

agreement voiced by the grantor. Our 

opinion is also confirmed by some 

opinions provided in the specialized 

literature when one speaks about the 

element of legal will. 

So, the legal will includes two 

elements: one that is inner, 

psychological and other external, social 

and voiced. To produce legal effects, 

the inner will must fulfil the following 

requirements: to be free and sound; to 

be animated by the intention to produce 

legal effects; to be exteriorized. The 

legal will may be exteriorized in 

various forms, the civil law dedicating 

the principle of consensus as general 

rule. But there are situations when it is 

necessary to observe the official form, 

otherwise this may be sanction by 
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cazurilor se aşteaptă la o afecţiune 

deosebită, respect şi consideraţie din 

partea donatarului, aceasta nu trebuie 

echivalată cu contraprestaţia, atâta 

timp, cât cea din urmă nu are un 

conţinut patrimonial. În acelaşi timp, 

voinţa exteriorizată nu este la fel, ea nu 

coincide cu cea internă, cu toate că 

există cazuri când şi coincide, dar acest 

fapt nu afectează nici într-un fel 

consimţământul liber exprimat al 

donatorului. Opinia noastră este 

confirmată şi de unele afirmaţii expuse 

în literatura de specialitate atunci când 

se referă la elementele voinţei juridice. 

Aşadar, voinţa juridică cuprinde în 

conţinutul său două elemente: unul 

intern, psihologic, şi unul extern, 

social, declarat. Pentru a produce efecte 

juridice, voinţa internă trebuie să 

îndeplinească următoarele condiţii: să 

fie liberă şi conştientă; să fie animată 

de intenţia de a produce efecte juridice; 

să fie exteriorizată. Voinţa juridică 

poate fi exteriorizată în diverse forme, 

dreptul civil consacrând principiul 

consensualismului ca regulă generală. 

Există, însă, şi situaţii în care este 

necesară respectarea formei solemne, 

lipsa acesteia sancţionându-se cu 

nulitatea absolută a actului juridic. 

Atunci când voinţa internă coincide cu 

voinţa declarată, exteriorizată, nu se 

ridică nici un fel de probleme. Există 

însă numeroase situaţii în care voinţa 

internă nu coincide cu voinţa externă. 

Neconcordanţele dintre voinţa internă, 

reală, şi cea exteriorizată nu contravin 

formării valabile a actului juridic. Cu 

toate acestea, în dreptul intern, raportat 

la dispozițiile legale, voinţa declarată 

voidance of legal act. There shall arise 

no problem when the inner will is the 

same with the declared, exteriorized 

will. But there are a lot of situations 

when the inner will does not coincide 

with the external will. Discrepancies 

between the internal, real will and the 

exteriorized one do not counter against 

the drawing-up of a legal document. 

Despite this, the national law against 

the legal requirement says that the 

declared will is the one that produces 

effects, being binding for third parties 

[14]. 

Regarding the role of will against 

the grantee, though it is less relevant, it 

is important and necessary. We 

highlight this fact as often the inner 

will of grantor is not the same with the 

voiced one.  

In other words, if outside there is 

done a gratification, the inner will 

(goal) of grantor may be different. For 

instance, the grantor owning a 25-ton 

tank and being unable to get rid of it as 

nobody wants to buy it, and to transport 

it to the junkyard is more expensive 

than the price of the tank, and by 

donating it, he could get rid of it. Here 

the issue is not that complicated, as 

regardless of the inner will of the 

grantor, it could be that the tank might 

be useful to the grantee, once he 

provided his agreement to get it into 

property, the result being positive.  

The situation would be different 

when the subject matter is a non-

productive land, situation when the 

land tax may determine its owner to 

alienate it even on a free basis, as 

anyone will not buy a burden and to 
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este singura care produce efecte, 

aceasta fiind opozabilă terţilor [14]. 

Cât priveşte rolul voinţei raportat la 

persoana donatarului, deşi are mai 

puţină relevanță, totuşi prezenţa 

acesteia contează şi chiar este necesară. 

Spunem aceasta, deoarece de multe ori, 

voinţa internă a donatorului nu 

corespunde cu cea exteriorizată.  

Cu alte cuvinte, dacă la exterior are 

loc o gratificate, voinţa (scopul) internă 

a donatorului poate fi alta. Spre 

exemplu, donatorul având în 

proprietate o cisternă de 25 tone, ne 

putându-se debarasa de ia din cauza că 

nimeni nu doreşte să o cumpere, iar 

transportarea acesteia la punctul de 

colectare a fierului uzat este mai 

costisitoare decât însăşi cisterna, prin 

donarea acesteia va scăpa de ia. Dar 

aici problema nu e atât de complicată, 

pentru că indiferent de intenţia 

interioară a donatorului se poate 

întâmpla că cisterna va fi de folos 

donatarului, odată ce şi-a exprimat 

acordul de a o primi în proprietate, 

rezolvându-se astfel problema pozitiv.  

Alta este problema în cazul unui 

teren neproductiv, unde mărimea 

impozitului funciar poate determina 

proprietarul să-l înstrăineze, fie şi cu 

titlu gratuit, deoarece nimeni nu-şi va 

procura o povară, iar renunţarea la 

dreptul de proprietate asupra terenului 

nu are rost. Or, potrivit art. 338 alin. 2 

CC, obligaţiile proprietarului în 

legătură cu bunul la care a renunţat 

încetează atunci când un terţ 

dobândeşte dreptul de proprietate 

asupra bunului. În cazul acesta, povara 

plăţii impozitelor va cădea pe donatar, 

waive the property right over the land 

has no sense. Or, under art. 338 

paragraph 2 of the Civil Code, the 

owner’s obligations related to an asset 

he gave up are terminated when a third 

party obtains the property right over 

that asset. In this situation, the burden 

for paying taxes and duties shall be on 

the grantee and this is the moment of 

consent by the grantee, which is almost 

as important as the grantor’s consent.  

 

3. Discussions on the need to avoid 

including some gratification acts in 

the legal framework of donation  

 

There are happening daily pecuniary 

gratification acts, which according to 

their nature and purpose, though they 

are liberalities, they cannot be included 

in the legal framework of donations.  

These are premiums and bonuses, 

tips, gifts as some unimportant and 

habitudinal prizes, discounts, price cuts 

etc. We call them „material acts of 

gratification” in order not to believe 

that we refer here to legal acts of 

gratification, others than donation. 

Moreover, we wanted to show that they 

are material and not legal acts, to 

exclude the idea to consider them as 

legal acts or donations.  

All material acts of gratification 

described above shall result for the 

holder only in natural (imperfect) 

obligations, which do not enjoy any 

support by the state and is not a 

specific element for legal instruments, 

and especially for the donation.  

Respectively, it is also said that 

there is no free intention when 
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iată aici apare şi importanţa acordului 

de voinţă exprimat de donatar care este 

unul aproape la fel de important ca şi 

cel al donatorului.  

 

3. Discuții asupra necesității de a 

evita includerea unor acte de 

gratificare în câmpul juridic al 

donației 

 

În viaţa de zi cu zi, adesea se produc 

acte materiale de gratificare care după 

natura şi destinaţia lor, deşi sunt de 

liberalitate nu se încadrează în câmpul 

juridic al donaţiilor.  

Este vorba de premii şi recompense, 

bacşis, cadouri sub forma darurilor 

neînsemnate și cele habitudinale, 

reduceri şi discounturi etc. Le numim 

„acte materiale de gratificare” pentru a 

nu se crede că ne referim aici la actele 

juridice de gratificare, altele decât 

donaţia. Mai mult, am vrut să arătăm că 

acestea sunt acte materiale şi nu 

juridice, în scopul de a exclude din start 

ideea considerării lor ca acte juridice în 

genere, fără a mai lăsa loc să se creadă 

că acestea sunt donaţii.  

De altfel, toate actele materiale de 

gratificare avute în vedere nu au decât 

să genereze pentru dispunător doar 

obligaţii naturale (imperfecte) ce nu se 

bucură de susţinere din partea forţei 

coercitive a statului, fapt ce nu este 

specific actelor juridice, cu atât mai 

mult donaţiei.  

În acest sens, se mai afirmă că 

intenţia liberală lipseşte şi în cazul 

executării benevole a unei obligaţii 

civile imperfecte [15]. 

Deci, majoritatea actelor de 

imperfect civil obligations are executed 

voluntary [15]. 

Thus, most of gratification 

instruments mentioned, especially 

premiums and tips, though they are 

apparently considered as donations, 

they are just a form of generosity in 

exchange for a service that goes 

beyond the limits of the one that should 

be provided based on a report having as 

subject matter to provide services to a 

client. Therefore, even if a client offers 

a tip besides the payment for services 

provided, this does not include in the 

category of gratification instruments, 

much more the donations, if it 

determined by a similar service that the 

gratified person is supposed to provide. 

In the context, we must admit that 

the regime of cuts in price and 

discounts is little different from that of 

premiums and tips, but in the end has 

the same destiny, their nature 

determines not to include them in the 

category of donation.  

Even if based on their peculiarity 

they increase, by saving, the patrimony 

of person who takes advantage of them, 

they are not considered real donations 

as long as through their setting it is 

intended to obtain a proprietary 

advantage from the owner, much more 

that it does not diminish his property. 

This was mentioned in order to 

highlight that no matter the sum of cuts 

in price, they will never affect the real 

value of goods, in other words it shall 

stop at the line delimiting the real value 

of product from the claimed profit. 
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gratificare arătate, în special, premiile 

și bacșișul, deși în aparență sunt 

percepute drept donaţii, până la urmă, 

ele reprezintă o formă de exprimare a 

generozităţii în schimbul unei prestaţii 

ce depăşeşte limitele celei ce se cuvine 

în temeiul unui raport ce are, de obicei, 

ca obiect deservirea unui client. Prin 

urmare, deşi clientul oferă un bacşiş 

distinct de plata serviciului prestat, 

totuşi acesta nu se încadrează în 

categoria actelor de gratificare, cu atât 

mai mult a donaţiilor atâta timp, cât 

este determinat de o contraprestaţie de 

aceeaşi natură legată de serviciul la 

care presupusul gratificat este obligat. 

În același context, trebuie să 

recunoaștem că regimul reducerilor şi 

discounturilor este puțin diferit față de 

cel al premiilor și bacșișului însă într-

un final urmează aceiași soartă, natura 

lor determină a nu le încadra în 

categoria donației.  

Astfel, deşi după particularitatea lor 

măresc, prin economisire, patrimoniul 

celui ce beneficiază de ele, acestea nu 

sunt considerate veritabile donaţii atâta 

timp, cât prin stabilirea lor se urmăreşte 

obţinerea unui avantaj patrimonial din 

partea dispunătorului, cu atât mai mult 

că nu diminuează cu nimic patrimoniul 

său. Spunem aceasta, intenţionând a 

scoate în evidenţă ideea că, oricare nu 

ar fi mărimea reducerilor, acestea 

niciodată nu vor afecta valoarea reală a 

bunului, cu alte cuvinte se va opri la 

linia ce delimitează valoarea reală a 

bunului de profitul pretins. 

 

 

 

 

4. Recommendations for 

reviewing the concept of annulling 

the donation  

 

Following the examination of legal 

requirements related to the donation 

agreement, we have identified an 

urgent need to review the concept that 

laid the basis for the regulations 

regarding its annulment. This is 

necessary due to the same reasons that 

have determined the contracting 

relationships in this area, by the 

development of related regulations, by 

changes made in the human concept 

and aspiration, by the negative effects 

of the previous legal regime, which has 

shown its drawbacks in time, proving 

to be inefficient as to values to be 

protected. 

Therefore, taking into consideration 

that this issue has been approached in 

other works too [16], we would like to 

make some recommendations to 

improve the national framework for 

regulating the grounds and 

requirements for annulling the 

donation, among which: 

- to set up a general rule of 

irrevocability of the donation 

agreement; 

- to include in the legislative drafts 

situations when a donation may be 

revoked, as an exception from the 

general rule – irrevocability of 

donation, and to those set out presently 

in the civil law to be added the case of 

non-informing of the grantor by the 

grantee about the preparation of an 

offence, by which an attempt is made 
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4. Unele sugestii în vederea recon-

siderării conceptului desființării 

donației 

 

În urma examinării dispozițiilor 

legale în materia contractului de donați, 

identificăm o necesitate stringentă a 

revizuirii și conceptului ce a stat la 

baza reglementărilor în compartimentul 

desființării acestuia. Această necesitate 

se impune din aceleași raționamente ce 

au determinat și evoluția relațiilor 

contractuale în domeniu, de evoluția 

reglementărilor conexe, de schimbările 

ce s-au produs în planul concepției și 

aspirației umane, de efectele negative 

ale mecanismului juridic formulat 

anterior care și-a arătat neajunsurile de-

a lungul timpului, dovedindu-se a fi 

unul defectuos și neputincios în fața 

valorilor ce se cer a fi apărate. 

Prin urmare, având în vedere că 

problema în cauză a fost discutată 

detaliat și în alte lucrări [16], 

intenționăm, în cele ce urmează, să 

evidențiam principalele sugestii menite 

să îmbunătățească cadrul național de 

reglementare a temeiurilor și condițiilor 

desființării donației, dintre care: 

- instituirea prin reglementare a 

regulii generale de irevocabilitate a 

contractului de donaţie; 

- consacrarea legislativă a cazurilor 

de revocare a donației în calitate de 

excepție de la regula generală 

(irevocabilitatea donației), iar la cele 

prevăzute actualmente de legislația 

civilă să fie adăugat și cazul 

neînştiinţării donatorului de către 

donatar despre pregătirea unei 

on his life and health”; 

- to impose the revocability for 

ingratitude, both to donation and the 

promise of donation set out in art. 830 

of the Civil Code; 

- to expand the list of cases that 

serve as ground for unilateral recall of 

donation; 

- to review the text describing the 

condition when a donation agreement 

may be terminated, where diseases 

supposed to be deadly; 

- to clearly delimit the reasons and 

conditions for recall, resolution and 

nullity of the donation agreement, etc. 

 

Conclusions 

 

Development of events observed in 

a rather short period as to regulation of 

different categories of relationships, 

including those resulting from 

contracting relationships on a free 

basis, need a different approach by the 

Moldovan legislator. The desideratum 

for a new approach is an emergency in 

such conditions, claimed by heritage 

values that need to be protected, both 

those owned by private persons and 

those owned by the state, under the 

obligation it has towards citizens.  

Reasons and arguments provided in 

this work are in our opinion rather 

convincing and sufficient to understand 

what would be the consequences and 

results of the faulty legal framework 

that governs the donation agreement. 

At the same, we are confident and 

hope that the solutions proposed shall 

make aware the legislator, shall 

determine him to review the concept 
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infracţiuni prin care se va atenta la 

viaţa şi sănătatea acestuia”; 

- impunerea revocabilității pentru 

ingratitudine, atât donației, cât și 

promisiunii de donaţie prevăzută la art. 

830 CC; 

- extinderea listei cazurilor ce dau 

temei de revocare unilaterală a 

donației; 

- revizuirea textului prin care se 

descriu condițiile desfacerii 

contractului de donație în cazul 

maladiilor prezumate a fi letale; 

- delimitarea clară între temeiurile și 

condițile revocării, rezoluțiunii și 

nulității contractului de donație, etc. 

 

Concluzii 

 

Evoluția evenimentelor înregistrată 

într-o periadă relativ scurtă în materia 

reglementării diferitor categorii de 

relații între particulari, inclusiv și cele 

ce decurg din raporturile contractuale 

cu tilu gratuit, suscită actualmente, fără 

îndoială, o altfel de abordare din partea 

legiuitorului Republicii Moldova. 

Dezideratul unei noi abordări se 

impune în condiții de maximă 

stringență, reclamată de valorile 

patrimoniale ce se cer a fi protejate, 

atât cele ce aparțin particularului, 

deopotrivă cu cele ale statului în 

contexul obligației pe care o are față de 

cetățenii săi.  

Agumentele și rațiunile ce sau arătat 

în conținutul lucrării de față sunt, după 

părerea noastră, destul de 

convingătoare și suficiente în a ne face 

să înțelegem care ar fi efectele și 

eventualele consecințe ale cadrului 

that served as basis for setting-up the 

legal framework in this area, by taking 

into consideration all suggestions and 

recommendations, moreover, he is to 

review the concept of regulation and its 

structure.  
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juridic defectuos ce reglementează 

înstituția contractului de donație. 

În același timp, avem convingerea și 

speranța că soluțiile propuse în textul 

lucrării vor sensibiliza atitudinea 

legiuitorului nostru, îl va determina să 

recurgă la revizuirea conceptului ce a 

stat la baza formulării cadrului juridic 

în materie cu luarea în considerare a 

tuturor sugestiilor noastre, ba mai mult, 

va recurge și la o revizuire a 

conceptului de reglementare și în plan 

structural.  
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Rezumat: În acest articol se prezintă 

clasificarea girurilor ȋn legislaţia cambiala 

internaţională, ȋn România şi Republica 

Moldova. În condiţiile formării economiei 

de piaţă în Republica Moldova şi România, 

au fost luate măsuri ȋn ceea ce priveşte 

utilizarea cambiei în raporturile 

comerciale interne şi internationale. 

Circulaţia juridică a cambiei se realizează, 

chiar dacă nu a fost trasă explicit la ordin, 

prin gir. Clasificarea  girurilor este variată 

în funcţie de indicarea beneficiarului şi 

după efectele pe care le produc. 

 

 

 

 

Cuvinte cheie: gir; cambia; clasificare. 

 

 

 

Introducere 

 

Cambia este definită ca fiind un 

ȋnscris prin care o persoană, denumită 

trăgător sau emitent, dă dispoziţie altei 
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Abstract: In this article it is presented 

the classification of the endorsements in 

the international promissory note 

legislation, in Romania and in Moldova’s 

ones. In the conditions of forming the free 

market in Moldova and in Romania 

measures were taken regarding the use of 

the promissory note in the internal and 

international commercial relations. The 

judicial circulation of the promissory note 

is made, even if it hasn’t been explicitly 

drawn to order, through endorsement. 

The classification of the endorsements is 

very diversified according to the 

indication of the beneficiary and to the 

effects they produce. 
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Introduction 

 

The promissory note is defined as 

being a document through which a 

person, called drawer or issuer, gives 
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persoane, numită tras, să plătească la 

scadenţă o sumă de bani unei a treia 

persoane, numită beneficiar, sau la 

ordinul acesteia[1]. 

Circulaţia juridică a cambiei se 

realizează, chiar dacă nu a fost trasă 

explicit la ordin, prin gir. Acesta constă 

în declaraţia posesorului (girant) că 

transferă altei persoane (giratar) 

anumite drepturi izvorâte din titlu. 

Girul intervine în mod normal înainte 

de scadenţă. Totuşi, chiar girul ulterior 

datei de exigibilitate produce aceleaşi 

efecte, cu condiţia să fie făcut anterior 

protestului de neplată sau înainte de 

expirarea termenului acordat de lege în 

acest scop. 

Clasificarea girurilor este variată în 

funcţie de indicarea beneficiarului şi 

după efectele pe care le produc. Astfel, 

după indicarea beneficiarului, girul 

poate fi plin, în alb şi la purtător. Girul 

în alb există atunci când nu se prevede 

numele giratarului. In acest caz girantul 

doar a semnat fără a indica numele 

persoanei giratarului. Girul la purtător 

se deosebeşte de girul în alb numai în 

privinţa desemnării giratarului potrivit 

formulei „plătiţi către prezenta 

persoană”. După efectele pe care le 

poate produce girul este propriu şi 

impropriu. Girurile proprii sunt 

constituite din girul nominativ, girul în 

alb şi girul la purtător. 

 

1. Aspecte generale privind 

girurile  

 

Sunt un număr de criterii în 

U.N.C.I.T.R.A.L., New York, 1988 

după care se clasifică girurile şi care 

disposition to another person, called 

drawee to pay at tenour a sum of 

money to a third person, called 

beneficiary, or at his order [1]. 

The judicial circulation of the 

promissory note is made, even if it 

hasn’t been drawn to order in an 

explicit manner, through 

endorsement. This comprises the 

statement of the possessor (endorser) 

that he transfers to another person 

(endorsee) certain rights that come 

from the title. The endorsement 

comes in normally before the tenour. 

Yet even if the endorsement that is 

subsequent to the date of tenour 

produces the same effects, provided 

that it is made before the protest of 

non-payment or before the expiration 

of the term given by the law with this 

purpose.  

The classification of the 

endorsements is diversified according 

to the indication of the beneficiary 

and to the effects they produce. Thus, 

after the indication of the beneficiary, 

the endorsement can be full, blank or 

at bearer. The blank endorsement 

exists only when the name of the 

beneficiary is not stipulated. In this 

case the endorser just signed, without 

indicating the name of the person that 

is the endorsee. The endorsement at 

bearer is different from the blank 

endorsement only when we talk about 

the naming of the endorsee according 

to the formula “paid to this person”. 

After the effects it can produce the 

endorsement is proper and improper. 

The proper endorsements are made 

from the nominative, blank and at 
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reflectă criteriile instituite în dreptul 

anglo - american. În dreptul anglo - 

american, clasificarea girurilor porneşte 

de la cauzele ce stau la baza 

transmiterii titlului prin gir. Astfel, 

există două motive care explică 

circulaţia prin gir: unul, care constă în 

intenţia de a modifica transmisibilitatea 

titlului (engl. „negotiation”), iar 

celălalt, în dorinţa de a afecta 

răspunderea, în sensul de întindere a 

drepturilor şi obligaţiilor (engl. 

„liability”) titularului cambiei [2]. 

Conform primului criteriu, cel ce 

deţine titlul, pentru a efectua o 

transmitere valabilă a acestuia: 

a) fie trebuie să îl gireze specificând 

numele persoanei (giratarul) căreia, sau 

la al cărei ordin, urmează a se face 

plata; obligaţia precizării numelui 

giratarului corespunde girului special 

(engl. „special“) [3]. 

b) fie este suficientă depunerea 

semnăturii girantului, precizarea 

numelui persoanei căreia i se transmite 

titlul nemaifiind necesară; motiv pentru 

care girul poartă denumirea de gir în 

alb (engl. „blank”) şi transformă titlul 

din unul la ordin, în unul la purtător 

(engl. „bearer paper”) [4]. 

Cambia trebuie prezentată pentru 

acceptare în termenul şi la locul 

prevăzut de lege. Posesorul cambiei sau 

deţinătorul acesteia poate prezenta 

cambia pentru acceptare până la 

scadenţă, cu exceptarea cazurilor când 

prezentarea este obligatorie[5], (art. 18 

din Legea cambiei din Republica 

Moldova Nr. 1527-XII din 22.06.93 şi 

art. 24 din Legea nr. 58/1934 din 

România asupra cambiei şi biletului la 

bearer endorsements.  

 

1. General aspects regarding the 

endorsements 

 

There are a number of criteria in 

U.N.C.I.T.R.A.L.  New York 1988 

that are used in order to classify the 

endorsements and that reflects the 

criteria established in the Anglo-

American law. In the Anglo-

American law the classification of the 

endorsements starts from the causes 

that stay at the base of the transfer of 

the title through endorsement. Thus 

there are two reasons that explain the 

circulation through endorsement: one 

that is the intention to change the 

transferability of the title 

(negotiation), and the other one is the 

desire to affect accountability, in the 

sense of extending the rights and 

obligations (liability) of the holder of 

the promissory note [2]. 

According to the first criterion the 

one that holds the title in order to 

make a valid transfer of it: 

a. either he has to endorse it 

specifying the name of the person 

(endorsee) to which, or at whose 

order, the payment will be done; the 

obligation of pointing out the name of 

the endorsee tallies with the special 

endorsement [3]. 

b. or it is enough the signature of 

the endorser, the pointing out of the 

name of the person to whom the title 

is transferred is not necessary; this is 

why the endorsement is called a blank 

one and it transforms the title from 

one at order into a bearer one (bearer 
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ordin). Deci, prezentarea se poate face 

oricând până la scadenţă; după această 

dată se poate cere numai plata. 

Circulaţia titlului va trebui să se 

limiteze la anumite domenii ale 

activităţii comerciale, cum ar fi cel 

bancar sau circulaţia titlului să producă 

doar o parte din efectele girului, motiv 

pentru care este cunoscut sub 

denumirea de gir restrictiv (engl. 

„restrictiv”). Clauzele specifice girului 

restrictiv conţin: fie o condiţie, pe care, 

dacă o îndeplineşte, giratarul-

dobânditor al titlului, îşi poate exercita 

drepturile cambiale (engl. conditional 

restrictive indorsement”); fie o 

sintagmă ce exprimă finalitatea de a 

obţine depositarea sau încasarea titlului 

(engl. „for collection” sau „for deposit” 

sau „pay any bank”); fie transmiterea 

titlului în beneficiul unei persoane 

(engl. „trust indorsement”); fie 

interzicerea expresă a transmiterii 

titlului (engl. „prohibit further 

transfer”). Cele mai multe dintre 

girurile restrictive impun giratarului o 

anumită conduită; de exemplu 

deţinerea titlului la dispoziţia unei 

persoane, sau depozitarea acestuia în 

numele cuiva.  În legătură cu aceste 

giruri se pune problema răspunderii 

băncii ce intermediază sau depozitează 

titluri conţinând astfel de clauze şi este 

de menţionat că, în mod expres, dreptul 

american exclude orice răspundere a 

băncii, cu excepţia obligaţiilor ce şi le-a 

asumat în raporturile directe cu 

persoana ce a preluat imediat titlul de la 

bancă sau faţă de persoana ce prezintă 

titlul la plată [6]. 

Indiferent de forma în care se 

paper) [4]. 

The promissory note has to be 

presented for acceptance at the date 

and the place stipulated by the law.  

The possessor of the promissory note 

or its holder can present it for 

acceptance until tenour, with the 

exception of the cases when the 

presentation is compulsory [5] (art 18 

from the Law of Promissory Note 

from Moldavia nr 1527 – XII from 

22.06.93 and art 24 from Law nr 

58/1934 from Romania on the 

Promissory Note and the Bill of 

Exchange). So its presentation can be 

made anytime until tenour; after this 

date only the payment can be 

required. The circulation of the title 

will have to be limited to certain areas 

of the commercial activity, like the 

banking one or the circulation of the 

title to produce only part of the effects 

of the endorsement, this is why it is 

known as a restrictive endorsement. 

The specific provisions of the 

restrictive endorsement include: either 

a condition that must be fulfilled by 

the endorsee that gets the title in order 

to exert his promissory rights 

(conditional restrictive endorsement); 

or a phrase that expresses the finality 

of obtaining the deposit or the cashing 

of the title (for collection), or the 

transmitting of the title for the benefit 

of a person (trust endorsement), or the 

express banning of transmitting the 

title (prohibit further transfer). Most 

of the restrictive endorsements 

impose a certain conduct to the 

endorsee; for example the holding of 

the title at the disposal of a person or 
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prezintă, girurile restrictive conferă 

giratarului următoarele prerogative: de 

a obţine plata titlului; de a exercita 

toate drepturile ce le avea girantul său; 

de a transmite titlul în limitele stabilite 

prin însuşi titlul; în dreptul englez 

clauza ce interzice circulaţia titlului 

este eficace; pe când în dreptul 

american, giratarul poate să-l transmită 

mai departe, cu unele limite. Din 

punctul de vedere al răspunderii (engl. 

„liability”), cel de-al doilea criteriu de 

clasificare a girurilor în common-law, 

distingem între giruri necalificate (engl. 

„unqualified endorsement”) şi giruri 

calificate (engl. „qualified 

endorsement”) [7]. 

În dreptul american, în cazul girului 

necalificat, girantul îşi asumă obligaţia 

de plată faţă de giratarul său imediat şi 

faţă de giratarii ulteriori (caz în care 

ordinea în care se face plata este 

inversă celei în care s-a girat titlul, ceea 

ce dă naştere unui şir al răspunderii 

secundare sau de regres - engl. 

„secondary chain of liability”), dacă 

titlul este refuzat la acceptare sau plată 

(engl. „dishonored”) şi dacă cel ce este 

urmărit la plată a fost încunoştiinţat 

(engl. „proper notice is given”) în mod 

valabil. Girul necalificat este regula, cel 

calificat - excepţia. Orice gir ce nu 

conţine în mod expres o clauză care să 

excludă orice răspundere, se prezumă a 

fi necalificat. Girul calificat este cel ce 

exclude orice tip de răspundere; 

exemplul clasic constituindu-l girul ce 

conţine clauza „fără regres” sau „fără 

garanţie” (engl. „without recourse”). 

Dobândind un astfel de titlu, giratarul 

trebuie să înţeleagă că girantul nu şi-a 

its deposit in someone’s behalf. 

Regarding these endorsements there is 

a problem of the responsibility of the 

bank that liaises or deposits titles 

containing this kind of provisions and 

it is mentioned that, expressly, the 

American law excludes any 

responsibility of the bank, except the 

obligations that it has assumed in the 

direct relations with the person that 

immediately took the title from the 

bank or towards the person that 

presents the title to payment [6]. 

No matter the form in which they 

present, the restrictive endorsements 

give the endorsee the following rights: 

he obtains the payment of the title, he 

can exert all the rights that its 

endorser had, he can transmit the title 

within the limits established by the 

title itself; in the English law the 

provision that forbids the circulation 

of the title is efficient while in the 

American law the endorsee can 

transmit the title further, with some 

limits. From the point of view of 

liability the second criterion of 

classifying the endorsements in 

common law we distinguish between 

unqualified endorsements and 

qualified endorsements [7]. 

In the American law, in the case of 

the unqualified endorsement the 

endorser assumes the obligation of 

payment towards the immediate 

endorsee and towards the subsequent 

endorsees (in this case the order in 

which the payment is made is 

reversed to the one in which the title 

was endorsed, which leads to a 

secondary chain of liability), if the 
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asumat obligaţia platii în cazul 

refuzului de acceptare sau de plată 

(engl. „if the instrument îs 

dishonored”) [8]. 

În concluzie, diferenţele dintre 

clasificarea girurilor în dreptul englez 

şi cel american constau în efectele ce le 

produc faţă de giratarul – dobânditor, în 

sensul că: în timp ce în dreptul englez 

giratarul poate dobândi cel mult statutul 

de deţinător al titlului (engl. „holder”); 

pe când în dreptul american poate 

deveni chiar posesor legitim (engl. 

„holder în due course”); deşi în dreptul 

englez interdicţia transmiterii mai 

departe a titlului este eficace în dreptul 

american, în ciuda unei clauze 

prohibitive, titlul continuă să circule, 

dar cu unele limite [9]. 

 

2. Clasificarea girurilor după 

modurile de circulaţie 

 

În funcţie de modurile de circulaţie, 

putem distinge transmiterea de drept 

comun (sau improprie) şi cea de drept 

cambial (sau proprie) [10]. În dreptul 

român, observăm că această clasificare 

a fost preluată de doctrină, dar cu unele 

modificări. Unii autori [11] extind 

clasificarea circulaţiei de drept comun 

în subdiviziunile: cesiune, gir posterior 

protestului şi prin succesiune, iar de 

drept cambial în: regulată, având ca şi 

cauză fie negoţul [12], fie transmiterea 

„ope legis” [13] şi anormală, după cum 

se prezintă ca efect al clauzei „nu la 

ordin”, al excluderii răspunderii de 

acceptare şi plată, al renunţării la 

dresarea protestului de neacceptare sau 

neplată, al limitării efectelor girului fie 

title is dishonored at acceptance or at 

payment and if proper notice is given 

in a valid manner. The unqualified 

endorsement is the rule, while the 

qualified one is the exception. Any 

endorsement that does not contain in 

an express manner a provision that 

excludes any liability is presumed to 

be unqualified. The qualified 

endorsement id the one that excludes 

any type of liability: the classic 

example is the endorsement that 

contains the without recourse 

provision. When having such a title 

the endorsee must understand that the 

endorser did not take on the 

obligation of payment if the 

instrument is dishonored [8]. 

In conclusion the differences 

between the classification of the 

endorsements in the English and the 

American law are in the effects they 

produce towards the endorsee – the 

one that receives the title, in the sense 

that while in the English law the 

endorsee can receives at the most the 

title of holder of the title, in the 

American law he can become a holder 

in due course; although in the English 

law the interdict to transmit the title 

onwards is efficient, in the American 

law, despite a prohibitive provision, 

the title continues to circulate, but 

with some limits [9]. 

 

2. The classification of the 

endorsements according to the ways 

of circulation 

 

According to the ways of 

circulation, we can distinguish the 
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la dreptul de încasare, fie la un drept de 

gaj şi în fine, al girului în uzufruct [14]. 

O formă recentă [15] a acestei 

clasificări distinge între circulaţia 

cambială normală, prin gir propriu, 

incluzând girul complet, cumulativ, 

alternativ şi girul incomplet (în alb şi la 

purtător), cu varianta cambială şi 

subsecventă de drept comun şi, în fine, 

circulaţie cambială anormală, prin gir 

impropriu sau anormal; respectiv: 

pentru procură, pentru încasare, pentru 

garanţie, gir simulat şi fiduciar, gir 

anterior protestului de plată sau după 

expirarea termenului de facere a 

acestuia [16]. 

 

3. Clasificarea girurilor în funcţie 

de obiectul transmiterii 

 

În funcţie de obiectul transmiterii 

deosebim între girul translativ - 

incluzând transmiterea drepturilor şi a 

garanţiilor decurgând din cambie, 

legitimarea şi garanţia acceptării şi a 

plăţii - şi netranslativ [17]. 

 

4. În funcţie de formă sau 

indicarea beneficiarului, girul se 

prezintă sub următoarele categorii: 

girul plin sau complet, girul în alb si 

girul la purtător. 

4.1.Girul plin sau complet. Girul 

plin sau complet [18] denumit şi girul 

plin constă într-o declaraţie a girantului 

semnată de acesta, care cuprinde 

ordinul adresat debitorului principal 

(trasul) de a plăti persoanei indicate de 

girant suma de bani menţionată în 

cambie. 

Potrivit art. 13 din Convenţia 

transmission of common law (or 

improper) and the one of promissory 

law (or proper) [10]. In the Romanian 

law we notice that this classification 

was taken over by the doctrine, but 

with some modifications. Some 

authors [11] extend the classification 

of the circulation of common law in 

the subdivisions: cession, 

endorsement posterior to the protest 

and through succession, and the one 

of promissory law in: regular having 

as a cause either the trade [12] or the 

“ope legis” transmission [13] and 

abnormal as it is presented as an 

effect of the provision “not at order”, 

of the exclusion of the liability of 

acceptance and payment, the 

remission to address the protest of 

non-acceptance and non-payment, the 

limiting of the effects of the 

endorsement either at the cashing 

right, or at a bond right and finally the 

endorsement in usufruct [14]. A 

recent form [15] of this classification 

makes the distinction between the 

normal promissory circulation, 

through proper endorsement, 

including the complete, cumulative 

alternative and incomplete (in blank 

and at bearer) endorsements, with the 

promissory variance and subsequent 

of common law and the abnormal 

promissory circulation through 

improper or abnormal endorsement, 

respectively: for mandate, for cashing, 

for surety, simulated and fiduciary 

endorsement, endorsement that is 

anterior to the protest of payment or 

after the expiration of the term in 

which this can be made [16].  
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cuprinzând legea uniformă asupra 

cambiilor şi biletelor la ordin, Geneva 

1930,  art. 12 din Legea cambiei din 

Republica Moldova Nr. 1527-XII din 

22.06.93 şi art. 15 din Legea nr. 

58/1934 asupra cambiei şi biletului la 

ordin din România, girul trebuie să fie 

scris pe cambie [19]. Dacă datorită 

numărului mare de giruri spaţiul nu 

este suficient, legea admite ca girul să 

fie scris pe o foaie lipită la înscrisul 

cambial (allonge), cu excluderea unei 

foi separate. 

În absenţa unei dispoziţii legale, 

menţiunea privind girul figurează, de 

obicei, pe dosul titlului (endossement). 

Datorită acestui fapt, transmiterea 

cambiei prin gir este cunoscută şi sub 

numele de andosarea cambiei. Girul 

poate fi scris pe faţa cambiei, însă cu 

precizarea clară a naturii operaţiunii 

juridice, pentru a nu fi confundată cu 

un aval. Girul se exprimă printr-o 

formulă adecvată :“plătiţi lui..” sau 

“plătiţi la ordinele lui…”, “în favoarea 

lui…” sau chiar printr-o simplă 

formulă, cum ar fi de exemplu : “lui 

X”. În cazul girului plin, această 

formulă trebuie să cuprindă numele şi 

prenumele, respectiv denumirea 

giratarului. Desemnarea giratarului se 

face după aceleaşi reguli ca şi indicarea 

beneficiarului. Menţiunea cuprinzând 

girul trebuie însoţită de semnătura 

autografă a girantului. Semnătura 

trebuie să cuprindă elementele cerute 

de lege pentru orice semnătură 

cambială (art. 4 din Legea cambiei din 

Republica Moldova Nr. 1527-XII din 

22.06.93 şi art. 8 din Legea nr. 58/1934 

asupra cambiei şi biletului la ordin din 

 

3. The classification of the 

endorsements according to the 

object of transmission 

 

According to the object of 

transmission we distinguish between 

the translative endorsement – that 

includes the transmission of the rights 

and the securities that come from the 

promissory note, the legitimation and 

the surety of acceptance and payment 

- and non-translative [17]. 

 

4. According to the type or the 

indication of the beneficiary, the 

endorsement presents itself under 

the following categories: full or 

complete endorsement, blank 

endorsement and the bearer 

endorsement. 

4.1. The full or complete 

endorsement. The full or complete 

endorsement [18] also called the full 

endorsement is a statement of the 

endorser signed by him, that 

comprises the order addressed to the 

main debtor (drawee) to pay to the 

person indicated by the endorser the 

sum of money that is mentioned in the 

promissory note.  

According to art 13 from the 

Convention that comprises the 

uniform law on the promissory notes 

and the bills of exchange, Geneva 

1930, art 12 from the Promissory 

Note Law from Moldavia nr 1527 – 

XII from 22.06.93 and art 15 from 

Law nr 58/1934 on the promissory 

note and the bill of exchange from 

Romania, the endorsement must be 
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România). 

Legea nu cere indicarea datei girului 

şi nici locul unde el s-a efectuat. 

Menţionarea datei girului prezintă 

interes însă pentru stabilirea capacităţii 

girantului şi pentru determinarea 

efectelor girului. Girul nedatat este 

prezumat a fi făcut înainte de expirarea 

termenului stabilit de lege pentru 

dresarea protestului (art. 22 alin. 2 din 

Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi 

biletului la ordin din România). Data 

girului va putea fi dovedită prin orice 

mijloc de probă admis de Codul civil. 

Cu toate că legea nu o prevede, 

transmiterea cambiei prin gir impune şi 

predarea titlului către giratar. Numai 

având posesiunea titlului, giratarul îşi 

va putea valorifica titlul dobândit. 

Totodată, prin remiterea titlului, 

giratarul este pus la adăpost împotriva 

unei eventuale revocări a girului de 

către girant, prin ştergerea menţiunii 

din titlu. 

4.2.Girul în alb. Pe lângă girul 

complet sau girul plin, legea 

reglementează şi girul în alb [20]. Girul 

este valabil şi fără arătarea giratarului 

sau dacă girantul a pus numai 

semnătura [21]. 

Potrivit art. 13 alin. 2 din Convenţia 

cuprinzând legea uniformă asupra 

cambiilor şi biletelor la ordin, Geneva 

1930, art. 12 din Legea cambiei din 

Republica Moldova Nr. 1527-XII din 

22.06.93 şi art. 15 alin. 2 din Legea nr. 

58/1934 asupra cambiei şi biletului la 

ordin din România, girul în alb este 

girul care nu arată numele giratarului. 

Girul în alb (indorsement în blank) este 

acela în care persoana giratarului nu 

written in the promissory note [19]. If 

due to the large number of 

endorsements the space is not enough, 

the law allows that the endorsement to 

be written on a sheet of paper that is 

attached to the promissory note 

(allonge) but excluding a separate 

sheet of paper.  

In the absence of a legal 

disposition, the mention regarding the 

endorsement appears, usually, on the 

back of the title (endossement). Due 

to this fact the transmission of the 

promissory note through endorsement 

is known as the indorsement of the 

promissory note. The endorsement 

can be written on the face of the 

promissory note, but with the clear 

stipulation of the nature of the judicial 

operation, in order not to be confused 

with a surety. The endorsement is 

expressed through an adequate 

formula: “paid to…” or “paid at the 

orders of…”, “in the favour of…” or 

even through a simple formula like 

“to X”. In the case of the full 

endorsement this formula must 

contain the surname and name, 

respectively the term of the endorsee. 

The naming of the endorsee is made 

after the same rules as the indication 

of the beneficiary. The mention that 

contains the endorsement must be 

accompanied by the autograph 

signature of the endorser. The 

signature must contain the elements 

required by the law for any 

promissory signature (art 4 from the 

Promissory Note Law from Moldavia 

nr 1527 – XII from 22.06.93 and art 8 

from Law nr 58/1934 on the 
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este indicată sau cu alte cuvinte este 

girul care nu conţine persoana 

beneficiarului(giratarului), ci doar 

semnătura girantului [22]. 

Cu alte cuvinte între girul la purtător 

şi girul ȋn alb există totuşi o diferenţă 

[23] formală, deoarece girul ȋn alb nu 

cuprinde nicio indicaţie relativ la 

persoana giratarului, pe când girul la 

purtător cuprinde indicaţia persoanei 

determinate prin posesia titlului [24]. 

Girul în alb (indorsement in blank) 

este acela în care beneficiarul nu este 

menţionat [25]. Legea tratează o 

cambie care poartă un astfel de gir 

drept o cambie la purtător. Cu toate 

acestea, legea permite ca o astfel de 

cambie să fie transformată într-o 

cambie cu gir special, autorizând 

posesorul ei să o completeze astfel 

încât să se scrie deasupra semnăturii 

girantului ordinul astfel încât cambia să 

se plătească lui la ordinul lui [26]. Girul 

în alb apare ca un gir ale cărui condiţii 

de formă sunt simplificate. Girul în alb 

este valabil cu singura condiţie să 

existe semnătura girantului pusă pe 

dosul cambiei sau pe adaos (allonge). 

Semnătura nu poate figura pe faţa 

cambiei, deoarece ea ar putea fi 

interpretată ca un aval ori acceptare a 

cambiei. 

Prin recunoaşterea girului în alb, 

legiuitorul urmăreşte să uşureze 

circulaţia cambiei. Întrucât girul este în 

alb, posesorul cambiei o poate 

transmite printr-o simplă tradiţiune. 

Mai mult, neexistând numele său 

menţionat pe cambie, posesorul nu îşi 

asumă nici o răspundere faţă de 

dobânditorii succesivi ai cambiei. 

promissory note and the bill of 

exchange from Romania). 

The law does not require the 

indication of the date of the 

endorsement nor the place where it 

happened. The mentioning of the date 

of the endorsement presents interest 

for the establishing of the capacity of 

the endorser and to determine the 

effects of the endorsement. The 

endorsement that is not dated is 

presumed to have been made before 

the expiration of the term established 

by the law for addressing the protest 

(art 22 paragraph 2 from Law nr 

58/1934 on the promissory note and 

the bill of exchange from Romania). 

The date of the endorsement will be 

proven by any means of proof 

admitted by the Civil Code.  

Although the law does not stipulate 

it, the transmission of the promissory 

note through endorsement means the 

giving of the title to the endorsee. 

Only by having the possession of the 

title the endorsee can capitalize the 

title. In the same time, through the 

rendering of the title, the endorsee is 

covered against a potential revocation 

of the endorsement by the endorser, 

through the erasing of the mention 

from the title.  

4.2. The blank endorsement. 

Alongside the full or complete 

endorsement, the law regulates the 

blank endorsement [20]. The 

endorsement is valid without the 

indication of the endorsee or if the 

endorser only placed his signature 

[21].  

According to art 13 paragraph 2 
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Posesorul unei cambii în alb are 

anumite drepturi pe care poate să le 

exercite în condiţiile art. 14 din 

Convenţia cuprinzând legea uniformă 

asupra cambiilor şi biletelor la ordin, 

Geneva 1930, art. 13 din Legea 

cambiei din Republica Moldova Nr. 

1527-XII din 22.06.93 şi art. 16 alin. 2 

din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei 

şi biletului la ordin din România. 

Astfel, posesorul cambiei poate să 

completeze girul cu propriul său nume, 

indicându-se ca giratar. Legea permite 

completarea girului şi cu numele altei 

persoane căreia posesorul urmăreşte să-

i transmită titlul. În acest caz, posesorul 

nu devine obligat cambial şi deci nu are 

o răspundere cambială. În locul 

completării girului în alb, posesorul are 

dreptul să gireze cambia mai departe, 

printr-un gir plin, în alb sau la purtător. 

Semnând cambia în calitate de girant 

posesorul cambiei devine giratar al 

girului în alb şi în consecinţă, el are 

drepturile şi obligaţiile oricărui girant. 

Posesorul cambiei are dreptul să predea 

titlul unei terţe persoane, fără să 

completeze girul în alb şi fără să gireze 

cambia. În acest caz, cambia se 

transmite prin simpla tradiţiune a 

titlului. Întrucât posesorul cambiei nu 

semnează cambia ca girant, el nu 

deveni obligat cambial. 

4.3. Girul la purtător. Pentru a 

susţine aceeaşi idee, aceea a facilitării 

circulaţiei cambiale, Convenţia 

cuprinzând legea uniformă asupra 

cambiilor şi biletelor la ordin, Geneva 

1930, Legea cambiei din Republica 

Moldova Nr. 1527-XII din 22.06.93 şi 

Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi 

from the Convention comprising the 

uniform law on the promissory notes 

and the bills of exchange, Geneva 

1930, art 12 from the Promissory 

Note Law from Moldavia nr 1527 - 

XII from 22.06.93 and art 15 

paragraph 2 from Law nr 58/1934 on 

the promissory note and the bill of 

exchange from Romania the blank 

endorsement is the endorsement that 

does not contain the name of the 

endorsee. The endorsement in blank is 

the one in which the person of the 

endorsee is not indicated or in other 

words it is the endorsement that does 

not contain the person of the 

beneficiary (endorsee), it contains 

only the signature of the endorser 

[22]. 

In other words between the 

endorsement at bearer and the 

endorsement in blank there is a formal 

difference [23], because the 

endorsement in blank does not contain 

any indication regarding the person of 

the endorsee, while the endorsement 

at bearer contains the indication of the 

person determined through the 

possession of the title [24]. 

The endorsement in blank is the 

one in which the beneficiary is not 

mentioned [25]. The law treats a 

promissory note that has such an 

endorsement as a promissory note at 

bearer. But the law allows that such a 

promissory note to be changed in a 

promissory note with a special 

endorsement, giving authority to its 

possessor to complete it so that it can 

be written above the endorser’s 

signature the order so that the 
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biletului la ordin recunosc şi girul la 

purtător. Potrivit art.12 din Convenţia 

cuprinzând legea uniformă asupra 

cambiilor şi biletelor la ordin, Geneva 

1930 o andosare „la purtător“ este 

echivalentă unei andosări ȋn alb, art. 13 

din Legea cambiei din Republica 

Moldova Nr. 1527-XII din 22.06.93 şi 

art. 14 alin. 3 din Legea nr. 58/1934 

asupra cambiei şi biletului din România 

“girul la purtător” este echivalentul 

unui “gir în alb” [27]. Deci girul la 

purtător are valoarea şi efectele juridice 

ale girului în alb [28]. 

Între girul în alb şi cel la purtător, 

există doar o diferenţă formală: girul în 

alb nu cuprinde nici o indicaţie relativ 

la persoana giratarului, pe când girul la 

purtător cuprinde indicaţia persoanei 

determinate prin posesia titlului [29]. 

Beneficiarul girului la purtător se 

legitimează prin simpla prezentare a 

titlului. El poate transmite titlul mai 

departe prin tradiţiune simplă. 

Totodată, întrucât girul la purtător 

produce efectele girului în alb, 

posesorul titlului poate să redea 

cambiei atributele de titlu la ordin, prin 

completarea girului cu numele său ori 

al altei persoane. 

 

5. Girurile improprii 

 

Girurile care nu produc efectele 

specifice raportului cambial, în special 

efectul translativ, ori produc numai 

unele din aceste efecte sunt considerate 

giruri anormale sau improprii. Fac 

parte din această categorie: girul cu 

clauza “nu la ordin” ; girul cu clauza 

“pentru procură”, girul cu clauza “în 

promissory note is paid at his order 

[26]. The endorsement in blank 

appears as an endorsement whose 

conditions of form are simplified. The 

endorsement in blank is valid with the 

only condition that the signature of 

the endorser is placed on the back of 

the promissory note or on the allonge. 

The signature cannot appear on the 

front of the promissory note because 

it could be interpreted as a surety or 

the acceptance of the promissory note. 

Through the recognition of the 

endorsement in blank the legislator 

wants to make the circulation of the 

promissory note easier. Because the 

endorsement is in blank, the possessor 

of the promissory note can transfer it 

through a simple tradition. 

Furthermore, without having his name 

mentioned in the promissory note the 

possessor takes no liability towards 

the successive takers. The possessor 

of the promissory note in blank has 

certain rights that he can exert under 

the conditions of art 14 from the 

Convention containing the unitary law 

on the promissory notes and bills of 

exchange, Geneva 1930, art 13 from 

The Promissory Note Law from 

Moldavia nr 1527-XII from 22.06.93 

and art 16 paragraph 2 from Law nr 

58/1934 on the promissory note and 

the bill of exchange from Romania.  

Thus the possessor of the 

promissory note can complete the 

endorsement with his own name, 

indicating himself as an endorsee. The 

law allows the completion of the 

endorsement with the name of another 

person to whom the possessor wants 
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garanţie”, girul cu clauza “fără 

garanţie” [30], girul de întoarcere, girul 

după protest, girul fiduciar, girul 

simulat.  

 

Concluzii 

 

Clasificarea  girurilor este variată în 

funcţie de indicarea beneficiarului şi 

după efectele pe care le produc. Astfel, 

după indicarea beneficiarului, girul 

poate fi plin, în alb şi la purtător. Girul 

în alb există atunci când nu se prevede 

numele giratarului. In acest caz girantul 

doar a semnat fără a indica numele 

persoanei giratarului. Girul la purtător 

se deosebeşte de girul în alb numai în 

privinţa desemnării giratarului potrivit 

formulei „plătiţi către prezenta 

persoană”. După efectele pe care le 

poate produce girul este propriu şi 

impropriu. Girurile proprii sunt 

constituite din girul nominativ, girul în 

alb şi girul la purtător. Girurile care nu 

produc efectele specifice raportului 

cambial, în special efectul translativ, 

ori produc numai unele din aceste 

efecte sunt considerate giruri anormale 

sau improprii. 
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5. Improper endorsements 
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produce the effects that are specific to 
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some of these effects are considered 

abnormal or improper endorsements. 
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fiduciary endorsement, the simulated 
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Conclusions 

 

The classification of the 

endorsements varies according to the 

indication of the beneficiary and 

according to the effects that produce. 

Thus, through the indication of the 

beneficiary, the endorsement can be 

full, in blank or at bearer. The 

endorsement in blank exists when the 

name of the endorsee is not 

mentioned. In this case the endorser 
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endorsement at bearer is different 

from the endorsement in blank only 

when we talk about the designation of 

the beneficiary according to the 
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After the effects it can produce the 
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endorsement is proper and improper. 

The proper endorsements are the 

nominative endorsement, the 

endorsement in blank and the one at 

bearer. The endorsements that do not 

produce effects that are specific to the 

promissory relation, especially the 

translative effect, or that produce only 

some of these effects are considered 

abnormal or improper effects. 
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RECENZIE asupra 

lucrării: 

„Studii nonconformiste de 

Drept constituțional”, 

autor: Conf. univ. dr. 

Alexandru Amititeloaie 

 

 

Dr. Ioan CIOCHINĂ-BARBU 

Universitatea „George Bacovia” Bacău, 

Bacău, România 

ioan_ciochina@yahoo.com 

 

 

Lucrarea a văzut lumina tiparului în 

acest an la Editura DANA STER din 

Iași și, prin titlul ales de autor, Domnia 

sa, ne pune în gardă că acest „Studiu...” 

se dorește a fi altceva decât un studiu 

clasic despre Dreptul constituțional, 

ceva neconform cu studiile tradiționale 

despre ramura Dreptului constituțional 

a sitemului de drept românesc.  

Dacă a reușit sau nu vă veți 

convinge din cele ce urmează. 

Lucrarea se intinde pe parcursul a 

370 de pagini și a fost structurată în 

XVI capitole, toate cu denumiri dintre 

cele mai nonconformiste. 

Pentru documentarea acestui 

Studiu... autorul a folosit o vastă și o 

bogată bibliografie, aprținând atât unor 

autori autohtoni cât și din literatura de 

specialitate internațională. 

Introducerea cu care începe 

lucrarea pune pe cititor în temă cu ceea 

ce va afla parcurgând conținutul 

acesteia despre definția Constituției, în 

 

REVIEW on the paper: 

"Nonconformist Studies of 

Constitutional Law", 

author: Associate professor 

Alexandru Amititeloaie, 

Ph.D 

 

 

Ioan CIOCHINĂ-BARBU Ph.D 

„George Bacovia” University Bacau, 

Bacau, Romania 

ioan_ciochina@yahoo.com  

 

 

The work has seen the light of day 

this year at the DANA STER 

Publishing House in Iasi, and by the 

title chosen by the author, he shows as 

that this "Study ..." is intended to be 

nothing more than a classic study of 

Constitutional Law, something which 

is not in accordance with the 

traditional studies on the branch of the 

Constitutional Law of the Romanian 

legal system.  

The following will convince you if 

he has succeeded or not.  

The work stretches over 370 pages 

and has been structured in XVI 

chapters, all with the most 

nonconformist names. 

For the documentation of this 

Study... the author used a vast and 

rich bibliography, belonging to both 

local authors and international 

literature.  

The introduction with which this 

work begins tells the readers what 

http://juridica.ugb.ro/
mailto:ioan_ciochina@yahoo.com
mailto:ioan.ciochinabarbu@ugb.ro/ioan_ciochina@yahoo.com


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 7. Issue 2/2018 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Ioan CIOCHINĂ-BARBU 

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

508 

sensul că Legea fundamentală 

„reprezintă baza politico-juridică a 

întregului edificiu statal şi ea s-a impus 

în viaţa publică în procesul echilibrării 

raporturilor de putere, ca o garanţie 

împotriva abuzurilor şi derapajelor 

arbitrare ale deciziei politice. Cu alte 

cuvinte, Constituţia este instrumentul 

care obligă guvernanţii, ca mandatari 

ai poporului, să acţioneze exclusiv în 

serviciul acestuia”.  

În același context autorul apreciază, 

nu fără temei, că: „Poporul, ratificând 

Constituţia, îi conferă acesteia o forţă 

juridică superioară, pe care nimeni şi, 

cu atât mai mult, vreo autoritate n-o 

poate ignora. Ignorarea sau încălcarea 

cu bună ştiinţă a Constituţiei înseamnă 

dispreţ faţă de voinţa suverană a 

poporului. Iar dacă acest lucru se 

întâmplă, înseamnă că democraţia şi 

statul de drept devin concepte 

abstracte, lipsite de conţinut.” 

În primul capitol intitulat 

„Constituția pe înțelesul tuturor”, 

autorul abordează unele teme care se 

doresc a explica cât mai pe larg 

semnificația Constituției. 

Astfel, exprimându-și credința că 

Legea fundamentală este expresia 

voinței poporului (Constituţia ca 

expresie a voinţei poporului) autorul 

nonconformist susține că „orice 

cetăţean cu drept de vot ar trebui să 

aibă un minim de cunoştinţe, pentru că 

în procesul de elaborare ultimul act 

aparţine poporului” și, după ce trece 

succint în revistă modul de organizare a 

celor trei refendumuri din epoca 

postdecembristă din țara nostră, autorul 

they will find out after reading it. It 

talks about the definition of the 

Constitution in the sense that the 

fundamental law "represents the 

political and legal basis of the entire 

state edifice and it has imposed itself 

in the public life in the process of 

balancing power ratios as a 

guarantee against arbitrary abuses 

and skids of the political decision. In 

other words, the Constitution is the 

instrument that obliges the 

government, as the representatives of 

the People, to act exclusively in their 

service".  

In the same context, the author 

appreciates, not without a basis, that: 

"The people, ratifying the 

Constitution, give it a higher legal 

force, which no one and, even more, 

any authority can ignore. Ignoring or 

violating the Constitution with good 

knowledge means contempt for the 

sovereign will of the people. And if 

that happens, it means that 

democracy and the rule of law 

become abstract, content-free 

concepts." 

In the first chapter titled "The 

Constitution for the understanding 

of all" the author addresses some of 

the themes that aim to explain as 

widely as possible the Constitution’s 

significance. 

Thus, voicing the belief that the 

fundamental law is the expression of 

the will of the people (the 

Constitution as an expression of the 

will of the people) the nonconformist 

author claims that "any citizen with a 
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afirmă că „Revenind la cunoaşterea 

legii fundamentale din faza de proiect, 

se poate spune că un procent 

insignifiant de votanţi s-au informat în 

prealabil şi au putut, în cunoştinţă de 

cauză, să adopte una dintre opţiunile 

posibile, respectiv să fie sau să nu fie 

de acord, ori chiar să nu se prezinte la 

urne, pentru că şi refuzul de a vota este 

pentru o bună parte dintre alegători un 

gest cu semnificaţie politică”.  

În subcapitolul intitulat Originea 

termenului de constituţie, autorul trece 

în revistă mai multe definții date 

acestui termen încă din antichitate și 

ajungând în zilele noastre 

concluzionează: „Constituţia este 

superioară normelor juridice. Ea este 

fundamentul întregului sistem juridic, 

dar nu în primul rând ca o normă ce 

stă la baza celorlalte, ci ca un 

principiu, ca o stare de spirit care 

comandă orice normare. ( ...)... ea este 

starea de conştiinţă colectivă care cere 

un anumit tip de organizare a 

colectivităţii constituită în stat”. 

Citându-l pe profesorul T. Drăganu, 

renumit constituționalist, autorul 

conchide că din acest motiv 

„Constituţia este mai întâi un 

ansamblu de principii filosofice ce 

privesc modul de raportare a 

individului la societate, şi invers, şi 

abia apoi o modalitate de organizare a 

puterii politice”. 

În subcapitolul intitulat Constituţia 

s-a născut din revolta maselor 

împotriva tiraniei şi despotismului 

guvernamental, autorul susține că „În 

evoluţia istorică a dreptului, constituţia 

right to vote should have a minimum 

of knowledge, because in the process 

of elaboration the last act belongs to 

the People "and, after briefly 

reviewing the way the three 

referendum of the post-Decembrist 

era in our country were organized, the 

author states that "returning to the 

knowledge of the fundamental law 

from the project phase, one can say 

that an insignificant percentage of 

voters made enquires in advance and 

were able, in a knowledge of the case, 

to adopt one of the possible options, 

respectively agree or disagree, or even 

not report to the polls, because the 

refusal to vote is for a good part of the 

voters a gesture with political 

significance."  

In the subchapter titled The origin 

of the constitution term, the author 

has reviewed several definitions given 

to this term since antiquity and 

arriving nowadays he concludes: "The 

Constitution is superior to legal 

norms. It is the foundation of the 

entire legal system, but not primarily 

as a norm underlying the others, but 

as a principle, as a state of mind that 

commands any rule. (...) ... it is the 

state of collective consciousness that 

calls for a certain type of 

organization of the collectiveness 

constituted by the state." 

Quoting Professor T. Draganu, 

renowned constitutionalist, the author 

concludes that for this reason "the 

Constitution is first a set of 

philosophical principles concerning 

the way of reporting the individual to 
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se cristalizează ca lege fundamentală a 

statului abia la sfârşitul secolului al 

XVIII–lea, când puterea politică a 

statului se vede constrânsă de 

presiunea maselor guvernate să 

accepte unele reguli în propria ei 

organizare şi funcţionare. Aceste reguli 

se înfiripează ca norme fundamentale 

ale statului şi vor alcătui ceea ce mai 

târziu se va numi constituţie”, iar apoi 

conchide că „Deci, sub presiunea 

schimbărilor care se produc în 

raporturile de putere, a progresului pe 

care societatea l-a înregistrat în 

evoluţia ei, fiind de remarcat, în acest 

sens, creşterea gradului de cultură şi 

responsabilitate civică din partea 

maselor, se intensifică preocuparea 

pentru legiferarea actului de 

guvernare, gândită, pentru început, ca 

o piedică în calea tentaţiilor abuzive şi 

discreţionare din partea factorilor de 

putere. Începe, astfel, să se afirme în 

viaţa juridică a societăţii reguli noi, 

având ca obiect relaţiile de putere şi de 

guvernare, reguli care vor constitui 

începuturile unei noi ramuri de drept şi 

anume dreptul constituţional”. 

Urmează un subcapitol în care 

autorul se întreabă Ce loc ocupă 

constituţia în cadrul dreptului? 

Pornind de la ideea că opţiunea 

politică cu privire la modul de 

guvernare a societăţii are nevoie de un 

suport juridic, autorul ajunge la 

concluzia că în asemenea condiţii 

dreptul devine un instrument de care se 

poate folosi orice regim politic, chiar şi 

unul dictatorial sau tiranic și că „Pentru 

ca dreptul să nu devină un instrument 

society, and vice versa, and only after 

that a way of organizing the political 

power". 

In the subchapter titled the 

Constitution was born from the riot of 

the masses against tyranny and 

government despotism, the author 

claims that "in the historical evolution 

of the law, the Constitution 

crystallizes as the fundamental law of 

the State only at the end 18th century, 

when the political power of the state 

is seen constrained by the pressure of 

the governed masses to accept some 

rules in its own organization and 

operation. These rules become 

fundamental rules of the State and 

will make up what is later called the 

Constitution ". He concludes that" 

therefore, under the pressure of 

changes occurring in the power 

ratios, of the progress that society has 

recorded in its evolution, it is 

noteworthy, in this respect, the 

growth of culture and civic 

responsibility on the part of the 

masses, it intensifies the concern for 

legislating the governing act, thought, 

for starters, as a hindrance in the way 

of abusive and discretionary 

temptations of the power factors. 

Thus, new rules begin to assert in the 

legal life of the society, rules with the 

object of power and governance 

relations, rules which will constitute 

the beginnings of a new branch of 

law, namely constitutional law." 

Follows a sub-chapter in which the 

author wonders What place does the 

Constitution occupies under the law? 
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de care puterea să se folosească în mod 

discreţionar, s-a impus în epoca 

modernă ca puterea să se exercite în 

baza unei legi cadru numită 

Constituţie. Astfel Constituţia a devenit 

legea fundamentală a statului, având o 

forţă juridică superioară oricărei alte 

reguli juridice, indiferent de ce natură 

ar fi aceasta”.  

În subcapitolul intitulat Utopia unei 

constituţii democratice în România 

postdecembristă autorul nonconformist 

realizează o analiză pertinentă în 

privinţa constituirii, organizării şi 

funcţionării pe o bază constituţională a 

puterilor statului şi a raporturilor pe 

care acestea le au cu cetăţenii, precum 

şi înţelegerea climatului politic şi a 

cauzelor reale care au condus la 

adoptarea actualei Constituţii a 

României, a revizuirii ei în 2003, 

precum şi a numeroaselor tentative 

ulterioare de a mai fi de modificată, și 

în același timp nu pierde ocazia de face 

o succintă inventariere critică a celor 

mai semnificative aspecte cu conotaţie 

politică ale evenimentelor din 

decembrie 1989.  

 În continuare autorul apreciază că 

analiza realităţilor politice din România 

postdecembristă reliefează o serie de 

factori, a căror pondere şi importanţă 

sunt destul de variabile și care s-ar 

putea referi la:  

-  viciile cadrului legislativ şi, în 

primul rând, ale Constituţiei;  

- persistenţa mentalităţilor 

conservatoare, atât la nivelul 

autorităţilor publice, cât şi al societăţii 

în ansamblul ei;  

Starting from the idea that the 

political option on how the 

governance of society needs legal 

support, the author concludes that 

under such conditions the right 

becomes an instrument of which can 

be used by any political regime, even 

one dictatorial or tyrannical, and that 

"in order for the right not to become 

an instrument which the power can 

discretionary use, it was imposed in 

the modern age that power should be 

exercised on the basis of a framework 

law called the Constitution. Thus the 

Constitution became the fundamental 

law of the State, having a legal force 

superior to any other legal rule, no 

matter what nature it is." 

In the Subchapter entitled Utopia 

of a democratic constitution in a post-

Decembrist Romania the 

nonconformist author performs a 

pertinent analysis of the 

establishment, organization and 

functioning on a constitutional basis 

of state powers and the relations they 

have with their citizens, as well as 

understanding the political climate 

and the real causes that led to the 

adoption of the current Constitution 

of Romania, its review in 2003, as 

well as the numerous subsequent 

attempts to amend it, and at the same 

time does not miss the opportunity to 

make a brief, critical inventory of the 

most significant issues with political 

connotation of the events of 

December 1989.  

 The author further considers that 

the analysis of the political realities in 
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- procesul, destul de complex, al 

coagulării noilor forţe politice şi 

tendinţa acestora de a-şi consolida 

poziţia în societate în detrimentul altor 

structuri concurente exploatând 

oportunităţilor oferite de actul de 

guvernare în situaţia când ajung la 

putere; 

- fenomenul corupţiei;  

- subordonarea de către factorul 

politic a mijloacelor de informare în 

masă recurgându-se, de regulă, la 

pârghii economice şi fiscale;  

- procesul stratificării sociale pe 

considerente economice, proces 

obiectiv şi inevitabil ca urmare a 

trecerii de la o economie 

ultracentralizată, în care avuţia 

naţională se afla în proprietate comună, 

la una de piaţă, cu o structură total 

diferită şi în care dominantă este 

proprietatea privată;  

- presiunile externe;  

- natura umană cu tot ce reprezintă 

ea ca scop şi motivaţie existenţială 

materială şi spirituală;  

- ineficienţa structurilor societăţii 

civile ca factor de presiune asupra 

puterii politice etc.”  

În Capitolul II intitulat „Alegeri 

trucate - esența democrației 

postdecembriste”, autorul 

nonconformist analizează cu același 

profund spirit crtic o serie de probleme 

precum: „Democraţie născută dintr-o 

lovitură de stat”, „Prin vot poporul îşi 

„alege” conducătorii?!” „Exerciţiul 

dreptului de vot şi delegarea de putere” 

„Colegiul uninominal - o nouă 

înşelătorie electorală” și după ce 

post-Decembrist Romania outline a 

number of factors, whose weight and 

importance are quite variable and may 

refer to: 

- vices of the legislative framework 

and, first of all, of the Constitution;  

- persistence of conservative 

mindsets, both at the level of public 

authorities and of society as a whole;  

- the quite complex process of 

clotting of new political forces and 

their tendency to consolidate their 

position in society at the expense of 

other competing structures by 

exploiting the opportunities offered 

by the governing act in the situation 

when they reach power; 

- corruption phenomenon;  

- the subordination by the political 

factor of the mass media information, 

through economic and fiscal leverage;  

- the process of social stratification 

on economic considerations, objective 

and inevitable process as a result of 

the move from an ultra-centralized 

economy, in which national wealth is 

in common ownership, to a market 

economy, with a totally different 

structure and in which private 

property dominates;  

- external pressures;  

- human nature with all that it 

represents as a material and spiritual 

existential purpose and motivation;  

- inefficiency of civil society 

structures as a pressure factor on 

political power, etc."  

In chapter II titled "Rigged 

elections - the essence of post-

Decembrist democracy" the 
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reliefează deficiențele democrației 

postdecembriste din țara noastră ajunge 

în final la concluzia că „...ideea de 

democraţie, chiar dacă este destul de 

controversată şi prezintă o serie 

întreagă de deficienţe, dovedindu-se de 

multe ori incapabilă să ofere soluţii 

eficiente, mai ales în privinţa stăpânirii 

unor fenomene sociale ce tind să scape 

de sub control, cum ar fi, de exemplu, 

cel al infracţionalităţii, totuşi ea este de 

preferat oricărei alte forme de 

guvernământ, cel puţin pentru faptul 

că, oricum, garantează individului mai 

multă libertate”. 

Autorul își continuă „Studiul 

nonconformist...” prin prezentarea unor 

realități contemporane din viața politică 

internă și internațională raportate la 

respectarea/nerespecatrea de către 

politicieni a drepturilor fundamnetale 

ale cetățenilor români consacrate în 

Constituția României. 

Astfel, în capitolul al III-lea 

autorul își propune să prezinte 

cititorului opiniile sale nonconformiste 

cu privire la „Declarația de Budapesta 

din iunie 1989 - atentat la unitatea 

statală a României” analizând 

„Circumstanţele lansării Declaraţiei” 

„Textul declaraţiei”„Nuanţe 

iredentiste reieşite din 

conţinut”„Scopul adoptării” 

„Semnatarii” „Resuscitarea 

declaraţiei, la Cluj, în octombrie 2018” 

În cel de al IV-lea capitol intitulat 

„Libertatea de exprimare sub 

presiunea constrângerilor politice”, 

autorul analizează dreptul findamental 

la liberă exprimare consacrat în 

nonconformist author analyses with 

the same profound critic spirit a series 

of problems such as: "democracy" 

born of a Coup ","Through vote the 

people "chooses" his rulers?!", "The 

exercise of voting rights and the 

delegation of power", "Uninominal 

College – a new electoral scam" and 

after showing the shortcomings of 

post-Decembrist democracy in our 

country he finally reaches the 

conclusion that "... The idea of 

democracy, even if it is quite 

controversial and presents a whole 

series of shortcomings, often proving 

to be unable to provide effective 

solutions, especially with regard to 

the control of social phenomena that 

tend to get out of control, such as, for 

example, crime, it is yet preferable to 

any other form of government, at least 

for the fact that, however, it 

guarantees to the individual more 

freedom."  

The author continues his 

"nonconformist study..." by 

presenting some contemporary 

realities from domestic and 

international political life reported to 

the compliance/non-compliance by 

politicians of the fundamental rights 

of Romanian citizens established in 

the Constitution of Romania. 

Thus, in chapter III, the author 

proposes to present to the reader his 

nonconformist views on the 

"Budapest Declaration of June 1989 – 

assault on the state unity of Romania" 

by analyzing "The circumstances of 

the Declaration’s release" "The text 
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Constituție în comparație cu unele acte 

normative recente, făcând unele 

„Precizări prealabile” în sensul în care 

„Constituţia României consacră 

libertatea de exprimare ca un drept 

fundamental al omului, precizând şi 

unele limite, justificate de considerente 

de ordine publică şi necesitatea de a se 

proteja valori de importanţă naţională”. 

Capitolul continuă cu subcapitolele 

„Fără libertatea de exprimare nu 

funcţionează democraţia”„Renaşterea 

cenzurii” „Simboluri şi valori 

identitare româneşti sub ghilotina 

cenzurii”„Negarea holocaustului 

interzisă, defăimarea ţării şi a naţiunii 

permisă” „Legea 217/2015 - un nou 

atac virulent împotriva libertăţii de 

exprimare” „Dogma holocaustului şi 

sancţionarea negării sale” „Isteria 

„antisemită” contra culturii române”, 

„Legea română atribuie efecte juridice 

justiţiei staliniste” 

Ca o concluzie la acest capitol 

autorul nonconformist se arată 

„nedumerit” întrebându-se retoric: 

„cum de se întâmplă ca activiştii de 

astăzi ai genocidului cultural la care 

este supus poporul român să fie tocmai 

fii celor care au bolşevizat România în 

anii ’50 şi i-au alterat esenţa spirituală? 

Ce diabolic arc peste timp s-a produs şi 

cum de s-a ajuns ca neamul românesc 

să fie adus în starea de a nu mai avea 

nici dreptul dar nici puterea de a 

reacţiona?” 

În capitolul al V-lea intitulat 

„Detractorii neamului românesc în 

staful prședintelui”, autorul constată că 

„Imediat după evenimentele din 

of the declaration" " Irredentist 

shades emerged from the content" 

"The purpose for adopting it" "The 

signatories" "The resuscitation of the 

Declaration in Cluj in October 2018" 

In the fourth chapter entitled 

"Freedom of expression under 

pressure of political constraints", the 

author analyses the fundamental right 

to free speech consecrated in the 

Constitution, compared to some 

recent normative acts, making some 

"prior clarifications" in the sense that 

" the Constitution of Romania 

consecrates freedom of expression as 

a fundamental human right, 

specifying some limits, justified by 

considerations of public policy and 

the need to protect values of national 

importance." The chapter continues 

with the subchapters "Without 

freedom of expression democracy 

does not work" "Rebirth of 

Censorship" "Symbols and values of 

Romanian identity under the 

guillotine of censorship" "Denial of 

the Holocaust forbidden, defamation 

of the country and nation permitted" 

“Law 217/2015 – a new virulent 

attack against freedom of expression" 

"The dogma of the Holocaust and the 

sanctioning of its denial" "Anti-

Semitic hysteria against Romanian 

culture", "Romanian law assigns 

legal effects to Stalinist justice". 

As a conclusion to this chapter, the 

nonconformist author shows himself 

to be "puzzled" by rhetorically asking: 

"How does it happen that today's 

activists of cultural genocide to which 
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decembrie 1989, în peisajul mediatic au 

apărut voci care au început să ne 

răstălmăcească istoria, minimalizând şi 

denaturând faptele de glorie ale 

înaintaşilor, să ne defăimeze 

personalităţile devenite simboluri şi 

valori ale spiritualităţii româneşti şi, în 

general, să-i prezinte pe români ca un 

popor necivilizat, fără cultură, fără 

demnitate. La început mai timide, 

aceste atacuri au crescut, treptat, în 

agresivitate, ajungându-se ca astăzi ele 

să devină un fapt obişnuit, de care nu se 

mai simt deranjaţi nici măcar cei direct 

vizaţi, adică românii” (subcapitolul 

„Ponegrirea românilor & jefuirea ţării). 

Capitolul continuă cu prezentarea 

altor teme precum „Odrasle de 

bolşevici printre detractori”„Infiltraţi 

în structurile de putere”. 

Cine au fost și încă mai sunt cei care 

au ponegrit neamul românesc, precum 

și cine sunt odraslele de bolșevici 

precum și detractorii infiltrați în 

structurile de putere la care se referă 

autorul, atât de nonconformist, îi puteți 

afla citind această carte! 

Cel de al VI-lea capitol al 

Studiului... privește „Revizuirea 

Constituției în 2003 - după vrerea și 

interesele guvernanaților”, autorul 

evidențiind „Contextul politic şi 

cauzele care au impus revizuirea 

Constituţiei” apreciind că 

„Referendumul de ratificare (ar fi fost) 

un viol asupra liberului arbitru”. În 

continuare autorul evidențiază „Scopul 

revizuirii (care) transpare din textele 

amendate”, concluzionând că „Deşi 

gestul discreţionar al puterii de a 

the Romanian people are subjected to, 

are just the sons of those who 

communized Romania in the 50’s and 

altered its spiritual essence? What 

diabolical arc over time has occurred 

and how has it become that the 

Romanian nation is brought into the 

state in which it does not have the 

right nor the power to react?" 

In the following chapter (V) 

entitled "Detractors of the Romanian 

people in the president’s staff", the 

author finds that "immediately after 

the events of December 1989, in the 

media landscape voices appeared that 

began to twist our history by 

minimizing and distorting the glory of 

our forefathers, to defame our 

personalities become symbols and 

values of Romanian spirituality and, 

in general, to present the Romanians 

as uncivilized people, without culture, 

without dignity. At first, more timid, 

these attacks gradually increased in 

aggression, nowadays becoming an 

ordinary fact, which no longer bother 

even those directly targeted, meaning 

the Romanians. (Subchapter "The 

Romanians’ defamation & robbing 

the country"). 

The chapter continues with the 

presentation of other topics such as 

"Offspring of communists among the 

detractors" "Infiltrated in the Power 

structures". 

Who were those and still are those 

who have blackened the Romanian 

nation, and who are the offspring of 

Bolsheviks as well as the detractors 

infiltrated into the power structures 
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revizui legea fundamentală precum şi 

conţinutul şi semnificaţia noilor 

dispoziţii constituţionale au provocat 

vehemente reacţii de protest atât din 

partea opoziţiei politice cât şi a 

societăţii civile, din păcate, ele au fost 

de scurtă durată şi, nu după mult timp, 

asupra acestui eveniment s-a lăsat 

tăcerea. Alte evenimente, mai mult sau 

mai puţin interesante ca anvergură 

naţională, au capacitat opinia publică 

românească şi în general mass media, 

context în care „revizuirea 

constituţiei” a devenit un episod de 

domeniul trecutului iar, într-o anumită 

percepţie, şi lipsit de importanţă.” 

„Alterarea prestigiului național în 

perioada postdecembristă” alcătuiește 

conținutul celui de al VII-lea capitol, 

în care autorul încearcă să definească 

„Conceptul” de prestigiu național în 

sensul că „esenţa lui este una valorică, 

el încorporează tot ceea ce a creat mai 

de preţ acel popor în îndelungata lui 

existenţă, contribuţia sa la tezaurul 

valoric al umanităţii, nivelul său de 

cultură şi civilizaţie, estetica sa 

comportamentală şi chiar caracterul 

său. Prestigiul naţional se promovează 

şi se cultivă, pentru că el are o 

importanţă deosebită atât în relaţiile 

dintre state şi organizaţii 

internaţionale cât şi în viaţa fiecărui 

cetăţean, mai ales atunci când se află 

printre străini”. 

Autorul continuă cu o „Introducere” 

în cercetarea acestui concept, după care 

constată în subcapitolul următor că 

„Prestigiul naţional (este) prohibit în 

sistemul educaţional”, iar în celelălat 

that the nonconformist author refers 

to, you can find out by reading this 

book! 

The 6th chapter of the Study... 

concerns "The revision of the 

Constitution in 2003-after the will 

and interests of the Government", 

the author highlighting "The political 

context and the causes that imposed 

the revision of the Constitution" 

appreciating that “The referendum of 

ratification-(would have been) a rape 

of free will." The author further 

emphasizes "The purpose of the 

review (which) arising from the 

amended texts" concluding that 

"although the discretionary gesture of 

power to revise the fundamental law 

as well as the content and 

significance of the new constitutional 

provisions have provoked vehement 

protest reactions both from political 

opposition and civil society, 

unfortunately, they were short-lived 

and, not long after, silence was left on 

this event. Other events, more or less 

interesting as a national scale, have 

empowered the Romanian public 

opinion and generally mass media, a 

context in which the "revision of the 

Constitution" has become an episode 

of the past and, in a certain 

perception, and unimportant." 

"The alteration of national 

prestige during the post-Decembrist 

period" forms the content of the VII 

chapter, in which the author seeks to 

define the "concept" of national 

prestige in the sense that "his essence 

is a value, he incorporates everything 
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subcapitol susține ideea conform căreia 

„Prestigiul naţional trebuie apărat şi 

prin mijloace juridice”, invocând aici 

prevederile art. 30 alin. (7) Constituţia 

României, conform căruia „sunt 

interzise de lege defăimarea ţării şi a 

naţiunii, îndemnul la război de 

agresiune, la ură naţională, de clasă 

sau religioasă, incitarea la 

discriminare, la separatism teritorial 

sau la violenţă publică, precum şi 

manifestările obscene, contrare 

bunelor moravuri”. Totodată autorul 

face o amplă și justificată critică asupra 

epopeii abrogării art. 2361 din Codul 

penal referitor la „defăimarea ţării sau 

a naţiunii” prin Legea nr. 278/2006 

(Publicată în M.Of. nr. 601 din 12 iulie 

2006).  

Capitolul următor, al VIII-lea la 

număr, are în vedere „Mandatul 

reprezentativ și iresponsabilitatea 

aleșilor”, în care autorul face o amplă 

analiză a „Mandatul reprezentativ şi 

democraţia reprezentativă” asupra 

„Conţinutul juridic al mandatului 

reprezentativ” precum și despre 

„Nulitatea mandatului imperativ şi 

traseismul politic” sau despre 

„Autonomia parlamentarului român” 

În finalul acestui capitol autorul 

concluzionează că: „Procesul de 

revizuire a Constituţiei, care a debutat 

odată cu legislatura 2013-2016, a 

eşuat. Potrivit calendarului, el trebuia 

să se încheie la data de 25 mai 2014, 

când a fost planificat referendumul de 

ratificare a legii de modificare, după ce 

ea ar fi fost adoptată, în prealabil, de 

către parlament. Însă schimbările 

most valuable created by the people 

in their long existence, its 

contribution to the value hoard of 

humanity, its level of culture and 

civilization, its behavioral aesthetics 

and even its character. National 

prestige is promoted and cultivated, 

because it is of great importance both 

in relations between States and 

international organizations and in the 

life of every citizen, especially when 

they are among foreigners." 

The author continues with an 

"Introduction" in researching this 

concept, after which he finds in the 

following subchapter that "National 

prestige (is) inhibited in the 

educational system" and in the other 

subchapter he supports the idea that 

"National prestige must also be 

defended by legal means" invoking 

the provisions of art. 30 para. (7) The 

Constitution of Romania according to 

which "the defamation of the country 

and the nation, the urging to war of 

aggression, national hatred of class 

or religion, incitement to 

discrimination, territorial separation 

or public violence, as well as obscene 

manifestations, contrary to good 

morals are forbidden." At the same 

time, the author makes an ample and 

justifiable criticism of the epic of 

repealing art. 236 of the Penal Code 

regarding "defamation of the country 

or nation" by Law No. 278/2006 

(published in M. Of. No. 601 of 12 

July 2006)  

The following chapter, VIII, takes 

into account the "The representative 
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survenite în arcul guvernamental n-au 

mai permis constituirea acelei 

majorităţi necesare pentru o reformă 

constituţională. E greu de spus dacă e 

bine sau e rău. E rău pentru că totuşi 

Constituţia trebuie reconstruită, având 

în vedere că la dificultăţile ce s-au 

manifestat în practica guvernării ea n-

a oferit soluţii viabile, trebuind să 

intervină, în mod arbitrar, Curtea 

Constituţională”. 

Cel de al IX-lea capitol intitulat 

„Parlamentul României - un mediu de 

parazitism social”, autorul explică 

conceptul de parazitism social 

afirmând că „modul de viaţă al 

majorităţii parlamentarilor români, 

raportându-ne la statutul pe care-l au, 

modul în care-şi îndeplinesc atribuţiile 

şi costul pe care-l suportă societatea 

pentru fiecare în parte, este unul 

parazitar”. 

Continuând cu întrebarea retorică 

„Legiferarea - un atribut discreţionar 

al puterii?”autorul precizează, cu 

destulă amărăciune în suflet, că: 

„Reacţiile critice şi dezaprobatoare ale 

opiniei publice faţă de insolenţa 

(neobrăzarea) „aleşilor” poporului, 

care şi-au folosit mandatele 

încredinţate, exclusiv pentru propria 

opulenţă şi desfătare, sunt pe deplin 

justificate. Mult timp şi energie s-au 

consumat în confruntarea dintre 

societatea civilă şi parlamentari, pe 

subiectul pensiilor speciale râvnite de 

aceştia din urmă. Cu toată opoziţia şi 

împotrivirea manifestată la nivelul 

întregii societăţi româneşti faţă de 

acest privilegiu absolut nejustificat, 

mandate and the irresponsibility of 

the elect", in which the author makes 

a broad analysis of the 

"Representative mandate and 

representative democracy" on the 

"Legal content of the representative 

mandate" as well as "Nullity of 

Imperative and political migration" or 

"autonomy" of the Romanian 

parliamentarian". 

In the end of this chapter the 

author concludes that: "The process 

of revision of the Constitution, which 

debuted with the legislature 2013-

2016, failed. According to the 

timetable, it was due to end on 25 

May 2014, when the referendum on 

ratification of the amending law was 

planned, after it had been beforehand 

adopted by Parliament. But the 

changes in the governmental arch no 

longer allowed the formation of that 

majority necessary for constitutional 

reform. It's hard to tell if it's good or 

bad. It is bad because the 

Constitution needs to be rebuilt, given 

that it did not provide viable solutions 

in the difficulties that have arisen in 

the practice of governance and the 

Constitutional Court needed to 

arbitrarily intervene". 

The 9th chapter titled "The 

Romanian Parliament-a social 

parasitic environment", the author 

explains the concept of social 

parasitism, saying that "the way of life 

of the majority of Romanian 

lawmakers, reporting to the status 

they have, the way they fulfill their 

duties and the cost that the society 
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până la urmă „organul reprezentativ 

suprem al poporului”, după cum este 

definit Parlamentul de Constituţia 

României (art. 61, alin. 1) şi-a 

adjudecat victoria”.  

Teme precum „Propria bunăstare 

& răspunderea politică”, „Insolenţa 

motivelor pentru pensii speciale”, 

„Legea pensiilor speciale, nelegitimă şi 

neconstituţională”, „Consens politic 

pentru bunăstarea aleşilor” sunt tot 

atâtea idei ce străbat acest capitol în 

care autorul conchide afirmând că 

„Acest ultim privilegiu pe care 

parlamentarii și l-au adjudecat, 

întărindu-l prin lege, le-a diminuat şi 

mai mult cota de popularitate din 

partea electoratului, aspect reflectat, 

mai obiectiv decât sondajele de opinie, 

de cuvintele grele cu care populaţia îi 

„gratulează” pe aşa zişii „aleşi”. 

„În Parlamentul României, după 

cum se ştie, şi-au încheiat unii 

mandatele, şi nu puţini la număr, fără 

să aibă vreo intervenţie, vreo 

interpelare sau vreo iniţiativă, acesta 

fiind, de fapt, obiectul activităţii lor. Şi 

toată această inactivitate a costat mulţi 

bani, o povară absolut nejustificată 

asupra bugetului ţării, adică pe umerii 

poporului român. Este cea mai evidentă 

formă de parazitism social. Tocmai de 

aceea, insolenţa cu care parlamentarii 

îşi stabilesc pensii, indemnizaţii, 

sporuri, standarde de confort, alte 

privilegii, superioare chiar şi celor de 

care beneficiază omologii lor din ţări 

dezvoltate, provoacă frisoane de 

nemulţumire în rândul maselor”. 

„Esenţa problemei nu constă în 

supports for each one, is a parasitic 

one." 

Continuing with the rhetorical 

question "Legislation-a discretionary 

attribute of power?" the author states, 

with enough bitterness in his heart, 

that: "The critical and disapproving 

reactions of the public opinion 

against the insolence of the elected 

people, who have used their 

mandates, exclusively for their own 

opulence and delight, are fully 

justified. Much time and energy have 

been consumed in the confrontation 

between civil society and lawmakers, 

on the subject of special pensions 

coveted by the latter. With all 

opposition and resistance manifested 

throughout the Romanian society to 

this absolute unjustified privilege, 

ultimately the "supreme 

representative body of the people", as 

the Parliament is defined by the 

Constitution of Romania (art. 61, 

Paragraph 1) awarded itself the 

victory."  

Themes such as "Own welfare & 

Political responsibility", "The 

insolence of reasons for special 

pensions", "the Law of special, 

illegitimate and unconstitutional 

pensions", "Political consensus for 

the well-being of the elect" are as 

many ideas as this chapter which the 

author concludes by saying that "this 

last privilege that lawmakers have 

awarded themselves, strengthening it 

by law, has further diminished their 

share of popularity among the 

electorate, aspect which is reflected, 
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cuantumul acestor indemnizaţii, pensii 

şi alte stipendii cu care se răsplătesc 

reciproc demnitarii, ci în modalitatea 

confuză în care se stabilesc, 

încălcându-se regulilor şi principiilor 

de legiferare într-un stat democratic. 

Putem spune, fără teama de a greşi, că 

avem de a face cu un furt din banul 

public şi, nefiind un delict oarecare, el 

atrage după sine grave compromisuri 

pe seama interesului naţional”. 

În capitolul al X-lea intitulat 

„Autoritarism contra barierelor 

constituționale”, cuprinde două 

subcapitole, respectiv „Josnica 

manipulare cu „Parlamentul 

unicameral” și „Revizuirea Constituţiei 

după capricii prezidenţiale” autorul 

ajunge în final la o serie de concluzii 

potrivit cărora „Nu numai tradiţia, dar 

şi avantajele Parlamentului bicameral 

pentru statul de drept susţin faptul că o 

asemenea structură este cea mai 

potrivită pentru edificiul statal 

românesc”. 

 „Tentativa de modificare a 

Constituţiei, analizată mai sus, vine să 

ne întărească convingerea că statul de 

drept nu este o construcţie solidă, 

fundamentată pe valori democratice 

intangibile. Ori de câte ori condiţiile 

devin favorabile, înţelegând prin 

acestea mai ales slăbiciunile ce se 

manifestă în structurile societăţii, 

renaşte tentaţia despotismului 

unipersonal”. „Constituţia este într-

adevăr un garant pentru o guvernare 

democratică. Această funcţie nu poate 

s-o îndeplinească însă orice constituţie, 

ci numai cea care este concepută şi 

more objectively than opinion polls in 

the hard words with which the 

population "congratulates" the so-

called "elect". 

"In the Romanian Parliament, as it 

is known, some of their mandates 

have been completed, and not few in 

number, without having any 

intervention, any interpellation or 

initiative, which is, in fact, the subject 

of their work. And all this inactivity 

cost a lot of money, an absolutely 

unjustified burden on the country's 

budget, which is on the shoulders of 

the Romanian people. It's the most 

obvious form of social parasitism. 

That is why the insolence with which 

lawmakers establish pensions, 

allowances, spores, comfort 

standards, other privileges, even those 

that benefit their counterparts from 

other developed countries, cause 

chills of dissatisfaction among The 

masses”. "The essence of the problem 

is not the amount of these allowances, 

pensions and other funding that the 

dignitaries mutually repay 

themselves, but in the confusing 

manner in which they are established, 

by breaking the rules and principles of 

lawmaking in a democratic state. We 

can say, without fear of mistaking, 

that we are dealing with a theft from 

the public coin and, because it is not 

an ordinary crime, it draws serious 

compromises on account of the 

national interest." 

Chapter X titled 

"Authoritarianism Against 

Constitutional barriers", comprises 
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adoptată potrivit unor criterii de 

guvernare democratică”.  

În cel de al XI-lea capitol intitulat 

„Suveranitatea națională la discreția 

președintelui”, autorul își exprimă 

propriile idei nonconformiste cu privire 

la „Beneficiile” integrării în UE şi 

euroscepticismul” „Preaderarea sau 

tactica colonizării”„Uzurparea 

dreptului de a hotărî 

aderarea”„Limitarea suveranităţii 

hotărâtă de lideri?!” pe care apoi le 

analizează prin prisma reglementărilor 

constituționale privind suveranitatea.  

Concluzia pe care autorul o 

desprinde în urma acestor analize este 

aceea că: „Suveranitatea este valoarea 

supremă de care se poate bucura un 

popor, este expresia cea mai înaltă a 

libertăţii sale. Ea nu este un dat, ci 

rezultatul unor mari sacrificii pe care 

fiecare popor a trebuit să le facă în 

evoluţia sa pentru a-şi dobândi 

independenţa. De aceea, a lua în 

discuţie suveranitatea ca obiect de 

negociere credem că este cel mai grav 

act de trădare şi blasfemie la adresa 

acelui popor”. 

„USL-ul a proiectat în 2014 

șfârșitul României ca stat unitar” 

este titlul celui de al XII-lea capitol, 

în care autorul își propune să dezlege 

unele probleme precum „Constituţia - 

obstacol în calea guvernărilor 

antinaţionale” „Motivele sub care s-a 

iniţiat revizuirea din 2014” „Potrivit 

proiectului - Poporul român scos din 

istorie”„Structuri administrativ-

teritoriale pe criterii etnice” „Organe 

proprii de decizie şi executive pentru 

two subchapters, respectively "The 

vile manipulation with" the 

unicameral parliament" and "Revising 

the constitution after the presidential 

whim" the author finally reaches a 

series of conclusions according to 

which "not only the tradition, but also 

the advantages of the bicameral 

parliament for the rule of law, support 

the fact that such a structure is best 

suited for the Romanian state edifice." 

 "The attempt to amend the 

Constitution, analyzed above, comes 

to strengthen our belief that the rule of 

law is not a solid construction, based 

on intangible democratic values. 

Whenever conditions become 

favorable, thus understanding in 

particular the weaknesses manifested 

in the structures of society, revives the 

temptation of unipersonal despotism". 

"The Constitution is indeed a 

guarantor for democratic governance. 

However, this function cannot be met 

by any constitution, but only that 

which is conceived and adopted 

according to criteria of democratic 

governance." 

In the 11th chapter titled 

"National Sovereignty at the 

discretion of the President", the 

author expresses his own conformist 

ideas about the "Benefits" of EU 

integration and Euroscepticism" "The 

pre-accession or the tactics of 

colonization" "Usurpation of the right 

to decide the adherence” "Is the 

limited sovereignty determined by the 

leaders?!" which he then analyses in 

the light of constitutional regulations 
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minorităţi”„Simboluri ale minorităţilor 

folosite în spaţiul public”. 

După ce autorul face o analiză 

critică a problemelor prezentate mai sus 

în stânsă concordanță cu cu 

amendamnetele propuse prin proiectul 

de revizuire a Constituției din 2014, 

care nu a mai ajuns să fie votatat, și 

face doar o dezbatere doctrinară, 

ajunge la concluzia conform căreia 

„Curtea Constituţională, examinând din 

oficiu proiectul legii de revizuire a 

Constituţiei României, a constatat că 

textele analizate în acest studiu sunt 

neconstituţionale, pe motivul că 

depăşesc limitele revizuirii stabilite la 

art. 152. Într-adevăr, (...) prin aceste 

propuneri sunt lezate valori 

fundamentale ale statului, respectiv 

caracterul său naţional, unitar şi 

indivizibil, integritatea teritoriului, 

limba oficială”.  

În capitolul următor, cel de al 

XIII-lea intitulat „Propuneri ignorate 

în Proiectul din 2014”, autorul își 

propune să examineze și să clarifice din 

punct de vedere doctrinar unele 

probleme precum: „Eliminarea falsului 

privind mandatul 

reprezentativ”„Reabilitarea statutului 

de limbă oficială a limbii române” 

„Mai mult sprijin pentru românii din 

afara graniţelor României” 

„Reabilitarea statutului de limbă 

oficială a limbii române” „Mai mult 

sprijin pentru românii din afara 

graniţelor României” 

 În final autorul formulează unele 

concluzii cum ar fi: „Prin interdicţia 

constituţională a mandatului imperativ, 

on sovereignty.  

The conclusion that the author 

detaches from these analyses is that: 

"Sovereignty is the ultimate value that 

a people can enjoy, it is the highest 

expression of freedom. It is not a 

given, but the result of the great 

sacrifices that every people had to 

make in its evolution to gain 

independence. Therefore, to discuss 

sovereignty as a negotiating object we 

believe is the most serious act of 

treason and blasphemy against those 

people." 

"The Social-Liberal Union 

designed in 2014 the end of Romania 

as a unitary state" is the title of the 

12th chapter, in which the author 

aims to untie some issues such as "the 

Constitution – obstacle to 

antinational governments" "The 

reasons under which it was initiated 

the review of 2014" "According to the 

project - the Romanian people 

removed from history" "Territorial 

administrative structures on ethnic 

criteria" "Own decision and executive 

bodies for minorities" "Symbols of 

minorities used in public space". 

After the author makes a critical 

analysis of the problems outlined 

above in concordance with the 

amendments proposed by the draft 

revision of the Constitution of 2014, 

which has not yet come to be voted 

on, and is only a doctrinal debate, it 

comes to the conclusion according to 

which the "Constitutional Court, 

examining on its own initiative the 

draft law revising the Constitution of 
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statutul deputatului sau senatorului 

devine, deci, unul independent faţă de 

cei care l-au votat”. „Principiul 

reprezentativităţii este subminat şi de 

posibilitatea pe care o au în prezent 

parlamentarii de a-şi părăsi partidul, 

fără ca aceasta să atragă după sine şi 

pierderea mandatului. Prin părăsirea 

partidului, deputatul sau senatorul 

abandonează practic şi programul 

politic al acestui partid pe care 

alegatorii şi-au dat votul. Prin urmare 

el nu-i mai reprezintă pe alegători şi cu 

toate acestea îşi poate păstra 

mandatul. În numele şi în interesul cui? 

ne întrebăm noi.”  

În sensul celor prezentate mai sus 

autorul face și propuneri de lege 

ferenda referitor la conținutul art. 69 

din proiectul de revizuire a Constituției 

privind mandatul reprezentativ sau 

completarea art. 13 din Proiect privind 

limba oficială cu încă două alineate. De 

asemenea se mai propune schimbarea 

denumirii marginale „Românii din 

străinătate” prevăzută la art. 7 din 

Constituție cu „Românii din afara 

granițelor țării”, cât și a conținutului 

art. 5 din Constituție privind cetățenia 

română. 

„Diversiunea rebotezării țiganilor 

în romi” este titlul celui de al XIV-lea 

capitol, în care autorul formulează 

unele opinii cu privire la această 

problemă, sens în care dezbate aspecte 

privind: „Acţiune în cadrul războiului 

axiologic” „De unde vin ţiganii şi de ce 

sunt numiţi aşa” „Taina „rebotezării” 

ţiganilor în romi”„Motive 

invocate”„Halucinantele derivaţii ale 

Romania, found that the texts 

analyzed in this study are 

unconstitutional, on the grounds that 

they exceed the limits of the review 

set out in article 152. Indeed, (...) 

some of these proposals harm the 

fundamental values of the State, 

namely its national, unitary and 

indivisible nature, the integrity of the 

territory, the official language."  

In the next chapter, the thirteenth, 

titled "Proposals ignored in the 2014 

project", the author aims to examine 

and clarify from a doctrinaire point of 

view some issues such as: "Removing 

the counterfeit on the representative 

mandate" "Rehabilitation of the 

official language status of the 

Romanian language" "More support 

for Romanians outside Romania" 

"Rehabilitation of official language 

status of Romanian language" "More 

support for Romanians outside 

Romania's borders" 

 Finally, the author formulates 

some conclusions such as: "By the 

constitutional prohibition of the 

imperative mandate, the status of the 

deputy or senator becomes, therefore, 

an independent one from those who 

voted for him." "The principle of 

representativeness is also undermined 

by the possibility that the lawmakers 

currently have to leave their party, 

without losing their mandate. By 

leaving the party, the deputy or the 

senator is basically abandoning the 

political program of this party for 

which the voters have given their vote. 

He therefore no longer represents the 
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lexemului „rom” „Efectele confuziei  

dintre lexemul român şi 

rom”„Integrarea romilor sau 

dezintegrarea românilor”. 

În finalul acestui capitol autorul 

precizează: „că dacă s-a urmărit, 

exclusiv, un obiectiv antiromânesc, 

apoi, după cum se constată, proiectul 

este ratat. Ţiganii nu s-au obişnuit cu 

vocabula „rom” iar în limbajul public, 

inclusiv în presă, se revine treptat la 

denumirea de ţigan. Dacă am lua în 

serios justificarea că lexemul „ţigan” 

este unul peiorativ şi de aceea el a 

trebuit să fie înlocuit, după cum arătau 

promotorii acestei diversiuni, apoi 

trebuie să se observe că, în „logica” 

acestei concepţii, vocabula „rom” a 

devenit şi mai peiorativă. Prin urmare 

şi ea ar trebui schimbată, dar cu ce 

anume?...” 

În capitolul al XV-lea autoul își 

propune un studiu privind societatea 

civilă în România analizând 

„Slăbiciunile Societății civile pe placul 

puterii abuzive”. În acest sens autorul 

încearcă să clarifice unele aspecte cum 

ar fi: noțiunea de societate civilă 

(Introducere), „Repere filosofice 

conceptuale” „La ce se referă sintagma 

„societate civilă?” „Societatea civilă 

din România postdecembristă”. 

În urma acestei analize profunde a 

evoluției societății civile în România 

postdecembristă autorul se arată 

dezamăgit și concluzionează: „Absenţa 

unei societăţi civile viguroase a 

reprezentat cauza fundamentală a 

ratării procesului de democratizare a 

vieţii publice şi de edificare a statului 

voters, and yet he can retain his 

mandate. In the name and in whose 

interest? we ask ourselves."  

For the purposes of the above, the 

author also makes proposals de lege 

ferenda on the content of art. 69 of the 

draft revision of the Constitution on 

the representative mandate or the 

completion of art. 13 of the draft on 

the official language with two 

additional paragraphs. It also proposes 

to change the marginal name 

"Romanians from abroad" as referred 

to in art. 7 of the Constitution with 

"Romanians outside the borders of the 

country" and the content of art. 5 of 

the Constitution on Romanian 

citizenship. 

"Diversion of Gypsies’ rebaptism 

as Rom" is the title of the 14th 

chapter, in which the author 

formulates some opinions on this 

issue, meaning in which he discusses 

issues concerning: "Action in the 

axiological war" "Where do the 

Gypsies come from and why are they 

are called that" “The Mystery of 

"renaming" Gypsies as Rom" 

"Reasons invoked" "Hallucinatory 

derivatives of the lexeme "rom" "The 

effects of confusion between 

Romanian lexeme and rom" "Rom 

integration or disintegration of 

Romanians". 

In the end of this chapter, the 

author states: "That if an Anti-

Romanian objective was pursued 

exclusively, then, as is noted, the 

project failed. Gypsies were not 

accustomed to the term "rom", and in 
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de drept. Societatea românească se 

află astăzi în derivă, iar puterea se 

menţine prin cele mai perverse 

mijloace de manipulare a opiniei 

publice şi înşelare a electoratului”. 

Autorul, își încheie „Studiul 

nonconformist...” cu îndemnul „Să ne 

întoarcem la Eminescu!” care 

constituie și ultimul capitol al lucrării 

(cel de al XVI-lea), motiv de a 

evidenția omul politic Eminescu, dar 

mai ales de a constata actualitatea 

zicerilor sale în zilele naostre. 

În sensul celor de mai sus autorul 

nonconformist apreciază că: „Păstrând 

proporţiile, am putea spune că 

problemele actuale ale guvernării 

României poartă, încă, pecetea timpului 

pe care-l demască Eminescu şi, din 

păcate, instituţiile de putere ale satului 

nu prea au progresat pe calea 

democratizării, iar viaţa politică devine 

tot mai mult un domeniu de confruntare 

a intereselor de grup în detrimentul 

celor naţionale. Poate din aceste 

motive, oamenii de bine din România 

contemporană şi mă refer la cei cu o 

pregătire solidă şi cu pricepere, 

experimentată în diverse domenii de 

interes şi utilitate publică, cu o morală 

sănătoasă, iau distanţă de politică, deşi 

insatisfacţia şi dezgustul faţă de ceea ce 

se întâmplă în sferele puterii le încearcă 

şi ei ca, de alt fel, marea majoritate a 

populaţiei. Se pare că, deocamdată, noi 

nu ne învrednicim de aceeaşi încredere 

pe care o avea Eminescu în viitorul 

României”. 

În final D-l conf. univ. dr. 

Alexandru Amititeloaie conchide 

public language, including in the 

press, the name Gypsy gradually 

returned. If we seriously believe the 

justification that the lexeme "Gypsy" 

is a derogatory one and that's why it 

had to be replaced, as the promoters 

of this diversion showed, then it must 

be noted that, in the "logic" of this 

concept, the term "rom" has become 

even more derogatory. Therefore, it 

should be changed, too, but into 

what?... " 

In the 15th chapter, the author 

proposes a study on civil society in 

Romania, analyzing "The 

weaknesses of civil society to the 

liking of abusive power". In this 

sense the author seeks to clarify some 

aspects such as: the notion of civil 

society (Introduction), "Conceptual 

philosophical benchmarks" "What 

does the phrase "civil society" 

means?” "Civil society in post-

Decembrist Romania". 

Following this profound analysis 

of the evolution of civil society in 

post-Decembrist Romania the author 

is disappointed and concludes: "The 

absence of a vigorous civil society 

represented the fundamental cause of 

failure of democratization process of 

public life and the edification of the 

rule of law. Romanian society is adrift 

today, and power is maintained 

through the most perverse means of 

manipulation of public opinion and 

the deception of the electorate."   

The author ends his 

"Nonconformist study..." with the 

urge "Let's get back to Eminescu!" 
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asupra Studiului... său, spunând: „Cred 

că ar trebui să regretăm că nici 

generaţia noastră n-a reuşit să facă 

România pe care şi-a dorit-o, cu atâta 

ardoare, Mihai Eminescu, cel mai mare 

poet al neamului nostru, dar şi cel mai 

sincer şi mai statornic iubitor de 

neam”. 

 

 

 

 

 

which is also the final chapter of the 

work (XVI), reason to highlight 

Eminescu, the political man but 

especially to ascertain the actuality of 

his sayings in our days. 

For the purposes of the above, the 

nonconformist author appreciates that: 

"Keeping the proportions, we could say 

that the current problems of Romania's 

governance still bear the seal of the time 

Eminescu exposed and, unfortunately, the 

village's power institutions did not 

progress on the path of democratization, 

and political life is increasingly becoming 

an area of confrontation for group 

interests at the expense of national ones. 

Perhaps for these reasons, the good 

people of contemporary Romania and I 

refer to those with a strong and skillful 

training, experienced in various areas of 

interest and public utility, with a healthy 

morale, distance themselves from politic, 

although the dissatisfaction and the 

distaste of what is happening in the 

spheres of power also tries them as, in 

other ways, the vast majority of the 

population. It seems that, for now, we do 

not have the same trust that Eminescu had 

in the future of Romania." 

Finally, Mr. Associate Professor 

Alexandru Amititeloaie concludes his 

study by saying, "I think we should regret 

that neither our generation has succeeded 

in making the Romania that Mihai 

Eminescu, the greatest poet of our nation, 

but also at most sincere and steadfast 

lover of country, wanted, with such 

ferventness". 
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LAUDATIO 

 

În onoarea Domnului  

Prof. univ. dr. 

CORNELIU BÎRSAN 

 

Profesor Emerit al Facultății 

de Drept a Universității din 

București, 

Membru corespondent al 

Academiei Române 

 

 

Rezumat: Prezentul LAUDATIO a fost 

propus de o Comisie formată din cadre 

didactice de la Programul de studii 

universitare de licență Drept al Facultății 

de Științe Economice, Juridice și 

Administrative din cadrul Universității 

„George Bacovia” din Bacău, condusă de 

conf. univ. dr. Ioan CIOCHINĂ-BARBU, în 

cadrul procedurilor Universității, cu 

propunerea de a fi acordat titlul de 

DOCTOR HONORIS CAUSA Domnului 

Prof. univ. dr. CORNELIU BÎRSAN. A fost 

aprobat în ședința Senatului Universitar, 

format din conf. univ. dr. Alexandru 

AMITITELOAIE - preşedinte și conf. univ. 

dr. Radu FLOREA, lect. univ. dr. Gabriela 

FOTACHE, lect. univ. dr. Radu Cristian 

BUCŞĂ, lect. univ. dr. Violeta URBAN, 

student Cristinel BUJOR - AP II și student 

Vasile GRAJDEANU - DR III, membri. 

LAUDATIO a fost prezentat în plenul 

Conferinței naționale cu participare 

internațională „Devianță și Criminalitate. 

Evoluție, Tendințe și Perspective” - 

DECRET, ediția a IV-a, care a avut loc la 

 

LAUDATIO 

 

In honor of Professor 

CORNELIU BÎRSAN  

Ph.D 

 

Professor Emeritus of the 

Faculty of Law of the 

University of Bucharest, 

Correspondent Member of 

the Romanian Academy 

 

 

Abstract: This LAUDATIO was 

proposed by a Commission of Teachers 

from the Law Degree Program of the 

Faculty of Economic, Legal and 

Administrative Sciences of "George 

Bacovia" University of Bacau, led by Ioan 

CIOCHINĂ-BARBU Ph.D, within the 

University procedures, with the proposal 

to grant the title of DOCTOR HONORIS 

CAUSA to Professor Dr. CORNELIU 

BÎRSAN. It was approved at the University 

Senate meeting, consisting of a Alexandru 

AMITITELOAIE Ph.D - president and 

Radu FLOREA Ph.D, Gabriela FOTACHE 

Ph.D, Radu Cristian BUCSĂ Ph.D, Violeta 

URBAN Ph.D, Cristinel BUJOR - student 

AP II and Vasile GRAJDEANU - student 

DR III, members. LAUDATIO was 

presented in the plenum of the National 

Conference with International 

Participation "Delinquency and Crime. 

Evolution, Trends and Perspectives"- 

DECRET, 4th edition, which took place at 

"George Bacovia" University in Bacau on 

22 November 2018, when he was awarded 
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Universitatea „George Bacovia” din Bacău 

în data de 22 noiembrie 2018, când a și fost 

acordat titlul de DOCTOR HONORIS 

CAUSA Domnului Prof. univ. dr. 

CORNELIU BÎRSAN. A fost prezentat de 

domnul conf. univ. dr. Ioan CIOCHINĂ-

BARBU. 

 

Cuvinte cheie: laudatio; doctor honoris 

causa; Corneliu Bîrsan. 

 

 

Onorată asistenţă 

Tradiția recunoașterii contribu-țiilor 

științifice, profesionale, manage-riale și 

culturale, a proclamării și promovării 

valorilor academice este menirea unei 

Universități. În spiritul acestei tradiții, 

oferim astăzi expresia cea mai înaltă a 

recunoaşterii noastre - Titlul de 

DOCTOR HONORIS CAUSA - 

Profesorului univ. dr. CORNELIU 

BÎRSAN, membru corespondent al 

Academiei, exprimându-ne astfel 

admirația și prețuirea față de o 

personalitate marcantă a societății 

românești contemporane.  

 

Cu acest prilej am privilegiul de a vă 

prezenta LAUDATIO. 

the title of DOCTOR HONORIS CAUSA to 

Professor Dr. CORNELIU BÎRSAN. It was 

presented by Mr. Ioan CIOCHINĂ-BARBU 

Ph.D. 

 

 

 

 

Keywords: laudatio; doctor honoris 

causa; Corneliu Bîrsan. 

 

 

Honored assistance 

The tradition of recognizing 

scientific, professional, managerial and 

cultural contributions, proclaiming and 

promoting academic values is the 

purpose of a university. In the spirit of 

this tradition, we offer today the 

highest expression of our recognition - 

the title of Doctor Honoris Causa – to 

Professor Univ. Dr. Corneliu Barsan, 

correspondent member of the 

Academy, thus expressing our 

admiration and appreciation towards a 

prominent personality of contemporary 

Romanian society. 

 

On this occasion I have the privilege 

to present you LAUDATIO. 

  

http://juridica.ugb.ro/


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 7. Issue 2/2018 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Universitatea „George Bacovia” din Bacău 

SENAT 

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

529 

 

Preambul 

A vorbi despre Profesorul 

CORNELIU BÎRSAN, reprezintă o 

provocare, dar şi un posibil risc. 

Provocare înseamnă explorarea tuturor 

aspectelor, diverse şi complexe, prin 

care putem creiona personalitatea 

Domniei sale. Riscul îl ameninţă pe cel 

care nu ar reuşi să surprindă sintetic 

aspectele esenţiale ale unei vieţi 

dedicate cu pasiune unei cariere 

didactice de excepție cât și cercetării 

științifice în domeniul Dreptului 

Este greu a cuprinde într-un cadru 

restrâns întreaga activitate a unei 

personalități de o asemenea anvergură, 

de aceea am selectat doar câteva repere 

semnificative, care să definească 

activitatea domniei sale, în vederea 

acordării de către Universitatea 

„George Bacovia” din Bacău a Titlului 

de DOCTOR HONORIS CAUSA. 

 

Repere biografice  

Domnul Profesor CORNELIU 

BÎRSAN s-a născut la 16 decembrie 

1943 în comuna Muntenii de Jos, 

județul Vaslui. A urmat cursurile 

liceului „Mihail Kogălniceanu” din 

municipiul Huși, jud. Vaslui, pe care le-

a absolvit în 1961. În perioada 1961-

1966 a urmat cursurile de zi ale 

Facultății de Drept din cadrul 

Universității București și, după 

absolvirea facultății, a fost invitat de 

către regretatul Academician și Profesor 

Traian Ionașcu să intre în corpul 

profesoral al aceleiași facultăți, cu 

predare la disciplina drept civil, 

 

Preamble  

Talking about Professor 

CORNELIU BÎRSAN is a challenge, 

but also a possible risk. The challenge 

means exploring all aspects, diverse 

and complex, through which we can 

pencil the personality of his reign. The 

risk threatens the one who would not 

be able to capture synthetically the 

essential aspects of a life devoted 

passionately to an exceptional teaching 

career and scientific research in the 

field of law 

It is difficult to encompass in a small 

frame the entire activity of a 

personalities of such magnitude, which 

is why we have selected only a few 

significant milestones which define the 

work of his reign, in order to grant by 

the university "George Bacovia "in 

Bacau of the title of Doctor Honoris 

Causa. 

 

Biographical highlights  

Professor CORNELIU BÎRSAN 

was born on 16 December 1943 in the 

commune of Muntenii de Jos, Vaslui 

County. He attended the "Mihail 

Kogălniceanu" high School in the 

municipality of Husi, Vaslui, which he 

graduated in 1961. In the period 1961-

1966 he attended the day courses of the 

Faculty of Law at the University of 

Bucharest and, after graduating he was 

invited by the late Academician and 

Professor Traian Ionaşcu to enter the 

faculty body of the same faculty, 

teaching civil law discipline, starting 

with the year 1967, as a substitute 

assistant, then, from 1970, as assistant 

professor. In his didactic activity he as 

mentors the renowned professors 
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începând cu anul 1967, în calitate de 

asistent suplinitor, apoi, din 1970, 

asistent universitar. În activitatea 

didactică i-a avut ca mentori pe 

reputații profesori Traian Ionașcu, 

Constantin Stătescu, Francisc Deak și 

Tudor Radu Popescu, personalități 

recunoscute atât în calitate de pedagogi 

ai dreptului, dar și teoreticieni 

desăvârșiți.  

În strânsă îmbinare cu activitatea 

didactică, D-l Corneliu Bîrsan a derulat 

și activitate de cercetare științifică, întâi 

prin publicarea mai multor studii, apoi 

prin lucrări monografice, având o 

colaborare fructuoasă cu profesorul 

universitar Ștefan Beligrădeanu, cu 

ocazia publicării în Revista română de 

drept a mai multor studii la sfârșitul 

anilor ’60. 

Între anii 1971-1974 a continuat 

studiile la Facultatea Internațională de 

Drept Comparat, urmând Ciclul I la 

Strasbourg în 1974, Ciclul II la 

Strasbourg în 1975 și Ciclul III la Saint-

Jacques de Compostelle, studii 

finalizate cu Diploma de înalte studii în 

drept comparat. Aceste cicluri de studii 

universitare din Franța și Spania i-au 

permis tânărului cadru didactic, 

Corneliu Bîrsan, să dobândească, în 

plus față de specializarea în drept civil, 

rezultată din materia pe care o preda, și 

o specializare în drept comparat, care i-

a înlesnit familiarizarea, mulți ani mai 

târziu, cu domeniul dreptului 

comerțului internațional și acela al 

protecției internaționale a drepturilor 

omului. În perioada 1974-1975 a 

desfășurat studii în drept privat în 

Traian Ionaşcu, Constantin Stătescu, 

Francis Deak and Tudor Radu 

Popescu, who were recognized both as 

pedagogues of law, but also perfect 

theorists.  

In close conjunction with his 

didactic activity, Mr. Corneliu Bîrsan 

also carried out scientific research, first 

by publishing several studies, then 

through monographic works, having a 

fruitful collaboration with University 

professor Ştefan Beligrădeanu, on the 

occasion of publication in the 

Romanian Journal of Law of several 

studies in the late 60’. 

In the years 1971-1974 he continued 

his studies at the International Faculty 

of Comparative Law, following the 

Cycle I in Strasbourg in 1974, Cycle II 

in Strasbourg in 1975 and cycle III in 

Saint-Jacques de Compostelle, studies 

completed with the Diploma of High 

Studies in compared law. These cycles 

of university studies in France and 

Spain allowed the young teacher, 

Corneliu Birsan, to acquire, in addition 

to the specialization in civil law, 

resulting from the matter he teaches, a 

comparative law specialization, which 

facilitated his familiarity, many years 

later, with the field of international 

trade law and that of international 

protection of human rights. In the 

period 1974-1975 he conducted private 

law studies in the legal department of 

the European University Centre in 

Nancy. 

Returned to Romania, he was 

promoted to university lecturer in the 

Department of Civil Law of the 

Faculty of Law, University of 

Bucharest, and in 1977 completed his 

doctoral studies in the Faculty he 
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cadrul Departamentului juridic al 

Centrului European Universitar din 

Nancy. 

Întors în România, a fost promovat 

lector universitar în cadrul catedrei de 

drept civil a Facultății de Drept, 

Universitatea din București, iar în 1977 

a finalizat studiile doctorale în cadrul 

facultății unde preda, obținând titlul de 

doctor în drept cu teza „Efectele 

juridice ale bunei-credințe în dreptul 

civil român”. 

 

Activitatea didactică și doctrinară 

Colaborarea strânsă cu mentorii 

Domniei sale s-a concretizat și în 

importante lucrări de natură 

monografică ori de tratat științific, între 

care cele mai importante au fost 

Tratatul de Drept Civil. Teoria 

generală a drepturilor reale, în 

colaborare cu Constantin Stătescu, o 

lucrare care a servit drept reper în 

materia drepturilor reale nu doar la 

nivelul anilor 1980 și 1988 în care a 

fost reeditat, dar și ulterior Revoluției 

române din 1990. Același destin l-a 

avut și Tratatul de Drept Civil. Teoria 

generală a obligațiilor, în colaborare cu 

Constantin Stătescu, Editura 

Academiei, București, 1971, care a fost 

folosit de către studenți și de 

practicienii dreptului până la apariția 

Tratatului de Drept Civil. Teoria 

generală a obligațiilor, în colaborare cu 

Constantin Stătescu, Editura All, 

București, 1992, reeditat în 1993, 1994, 

1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 

2001, 2002, 2004, 2008, prin aceasta 

devenind cea mai longevivă lucrare 

taught in, obtaining the title of Doctor 

in law with the thesis "The legal effects 

of good faith in Romanian civil law". 

 

His didactic and doctrinal activity 

His close collaboration with his 

mentors also resulted in important 

works of monographic nature or 

scientific treatise, among which the 

most important were the Treaty of Civil 

law. The general theory of real rights, 

in collaboration with Constantin 
Stătescu, a work that served as a 

landmark in the matter of real rights 

not only in the years 1980 and 1988 in 

which it was republished, but also after 

the Romanian Revolution of 1990. The 

same destiny had the Civil Law Treaty. 

The general theory of Obligations, in 

collaboration with Constantin Stătescu, 

Academy Publishing, Bucharest, 1971, 

which was used by students and 

practitioners of law until the 

emergence of the Civil Law Treaty. 

The general theory of Obligations, in 

collaboration with Constantin Stătescu, 

All Publishing House, Bucharest, 

1992, republished in 1993, 1994, 1995, 

1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 

2002, 2004, 2008, thereby becoming 

the longest work written as a treaty in 

the matter of obligations in Romania. 

Moreover, in the year 2000, this work 

was awarded the COPYRO Award of 

the Romanian Writers' Union. Another 

work with didactical character, which 

is representative for his activity of 

publishing collaboration is the 

Interdisciplinary Guide of judicial 

practice, developed together for with 

Savelly Zilberstein, Francisc Deak, 

Ada Petrescu, Viorel Mihai Ciobanu 

and Lucian Mihai, which appeared in 
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redactată în regim de tratat în materia 

obligațiilor din România. De altfel, în 

anul 2000, această lucrare a primit 

premiul COPYRO al Uniunii 

Scriitorilor din România. O altă lucrare 

cu specific didactic, care este 

reprezentativă pentru activitatea 

Domniei sale de colaborare publicistică 

o reprezintă Îndreptarul interdisciplinar 

de practică judiciară, elaborată 

înpreună cu Savelly Zilberstein, 

Francisc Deak, Ada Petrescu, Viorel 

Mihai Ciobanu și Lucian Mihai, apărută 

în anul 1983. Dintre lucrările sale de 

unic autor cu caracter monografic se 

impune a fi menționată cartea Regimul 

juridic al bunurilor imobile, care a 

văzut lumina tiparului în același an, 

1983, la Editura Științifică și 

Enciclopedică. 

 Începând cu 1977 și până în 

prezent, D-l profesor Corneliu Bîrsan 

este membru al Societății Franceze de 

Legislație Comparată, în semn de 

apreciere de către membrii acesteia a 

cunoștințelor Domniei sale de drept 

privat. 

D-l Profesor și-a extins preocupările 

de specializare în domeniul comerțului 

internațional, una dintre consecințe 

reprezentând-o și primirea sa în 1977 în 

Corpul de arbitri al Comisiei de Arbitraj 

Comercial Internațional de pe lângă 

Camera de Comerț și Industrie a 

României, în cadrul căruia a activat, ca 

arbitru, până în 1990, calitate pe care a 

redobândit-o în anul 2014, după 

încetarea mandatului de judecător în 

cadrul Curții Europene a Drepturilor 

Omului de la Strasbourg, în prezent 

the year 1983. The book The legal 

regime of immovable property, which 

saw the light of the pattern in the same 

year, 1983, at the Scientific and 

encyclopedic publishing house, is one 

of his works as single author of 

monographic character that must be 

mentioned. 

  From 1977 until now, Professor 

Corneliu Bîrsan is a member of the 

French Society of Comparative 

legislation, as a sign of appreciation by 

its members of his knowledge of 

private law.  

The professor expanded his 

specialization concerns in the field of 

international trade and as a 

consequence in 1977 he was received 

in the Body of referees of the 

Committee of International Trade 

Arbitration in addition to the Chamber 

of Commerce and Industry of 

Romania, in which he activated, as an 

arbitrator, until 1990, quality which he 

reacquired in 2014, after the 

termination of the mandate of judge in 

the European Court of Human Rights 

in Strasbourg, currently being enrolled 

both on the list of referees, and 

umpires of the International 

Commercial Arbitration Commission 

in addition to the Romanian Chamber 

of Commerce and Industry.   

Professor Corneliu Bîrsan has 

shown a special concern for 

international trade not only as a 

practitioner, but also as a theoretician, 

publishing numerous studies, as well as 

treatise or monographic works, both in 

Romania and abroad, among which 

International trade Law, in 

collaboration with Tudor Radu 

Popescu, in 1983, The counterparty 
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fiind înscris atât pe lista arbitrilor, cât și 

supraarbitrilor Comisiei de Arbitraj 

Comercial Internațional de pe lângă 

Camera de Comerț și Industrie a 

României. 

Profesorul Corneliu Bîrsan a 

manifestat o preocupare deosebită 

pentru comerț internațional nu doar ca 

practician, ci și ca teoretician, 

publicând numeroase studii, dar și 

lucrări de tip tratat ori monografice, atât 

în România, cât și în străinătate, între 

care Dreptul comerțului internațional, 

în colaborare cu Tudor Radu Popescu, 

în 1983, Contractul în contrapartidă. 

Probleme juridice, în colaborare, în 

1984, Clauza penală în contractele 

comerciale internaționale, în 

colaborare, în 1985, Legal Aspects of 

Doing Business in Eastern Europe and 

Romania (în SUA), în 1986, revăzută în 

1990, Exportul în contrapartidă. 

Probleme economice și juridice, în 

colaborare, în 1987, tratatul de Dreptul 

comerțului internațional, în colaborare 

cu Dragoș Sitaru, vol. I, 1988, vol. II, 

1990. 

În plus, față de activitatea didactică 

și doctrinară desfășurată neîntrerupt în 

toată această perioadă, D-l Profesor 

Corneliu Bîrsan a efectuat și activitate 

de consultanță legislativă, fiind numit în 

comisii de redactare de proiecte 

legislative, cea mai importantă fiind 

Comisia de redactare a proiectului 

Codului civil și a proiectului Codului 

familiei în cadrul Ministerului Justiției, 

în care a activat în perioada 1975-1986. 

De asemenea, în perioada 1982-1985, a 

fost membru al Consiliului juridic al 

contract. Legal issues, in collaboration, 

in 1984, The criminal clause in 

international trade agreements, in 

collaboration, in 1985, Legal aspects of 

Doing Business in Eastern Europe and 

Romania (in the USA), in 1986, 

reviewed in 1990, The export in 

counterparty. Economic and legal 

problems, in collaboration, in 1987, the 

Treaty of International trade law, in 

collaboration with Dragoş Sitaru, vol. 

I, 1988, vol. II, 1990. 

In addition to the didactic and 

doctrinal activity carried out 

uninterrupted throughout this period, 

Professor Corneliu Bîrsan also carried 

out a legislative advisory activity, 

being appointed in committees drafting 

legislative projects, the most Important 

being the Commission for drafting the 

Civil code Project and the Family Code 

Project in the Ministry of Justice, in 

which he activated during the period 

1975-1986. Also, in the period 1982-

1985, he was a member of the Legal 

Council of the Ministry of Foreign 

Trade.   

In 1991, Mr. Corneliu Bîrsan 

obtained the teaching title of Associate 

Professor, after that, on 20 January 

1990, was elected by the new Council, 

dean of the Faculty of Law of the 

University of Bucharest, quality in 

which he activated two consecutive 

mandates (until Year 1998). In this 

capacity he reformed both the 

administrative organization of the 

faculty and the interinstitutional and 

external relations. The most important 

project he initiated in this respect was 

the Franco-Romanian legal College of 

the Faculty of Law – University of 

Bucharest, a higher education 
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Ministerului Comerțului Exterior.  

În 1991, d-l Corneliu Bîrsan a 

obținut titlul didactic de conferențiar 

universitar, după ce, la 20 ianuarie 

1990, a fost ales, de noul consiliu, 

decan al Facultății de Drept a 

Universității din București, calitate în 

care a activat două mandate consecutive 

(până în anul 1998). În această calitate a 

reformat atât organizarea administrativă 

a Facultății, cât și relațiile inter-

instituționale și externe. Cel mai 

important proiect pe care l-a inițiat în 

acest sens a fost Colegiul juridic 

Franco-Român al Facultății de Drept - 

Universitatea din București, instituție 

de învățământ superior fondată de un 

consorțiu de universități franceze având 

în centru Universitatea Paris I 

Panthéone-Sorbone, cu program de 

studii de trei, respectiv cinci ani, în 

sistemul Bologna, la finalul cărora este 

eliberată o diplomă conjunctă în 

specializarea drept, pentru studiile de 

licență, respectiv specializare în dreptul 

european al afacerilor, pentru studiile 

de master. De la înființarea acestuia, în 

anul 1993, și până la încheierea 

mandatului Domniei sale în 1998, a 

stabilit o reputație prestigioasă acestei 

forme de studii superioare, care are, în 

prezent, activitate neîntreruptă de peste 

20 de ani. Un alt proiect, foarte 

important, căruia i-a pus bazele în 

primul său mandat de decan al facultății 

a fost institutul Franco-Român de Drept 

al Afacerilor și Cooperare 

Internațională „Nicolae Titulescu-Henri 

Capitant”, proiect instituțional care a 

format în specializare numeroși juriști 

institution founded by a consortium of 

French universities with the center at 

the University Paris I Panthéon-

Sorbone, with a study program of three 

and five years, in the Bologna system, 

at the end of which a Conjoint diploma 

is issued in the law specialization, for 

the licensing studies and specialization 

in European business law, for Master 

studies. Since its establishment in the 

year 1993, and until the end of his 

mandate in 1998, he has established a 

prestigious reputation for this form of 

higher education, which currently has 

an uninterrupted activity for more than 

20 years. Another very important 

project to which he laid the 

foundations of, in his first mandate as 

Dean of the faculty was the Franco-

Romanian Institute of Business Law 

and international cooperation "Nicolae 

Titulescu-Henri Capitan", an 

institutional project that formed many 

lawyers during the years 90. 

During the two mandates of Dean 

Professor Corneliu Bîrsan applied in 

practice principles such as: improving 

the performance of tasks; facilitating 

and supporting the implementation of 

change; improving the quality of 

courses and teaching; Promoting 

creativity and innovation, developing 

development programs; supporting 

research projects of teachers and 

students.  

His work as a private law theorist 

continued after the 90’, in the sense 

that in addition to the work mentioned 

above Treaty of general Theory of 

obligations, we must include the course 

of Civil law. The real rights, in 

collaboration with Maria Gaiță, Mona-

Maria Pivniceru, of 1997, Romanian 
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pe parcursul anilor ’90. 

Pe parcursul celor două mandate de 

decan profesorul Corneliu Bîrsan a 

aplicat în practică principii precum: 

îmbunătățirea performanțelor sarcinilor; 

facilitarea și sprijinirea  implementării 

schimbării; îmbunătățirea calității 

cursurilor și predării; promovarea 

creativității și inovării, întocmirea unor 

programe de dezvoltare; sprijinirea 

proiectelor de cercetare ale cadrelor 

didactice și studenților. 

Activitatea domniei sale de 

teoretician al dreptului privat a 

continuat și după anii ’90, în sensul că 

pe lângă mai sus menționatul Tratat de 

teoria generală a obligațiilor, sunt 

incluse  și cursul Drept Civil. 

Drepturile Reale, în colaborare cu 

Maria Gaiță, Mona-Maria Pivniceru, 

din 1997, Drept civil român. Curs 

selectiv pentru licență, în colaborare cu 

Gheorghe Beleiu, Francisc Deak, mai 

multe ediții, Societățile comerciale și 

alte forme de asociație în agricultură, 

în colaborare cu Alexandru Țiclea, 

Mircea Toma, Societățile comerciale, în 

colaborare cu Vasile Dobrinoiu, 

Alexandru Țiclea, Mircea Toma, 1993, 

reeditate în 1995 și 1999; Drept civil. 

Drepturile reale principale, în trei 

ediții, 2001, 2007, 2008, Codul Civil 

adnotat, vol. I (art. 1-649), în 

colaborare cu Mona-Maria Pivniceru, 

Pavel Perju, 2008. 

 În 1992, după ce a devenit profesor 

universitar titular la catedra de drept 

privat a Facultății de drept din 

București, D-l Profesor Corneliu Bârsan 

a început activitatea de conducere 

civil law. Selective course for license, 

in collaboration with Gheorghe Beleiu, 

Francisc Deak, several editions, 

Companies and other forms of 

association in agriculture, in 

collaboration with Alexandru Țiclea, 

Mircea Toma Companies, in 

collaboration with Vasile Dobrinoiu, 

Alexandru Țiclea, Mircea Toma, 1993, 

edited in 1995 and 1999; Civil law. 

Main real rights, in three editions, 

2001, 2007, 2008, Annotated Civil 

Code, vol. I (art. 1-649), in 

collaboration with Mona-Maria 

Pivniceru, Pavel Perju, 2008. 

  In 1992, after becoming a 

university professor at the private Law 

department of the Faculty of Law in 

Bucharest, Professor Corneliu Bârsan 

began his doctoral management 

activity within the school, which he 

carried out from 1993 to Present, 

uninterrupted. Under the coordination 

of his reign, representative PhD theses 

were supported for Romanian research 

in the field of private law, both on civil 

law and human rights protection. 

The specialization of Professor 

Corneliu Bîrsan in the field of human 

rights was mainly shaped in the era in 

which he first held the quality of 

member of the former European 

Commission of Human Rights in 

Strasbourg, between 1995 and 1998, 

and subsequently, in 1998, when he 

was elected by the Parliamentary 

Assembly of the Council of Europe as 

a judge at the European Court of 

Human Rights in Strasbourg. By the 

year 2013, he served three consecutive 

mandates as a judge from Romania at 

this high international jurisdiction. He 

harmoniously merged the practical and 
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doctorală în cadrul școlii, activitate pe 

care o desfășoară din 1993 și până în 

prezent, în mod neîntrerupt. Sub 

coordonarea Domniei sale au fost 

susținute teze doctorale reprezentative 

pentru cercetarea românească în 

domeniul dreptului privat, atât pe drept 

civil, cât și de protecție a drepturilor 

omului. 

Specializarea Profesorului Corneliu 

Bîrsan în domeniul drepturilor omului 

s-a conturat mai ales în epoca în care a 

deținut, întâi, calitatea de membru al 

fostei Comisii Europene a Drepturilor 

Omului de la Strasbourg, între 1995 și 

1998, iar ulterior, în anul 1998, când am 

fost ales de Adunarea Parlamentară a 

Consiliului Europei ca judecător la 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului 

de la Strasbourg. Până în anul 2013, a 

servit trei mandate consecutive în 

calitate de judecător din partea 

României la această înaltă jurisdicție 

internațională. Activitatea practică a 

îmbinat-o armonios cu activitatea 

doctrinară, în timpul mandatelor sale 

elaborând o amplă lucrare în două 

volume, în domeniul protecției 

drepturilor omului, publicată de editura 

C.H. Beck România, lucrare care 

servește drept reper în literatura juridică 

în limba română. Comentariul 

analizează protecția juridică atât din 

perspectivă substanțială, cât și 

procedurală. Aceiași editură a reeditat 

această lucrare în anul 2010. Pentru 

lucrarea Convenția europeană a 

drepturilor omului. Comentariu pe 

articole Vol I Drepturi și libertăți, 

profesorul Corneliu Bîrsan a primit, în 

doctrinal activities during his mandates 

by drafting a large two-volume work in 

the field of human rights protection, 

published by the C.H. Beck publishing 

house Romania, which serves as a 

landmark for the Legal literature in the 

Romanian language. The comment 

analyzes legal protection both from a 

substantial and procedural perspective. 

The same publisher house reedited this 

work in the year 2010. For the work 

European Convention on Human 

Rights. Comment on articles Vol I 

Rights and freedoms, Professor 

Corneliu Bîrsan received, in the year 

2005, the "Mihai Eminescu" prize of 

the Lawyers Union in Romania. 

In the trend established since the 

70’, it has been recognized Professor 

Corneliu Bîrsan contribution to the 

development of legal culture by both 

the community and institutions with 

skills in the field of Romania and 

abroad but also in the subsequent 

period. Thus, as a researcher, he was 

received, in 1990, as a member of the 

International Institute of French 

Expression Law, institute in which he 

currently operates; In 1993 he was co-

opted as a member of the Scientific 

Council of the Romanian Institute of 

International Studies, quality he kept 

so far without interruption. 

  Also, Professor Corneliu Bîrsan 

conducts coordination and supervisory 

publishing activities in scientific 

councils and editorial committees of 

some prestigious periodicals in 

Romania, including the Judicial 

Courier, the Romanian magazine of 

private Law, the Romanian Magazine 

of Community Law, the Romanian 

Journal of Maritime Law and to our 
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anul 2005, premiul „Mihai Eminescu” 

al Uniunii Juriștilor din România.  

În tendința stabilită încă din anii ’70, 

d-lui Profesor Corneliu Bîrsan i-a fost 

recunoscută contribuția la dezvoltarea 

culturii juridice atât de către 

comunitatea și instituțiile cu abilități în 

domeniu din România, cât și din 

străinătate și în perioada ulterioară. 

Astfel, în calitate de cercetător, a fost 

primit, în 1990, membru al Institutului 

internațional de drept de expresie 

franceză, institut în cadrul căruia 

activează și în prezent; în 1993 a fost 

cooptat ca membru în Consiliul 

Științific al Institutului Român de Studii 

Internaționale, calitate pe care a păstrat-

o până în prezent fără întrerupere. 

 De asemenea, D-l Profesor Corneliu 

Bîrsan desfășoară activități de 

coordonare și supervizare publicistică 

în consilii științifice și comitete de 

redacție ale unor prestigioase periodice 

din România, între care Curierul 

Judiciar, Revista Română de Drept 

Privat, Revista Română de Drept 

Comunitar, Revista Română de Drept 

Maritim și, spre cinstea și mândria 

noastră, și la Revista Universității, 

„Acta Universitatis George 

Bacovia.Juridica”, publicație cotată în 

BDI. 

În plan academic, Profesorul 

Corneliu Bârsan a fost implicat în 

proiecte de coordonare și reformă a 

sistemului de învățământ universitar, 

cele mai importante contribuții pe care 

le-a adus sistemului academic de 

învățământ incluzând mandatul avut în 

perioada 1994-1998 în cadrul 

pride and honor at the University 

Magazine, Acta Universitatis George 

Bacovia.Juridica, published in BDI.  

Academically, Professor Corneliu 

Bârsan was involved in projects for the 

coordination and reform of the 

university education system, the most 

important contributions he has made to 

the academic system of education 

including the mandate of the period 

1994-1998 at the National Council for 

Academic Evaluation and 

accreditation, as well as a member of 

the National Council for Education 

Reform, in the period 1999-2008. 

These mandates have confirmed the 

confidence of the competent authorities 

in its skills of harmonious development 

of university education, skills based on 

his extensive experience both didactic 

and managerial.  

The research activity carried out 

over the years by researcher Corneliu 

Bârsan was completed with the 

publication of 25 monographs, 

university courses, treaties and 

contributions in collective volumes, as 

well as more than 85 studies, articles, 

notes, Comments on case-law, or 

opinions. Many of the books he wrote 

were republished or were added 

editions and enjoyed popularity among 

students – being used as teaching 

material by students from other 

university centers, as well as 

practitioners, especially in the judiciary 

system. The recognition enjoyed by the 

doctrinal activity of his reign is also 

reflected in the awards and distinctions 

received from the prestigious 

institutions. Among the recent 

journalistic works, the most important 

is the course for the licensing years 
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Consiliului Național de Evaluare 

Academică și Acreditare, precum și în 

calitate de membru al Consiliului 

Național de Reformă a Învățământului, 

în perioada 1999-2008. Aceste mandate 

au confirmat încrederea autorităților 

competente în abilitățile Domniei sale 

de dezvoltare armonioasă a 

învățământului universitar, abilități 

bazate pe extinsa sa experiență atât 

didactică, dar și managerială. 

Activitatea de cercetare desfășurată 

pe parcursul anilor de către cercetătorul 

Corneliu Bârsan s-a finalizat cu 

publicarea a 25 de monografii, cursuri 

universitare, tratate și contribuții în 

volume colective, precum și a peste 85 

de studii, articole, note, comentarii de 

jurisprudență, sau opinii. Multe dintre 

cărțile pe care le-a scris au fost 

republicate sau au purtat ediții adăugite 

și s-au bucurat de popularitate în rândul 

studenților - fiind folosite ca material 

didactic și de către studenți din alte 

centre universitare, precum și al 

practicienilor, mai ales în sistemul 

judiciar. Recunoașterea de care s-a 

bucurat activitatea doctrinară a Domniei 

sale este reflectată și în premiile și 

distincțiile primite de la prestigioase 

instituții. Între lucrările publicistice de 

specialitate recente, cea mai importantă 

este cursul pentru anii de licență dedicat 

materiei Drept Civil. Drepturile reale 

principale, care, până în prezent, are 

trei ediții, 2013, 2015, 2017, lucrarea 

fiind elaborată în reglementarea 

Codului civil 2009. Precizăm că și 

pentru aceasta, în anul 2013, profesorul 

Corneliu Bîrsan a primit premiul 

devoted to matter Civil Law. The main 

real rights, which, until now, has three 

editions, 2013, 2015, 2017, the work 

was developed in the regulation of 

Civil Code 2009. We also note that, in 

2013, Professor Corneliu Bîrsan 

received the award "Mihai Eminescu" 

of Lawyers unions in Romania. 

 As of 2002, Professor Corneliu 

Bîrsan became an honorary member of 

the Bucharest Bar, and from 2004 

member of honor of the National 

Union of Bars in Romania. At the same 

time he reopened, following the 

termination of the mandate as a judge 

at the European Court of Human 

Rights in Strasbourg, the lawyer 

activity he had previously to occupying 

the position of member of the former 

European Commission on Human 

Rights in Strasbourg and focused his 

practice in the field of private law.  

As a sign of gratitude for his rich 

career, Professor Corneliu Bîrsan was 

awarded the title of member in some 

prestigious professional organizations, 

among which, starting with 2006, 

honorary member of the Association of 

Magistrates of Romania, a member of 

the Romanian Academy of Legal 

Sciences, etc.  

The scientific activity of 

distinguished Professor Corneliu 

Bîrsan was recognized by higher 

education institutions by granting 

numerous distinctions, such as the 

Diploma of Honor for the scientific 

activity of the Centre for International 

Legal Studies, Salzburg, Austria, in 

1991, but also by acquiring the title of 

honorary Doctor of the University of 

Paris I Panthéone-Sorbone, of the West 

University of Timisoara, of the 
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„Mihai Eminescu” al Uniuni Juriștilor 

din România. 

 Începând din 2002, D-l profesor 

Corneliu Bârsan a devenit Membru de 

onoare al Baroului din București, iar 

din 2004 membru de onoare al Uniunii 

Naționale a Barourilor din România. În 

același timp a redeschis, după încetarea 

mandatului de judecător la Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului de la 

Strasbourg, activitatea avocațială avută 

anterior ocupării poziției de membru al 

fostei Comisii Europene a Drepturilor 

Omului de la Strasbourg, concentrând 

practica în domeniul dreptului privat. 

În semn de recunoștere a bogatei 

sale cariere, D-lui profesor Corneliu 

Bîrsan i-a fost acordat titlul de membru 

al unor prestigioase organizații 

profesionale, între care, începând cu 

2006, membru de onoare al Asociației 

Magistraților din România, Membru 

titular al Academiei de Științe Juridice 

din România, etc.  

Activitatea științifică i-a fost 

recunoscută distinsului profesor 

Corneliu Bîrsan de către instituții de 

învățământ superior prin acordarea a 

numeroase distincții, precum Diploma 

de onoare pentru activitatea științifică a 

Centrului de Studii Juridice 

Internaționale - Centre for International 

Legal Studies, Salzburg, Austria, în 

1991, dar și prin dobândirea titlului de 

Doctor onorific al Universității Paris I 

Panthéone-Sorbone, al Universității de 

Vest din Timișoara și al Universității 

„Dunărea de Jos” din Galați. 

Activitatea didactică desfășurată în 

cadrul Facultății de Drept a 

University of "Lower Danube" in 

Galati.  

The didactic activity carried out 

within the Faculty of Law of the 

University of Bucharest was doubled 

by the multiple invitations received to 

lecture at prestigious higher education 

institutions abroad. Thus, Mr. Corneliu 

Bîrsan was a guest professor of the 

University of Paris I Panthéone-

Sorbone, in the years 1994, 1995, 

1997, of the University of Robert-

Schumann Strasbourg, in 1992, at 

Centre Européen Universitaire of 

Nancy, in 1991 and at the Institute 

Catholique d'arts d'études supérieures 

(ICES) Roche-sur-Yon, in 2010. 

Numerous participations in PhD judges 

at French universities such as 

Université Paris I Panthéone-Sorbone, 

Université Robert-Schumann 

Strasbourg, Université Montpellier, 

Université Sophia Antipolis Nice can 

be added to his teaching activity. Last 

but not least, he was invited as a 

university professor to present 

interventions in numerous congresses, 

conferences and other international 

scientific meetings.  

The scientific, university and 

professional legal community of the 

country, but also from abroad, have 

dedicated to him written volumes in 

the collective, first in the year 2006, 

The collection of studies in Honorem 

Corneliu Bîrsan - Liviu Pop, when he 

had the honor of sharing this 

recognition with his co-worker, 

university professor Liviu Pop, and 

then, in 2013, The tribute volume in 

Honore Corneliu Bîrsan. The latter had 

approximately 70 contributions from 

Romanian and foreign university and 
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Universității din București a fost 

dublată de multiple invitații primite 

pentru a ține prelegeri la prestigioase 

instituții de învățământ superior din 

străinătate. Astfel, D-l Corneliu Bîrsan 

a avut calitatea de profesor invitat al 

Universității Paris I Panthéone-

Sorbone, în anii 1994, 1995, 1997, al 

Universității Robert-Schumann 

Strasbourg, în 1992, la Centre Européen 

Universitaire de Nancy, în 1991 și la 

Institut catholique d’études supérieures 

(ICES) Roche-sur-Yon, în 2010. La 

activitatea de predare s-au adăugat 

numeroase participări în jurii de 

doctorat la universități franceze precum 

Université Paris I Panthéone-Sorbone, 

Université Robert-Schumann 

Strasbourg, Université Montpellier, 

Université Sophia Antipolis Nice. Nu în 

ultimul rând, a fost invitat în calitate de 

profesor universitar să prezinte 

intervenții în cadrul a numeroase 

congrese, conferințe și alte reuniuni 

științifice internaționale.  

  Comunitatea științifică, 

universitară și profesională juridică din 

țară, dar și din străinătate i-a dedicat 

volume scrise în colectiv, întâi în anul 

2006, Culegerea de studii In Honorem 

Corneliu Bîrsan - Liviu Pop, având 

onoarea de a împărți această 

recunoaștere cu colegul de generație, 

profesorul universitar Liviu Pop, iar 

apoi, în 2013, Volumul omagial In 

Honorem Corneliu Bîrsan, acesta din 

urmă având aproximativ 70 de 

contribuții ale unor universitari și 

magistrați români și străini, inclusiv 

judecători la Curtea Europeană a 

magistrates, including judges to the 

Court European of Human Rights.  

Also, Professor Corneliu Bîrsan was 

awarded high state distinctions, first in 

the year 1999, the title of Knight of the 

Legion of Honor of France, then, in 

2007, the National Order "Star of 

Romania" in the rank of knight with 

insignia for civilians, granted by the 

Romanian state.  

At present, Professor Corneliu 

Bîrsan carries out several activities, 

including teaching, starting with the 

year 2014 as professor emeritus of the 

Faculty of Law of the University of 

Bucharest, starting in 2015, as 

professor at the disciplines Main Real 

rights and the Theory of obligations at 

the Faculty of Law of the "Nicolae 

Titulescu" University of Bucharest; he 

is referee and umpire on the lists of the 

International Commercial Arbitration 

Court in addition to the Romanian 

Chamber of Commerce and Industry, 

lawyer Member of the Bucharest Bar, 

has publishing activity, including very 

recent, and also participates as a 

moderator or speaker at prestigious 

international scientific events.  

In 2017 Professor Corneliu Bîrsan 

became a correspondent member of the 

Romanian Academy, a distinction 

awarded to him as a token of 

appreciation for his uninterrupted reign 

brought to the legal academic 

environment both at national and 

International level.   

In order to have a wider look at what 

the young man from the Moldavian 

lands was to become, Corneliu Bîrsan, 

now a law student in Bucharest, I will 

play, with your permission, below an 

excerpt from the memories of the 

http://juridica.ugb.ro/


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 7. Issue 2/2018 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Universitatea „George Bacovia” din Bacău 

SENAT 

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

541 

Drepturilor Omului.  

De asemenea, Profesorului Corneliu 

Bîrsan i-au fost acordate înalte distincții 

de stat, mai întâi în anul 1999, titlul de 

Cavaler al Legiunii de Onoare a 

Franței, apoi, în 2007, Ordinul Național 

„Steaua României” în grad de Cavaler 

cu însemne pentru civili, acordat de 

către Statul Român. 

În prezent, D-l Profesor Corneliu 

Bîrsan desfășoară mai multe activități, 

inclusiv de predare, începând cu anul 

2014, de Profesor Emerit al Facultății 

de Drept a Universității din București, 

începând din 2015, de profesor titular al 

Disciplinelor Drepturile reale principale 

și Teoria obligațiilor la Facultatea de 

Drept a Universității „Nicolae 

Titulescu” din București, de arbitru și 

supraarbitru pe listele Curții de Arbitraj 

Comercial Internațional de pe lângă 

Camera de Comerț și Industrie a 

României, de avocat membru al 

Baroului București, activitate 

publicistică, inclusiv foarte recentă, și, 

de asemenea, participă în calitate de 

moderator sau vorbitor la prestigioase 

evenimente științifice internaționale.  

În 2017 Profesorul Corneliu Bîrsan a 

devenit membru corespondent al 

Academiei Române, distincție care i-a 

fost acordată în semn de apreciere 

pentru contribuția Domniei sale 

neîntrerupte adusă mediului academic 

juridic atât la nivel național, cât și 

internațional.  

Pentru a avea o privire mai amplă 

asupra a ceea ce avea să devină peste 

ani tânărul de pe plaiurile moldovene, 

Coreliu Bîrsan, ajuns student la Drept 

venerable University professor Dr. 

Nicolae Volonciu that were included in 

the Homage volume in Honorem 

Corneliu Bîrsan:  

"During the period when the Dean 

of the faculty was Professor Constanin 

Stătescu, I had a long talk with him 

about the faculty and the people who 

moved things. It was natural, given the 

previous experience I had when 

managing the institution as vice-dean, 

but especially the friendship that tied 

us for decades. We were fellow 

students in the 1946-1950 promotion 

and at graduation both were offered 

positions as intern assistants due to our 

merits. At the time of our 

conversations we were among the 

oldest teachers in college. He calls me 

"Yo, Nae," and my answer was "Dear 

Titică." In such an ambiance, among 

many problems, it was normal to talk 

about the young staff, trying to figure 

their development tendencies. In the 

mentioned context, there is no way that 

we could not have discussed those who 

were to be the future faculty 

professors, including Corneliu Bîrsan. 

Regarding this, I remember the scene 

and the words perfectly. Professor 

Stătescu took a long, long break as 

usual, didn't look at me and seemed to 

look out, saying, "Hey, Nae, listen to 

me, this boy's going to get very far!"  

Can anyone today contradict Titică 

when it is notorious that from 

Bucharest to Strasbourg there is such a 

long way? The question now asked of 

me is of course oratorical (rhetorical) 

and I used it more for the sake of the 

game of words. But what remains 

certain is that the teacher did not 

consider the marker distance of the 
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în București, am să vă redau, cu 

permisunea Dvs., mai jos un fragment 

din amintirile venerabilului Profesor 

universitar dr. Nicolae Volonciu care au 

fost cuprinse în Volumul omagial In 

Honorem Corneliu Bîrsan: 

„În perioada când Decan al facultăţii 

era Profesorul Constanin Stătescu, am 

avut cu acesta îndelungate convorbiri 

despre mersul Facultăţii şi oamenii care 

mişcau lucrurile. Era firesc, având în 

vedere experienţa anterioară pe care am 

avut-o în conducerea insituţiei în 

calitate de Prodecan, dar mai ales 

amiciţia care ne legase de multe 

decenii. Am fost colegi de studenţie în 

promoţia 1946-1950 şi ambii am fost 

reţinuţi în Facultate la absolvire ca 

asistenţi stagiari pentru meritele avute 

la învăţătură. La timpul convorbirilor 

noastre eram şi printre cele mai vechi 

cadre didactice din Facultate. El mă 

apela cu „măi, Nae”, iar răspunsul meu 

era „dragă Titică”. În asemenea 

ambianţă, printre multe probleme, era 

normal să discutăm şi despre cadrele 

tinere, încercând să desluşim tendinţele 

lor de dezvoltare. În contextul 

menţionat, nu se poate să nu fi discutat 

despre cei care urmau să fie viitorii 

profesori ai Facultăţii, printre care şi 

despre Corneliu Bîrsan. Referitor la 

acesta, îmi amintesc perfect scena şi 

cuvintele. Profesorul Stătescu a făcut o 

pauză lungă, mai lungă ca de obicei, nu 

se uita la mine şi părea că priveşte în 

zare, spunându-mi: „Măi, Nae, ascultă 

la mine, acest băiat va ajunge foarte 

departe!”. 

Poate cineva azi să îl contrazică pe 

distances on the map, but the 

professional and scientific level to 

which the one he targeted will rise. If 

for Professor Stătescu this was a 

prevision now for us it is an undeniable 

certitude". 

    *          * 

* 

It is undeniable that this 

LAUDATIO partially covers the rich, 

diversified and complex scientific life 

of Professor Corneliu Bârsan. People 

like him are rare and are our models to 

be in the future.  

We conclude, stating that Professor 

Corneliu Bîrsan is a remarkable 

personality of Romanian legal Science, 

a name that has long passed the 

country's boundaries and will be 

enrolled in golden letters in the 

pantheon of Romanian legal culture 

alongside other personalities such as: 

D. Alexandresco, C. Hamangiu, I 

Rosetti-Bălănescu, A. Băicoianu, (from 

the interwar period) Traian Ionașcu, C. 

Stătescu, T.R.Popescu, Francisc Deak, 

Gh. Beleiu, Viorel Mihai Ciobanu, etc. 

For the contribution brought to the 

development of Romanian science and 

legal practice, as a symbol of 

recognition of professional, 

managerial, academic and scientific 

prestige, the Senate of "George 

Bacovia" University of Bacau decided 

to grant The title of DOCTOR 

HONORIS CAUSA to Professor Dr. 

CORNELIU BÂRSAN, Professor 

Emeritus of the Faculty of Law of the 

University of Bucharest, correspondent 

member of the Romanian Academy. 

On behalf of the entire university 

community "George Bacovia" I wish 

you, distinguished Professor Corneliu 
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Titică, atunci când este de notorietate că 

de la Bucureşi la Strasbourg e o cale 

atât de lungă? Întrebarea pusă acum de 

mine este desigur oratorică (retorică) şi 

am folosit-o mai mult de dragul jocului 

de cuvinte. Ceea ce rămâne însă cu 

siguranţă cert este că Profesorul nu a 

avut în vedere depărtarea kilometrică a 

distanţelor de pe hartă, ci nivelul 

profesional şi ştiinţific la care cel vizat 

de el se va ridica. Dacă pentru 

Profesorul Stătescu aceasta a fost o 

previziune, pentru noi acum este o 

ceritudine de netăgăduit”. 

    *          * 

* 

Îndiscutabil că aceast LAUDATIO 

acoperă parţial viaţa profesională şi 

ştiinţifică atât de bogată, diversificată și 

complexă a domnului Profesor Corneliu 

Bîrsan. Oameni ca Domnia sa sunt rari 

şi sunt modelele noastre de a fi în viitor. 

Concluzionăm, afirmând că domnul 

Profesor Corneliu Bîrsan este o 

personalitate remarcabilă a științei 

juridice româneşti, un nume ce a trecut 

de mult hotarele ţării și care va fi înscris 

cu litere de aur în Pantheonul culturii 

juridice românești alături de clelalte 

personalități precum: D. Alexandresco, 

C. Hamangiu, I Rosetti-Bălănescu, A. 

Băicoianu, (din perioada interbelică) 

Traian Ionașcu, C. Stătescu, T.R. 

Popescu, Francisc Deak, Gh. 

Beleiu,Viorel Mihai Ciobanu, etc. 

 

Pentru contribuția avută la 

dezvoltarea științei și practicii juridice 

românești, ca simbol al recunoașterii 

valorii profesionale, manageriale, 

Bîrsan, wholeheartedly, health, luck, 

joys, work power, fulfillment, 

continuous and increased local, 

national and world recognition!  

VIVAT, CRESCAT, FLOREAT, 

PROFESORE,  

CORNELIU BÎRSAN! 

HAPPY BIRTHDAY! 

 

22 november 2018 
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academice și prestigiului științific, 

Senatul Universității „George 

Bacovia” din Bacău a hotărât 

acordarea titlului de DOCTOR 

HONORIS CAUSA, domnului prof. 

univ. dr. CORNELIU BÎRSAN, 

Profesor Emerit al Facultății de Drept a 

Universității din București, membru 

corespondent al Academiei Române. 

În numele întregii comunităţi 

universitare „George Bacovia” vă 

doresc, distinse domnule Profesor 

Corneliu Bîrsan, din toată inima, 

sănătate, noroc, bucurii, putere de 

muncă, împliniri, continuă şi sporită 

recunoaştere locală, naţională şi 

mondială! 

VIVAT, CRESCAT, FLOREAT, 

PROFESORE,  

CORNELIU BÎRSAN! 

LA MULŢI ANI! 

 

22 noiembrie 2018 
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