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naţională sau din domeniul învăţământului 

şi culturii etc.). Această acţiune 

„revoluţionară” a însemnat distrugerea 

elitelor politice, economice şi culturale 

româneşti, ce se cristalizaseră în perioada 

dintre cele două războaie mondiale. Pe 

acest loc viran, curăţat de „neghina 

claselor burgheze şi a servitorilor ei”, se 

pregătea înfiinţarea şi asezonarea unei noi 

clase dominante, „cu adevărat democrate, 

cu iubire de ţară”. Noua clasă politică 

provenea din muncitori şi ţărani, 

reprezentanţi autentici ai „întregului 

popor”. În această reconstrucţie socială un 

rol deosebit revenea noului stat reformat, 

înnoit în fundamentele sale ideologice şi 

ale cărui alveole erau populate cu noi 

reprezentanţi ai puterii populare. Reforma 

statului şi a societăţii comuniste viza 

structura şi funcţiile statului, zona 

administrativă, judiciară, a organelor de 

ordine, de siguranţă naţională (armata, 

serviciile de informaţii), precum şi 

construirea unor complicate instituţii cu 

funcţiuni economice şi sociale. Această 

transformare instituţională era orientată 

atât către structurile organismelor statale, 

cât şi asupra politicii de „cadre”, de 

selecţie şi fixare a noilor conducători şi 

birocraţi în structurile puterii.  

 

 

 

 

Cuvinte cheie: drept penal român; 

justiție; comunism; identitate națională; 

integrare europeană. 

Încadrarea subdomeniului: Drept și 

Justiție tranzitorie 

 

 

Introducere 

 

În prima parte a studiului nostru, am 

expus rezultatele cercetărilor și 

observațiilor noastre cu privire la 

instaurarea regimului comunist în 

România, după lovitura de stat de la 23 

august 1944 şi, am ajuns să constatăm 

că toate actele și faptele juridice 

înfăptuite de puterea străină de neamul 

This "revolutionary" action meant the 

destruction of the Romanian political, 

economic and cultural elites that had 

crystallized in the period between the two 

world wars. On this virgin site, cleansed of 

"the tares of the bourgeois classes and of 

her servants," she was preparing to 

establish and sow a new dominant class, 

"truly democratic, with country love". The 

new political class came from workers and 

peasants, authentic representatives of "the 

people." In this social reconstruction a 

special role was played by the new 

reformed state, renewed in its ideological 

foundations and whose alveoli were 

populated with new representatives of the 

popular population. The reform of the state 

and the communist society concerned the 

structure and functions of the state, 

administrative, judicial, law enforcement, 

national security (military, information 

services) and the construction of 

complicated institutions with economic and 

social functions. This institutional 

transformation was oriented both to the 

structures of the state bodies and to the 

policy of "cadres", to select and fix new 

leaders and bureaucrats in the structures of 

power. The new societal leadership was 

found in the structure of organizations 

whose efficiency was determined by the 

quality of those selected to occupy the 

various functions of power. 

 

Keywords: Romanian criminal law; 

justice; communism; national identity; 

European integration. 

Framing subdomain: Law and 

Transitional Justice 

 

 

Introduction 

 

In the first part of our study, we 

exposed the results of our research and 

observations on the establishment of 

the communist regime in Romania after 

the coup d'état of 23 August 1944 and 

we have come to discover that all legal 

acts and deeds carried out by the 

foreign power were fulfilled for a well-

http://juridica.ugb.ro/


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 8. Issue 2/2019 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Valentin-Stelian BĂDESCU, Liviu DONE 

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

289 
 

românesc, au fost îndeplinite în vederea 

unui scop bine stabilit, și anume, 

suprimarea elitelor culturii naţionale 

printr-o represiune dirijată și 

instituționalizată, supusă unui sever 

control ideologic.  

Am făcut, apoi, examenul critic al 

perioadelor, temelor şi atitudinilor care 

au avut pretenția de a explica viața așa 

cum a fost în vremea de tristă amintire, 

care nu se poate compara decât cu 

negura epocii fanariote, care nu au fost 

decât niște sisteme greșite ce nu au 

nimic comun cu libertatea și 

demnitatea persoanei umane, cu statul 

de drept și democrația constituțională.  

Dar, veți zice: cum a fost posibil. Ei 

bine, în continuare încercăm să facem 

acest lucru demonstrând modul cum 

dreptul penal a fost utilizat ca 

instrument represiv în slujba puterii. 

 

7. Dreptul penal, instrument 

represiv în slujba puterii 

 

Originile sistemului de drept penal 

totalitar se află, evident, în Constituţiile 

din perioada comunistă, ce reduc gestul 

de rezervă intelectuală sau de credinţă 

religioasă la nivelul unui act de 

subminare a ordinii publice. Acordarea 

cu generozitate a drepturilor de natură 

socială (dreptul la odihnă, dreptul la 

pensie şi ocrotirea familiei), face parte 

din modalităţile prin care noul regim 

din România şi-a imaginat un pact 

social sui generis. În schimbul 

asigurării cadrului material de viaţă, în 

condiţii de planificare, comunitatea de 

cetăţeni renunţa la exercitarea critică a 

libertăţilor individuale. Represiunea 

este astfel gândită încât să-i 

sancţioneze pe cei care nu subscriu la 

clauzele întemeietoare ale noii societăţi 

totalitare. În căutare de legitimitate 

politică, noua putere comunistă şi-a 

creat propriile ei legi, care au oferit 

suport juridic măsurilor represive 

established purpose, namely the 

suppression of the elites of the national 

culture through a directed and 

institutionalized repression subjected to 

severe ideological control.  

I then did the critical examination of 

the periods, themes and attitudes that 

had the pretense of explaining life as it 

was in the time of sad memories, which 

can only be compared to the negation 

of the Phanariot era, which were only 

the wrong systems which have nothing 

to do with the freedom and dignity of 

the human person, with the rule of law 

and constitutional democracy.  

But you will say: how it was 

possible. Well, we are trying to do this 

by demonstrating how criminal law has 

been used as a repressive instrument in 

the service of power, 

 

7. Criminal law, repressive 

instrument in the service of power 

 

However, the origins of the 

totalitarian penal system are evident in 

the communist constitutions, which 

reduce the gesture of intellectual or 

religious beliefs in the act of 

undermining public order. The 

generous grant of social rights (the 

right to rest, the right to retirement and 

family protection) is one of the ways in 

which the new regime in Romania 

imagined a social sui generis pact. In 

return for ensuring the material life 

framework, in the planning conditions, 

the community of citizens gives up the 

critical exercise of individual freedoms. 

Repression is intended to sanction 

those who do not subscribe to the 

founding clauses of the new totalitarian 

society. In search of political 

legitimacy, the new communist power 

has created its own laws, which have 

provided legal support to the repressive 

measures adopted against any form of 

opposition. The legislation underlying 

http://juridica.ugb.ro/
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adoptate împotriva oricărei forme de 

opoziţie. Legislaţia care a stat la baza 

represiunii din România comunistă a 

cunoscut fluctuaţii de la o etapă la alta, 

funcţie de contextul intern şi extern. 

Întotdeauna, în perioadele 

premergătoare declanşării represiunii, 

erau operate modificări asupra 

prevederilor Codului Penal [96]. 

7.1. Aspecte doctrinare importante 

privind politica penală. În doctrina 

dreptului, se admite că politica penală 

[97], este definită ca „ansamblul de 

procedee susceptibile să fie propuse 

legiuitorului sau care sunt efectiv 

folosite de acesta, la un moment dat, 

într-o ţară determinată, pentru 

combaterea fenomenului infracţional”, 

sau „totalitatea măsurilor şi mijloacelor 

de prevenire şi combatere a 

fenomenului infracţional, precum şi a 

principiilor de elaborare şi aplicare a 

acestor mijloace şi măsuri, care 

exprimă o anumită concepţie cu privire 

la acest fenomen şi urmăresc o anumită 

finalitate” [98]. Într-o altă accepţiune 

[99], politica penală este în egală 

măsură o ştiinţă şi o artă [100], ce 

constă în a descoperi şi folosi, în mod 

raţional, cele mai bune soluţii posibile 

pentru diferitele probleme de fond şi de 

formă pe care le ridică fenomenul 

criminalităţii [101]. Politica penală este 

o parte componentă, un domeniu mai 

restrâns al politicii generale de 

construire a statului, între scopurile, 

principiile fundamentale, metodele şi 

mijloacele de înfăptuire, ale politicii 

generale a statului, pe de o parte, şi cele 

ale politicii sale penale, pe de altă 

parte, existând o strânsă legătură. 

Politica penală are drept scop apărarea 

împotriva infracţiunilor a relaţiilor 

sociale şi a valorilor sociale în jurul şi 

datorită cărora s-au format aceste relaţii 

[102], asigurarea climatului de 

securitate necesar activităţii de 

edificare a noii societăţi şi de 

the repression in communist Romania 

experienced fluctuations from one stage 

to the next, depending on the internal 

and external context. Always in the 

pre-emergence of the crackdown, 

changes were made to the provisions of 

the Penal Code [96]. 

7.1. Important doctrinal aspects 

regarding criminal policy. Thus, in the 

doctrine of law, it is admitted that 

criminal policy [97] is defined as „a set 

of procedures likely to be proposed to 

the legislator or actually used by him at 

a given moment in a particular country 

to combat the criminal phenomenon” or 

„all the measures and means of 

prevention and combating of the 

criminal phenomenon, as well as the 

principles of elaboration and 

application of these means and 

measures, expressing a certain 

conception regarding this phenomenon 

and pursuing a certain finality” [98]. In 

another sense [99], criminal policy is 

equally a science and a art [100], which 

consists of discovering and rationally 

using the best possible solutions to the 

various background and form factors 

that the phenomenon of crime raises 

[101]. The criminal policy is a 

component part, a narrower field of the 

general state-building policy, between 

the goals, the fundamental principles, 

the methods and the means of 

realization, the general policy of the 

state, on the one hand, and that of its 

criminal policy on the other part has a 

close connection. The criminal policy 

aims at defending against the crimes of 

the social relations and social values 

around and through which these 

relations have been formed [102], 

ensuring the security climate necessary 

for the activity of building the new 

society and continuously improving the 

social relations, re-educating the 

antisocial elements in the view of their 

transformation into conscious members 
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perfecţionare continuă a relaţiilor 

sociale, reeducarea elementelor 

antisociale în vederea transformării lor 

în membri conştienţi ai societăţii, 

desfiinţarea cauzelor sociale şi 

individuale ale infracţiunilor şi 

înlăturarea treptată a fenomenului 

infracţional din viaţa societăţii [103]. 

Politica penală foloseşte aceleaşi 

metode şi mijloace, adaptate însă la 

specificul domeniului luptei cu 

criminalitatea. În această privinţă, în 

doctrina juridică, unii autori [104], 

recunosc că problematica prevenirii 

infracţiunilor este strâns legată de 

existenţa criminalităţii. În orice 

societate există, pe lângă o 

criminalitate reală, fie că este ascunsă 

sau relevată, o criminalitate latentă ce 

cuprinde ansamblul persoanelor care 

sub influența nefastă a factorilor 

criminogeni sunt în pericol să alunece 

pe panta infracţiunilor, lupta contra 

infracţionalismului implicând, prin 

urmare, nu numai măsuri ca persoanele 

care au săvârşit infracţiuni să nu mai 

repete fapte, dar şi luarea de măsuri 

pentru a împiedica pe cei care sunt pe 

punctul să comită fapte penale să 

păşească pe un asemenea drum. De 

aceea, dreptul penal îşi aduce aşadar 

contribuţia specifică la lupta contra 

infracţionalismului; prin aplicarea 

pedepselor, realizează influenţarea 

infractorului spre a-l determina să nu 

mai repete infracţiunea (prevenţie 

specială); totodată sancţiunea concretă 

este de natură să influenţeze (prin 

intimidare) şi pe celelalte persoane să 

se abţină de la comiterea de fapte 

penale (prevenţie generală). Se 

evidenţiază, astfel, că reacţia juridică 

contra criminalităţii nu poate să fie 

îndreptată decât contra criminalităţii 

reale, nu latente, deoarece dreptul penal 

nu poate interveni decât dacă ordinea 

juridică a fost tulburată prin săvârşirea 

unei infracţiuni (post factum). 

of society, the abolition of the social 

and individual causes of the crimes and 

the gradual removal of the criminal 

phenomenon from the life of society 
[103]. 

Criminal policy uses the same 

methods and means but adapted to the 

specifics of the fight against crime. In 

this respect, in the legal doctrine, some 

authors [104], acknowledge that the 

issue of crime prevention is closely 

related to the existence of crime. In any 

society there is, besides real crime, 

whether hidden or relevant latent 

criminality involving all those who 

undermine criminogenic factors are in 

danger of slipping on the slope of 

crimes, the fight against criminality 

therefore implies not only measures 

such as those who have committed 

offenses not to repeat facts but also 

taking action to prevent those who are 

on the point of committing criminal 

offenses to step on such a road. That is 

why criminal law brings its specific 

contribution to the fight against crime; 

by applying the punishments, the 

infringer influences him in order not to 

repeat the offense (special prevention); 

at the same time, the concrete sanction 

is likely to influence (by intimidation) 

and others to refrain from committing 

criminal acts (general prevention). It is 

thus clear that the legal response to 

crime can only be directed against 

actual crime, not latent, since criminal 

law cannot intervene unless the legal 

order has been disturbed by a crime 

(post factum). Regarding the history of 

criminal law, we note that in any social 

order the purpose of the criminal law 

was and is the defense of the respective 

social order against crime as a form of 

struggle of the "isolated individual 

against dominant relations". We recall 

in this regard that many theories have 

been developed over time to explain 

fundamentally the so-called right to 
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Cu privire la istoria dreptului penal 

remarcăm că, în orice orânduire 

socială, scopul legii penale a fost şi este 

apărarea ordinii sociale respective 

împotriva crimei, ca formă de luptă a 

„individului izolat împotriva relaţiilor 

dominante”. Amintim, în acest sens, că 

au fost elaborate de-a lungul timpului 

numeroase teorii pentru a explica 

fundamentul aşa-numitului drept de a 

pedepsi, şi pentru a determina scopul 

pedepsei şi funcţiile prin care acest 

scop poate fi realizat cel mai bine 

[105]. Astfel, observăm că, în literatura 

de drept penal, numeroasele teorii 

privitoare la fundamentul dreptului de a 

pedepsi, au fost sistematizate în 3 

grupe, şi anume:  

a) teorii absolute, care văd scopul şi 

fundamentul pedepsei în însăşi natura 

acesteia. Pedeapsa serveşte sieşi drept 

scop şi este consecinţa juridică, 

necesară şi ineluctabilă a infracţiunii;  

b) teorii relative, care atribuie 

pedepsei un fundament şi un scop în 

afara pedepsei însăşi, şi anume, un scop 

politic şi de utilitate, prevenirea 

infracţiunii şi repararea răului cauzat 

prin săvârşirea acesteia;  

c) teorii mixte, care tind să asocieze, 

într-un mod convenabil, cele două 

teorii anterior expuse. În doctrina şcolii 

pozitiviste, care a marcat un progres 

evident în gândirea juridică, dreptul de 

a pedepsi era o necesitate naturală 

ineluctabilă, un mijloc de apărare a 

intereselor sociale legitime [106]. Din 

acest punct de vedere, s-a afirmat că, 

toate aceste teorii pornesc însă de la 

concepţia că dreptul penal și legea 

penală sunt aşezate deasupra claselor, 

și că ele apără interesele întregii 

societăţi. Chiar atunci când nu se 

constată caracterul de clasă al 

societăţii, se atribuie dreptului penal 

rolul de apărător imparţial al intereselor 

tuturor claselor sociale. În acest 

context, s-a afirmat că teama de 

punish and determine the purpose of 

punishment and the functions by which 

this purpose can be realistically best 

[105]. Thus, we notice that in the 

criminal law literature the numerous 

theories regarding the fundamental 

right to punish were systematized in 

three groups, namely: 

a) absolute theories, which see the 

purpose and fundamental punishment 

in its very nature. Punishment serves its 

purpose and is the legal, necessary and 

ineluctable consequence of the offense; 

b) relative theories, which impute 

punishment to a foundation and 

purpose in the face of punishment 

itself, namely a political and utility 

purpose, the prevention of crime and 

the repair of the evil caused by its 

commission; 

c) mixed theories that tend to 

appropriately associate the two 

previously exposed theories. In the 

positivist school doctrine, which 

marked a clear progress in legal 

thinking, the right to punish was an 

inevitable natural necessity, a means of 

defending legitimate social interests 

[106]. From this point of view, it has 

been stated that all these theories start 

from the conception that criminal law, 

the criminal law are placed above the 

classes, and that they defend the 

interests of the entire society. Even 

when the class character of society is 

not established, the role of an impartial 

defender of the interests of all social 

classes is attributed to criminal law. In 

this context, it was stated that the fear 

of disclosing the narrow, class-based 

goal of criminal law prevents the law 

from providing this purpose [107]. 

Referring to the system of 

contemporary criminal law, it can be 

seen that it marks a considerable 

progress in terms of the criminal policy 

and the means of fighting it. Old feudal 

practices, backward conceptions of the 
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dezvăluire a scopului îngust, de clasă, 

al legii penale împiedica prevederea în 

lege a acestui scop [107]. Referindu-ne 

la sistemul dreptului penal contem-

poran, se poate observa că marchează 

un progres considerabil şi în ce priveşte 

politica penală şi mijloacele de luptă 

împotriva acestuia. Vechile practici 

feudale, concepţiile înapoiate cu privire 

la fenomenul criminalităţii şi la 

mijloacele de luptă împotriva acestuia, 

au rămas în general de domeniul 

trecutului. Expresie a voinţei societății, 

dreptul penal a consacrat principiile 

politicii penale, precum principiul 

legalităţii încriminării şi a pedepsei, 

egalitatea în faţa legii penale, 

umanizarea pedepselor, ş.a. Potrivit 

unei opinii actuale, „tocmai pentru că 

exprimă voinţa unei minorităţi 

exploatatoare, dreptul penal nu poate 

înfăptui în realitate aceste principii 

capitaliste, apărarea proprietăţii 

private asupra mijloacelor de 

producţie care consacră dominaţia 

capitalului asupra muncii. Fireşte, 

acest scop real al pedepsei nu era 

recunoscut în ştiinţa dreptului penal şi 

în legislaţia anterioară, însă el rezulta 

limpede din conţinutul legislaţiei şi din 

practica aplicării acesteia. Se 

recunoaştea ca scop al pedepsei 

„apărarea socială” împotriva infrac-

ţiunilor, însă se ignorează faptul că 

fenomenul infracţional era generat, în 

ultimă analiză, de înseşi contradicţiile 

societăţii capitaliste şi că „apărarea 

societăţii” însemna de fapt apărarea 

cauzelor criminalităţii. De aceea, în 

sistemul dreptului penal anterior 

(burghez), pedeapsa apare ca 

nedreaptă, fiindcă reprima o faptă la a 

cărei săvârşire persoana n-a avut 

posibilitatea de a alege în mod liber 

între conduita cerută de lege şi 

conduita antisocială. Din această 

cauză pedeapsa nu putea influenţa 

asupra infractorului. Dar chiar dacă o 

phenomenon of crime, and the means 

of fighting it have remained largely 

past. The expression of the will of 

society, criminal law enshrined the 

principles of criminal policy such as the 

principle of the lawfulness of 

criminalization and punishment, 

equality before the criminal law, the 

humanization of punishments, and so 

on. According to a current opinion, 

"precisely because it expresses the will 

of an exploitative minority, criminal 

law cannot actually accomplish these 

capitalist principles, the defense of 

private property over the means of 

production that devotes the dominion of 

capital to labor. Naturally, this real 

purpose of the punishment was not 

recognized in the science of criminal 

law and in the previous legislation, but 

it is clear from the content of the 

legislation and the practice of its 

application. It was recognized as the 

purpose of the "social defense" 

punishment against crimes, but it is 

ignored that the criminal phenomenon 

was generated, ultimately, by the very 

contradictions of capitalist society and 

that "the defense of society" actually 

means defending the causes of crime. 

Therefore, in the system of previous 

criminal law (bourgeois), the 

punishment appears to be unfair, 

because it suppresses an act in which 

the person has not been able to freely 

choose between the conduct required 

by law and antisocial conduct. Because 

of this, punishment could not influence 

the offender. But even if such influence 

would be possible, it would not have 

sustainable results, because after the 

execution of the sentence, the convict 

falls again under the influence of 

criminogenic factors. The same 

objectivist position, ignoring class 

character, was also adopted by 

contemporary criminals. Criminal law 

was thus expressed as expressing the 
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asemenea influenţă ar fi posibilă ea nu 

ar avea rezultate durabile, fiindcă după 

executarea pedepsei condamnatul cade 

din nou sub influenţa factorilor 

criminogeni. Aceeaşi poziţie obiecti-

vistă, de ignorare a caracterului de 

clasă, era adoptată şi de penaliştii 

contemporani. Dreptul penal era astfel 

prezentat ca exprimând interesele 

„naţiunii”, „societăţii”, etc., deşi, în 

realitate, acesta exprima voinţa şi 

interesele dominante” [108]. Nu 

achiesăm la această opinie, pentru 

motivele ce le vom arăta într-o secțiune 

dedicată acestui fenomen. 

Mai mult, în continuarea aceleiași 

opinii, se afirmă că „ulterior, legea 

penală din 1969, era recunoscută ca 

mijloc indispensabil de realizare a 

politicii penale a statului, pe latura 

reacţiunii împotriva fenomenului 

infracţional. De pildă, scopul legii 

penale era formulat, în termeni clari, 

prin dispoziţia din art. 1 al Codului 

penal, care prevedea că „Legea penală 

apără, împotriva infracţiunilor, 

România, suveranitatea, independenţa 

şi unitatea statului, proprietatea 

socialistă, persoana şi drepturile 

acesteia, precum şi întreaga ordine de 

drept”. Din această formulare rezulta 

cu claritate atât caracterul de clasă, cât 

şi concordanţa dintre scopul legii şi 

scopul politicii penale a statului nostru. 

În interesul societăţii, legea noastră 

penală apăra, împotriva infracţiunilor, 

statul ca principal instrument de 

realizare a politicii în ţara noastră şi, 

deci, şi de realizare a politicii penale; 

proprietatea, ca temelie a noii societăţi; 

persoana, a cărei dezvoltare 

multilaterală constituia scopul întregii 

activităţi a statului şi în genere ordinea 

de drept care constituia, de asemenea, o 

condiţie sine qua non a edificării noii 

societăţi. Scopul legii noastre penale, 

astfel formulat, era deci acela de a 

apăra societatea în întregul ei şi în 

interests of the "nation", "society", etc., 

although in reality it expresses the will 

and the dominant interests” [108]. We 

do not favor this opinion for the 

reasons we will show in a section 

devoted to this phenomenon. 

Furthermore, the same opinion states 

that "the criminal law of 1969 was 

subsequently recognized as an 

indispensable means of achieving the 

state's criminal policy on the side of the 

crime against the criminal 

phenomenon. For example, the purpose 

of the criminal law was formulated, in 

clear terms, by the provision in Art. 1 

of the Criminal Code, stipulated that 

"the Criminal Law protects against 

Romania the sovereignty, independence 

and unity of the state, the socialist 

property, the person and its rights, as 

well as the entire order of law". This 

wording clearly shows both the 

character of the class and the 

concordance between the purpose of 

the law and the purpose of the criminal 

policy of our state. In the interest of 

society, our criminal law defended the 

state against crimes as the main 

instrument for achieving the policy in 

our country and, therefore, for the 

realization of the criminal policy; 

property as the foundation of the new 

society; the person whose multilateral 

development was the goal of the entire 

activity of the state and, in general, the 

order of law, which was also a sine qua 

non condition of the building of the 

new society. The purpose of our 

criminal law thus formulated was to 

defend society in its entirety and in the 

interest of the whole people, the class 

character of our law and our criminal 

policy deriving from the content of 

protected social relations and values. 

This purpose of the law corresponds to 

the purposes of the criminal policy of 

our state, on the side of the reaction 

against the criminal phenomenon [109]. 
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interesul întregului popor, caracterul de 

clasă al legii şi politicii noastre penale 

decurgând din conţinutul relaţiilor şi 

valorilor sociale ocrotite. Acest scop al 

legii corespunde scopurilor politicii 

penale a statului nostru, pe latura 

reacţiunii împotriva fenomenului 

infracţional [109]. Dispoziţia legală 

examinată arată că apărarea societăţii 

are loc „împotriva infracţiunilor”, ceea 

ce înseamnă că reacţiunea efectuată pe 

baza legii penale se îndreaptă împotriva 

faptelor pe care această lege le prevede 

ca infracţiuni şi numai împotriva 

acestora. Rămân deci în afara legii 

penale atât reacţiunea împotriva 

faptelor care nu constituiau infracţiuni, 

ci abateri administrative sau 

disciplinare, cât şi întreaga acţiune de 

prevenire îndreptată împotriva cauzelor 

sociale ale criminalităţii şi care 

constituiau cealaltă latură a politicii 

noastre penale [110]. 

Pe lângă aceasta, subliniem faptul 

că, în Codul penal în vigoare şi-au găsit 

reflectarea atât ideile şcolii clasice 

penale, cât şi ideile şcolii pozitiviste. 

Nu numai, în Codul penal în vigoare 

sunt exprimate şi ideile progresiste 

legate de executarea sancţiunilor 

penale, pe cât posibil, în mediu deschis, 

ca arestul la domiciliu, art. 218 C. pr. 

pen., ceea ce subliniază alinierea 

Codului penal român la marile curente 

ale ştiinţei dreptului penal european 

[111]. Cu privire la această problemă, 

ştiinţa penală [112] recunoaşte în 

genere legii penale o funcţie preventivă 

şi o funcţie represivă. În ce priveşte 

funcţia preventivă, aceasta se 

înfăţisează sub un dublu aspect: o 

funcţie de prevenţie generală şi o 

funcţie de prevenţie specială. Astfel, 

prevenţia specială se realizează 

nemijlocit ca efect al suportării 

pedepsei de către condamnat, 

reprezentând acea finalitate atribuită 

pedepsei ca mijloc de reeducare. 

The legal provision examined shows 

that the defense of the society takes 

place "against crimes", which means 

that the reaction made on the basis of 

criminal law is directed against the 

facts which this law provides as crimes 

and only against them. Therefore, both 

the reaction to offenses that did not 

constitute offenses, but administrative 

or disciplinary deviations, as well as 

the entire preventive action directed 

against the social causes of crime, 

which constitute the other side of our 

criminal policy, remain outside the 

criminal law [110]. 

In addition, we emphasize that the 

Criminal Code in force has reflected on 

both the ideas of the classical criminal 

school and the ideas of the positivist 

school. Not only the progressive ideas 

related to the execution of criminal 

sanctions, as far as possible in an open 

environment, such as arrest at home, 

art. 218 Cr. Code, which emphasizes 

the alignment of the Romanian 

Criminal Code with the great currents 

of European criminal law science 

[111]. On this issue, criminal science 

[112] generally recognizes criminal law 

as a preventive function and a 

repressive function. In terms of 

preventive function, it is presented in a 

double aspect: a general prevention 

function and a special prevention 

function. Thus, special prevention is 

directly achieved as a result of the 

punishment of condemnation, 

representing that finality attributed to 

punishment as a means of reeducation. 

This form of prevention is first carried 

out at the time of punishment by 

forcing the offender to understand the 

inevitable consequences to which the 

one who violates the criminal law is 

exposed.  

In addition, special prevention is 

being carried out in the process of 

executing the criminal sanction 
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Această formă de prevenţiune se 

realizează mai întâi în momentul 

aplicării pedepsei, obligându-l pe 

infractor să înţeleagă consecinţele 

inevitabile la care se expune acela care 

încalcă legea penală.  

În continuare, prevenţia specială se 

realizează în procesul executării 

sancţiunii penale care, urmare a 

suferinţelor legate, inevitabil, de 

executarea pedepsei, doctrina modernă 

respinge ideea că pedeapsa ar trebui să 

fie executată în condiţii cât mai severe, 

chiar cu cruzime, pentru a avea o 

eficienţă maximă preventivă. Pe o 

asemenea linie de gândire s-ar putea 

ajunge la suferinţe fizice şi psihice 

adăugate suplimentar celor inerente 

pedepsei, ceea ce legea interzice. Spre 

deosebire de prevenţia specială, 

remarcăm că, prevenţia generală se 

realizează în momentul edictării normei 

penale, deoarece destinatarii legii iau 

cunoştinţă de exigenţele societăţii în 

raport cu purtarea lor; un al doilea 

moment este acela al aplicării pedepsei 

unei persoane care a încălcat legea 

penală, aceasta evidenţiază pentru toţi 

cetăţenii că pedeapsa poate deveni o 

realitate dacă nu se conformează de 

bună voie prescripţiilor legii. În sfârşit, 

executarea pedepsei de către 

condamnat exercită şi ea o influenţă 

preventivă generală. De regulă, această 

acţiune preventivă nu se exercită nici 

asupra persoanelor care, prin structura 

şi conştiinţa lor, nu concep să nu 

respecte legea (aceste persoane n-au 

nevoie de alte îndemnuri să se 

comporte corespunzător), nici asupra 

celor care sunt hotărâţi să încalce legea 

pentru a duce o viaţă uşoară şi de 

plăceri. Influenţa preventivă generală 

se exercită asupra persoanelor care se 

află între cele două categorii, adică 

asupra acelor şovăielnici, care se simt 

tentaţi să încalce legea, dar care sunt 

temători şi de consecinţele pe care o 

following the inevitable suffering of the 

punishment, the modern doctrine 

rejects the idea that the punishment 

should be executed under the most 

severe conditions, even cruelly, in 

order to have maximum preventive 

effectiveness. Such a line of thought 

could lead to physical and 

psychological suffering added to those 

inherent in punishment what the law 

forbids. Unlike special prevention, we 

note that general prevention is being 

done at the time when the criminal law 

is being enacted because the addressees 

of the law are aware of the 

requirements of society in relation to 

their behavior; a second time is the 

application of the punishment of a 

person who has violated the criminal 

law, it highlights for all citizens that 

punishment can become a reality if it 

does not voluntarily comply with the 

prescriptions of the law. Finally, the 

execution of the sentencing sentence 

also exerts a general preventive 

influence. As a rule, this preventive 

action does not even apply to 

individuals who by their structure and 

conscience do not intend to abide by 

the law (these people do not need any 

other excuses to behave properly) or to 

those who are determined to violate the 

law in order to leads an easy life and 

pleasure. General preventive influence 

is exerted on those who are in the two 

categories, ie, those who are tempted to 

violate the law, but who are afraid of 

the consequences that such conduct 

might attract. Moreover, we show that 

general preventive action is real and 

effective when criminal law is applied 

with determination and promptness. 

Any failure of the authorities in this 

direction may result in a weakening of 

the effectiveness of this form of 

prevention [113]. And concludes the 

distinguished author "from the previous 

exposures it was possible to see that in 
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atare conduită le-ar putea atrage. Mai 

mult decât atât, arătăm că, acţiunea 

preventivă generală este reală şi 

eficientă, atunci când legea penală este 

aplicată cu hotărâre şi cu 

promptitudine. Orice carenţă a 

autorităţilor în această direcţie, poate 

avea drept urmare o slăbire a eficienţei 

acestei forme de prevenţie [113]. Și, 

concluzionează distinsa autoare „din 

expunerile precedente s-a putut vedea 

că, în fiecare orânduire socială, politica 

penală, legea penală şi pedeapsa, 

exprimând voinţa şi conştiinţa juridică 

a clasei dominante în acea orânduire, 

au drept scop apărarea împotriva 

infracţiunilor, a relaţiilor sociale 

esenţiale pentru existenţa respectivei 

societăţi, relaţii care asigură poziţia 

dominantă a clasei deţinătoare a puterii 

economice şi politice” [114]. 

7.2. Politica penală în România în 

perioada tranziției la comunism. Dar, 

în România ce s-a întâmplat de fapt 

între 1944 și 1964?  

După lovitura de stat din 23 August 

1944, regimul comunist a fost instaurat 

în România sub presiunea directă a 

forţelor sovietice de ocupaţie, 

împotriva voinţei poporului român, în 

conjunctura geopolitică apărută după 

terminarea celui de al doilea război 

mondial. Acest proces a parcurs, între 

anii 1945-1947, o perioadă de tranziţie 

tulbure, care s-a încheiat prin actul de 

abdicare forţată a regelui Mihai, la 30 

decembrie 1947, şi prin adoptarea noii 

Constituţii din aprilie 1948, care a 

anulat pluralismul politic, a consacrat 

acapararea completă a puterii de către 

forţele comuniste şi instaurarea 

regimului de „democraţie populară” 

[115]. 

Lovitura de stat de la 30 decembrie 

1947 (numită și cunoscută în 

istoriografia comunistă și ca: 

„Proclamarea Republicii Populare 

Române” sau „Ziua Republicii”), 

every social order, criminal policy, 

criminal law and punishment, 

expressing the will and legal 

conscience of the ruling class in that 

order, aim at defending against crimes, 

social relations essential to the 

existence of that society, relations that 

ensure the dominant position of the 

class holding the economic and 

political power” [114]. 

7.2. Criminal policy in Romania 

during the transition to communism. 

But what in Romania actually 

happened between 1944-1964?  

After the coup of August 23, 1944, 

the Communist regime was established 

in Romania under the direct pressure of 

the Soviet forces of occupation, against 

the will of the Romanian people, in the 

geopolitical situation after the end of 

the Second World War. This process 

has gone through a troubled transition 

period between 1945 and 1947, which 

ended with the forced abdication of 

King Michael on December 30, 1947, 

and the adoption of the new 

Constitution of April 1948, which 

overturned political pluralism, devoted 

to the complete seizure of power by the 

communist forces and the 

establishment of the regime of "popular 

democracy" [115]. 

The December 30, 1947 state coup 

(named in Communist historiography 

and the „Proclamation of the Romanian 

People's Republic” or „Republic Day”) 

represents the illegal forceful action 

that took place between December 30, 

1947 and January 3, 1948, when the 

Romanian Communists, supported by 

the Soviet military occupants, imposed 

on King Michael by blackmail and 

threatening the signing of an act of 

abdication, proclaimed the Romanian 

People's Republic (in violation of the 

constitution in force at that time) and 

forced the Royal Family to leave the 

country. The fundamental political 
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reprezintă acțiunea ilegală, de forță, 

petrecută în perioada 30 decembrie 

1947 - 3 ianuarie 1948, prin care 

comuniștii români, sprijiniți de 

ocupanții militari sovietici, au impus 

Regelui Mihai, prin șantaj și 

amenințare, semnarea unui act de 

abdicare, au proclamat Republica 

Populară Română (prin încălcarea 

Constituției în vigoare la acea dată) și 

au silit Familia Regală să părăsească 

țara. Schimbările politice fundamen-

tale, aduse de lovitura de stat, s-au 

petrecut fără aprobarea națiunii 

române, care nu a fost consultată 

printr-un referendum privind schim-

barea formei de guvernământ [116]. 

România comunistă, 1947-1989, este o 

denumire neoficială, folosită uneori cu 

referire la perioada comunistă din 

istoria României, în care țara a fost 

cunoscută cu denumirile oficiale de 

Republica Populară Română și, respec-

tiv, Republica Socialistă România. În 

această perioadă, Partidul Comunist 

Român (care s-a numit inițial Partidul 

Muncitoresc Român, între 1948 și 

1965) a fost, de facto, partidul politic 

unic care a dictat prin guvern viața 

publică în România [117]. 

După încheierea celui de-al Doilea 

Război Mondial, Uniunea Sovietică a 

făcut presiuni pentru includerea în 

guvernele postbelice a unor reprezen-

tanți ai Partidul Comunist din România, 

recent reintrat în legalitate (partidul 

fusese interzis în 1924, pe motivul 

acceptării tezei cominterniste „a 

dreptului popoarelor oprimate din 

România imperialistă la autodetermi-

nare până la despărțirea de stat”), în 

vreme ce liderii necomuniști erau 

eliminați în mod constant din viața 

politică cu toate că, din punct de vedere 

constituţional, anul 1944, prin Înaltul 

Decret Regal nr. 1265 [118], reprezenta 

un moment de renaştere constitu-

ţională. În acest sens, ordinea 

changes brought about by the coup 

d’état took place without the approval 

of the Romanian nation, which was not 

consulted by a referendum on the 

change of the form of government 

[116]. Communist Romania 1947-1989 

is an unofficial name, sometimes used 

with reference to the communist period 

in the history of Romania where the 

country was known with the official 

names of the Romanian People's 

Republic and the Socialist Republic of 

Romania, respectively. During this 

period, the Romanian Communist Party 

(which was called the Romanian 

Workers' Party between 1948-1965) 

was, de facto, the only political party 

that dictated by government the public 

life in Romania [117]. 

After the end of the Second World 

War, the Soviet Union pressed for the 

inclusion in the post-war governments 

of representatives of the Communist 

Party of Romania, recently 

reintroduced into law (the party was 

forbidden in 1924 on the grounds of 

accepting the Communist thesis "of the 

oppressed peoples' Imperial Romania to 

self-determination until the state 

separation"), while non-Communist 

leaders were constantly eliminated 

from political life, although from a 

constitutional point of view, 1944 

through the Royal Decree no. 1265 

[118] was a moment of constitutional 

rebirth. To this end, the constitutional 

order crystallized after September 5, 

1940, characterized by authoritarian 

rule, was removed, creating the 

prerequisites for restoring the legal 

framework established in 1866 and 

revising the fundamental act of 1923. 

The bloc of Democratic Parties 

mentioned here including the 

Communist Party decided to establish a 

democratic, , granting rights and 

fundamental freedoms to all citizens 

[119]. By Royal Decree no. 1626 / 
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constituţională cristalizată după 5 

septembrie 1940, caracterizată prin 

guvernare autoritară, era înlăturată, 

creând premisele reinstaurării cadrului 

legal consfinţit în 1866 şi revizuit puţin 

prin actul fundamental de la 1923. 

Blocul Partidelor Democratice, 

menţionăm aici inclusiv Partidul 

Comunist, au hotărât instaurarea unui 

regim democratic, constituţional, cu 

acordarea drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale tuturor cetăţenilor [119]. 

Prin Decretul Regal nr. 1626 / 

31.08.1944 a fost repusă în vigoare 

Constituţia din anul 1923, cu unele 

rezerve. Astfel, art. IV preciza că: „o 

lege specială va statornici condiţiunile 

în care magistraţii sunt inamovibili”. 

Art. III din actul normativ juridic 

menţionat prevedea: „un decret dat în 

urma hotărârii Consiliului de Miniştri 

va organiza Reprezentanţa Naţională. 

Până la organizarea Reprezentanţei 

Naţionale, puterea legislativă se 

exercită de către Rege, la propunerea 

Consiliului de Miniştri”. Decretul-Lege 

nr. 1849/11.10.1944 pentru modificarea 

Decretului Regal nr. 1626/31.08.1944 

[120], prevedea în articolul unic 

următoarele: „Legi speciale vor 

prevedea condiţiunile în care vor putea 

fi urmăriţi şi sancţionaţi toţi acei care, 

în orice calitate şi sub orice formă, au 

contribuit la dezastrul Ţării, în special 

în legătură cu războiul purtat împotriva 

Naţiunilor-Unite“. Restauraţia 

constituţională, determinată de 

Convenţia de armistiţiu între România 

şi puterile aliate, considerată o 

adevărată capitulaţie, nu un contract de 

liber armistiţiu [121], devenea 

instrumentul juridic prin care se 

reglementa limitarea suveranităţii. Mai 

mult decât atât, Convenţia de armistiţiu 

poate fi considerată un act cu valoare 

constituţională, ce impunea un nou 

statut internaţional al României pe care 

puterea sovietică îl octroiază [122] 

31.08.1944 the Constitution of 1923 

was reinstated with some reservations. 

Thus, art. IV specified that "a special 

law will establish the conditions in 

which magistrates are immutable." 

Article III of the legal normative act 

mentioned provided; "A decree issued 

following the decision of the Council of 

Ministers will organize the National 

Representation. Until the organization 

of the National Representation, the 

legislative power is exercised by the 

King, at the proposal of the Council of 

Ministers "Decree-Law no. 1849 / 

11.10.1944 for the amendment of the 

Royal Decree no. 1626 / 31.08.1944 

[120] provided in the unique article the 

following: "Special laws shall stipulate 

the conditions in which all those who in 

any capacity and in any form have 

contributed to the disaster of the 

country, especially in connection with 

the war against the nations, may be 

prosecuted and sanctioned -Use ". The 

constitutional restoration was, however, 

deceiving, determined by the Armistice 

Convention between Romania and the 

Allied Powers, considered a true 

capitulation, not a free armistice 

agreement [121], becoming the legal 

instrument by which the limitation of 

sovereignty was regulated. Moreover, 

the Armistice Convention may be 

considered a constitutional act 

requiring a new international status of 

Romania which the Soviet power 

dictates to the Romanian state [122], 

through which the freedoms granted to 

the citizens of the Kingdom are voided 

by legal substance. The Allied Control 

Commission established after the 

signing of the Convention aimed to 

interfere with Romania's internal order 

and implicitly to limit sovereignty. 

The constitutional practice after 

1944 had different rules from a 

democratic regime: a constitution 

modified by decree-law by an assembly 
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statului român, prin intermediul căruia 

libertăţile redate cetăţenilor Regatului 

sunt vidate de substanţă juridică. 

Comisia Aliată de Control, instituită 

după semnarea Convenţiei, avea ca 

scop imixtiunea în ordinea internă a 

României şi implicit limitarea 

suveranităţii. 

Practica constituţională după 1944 

avea reguli diferite de un regim 

democratic: Constituţie era modificată 

prin decret-lege, de către o adunare 

care nu beneficia de o abilitare ca 

putere constituantă derivată şi acţiunea 

unui Consiliu de Miniştri cu atribuţii de 

legiferare prin decrete-legi. Erau trasate 

astfel coordonatele unei practici 

constituţionale diferite de cadrul oferit 

de legea fundamentală din 1923, repusă 

în vigoare. Cererea adresată de către 

Rege, Guvernului, pentru a depune 

mandatul, şi refuzul acestuia de a 

demisiona, aduce un element de 

noutate în viaţa constituţională a 

statului a anului 1945-1946, concretizat 

prin greva Regală, care s-a materializat 

în refuzul Suveranului de a primi 

audienţe şi semna decrete. Istoria 

documentabilă a anului politic 1946 

dezvăluie o perioadă de degradare 

fundamentală a instituţiilor 

constituţionale şi a libertăţilor publice - 

prin elaborarea legilor electorale şi 

fraudarea scrutinului, urmate de 

deschiderea Adunării Deputaţilor prin 

mesaj Regal.  

Sunt validate astfel mutaţiile pe care 

guvernul Groza le impune la nivelul 

funcţionării puterilor în stat, mutaţii 

contrare cadrului constituţional de la 

1923 [123]. Mutaţii importante au 

intervenit în ceea ce priveşte structura 

bicamerală a Parlamentului. Prin 

Decretul Regal nr. 2218 din 13 iulie 

1946 [124], se suprima activitatea 

Senatului, iar organizarea 

Reprezentanţei Naţionale se rezuma 

doar la Adunarea Deputaţilor care 

that did not have a power as a derived 

constitutive power and the action of a 

Council of Ministers with legislative 

attributions. Thus, the coordinates of a 

constitutional practice different from 

the framework provided by the 

fundamental law of 1923, put back into 

effect, were drawn. The request by the 

government to the government to 

submit his mandate and his refusal to 

resign brings a novelty in the 

constitutional state life of 1945-1946, 

materialized in the royal strike that 

materialized in the sovereign's refusal 

to receive audiences and sign decrees. 

The documentary history of the 1946 

political year reveals a period of 

fundamental degradation of 

constitutional institutions and public 

freedoms - through the elaboration of 

electoral laws and defrauding of 

elections, followed by the opening of 

the Assembly of Deputies by Royal 

message. 

The mutations that the Groza 

government imposes on the level of the 

functioning of the state powers, 

mutations contrary to the constitutional 

framework of 1923, are validated 

[123]. Important mutations intervened 

regarding the bicameral structure of the 

Parliament. By Royal Decree 2218 of 

July 13, 1946 [124], the Senate's 

activity was suppressed, and the 

organization of the National 

Representation was limited to the 

Assembly of Deputies who legitimized, 

by false delegation, the authority of the 

single party, while the extension of 

political rights by the recognition of the 

right to vote was doubled the 

annulment of their actual relevance. 

Taking over the provisions of the Royal 

Decree no. 2218 regarding the exercise 

of the legislative power, the new 

Electoral Law no. 560 / 1946 [125], 

maintained some provisions from the 

interwar period. He maintained the 
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legitima, prin falsă delegare, autoritatea 

partidului unic, în timp ce extinderea 

drepturilor politice, prin recunoaşterea 

dreptului la vot feminin, era dublată de 

anularea relevanţei lor efective. 

Preluând dispoziţiile Decretului Regal 

nr. 2218 în ceea ce priveşte modul de 

exercitare a puterii legislative, noua 

Lege electorală nr. 560/1946 [125], a 

menţinut unele prevederi din perioada 

interbelică. A menţinut principiul 

universalităţii votului și l-a extins în 

privinţa femeilor, militarilor şi corpului 

judecătoresc, dar l-a restrâns în privinţa 

categoriei nedemnilor. Erau consideraţi 

nedemni, potrivit art. 7, persoanele 

condamnate ca fiind vinovate pentru 

dezastrul ţării, precum şi persoanele 

care deţinuseră în perioada 1940-1944 

funcţii de demnitate publică, obiectivul 

acestei reglementări fiind acela de a 

elimina din viaţa politică, 

pluripartidismul şi implicit partidele 

istorice. Exista, însă, o derogare în 

privinţa persoanelor condamnate pentru 

infracţiuni politice ori aflate în lagăre 

pentru acţiuni cu caracter democratic, 

cărora legiuitorul le conferea dreptul de 

a alege și de a fi ales, măsură ce îi 

favoriza pe foştii comunişti ilegalişti. 

În privinţa vârstei, ca şi criteriu al 

eligibilităţii, legiuitorul a prevăzut 

vârsta de 25 de ani cu două limitări - în 

afara celor mai sus menţionate - 

militarii activi şi judecătorii. Aceste 

limitări ale dreptului de a fi ales se 

explică prin faptul că, în acea perioadă, 

magistraţii erau angrenaţi în 

coordonarea procesului electoral, iar 

armata nu fusese încă reorganizată 

[126]. 

Mai mult, utilizând instrumentul 

preferat al ocupantului, care înlocuia 

forța dreptului cu dreptul forței, prin 

punerea dreptului în slujba puterii, prin 

Legea nr. 363/30 decembrie 1947 

[127], Adunarea Deputaților declara, în 

primul rând, că ia act de abdicarea 

principle of the universality of the vote 

- extended it to women, the military, 

and the judiciary - but narrowed him 

down to the category of the unworthy. 

They were considered unworthy, 

according to art. 7, the persons 

condemned as guilty for the disaster of 

the country, as well as the persons who 

held public dignity in the period 1940-

1944, the purpose of this regulation 

was to eliminate from political life, 

pluripartidism and implicitly historical 

parties. There is, however, a derogation 

in respect of persons convicted of 

political offenses or in camps for 

democratic actions, to which the 

legislator conferred the right to vote 

and to be elected, a measure that 

favored the former illegal communists. 

With regard to age as a criterion of 

eligibility, the legislator set the age of 

25 years with two limitations - apart 

from the above mentioned - active 

soldiers and judges. These limitations 

of the right to be elected are explained 

by the fact that at that time: the 

magistrates were involved in the 

coordination of the electoral process 

and the army had not yet been 

reorganized [126]. 

Moreover, using the occupant's 

preferred instrument, which replaced 

the force of law with the right of force 

by imposing the right to the promise of 

power, through Law no. 363 of 

December 30, 1947 [127], the 

Assembly of Deputies declared, first of 

all, that it took note of the abdication of 

King Michael I for him and his 

descendants. Then the law abrogated 

the Constitution of 1866 with the 

amendments of March 29, 1923, those 

of September 1, 1944 and the 

following. Abrogated, implicitly, all 

normative acts that brought 

amendments to the Constitution, such 

as Law no. 560 on the elections for the 

Assembly of Deputies and the Law on 
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regelui Mihai I, pentru el și urmașii săi. 

Apoi, legea abroga Constituția din 

1866 cu modificările din 29 martie 

1923, cele din 1 septembrie 1944 și 

următoarele. Abroga, implicit, toate 

actele normative care aduceau 

modificări Constituției, precum Legea 

nr. 560 privitor la alegerile pentru 

Adunarea Deputaților, și Legea de 

organizare a Reprezentanței Naționale 

din 15 iulie 1946, ambele promulgate 

„la pachet” prin Decrete Regale [128] 

și denunțate de opoziție ca având un 

profund caracter neconstituțional în 

raport cu Constituția din 1923, care 

prevedea bicameralitatea Parlamentului 

României, întrucât desființau Senatul, 

iar Suveranul era privat de dreptul 

constituțional de a desființa 

Parlamentul, Adunării Deputaților 

coferindu-i-se puterea exclusivă de a se 

autodizolva. Deja, prin acordul de la 

Moscova, Regelui i se restrânseseră 

atribuțiile regaliene ale instituției, 

inclusiv i se răpise dreptul de a demite 

guvernul [129]. România devenea 

Republică. Art. 4 al Legii nr. 363/30 

decembrie 1947, prevedea că „puterea 

legislativă va fi exercitată de Adunarea 

Deputaților până la dizolvarea ei și 

până la constituirea unei adunări 

legislative constituante, care se va face 

la data ce se va fixa de Adunarea 

Deputaților”. Puterea executivă urma a 

fi exercitată de un Prezidium, format 

din 5 membri aleși, cu majoritate, de 

Adunarea Deputaților, dintre 

personalitățile vieții publice, științifice 

și culturale ale Republicii Populare 

România (RPR) care, în aceeași zi, a 

numit un nou Consiliu de Miniștri” 

(art. 6). Instituția Prezidiului RPR nu a 

ținut mult, ea a dispărut la 25 februarie 

1948, când, prin Legea nr. 32 [130], 

odată cu dizolvarea Adunării 

Deputaților, s-a prevăzut că, până la 

constituirea Marii Adunări Naționale 

(MAN), puterea legislativă va fi 

the Organization of the National 

Representation of July 15, 1946, both 

promulgated "by package" by Royal 

Decrees [128] and denounced by the 

opposition as profoundly 

unconstitutional in relation to the 1923 

Constitution which provided for the 

bicameral of the Romanian Parliament, 

as they abolished the Senate, and the 

sovereign was deprived of the 

constitutional right to abolish the 

Parliament, the Assembly of Deputies 

conferring on him the exclusive power 

of self-dissolution. Already, through 

the Moscow accord, the king had 

restricted his royal powers to the 

institution, including his right to 

dismiss the government [129]. Romania 

became Republic. Article 4 of Law no. 

363/30 December 1947 provided that 

"the Legislative Power shall be 

exercised by the Assembly of Deputies 

until its dissolution and the constitution 

of a constitutive legislative assembly, 

which shall be made at the date fixed 

by the Assembly of Deputies". The 

executive power was to be exercised by 

a presidium consisting of 5 elected 

moms, mostly by the Assembly of 

Deputies, of the personalities of the 

public, scientific and cultural life of the 

People's Republic of Romania (RPR), 

who on the same day appointed a new 

Council of Ministers "(Article 6). The 

RPR Presidium did not hold much, it 

disappeared on February 25, 1948, 

when, through Law no. 32 [130], with 

the dissolution of the Assembly of 

Deputies, until the establishment of the 

Grand National Assembly (MAN), the 

legislative power will be exercised by 

the Government, its legislative acts 

being ratified by MAN. Although the 

law no longer says anything about the 

Presidium, it will be re-established. 

The statute of justice ceases to be an 

integrative one in the paradigm of 

constitutionalism in 1866 and reiterated 
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exercitată de Guvern, actele legislative 

ale acestuia urmând a fi ratificate de 

MAN. Deși, legea nu mai pomenea 

nimic de Prezidiu, el va fi reînființat 

ulterior. 

Statutul justiţiei încetează a mai fi 

unul integrabil în paradigma 

constituţionalismului de la 1866 şi 

reiterat în 1923, suspendarea 

inamovibilităţii magistraţilor a devenit 

o uzanţă creată în scopul alterării unui 

mecanism a cărui funcţionare era 

menită să garanteze setul de libertăţi 

individuale şi să acţioneze ca o barieră 

împotriva hegemoniei executivului. 

Instituţionalizarea ,,tribunalelor 

poporului“ era consecinţa unei practici 

legislative şi ideologice străine şi 

necunoscute în dreptul intern. Existentă 

şi aplicată în spaţiul sovietic, soluţia 

judecătorului popular are o calitate de a 

oferi o modalitate de instituţionalizare 

a prezenţei factorului ,,popular“ în 

cadrul unui sistem care prezenta un 

monopol ,,burghez“ în materia 

recrutării. Instaurarea guvernului de la 

6 martie, procomunist în esenţa sa, a 

situat România pe o traiectorie 

nedorită, impusă din exterior, 

consecinţă a înţelegerilor prealabile şi a 

politicii de concesii şi dominaţie 

caracteristice lumii postbelice. Aceasta 

a echivalat nu numai cu eliminarea din 

viaţa politică a pluripartidismului şi a 

democraţiei parlamentare, ci şi cu 

dezlănţuirea unei cumplite terori asupra 

elitei politice de dinainte; paralel cu 

desfiinţarea PNŢ, PNL, PSDR etc., se 

petrecea exterminarea în închisorile 

comuniste nu numai a figurilor lor 

marcante, ci şi a militanţilor, a 

aderenţilor şi chiar uneori a 

simpatizanţilor lor. Statul-partid 

comunist care se formase, controla şi 

domina întregul spaţiu societal, 

desfiinţând societatea civilă; disidenţa - 

în sensul originar al termenului, de 

opinie minoritară - era sever 

in 1923, the suspension of the 

magistrates' inability to become a habit 

used to alter a mechanism whose 

functioning was intended to guarantee 

the set of individual freedoms and to 

act as a barrier against hegemony of the 

executive. The institutionalization of 

"people's courts" was the consequence 

of a foreign and unknown legislative 

and ideological practice in domestic 

law. Existing and applied in Soviet 

space, the solution of the popular judge 

has the capacity to provide a way of 

institutionalizing the presence of the 

"popular" factor within a system that 

has a "bourgeois" monopoly on 

recruitment. The reinforcement of the 

government on March 6, pro-

communist in its essence, placed 

Romania on an unwanted path, 

imposed from the outside, as a 

consequence of the prior 

understandings and concessions policy 

and domination characteristic of the 

post-war world. This echoed not only 

with the elimination of multiparty and 

parliamentary democracy in the 

political life, but also with the 

unleashing of a terrible terror over the 

political elite in the past; in parallel 

with the abolition of the PNT, PNL, 

PSDR, etc., the extermination in the 

communist prisons took place not only 

of their outstanding figures, but also of 

the militants, the adherents and 

sometimes their sympathizers. The 

Communist Party that had formed had 

controlled and dominated the entire 

social space, dismantling civil society; 

dissent - in the original sense of the 

term, minority opinion - was severely 

sanctioned, so that public "debate" was 

a triumphal ritual incontinence [131]. 

Under these circumstances, it is no 

wonder that and how the PCR "won" 

the election each time with over 99% of 

the votes. The act from December 30, 

1947, represents the end of the 

http://juridica.ugb.ro/


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 8. Issue 2/2019 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Valentin-Stelian BĂDESCU, Liviu DONE 

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

304 
 

sancţionată, astfel că „dezbaterea“ 

publică era un incontinent ritual 

triumfalist [131]. În aceste condiţii, nu 

mai este deloc de mirare, de ce şi cum, 

PCR „câştiga“ alegerile de fiecare dată 

cu peste 99% din sufragii. Actul de la 

30 decembrie 1947, reprezintă sfârşitul 

formei de guvernământ monarhice şi 

începutul Republicii, formă de 

guvernământ pe care România o 

reglementează constituţional şi astăzi. 

Perioada constituţională ce va urma, şi 

pe care noile constituţii comuniste sunt 

chemate să o legitimeze, îşi are 

caracteristicile proprii: proprietatea 

particulară devine proprietatea 

socialistă a oamenilor muncii de la 

oraşe şi state, iar pluripartidismul, 

premisă fundamentală a democraţiei, 

va fi înlocuit treptat cu partidul unic, 

singurul ce va coordona, sub o aparenţă 

legitimă, întreaga activitate a statului, 

precum şi destinele oamenilor. 

Așadar, în 1948 comuniştii 

preluaseră întreaga putere politică în 

România. Are loc lichidarea totală a 

clasei conducătoare, a tuturor elitelor şi 

a multor altor români, din poporul de 

rând. Din 1948 până în 1964, în 

România au fost întemniţaţi peste două 

milioane de români, şi peste două sute 

de mii au fost lichidaţi în puşcării şi 

lagăre. Considerăm că poporului român 

trebuie să i se ofere din partea 

organismelor internaţionale evreieşti şi 

din partea statului Israel, pentru 

Holocaustul săvârşit de evreii 

comunişti împotriva românilor, o sumă 

cu multe zerouri, în dolari sau euro.  

În timpul regimului comunist din 

România, în mod special în perioada 

stalinismului din perioada lui Gheorghe 

Gheorghiu-Dej (1948-1965), noul 

regim instaurat sub influenţa şi pornind 

de la directivele Moscovei, a căutat să 

redefinească caracteristicile societăţii, 

în vederea impunerii unui nou model 

de putere politică, economică şi 

monarchical ruling form and the 

beginning of the republic, a form of 

government that Romania regulates 

constitutionally today. The 

constitutional period to come and 

which the new communist constitutions 

are called upon to legitimize has its 

own characteristics: private property 

becomes the socialist property of the 

working people from cities and states, 

and pluripartidism, the fundamental 

premise of democracy, will gradually 

be replaced by the single party, the only 

one to coordinate under a legitimate 

appearance, the whole activity of the 

state as well as the destinies of the 

people. 

So, in 1948 the Communists took 

over the entire political power in 

Romania. There is the total liquidation 

of the ruling class, of all elites and 

many other Romanians, of the common 

people. From 1948 to 1964, over two 

million Romanians were imprisoned in 

Romania, and over two hundred 

thousand were liquidated in brigades 

and camps. We believe that the 

Romanian people must be offered by 

the Jewish international bodies and the 

state of Israel for the Holocaust 

committed by the Communist Jews 

against the Romanians, a sum with 

many zeros in dollars or euros.  

During the communist regime in 

Romania, especially during the period 

of Gheorghe Gheorghiu-Dej's (1948-

1965) Stalinism, the new regime under 

the influence and starting from the 

directives of Moscow sought to 

redefine the characteristics of society in 

order to impose a new model political, 

economic and social power, but also to 

effectively control the population.  

Having suffered from an acute crisis 

of legitimacy, a fact that was apparent 

for the entire communist era, the PCR / 

PMR sought to find and implement 

policies to ensure the elimination of 
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socială, dar şi cu scopul de a controla 

eficient populaţia.  

Suferind de o acută criză de 

legitimitate, fapt evident pentru 

întreaga perioadă comunistă, 

PCR/PMR a căutat să găsească şi să 

implementeze politici prin care să-şi 

asigure eliminarea oricărei forme de 

opoziţie politică. Pentru cazul 

represiunii, care a îmbrăcat numeroase 

forme şi manifestări, şi care a evoluat 

în funcţie de contextul extern, dar şi 

intern, legislaţia a reprezentat, în 

primul rând, un instrument politic prin 

care categorii întregi de persoane, de 

foarte multe ori în mod arbitrar, erau 

definite ca adversari ai regimului şi 

supuşi detenţiei politice.  

Dacă la nivel declarativ, regimul de 

„democraţie şi legalitate populară” se 

(auto)definea ca un regim care atinge 

noi culmi în respectarea drepturilor şi 

libertăţilor fundamnetale ale omului, 

practica demonstrează faptul că noul 

regim instituit, prin instituţiile sale de 

forţă (Securitate şi Miliţie) a utilizat 

politica și legislaţia penală ca 

justificare a numeroase abuzuri [132]. 

Pentru a da o formă legală acestei 

atrocități, după eliminarea ultimului 

obstacol - lichidarea monarhiei și 

proclamarea Republicii Populare 

Române - a fost fabricat și adoptat un 

nou Cod penal. Legea penală în statul 

socialist „exprimă voința clasei 

dominante în societate; ea este o armă 

ascuțită de apărare a intereselor acestei 

clase; ea consacră acea politică penală 

care este în interesul clasei dominante” 

[133]. Vom analiza dreptul penal ca 

instrument represiv într-o secțiune 

distinctă a studiului de față. 

7.3. Politica penală în România 

comunistă. Comunismul, ca sistem 

politic, s-a bazat pe principiul luptei de 

clasă, principiu politic conform căruia 

„cine nu-i cu noi este împotriva 

noastră” și, deci, trebuie lichidat. În 

any form of political opposition. In the 

case of the repression, which has 

embraced many forms and 

manifestations, and which evolved 

according to the external and internal 

context, the legislation represented, 

first of all, a political instrument 

through which whole categories of 

people, very often in a way arbitrarily, 

were defined as opponents of the 

regime and subjected to political 

detention.  

If at the declarative level, the regime 

of "democracy and popular legality" 

(self) defines itself as a regime that 

reaches new heights in respecting 

human rights and fundamental 

freedoms, practice demonstrates that 

the regime, through its institutions of 

force (Security and Militia) has used 

criminal law to justify numerous abuses 

[132]. In order to give a legal form to 

these atrocities, after the elimination of 

the last obstacle - the liquidation of the 

monarchy and the proclamation of the 

People's Republic of Romania - a new 

Criminal Code was developed and 

adopted. Criminal Law in the Socialist 

State "expresses the will of the 

dominant class in society; it is a sharp 

weapon to defend the interests of this 

class; she devotes that criminal policy 

that is in the interest of the dominant 

class” [133]. We will analyze criminal 

law as a repressive instrument in a 

distinct section of this study. 

7.3. Criminal policy in communist 

Romania. Communism as a political 

system was based on the principle of 

class struggle, a political principle 

according to which "who is not with us 

is against us" and must therefore be 

liquidated. In Romania, communism 

was an isolated phenomenon, without 

access to the masses, being embraced 

mainly by a part of the national 

minorities. That is why he could not be 

imposed and was not accepted by the 
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România comunismul a fost un 

fenomen izolat, fără priză la mase, fiind 

îmbrățișat mai ales de o parte a 

minorităților naționale. De aceea, el nu 

s-a putut impune și n-a fost acceptat de 

marea masă a românilor, după 

importarea lui din Uniunea Sovietică. 

Pentru a se impune și a supraviețui 

pretutindeni unde a fost exportat, 

comunismul s-a folosit de crimă, 

violență și teroare. Convenția de 

Armistițiu semnată de România la 

Moscova, pe 12 septembrie 1944, a fost 

folosită de Armata Roșie și consilierii 

sovietici, drept bază juridică pentru un 

supraguvern sovietic, care, sub 

pretextul defascizării țării, a impus o 

serie de legi, „iar atunci când nu 

reușea, organiza mișcări ale așa-

numitelor Formațiuni de Luptă 

Patriotică”, menite să destabilizeze 

țara, să impună miniștri și prefecți 

comuniști români ori alogeni, veniți 

odată cu trupele de ocupație. Pe această 

cale au fost impuse o serie de legi, 

decrete și alte măsuri antidemocratice, 

cum ar fi cele de epurare a armatei, 

jandarmeriei, administrației de stat, a 

justiției, a corpului avocaților, a 

deportării în Uniunea Sovietică a 

inginerilor și maiștrilor germani din 

România, armeni și chiar români, 

basarabeni, pentru reconstrucția 

U.R.S.S. În perioada 23 august 1944 - 

decembrie 1989 au fost condamnați, 

torturați, omorâți, schingiuiți ori 

internați în lagăre, închisori și colonii 

de muncă, mii, sute de mii de cetățeni 

români, pentru simplul motiv că erau 

anticomuniști activi ori pasivi. 

Cutremurător este faptul că toate aceste 

atrocități su fost comise de către noul 

stat, cu ajutorul noului drept, de 

sorginte comunistă. Instrumentul 

principal al represiunii comuniste a fost 

politica penală și dreptul penal, ca 

expresie a noului „stat de drept 

comunist” [134]. 

great mass of Romanians after his 

import from the Soviet Union. In order 

to enforce and survive wherever it was 

exported, Communism used murder, 

violence and terror. The Armistice 

Convention signed by Romania in 

Moscow on September 12, 1944, was 

used by the Red Army and Soviet 

advisers as a legal basis for a Soviet 

supra-government, which, under the 

pretext of defaulting the country, 

imposed a series of laws, "and when 

not managed to organize movements of 

the so-called Patriotic Fighting 

Formations ", meant to destabilize the 

country, to impose Romanian 

Communist ministers and prefects, or 

allogenic who came along with the 

occupation troops. In this way a series 

of laws, decrees and other 

antidemocratic measures were imposed, 

such as the cleaning of the army, the 

gendarmerie, the state administration, 

the judiciary, the body of lawyers, the 

deportation of German engineers and 

foremen from the Soviet Union 

Romania, Armenians and even 

Romanians, Basarabians, for the 

reconstruction of the USSR Between 

23 August 1944 and December 1989, 

they were convicted, tortured, 

murdered, tortured or interned in 

camps, prisons, labor colonies, 

thousands, hundreds of thousands of 

Romanian citizens for the sole reason 

that they were active or passive 

anticommunists. It is shocking that all 

these atrocities were committed by the 

new state with the help of the new right 

of Communist origin. The main 

instrument of communist repression 

was criminal law as an expression of 

the new "state of communist law" 

[134]. 

Thus, in paragraph 1 of the "General 

Provisions" of the amended Penal Code 
[135], the principle of non-retroactive 

application of criminal provisions was 
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Astfel, la alineatul 1 al articolului 1 

din „Dispoziţiile generale” ale Codului 

Penal modificat [135], era prevăzut 

principiul neaplicării retroactive a 

prevederilor penale: „Nimeni nu va 

putea fi pedepsit pentru o faptă care, în 

timpul când a fost săvârşită, nu era 

prevăzută de lege şi nici condamnat la 

alte pedepse sau supus la alte măsuri de 

siguranţă”. Aplicarea retroactivă era 

dispusă în Codul Penal numai în cazul 

unor măsuri de siguranţă sau putea 

însoţi sau înlocui pedepsele penale. 

Articolul 4 prevedea că „Legile care 

prevăd măsuri de siguranţă se aplică şi 

infracţiunilor comise anterior punerii 

lor în vigoare”. Această prevedere a 

permis emiterea decretelor, hotărârilor 

şi ordinelor secrete ale Ministerului 

Afacerilor Interne, pe baza cărora s-au 

declanşat deportările, s-au înfiinţat 

coloniile de muncă sau a fost stabilit 

domiciliul obligatoriu pentru anumite 

categorii de cetăţeni. Prin Decretul nr. 

187 din 30 aprilie 1949 era modificat 

conţinutul articolul 1, precizându-se 

doar că: „Legea penală are drept scop 

apărarea RPR şi a ordinii sale de drept 

împotriva faptelor periculoase pentru 

societate, prin aplicarea măsurilor de 

apărare socială faţă de persoanele care 

săvârşesc asemenea fapte” [136]. 

Instrumentul principal utilizat de 

autorităţile comuniste ca justificare a 

actelor de represiune a fost articolul 

209 din Codul Penal. Aceast articol 

incrimina „uneltirea contra ordinii 

sociale”. Modificările operate între 

1953 şi 1957 au transformat acest 

articol într-o adevărată unealtă aflată la 

îndemână Securităţii. Articolului 209 îi 

erau adăugate prevederi noi prin 

Decretul nr. 202 din 14 mai 1953, 

incluse în Secţiunea 1 bis, care 

condamna „subminarea economiei 

naţionale şi sabotajul contrarevolu-

ţionar”. Prin articolul 2091, aceste 

infracţiuni erau pedepsite cu muncă 

provided for: "No one shall be 

punished for an act which, at the time 

of the offense, was not provided for law 

or condemned to other penalties or 

subjected to other security measures". 

Retrospective enforcement was only 

laid down in the Penal Code in the case 

of security measures or could 

accompany or replace criminal 

penalties. Article 4 provided that "Laws 

providing for security measures also 

apply to offenses committed prior to 

their enforcement". This provision 

allowed the issuing of the decrees, 

decrees and secret orders of the 

Ministry of Internal Affairs, on the 

basis of which the deportations started, 

the work settlements were established 

or the compulsory domicile for certain 

categories of citizens was established. 

By Decree no. 187 of April 30, 1949, 

the content of Article 1 was modified, 

but it was stated only that: "The 

criminal law has the purpose to defend 

the RPR and its order of law against 

dangerous facts for society by applying 

social protection measures to persons 

committing such deeds" [136]. 

The main instrument used by the 

communist authorities to justify acts of 

repression was Article 209 of the 

Criminal Code. This article criticizes 

"social conspiracy." The changes that 

took place between 1953 and 1957 

transformed this article into a true tool 

within reach of the Securitate. Article 

209 was added to it by Decree no. 202 

of May 14, 1953, included in Section 

1a, which condemns the "undermining 

of the national economy and the 

counterrevolutionary sabotage". By 

Article 2091, these offenses were 

punishable by hard labor between 5 and 

25 years and the total or partial 

confiscation of wealth. If the 

punishment was considered serious, the 

capital punishment could be applied. In 

1957, Article 209 underwent further 
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silnică între 5 şi 25 de ani şi 

confiscarea totală sau parţială a averii. 

Dacă fapta era considerată gravă, se 

putea aplica pedeapsa capitală. În 1957 

articolul 209 a suferit noi modificări. În 

prima variantă a acestuia, uneltirea era 

considerată delict. Pedeapsa era 

închisoarea corecţională de la 6 luni la 

3 ani şi interdicţia corecţională de la 1 

an la 3 ani, pentru delictul de 

„constituire de asociaţii secrete pentru 

răsturnarea violentă a ordinii de stat sau 

stabilirea de legături cu persoane din 

străinătate în scopul uneltirii”, 

pedeapsa era închisoarea corecţională 

de la 3 la 7 ani şi interdicţia 

corecţională de la 3 la 5 ani. Prin 

Decretul nr. 469 din 1958 uneltirea 

devenea infracţiune. Astfel, pedeapsa 

era mărită la muncă silnică de la 15 la 

25 de ani şi degradarea civică de la 5 la 

10 ani, pentru infracţiunea de „iniţiere 

sau participare la organizaţii ce 

urmăreau schimbarea ordinii sociale 

existente în stat”. Propaganda în 

favoarea unei asemenea organizaţii sau 

sprijinirea ei erau pedepsite cu 

închisoarea corecţională de la 3 la 10 

ani. 

Infracţiunile economice erau 

sancţionate conform prevederilor 

articolul 268 Cod Penal, căruia, în 

1958, i s-au adus o serie de modificări. 

Pentru infracţiunile minore, cum ar fi 

„producţie de proastă calitate sau fără 

respectarea normelor”, „lipsa de grijă 

gospodărească”, „degradarea din 

nesocotinţă a tractoarelor”, erau 

prevăzute pedepse cu închisoarea de 

până la 5 ani, amenzi şi confiscarea 

bunurilor. Aceleaşi pedepse erau 

aplicate şi celor care se opunea 

colectivizării. Pentru condamnarea 

aderenţilor mişcărilor de rezistenţă 

armată, articolele 207-218 din Codul 

Penal au suferit modificări în sensul 

înăspririi pedepselor prin Decretul nr. 

318 din 1958 şi Decretul nr. 1 din 

changes. In the first version of it, 

shaming was considered an offense. 

The punishment was correctional 

imprisonment from 6 months to 3 years 

and the correctional interdiction from 1 

year to 3 years for the offense of 

"establishing secret associations for the 

violent overthrow of the state order or 

the establishment of links with persons 

from abroad for the purpose of 

deception" the punishment was 

correctional prison from 3 to 7 years 

and the correctional interdiction from 3 

to 5 years. By Decree no. 469 of 1958 

was a crime. Thus, the punishment was 

increased to hard labor from 15 to 25 

years and civic degradation from 5 to 

10 years for the offense of "initiation or 

participation in organizations aiming to 

change the social order existing in the 

state". Propaganda in favor of such an 

organization or its support was 

punished with the correctional prison 

from 3 to 10 years. 

Economic crimes were sanctioned in 

accordance with the provisions of 

Article 268 of the Penal Code, which, 

in 1958, had been amended a number 

of times. For minor offenses such as 

"poor quality or non-compliance," 

"lack of care," "degradation of 

tractors", imprisonment of up to 5 

years, fines and confiscation of goods 

were provided. The same punishments 

were applied to those who opposed to 

collectivization. In order to condemn 

the adherents of armed resistance 

movements, Articles 207-218 of the 

Penal Code have undergone changes in 

the sense of tightening punishments by 

Decree no. 318 of 1958 and Decree no. 

1 of 1959. By applying Decree no. 318, 

the "violent acts", which were 

criminalized by Article 207 of the 

Penal Code, became "acts of terror" and 

the initial punishment, which was 

between 5 and 10 years imprisonment 

and 3 to 12 year old civilian 
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1959. Prin aplicarea Decretului nr. 318, 

„actele violente”, care erau incriminate 

de articolul 207 Cod Penal, deveneau 

„acte de teroare”, iar pedeapsa iniţială, 

care era închisoarea de la 5 la 10 ani şi 

degradarea civică între 3 şi 12 ani, 

devenea pedeapsă cu moartea şi 

confiscarea averii. Decretul nr. 1 

aducea o nouă modificare articolul 207 

Cod Penal, stipulând că:„Tentativa de 

săvârşire a actelor de teroare se 

pedepseşte asemenea faptei 

consumate”. Campania împotriva elitei 

intelectuale, declanşată în 1958, a 

determinat noi modificări asupra 

legislaţiei penale. Prin Decretul nr. 318 

pentru „infracţiunile de crimă de 

trădare de patrie, colaborare cu 

duşmanul pe timp de pace sau de 

război, divulgarea de secrete privind 

capacitatea de apărare a ţării”, 

specificate în articolele 184-188 Cod 

Penal, pedeapsa era majorată la 

pedeapsa cu moartea. O altă majorare 

la pedeapsa cu moartea era operată 

asupra articolul 194 indice 2, care 

incrimina „transmiterea de secrete 

statelor străine, organizaţiilor 

contrarevoluţionare sau persoanelor 

particulare, când acestea sunt în 

serviciul unor puteri străine” [137]. 

Regimul încuraja colaboraţioniştii. 

Astfel, prin Decretul nr. 469 din 30 

septembrie 1957 se adăugă articolul 

228 Cod Penal o prevedere care invită 

la colaborarea cu organele de anchetă 

deoarece erau „scoase de sub urmărirea 

penală persoanele care au înştiinţat 

autorităţile competente sau care, chiar 

după ce culpabilii au fost descoperiţi şi 

s-a început urmărirea, au înlesnit 

arestarea acestora”. Articol 228 Cod 

Penal sancţiona omisiunea de denunţ 

cu închisoarea corecţională de la 1 la 2 

ani. Pedeapsa a fost mărită la 

închisoarea corecţională de la 3 la 10 

ani prin Decretul nr. 318 din 1958. 

 

degradation, became a death penalty 

confiscation of property. Decree no. 1 

brought a new amendment to Article 

207 of the Penal Code, stating that: 

"The attempt to commit acts of terror is 

punished as a deed." The campaign 

against the intellectual elite, launched 

in 1958, triggered new changes to 

criminal legislation. By Decree no. 318 

for "crimes of homicide, co-operation 

with the enemy in peacetime or war, 

disclosure of secrets concerning the 

country's defense capability" specified 

in articles 184-188 of the Penal Code, 

the punishment was increased to the 

death penalty. Another increase in the 

death penalty was based on Article 194, 

index 2, which criticized "the secrecy 

of foreign states, counter-revolutionary 

organizations, or private individuals 

when they are in the service of foreign 

powers" [137]. 

The regime encouraged 

collaborators. Thus, by Decree no. 469 

of 30 September 1957, Article 228 of 

the Penal Code adds a provision which 

calls for cooperation with the 

investigating bodies because "persons 

who have informed the competent 

authorities or who, even after the 

culprits have been discovered and the 

prosecution has begun, facilitated their 

arrest". Article 228 Penal Code 

sanctioned the omission to denounce 

the correctional prison from 1 to 2 

years. The sentence was increased to 

the correctional prison from 3 to 10 

years by Decree no. 318 of 1958. 

 

 8. The Soviet model: source and 

topic of Romanian Criminal Law 

 

Communism in Romania was 

imposed by the Communist Party of the 

Soviet Union (P.C.U.S.), the 

motivation for these actions of 

liquidation of the overlapping classes 

and of the property we find in the 

http://juridica.ugb.ro/


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 8. Issue 2/2019 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Valentin-Stelian BĂDESCU, Liviu DONE 

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

310 
 

 

  8. Modelul sovietic: sursă și 

temei al dreptului penal român  

 

Comunismul din România a fost 

impus de Partidul Comunist al 

Uniuunii Sovietice (P.C.U.S.), 

motivația acestor acțiuni de lichidare a 

claselor suprapuse și a proprietății o 

găsim în operele celui ce a fost 

ideologul comunismului - V. I. Lenin. 

„Dictatura proletariatului - spunea 

Lenin - nu înseamnă sfârșitul luptei de 

clasă, ci continuarea ei în forme noi. 

Dictatura proletariatului este lupta de 

clasă a proletariatului, care a învins și a 

luat în mâinile sale puterea politică, 

împotriva burgheziei învinse, dar care 

n-a fost nimicită, care nu a dispărut și 

nu a încetat să opună rezistență, care își 

întețește rezistența” [138]. Tot sistemul 

juridic comunist a fost construit și a 

funcționat pe principiul luptei de clasă 

după modelul stalinist. I. V. Stalin, în 

cuvântarea sa din 4 mai 1935 privind 

problema cadrelor, spunea: „Trebuie, 

înainte de toate, să învățăm să prețuim 

oamenii, să prețuim cadrele, să prețuim 

fiecare activist care poate fi de folos 

cauzei noastre comune” [139]. 

Mai mult, presa scrisă și 

audiovizuală, cuvântările organelor de 

partid și de stat, manualele din 

învățământ abundă în fraze de genul: 

„Numai în societatea socialistă capătă, 

pentru prima dată, o adevărată valoare 

și se bucură de o reală ocrotire acele 

relații sociale care privesc atributele 

inerente persoanei, acele drepturi 

absolute în sensul cărora fiecare om se 

află în raporturi cu toți ceilalți membri 

ai societății, opunând tuturora dreptul 

său de a se bucura de viață, de sănătate, 

de libertate personală și de demnitate 

personală - fiecare membru al societății 

având obligația de a se abține de la 

orice act prin care ar încălca acel 

raport, prin atingerea obiectului 

works of the communist ideologist - 

V.I. Lenin. „The dictatorship of the 

proletariat - said Lenin - does not mean 

the end of the class struggle, but its 

continuation into new forms. The 

dictatorship of the proletariat is the 

class struggle of the proletariat, which 

defeated and took in its hands the 

political power, against the defeated 

bourgeoisie, but which was not 

destroyed, which did not disappear and 

ceased to resist resistance, enhancing 

its resistance„ [138]. The entire 

communist legal system was built and 

worked on the principle of class 

struggle following the Stalinist model. 

I.V. In his speech of May 4, 1935, on 

the problem of cadres, Stalin said, "We 

must first learn to cherish people, 

cherish cadres, and cherish every 

activist who can be of use to our 

common cause" [139]. 

Moreover, the written and 

audiovisual press, the speeches of the 

party and state organs, the textbooks in 

the school abound in phrases such as: 

"Only in socialist society, for the first 

time, it acquires true value and enjoys a 

real protection of those social relations 

look at the attributes inherent in the 

person, those absolute rights in which 

each person is in a relationship with all 

other members of society, opposing 

everyone's right to enjoy life, health, 

personal liberty and personal dignity - 

every member of society having the 

duty to refrain from any act by which 

they would violate that report by 

attaining its object, the life, the health, 

the freedom, the dignity of man" [140]. 

The ideological foundations of the state 

constituted the fundamental premise of 

the pragmatic communist show. It 

started from the belief in the Leninist 

Marxist telos of the building of the 

communist society as a legendary 

Arcadia conceived consciously by the 

Man, rightly said, by the proletariat. 
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acestuia, viața, sănătatea, libertatea, 

demnitatea omului” [140]. 

Fundamentele ideologice ale statului 

constituiau premisa de fond a 

spectacolului pragmatic comunist. Se 

pornea de la credinţa în telosul mar-

xist-leninist al construirii societăţii co-

muniste, ca o legendară Arcadie, con-

struită conştient de către Om, corect 

spus, de către proletariat. Această 

reformă radicală trebuia să înceapă 

printr-o represiune nemiloasă a fostelor 

„clase exploatatoare”. Pentru noii 

reformatori sociali momentul represiv 

era esenţial, iar consecinţele negative 

se vor resimţi mult timp. Instrumentul 

principal al represiunii comuniste a fost 

justiţia, ca expresie a noului „stat de 

drept comunist” [141]. Funcţionarea 

statului comunist, performanţa sau 

deficienţa sa, depindeau sub raport 

funcţional de noua structură a 

instituţiilor, de raţionalizarea şi 

ierarhizarea competenţelor, de 

conexiunea sistemului de control şi 

decizie, dar şi de capacitatea funcţio-

narilor şi activiştilor de partid, 

directori, miniştri, etc., de a face faţă 

exigenţelor normative ale noului colos 

birocratic al statului de drept comunist.  

Fără a face un excurs istoric asupra 

statului de drept, trebuie să menționăm 

că, în doctrina de specialitate sau în 

gândirea comună, statul de drept evocă 

ideea unui stat raţional, limitat în 

puterile şi prerogativele sale de către 

Drept, în contrast cu statul abuziv şi 

discreţionar al cărui prototip erau statul 

feudal absolutist sau statele despotice 

relevate de istorie. După Revoluţia 

Franceză şi dezvoltarea democraţiei 

burgheze, puterea statală a fost 

raţionalizată şi ordonată printr-o reţea 

complexă de norme juridice, pentru a 

proteja societatea de abuzurile şi 

capriciile suveranului sau ale puterii 

politice. Teoria autolimitării statului 

prin Drept este semnificativă pentru 

This radical reform was to begin with a 

ruthless repression of the former 

"exploiting classes". For the new social 

reformers the repressive moment was 

essential, and the negative 

consequences will be felt for a long 

time. The main tool of communist 

repression was justice as an expression 

of the new "state of communist law" 

[141]. The functioning of the 

Communist state, its performance or its 

deficiency depended functionally on 

the new structure of the institutions, on 

the rationalization and the ranking of 

competences, on the connection of the 

control and decision system, but also 

on the capacity of the party 

functionaries and activists, ministers, 

etc., to meet the normative 

requirements of the new bureaucratic 

colossus of the communist rule of law. 

Without making a historic excursion 

to the rule of law, it must be noted that 

in the specialized doctrine or in 

common thinking, the rule of law 

evokes the idea of a rational state, 

limited in its powers and prerogatives 

by the Law, in contrast to the state 

abusive and discretionary, the 

prototype of which was the absolutist 

feudal state or the despotic states 

revealed by history. After the French 

Revolution and the development of 

bourgeois democracy, the state power 

was rationalized and ordered through a 

complex network of Soviet norms to 

protect society from the abuses and 

whims of the sovereign or political 

power. The theory of state self-

limitation through Law is significant 

for the evolution of policy rationality. 

But the complexity of the relationship 

between the State and the Law can lead 

us to a difficult to overcome 

contention. The state is limited by the 

Law; but the Right itself is the result of 

the legislative process that is carried 

out through state bodies (legislative 
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evoluţia raţionalităţii politicii. Dar 

complexitatea relaţiei dintre Stat şi 

Drept ne poate conduce la o con-

tradicţie greu de depăşit. Statul este 

limitat de către Drept; dar însuşi Drep-

tul este rezultatul procesului legislativ 

care se realizează prin organele statului 

(puterea legislativă, guvern, putere 

locală). Depăşind controversele 

doctrinare şi disputele politice, se 

ajunge la un consens privind impor-

tanţa dreptului pentru stabilitatea şi 

dinamica politică, dar şi pentru buna 

funcţionare a statului. Cetăţenii înţeleg 

că dreptul este garantul libertăţii şi scut 

împotriva abuzurilor puterii politice. 

Problema rămâne deschisă, iar 

experienţele nefericite ale statului 

totalitar (fascist, nazist sau comunist) 

ne arată cum un stat opresiv, tiranic, 

nedemocratic, înlănţuind cetăţenii în 

servitute şi obedienţă, funcţionează 

într-un regim juridic instituit de către 

stat, în dispreţul principiilor umaniste 

de libertate. Înţelegerea concretă a 

statului de drept, a interacţiunii statului 

cu regimul juridic, ne poate edifica 

asupra dialecticii şi opresiunii în soci-

etatea contemporană. 

Asemenea, „Exploratorului care ar 

fi vrut să întrebe încă multe lucruri, dar 

în prezenţa osânditului nu mai întrebă 

decât: «Își cunoaşte sentinţa?». «Nu», 

răspunse ofiţerul (...). «Dar ştie măcar 

că a fost, de fapt, condamnat?». «Nici 

asta», spuse ofiţerul şi-i zâmbi 

exploratorului, «Nu se poate, reluă 

exploratorul, trecându-şi mâna peste 

frunte, atunci omul ăsta nu ştie nici 

măcar acum ce ecou a avut apărarea 

lui?». «N-a avut ocazia să se apere», 

ripostă ofiţerul privind într-o parte, ca 

şi cum ar fi vorbit pentru sine, nevrând 

să-l jignească pe explorator prin 

relatarea unor lucruri de la sine 

înţelese”. Rândurile de mai sus, scrise 

de Franz Kafka în 1919 (Colonia 

penitenciară) [142], par să prefaţeze 

power, government, local power). 

Exceeding doctrinal controversies and 

political disputes, there is a consensus 

on the importance of the right for 

political stability and dynamics, but 

also for the good functioning of the 

state. Citizens understand that right is 

the guarantor of freedom and shielding 

from abuses of political power. The 

problem remains open and the 

unfortunate experiences of the 

totalitarian state (fascist, Nazi or 

communist) show us how an 

oppressive, tyrannical, undemocratic 

state, linking the citizens in servitude 

and obedience, operates in a legal 

regime established by the state in the 

contempt of the humanist principles of 

liberty. The concrete understanding of 

the rule of law, the interaction of the 

state with the legal regime can build us 

on dialectics and oppression in 

contemporary society. 

Likewise, "The explorer who wanted 

to ask many more things, but only in 

the presence of the culprit asked: "Does 

he know his sentence? "No", the officer 

replied (...). "But does he even know he 

was actually convicted?" "Neither", 

said the officer, and smiled at the 

explorer, "Cannot", said the explorer, 

crossing his hand over his forehead, 

then did not even know what echo his 

defense had been? „He did not have the 

opportunity to defend himself", the 

officer replied, as if speaking for 

himself, unwilling to offend the 

explorer by telling things of his own". 

The lines above, written by Franz 

Kafka in 1919 (Penitentiary Colony) 

[142], seem to preface the way in 

which justice is performed in 

communist regimes. Almost 

simultaneously with the publication of 

Kafka's work, Lenin, referring to the 

destruction of Tsarist justice, he said 

nonchalantly: "Let us cry that we, 

without transforming the old Justice, 
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modul de înfăptuire a justiţiei în cazul 

regimurilor comuniste. Aproape 

simultan cu publicarea lucrării lui 

Kafka, Lenin, referindu-se la 

distrugerea justiţiei ţariste, afirma 

nonşalant: „Lăsaţi să se strige că noi, 

fără a transforma vechea Justiţie, am 

aruncat-o deodată la gunoi! Noi am 

curăţat, prin aceasta, drumul adevăratei 

Justiţii populare”. O astfel de justiţie, 

represivă, avea să cunoască şi România 

în a doua jumătate a secolului trecut 
[143]. 

Aparatul represiv a acționat pe tot 

percursul regimului ca un tot unitar. 

Celelalte instituții au înțeles cel mai 

bine rolul care îi revenea aparatului 

judiciar. Adevărata utilitate a reformei 

justiției este expusă într-un raport al 

altei instituții represive, DGSP, imediat 

după înființare. „Noua justiție” avea 

sarcini noi pe care vechea justiție nu la 

putea îndeplini: „Justiția populară prin 

conținutul și sarcinile ei ocupă o poziție 

diametral opusă justiției burgheze. În 

urma reformei justiției din anul 1948 au 

luat ființă tribunalele populare, care au 

rolul ca, prin legile ce urmează să se 

aplice, să lovească pe de o parte în 

interesele burgheziei, iar pe de altă 

parte să apere interesele poporului 

muncitor”[144]. Astfel, a fost recreat 

dreptul pentru ca acesta să poată face 

față noilor sarcini care îi reveneau. 

Teoriile sovietice în această materie se 

se refereau la prima etapă a instaurării 

noului sistem de drept, ca având 

următoarele obiective principale: 

cucerirea puterii și sfărâmarea 

vechiului aparat de stat și crearea celui 

nou, nimicirea regimului de clasă 

vechi, naționalizarea mijloacelor de 

producție și preluarea economiei 

naționale. În acest sens, un rol esențial 

l-a avut Ministerul Justiției, al cărui 

ministru din acea perioadă a fost 

Lucrețiu Pătrășcanu, a fost implicat în 

toate cele trei activități, punând în 

we suddenly threw it into the garbage! 

We have thus cleansed the path of true 

popular justice. „Such a righteous 

justice would also know Romania in 

the second half of the last century 
[143]. 

The repressive apparatus acted 

throughout the regime as a whole. The 

other institutions have best understood 

the role of the judiciary. The real utility 

of the justice reform is set out in a 

report of another repressive institution, 

DGSP, immediately after its 

establishment. The "New Justice" had 

new tasks that the old justice could not 

fulfill: "Popular justice, through its 

content and tasks, occupies a 

diametrically opposed position to 

bourgeois justice. As a result of the 

reform of the judiciary in 1948, the 

popular tribunals were set up as the 

laws that are to be applied to strike on 

the one hand the interests of the 

bourgeoisie and on the other hand to 

protect the interests of the working 

people„ [144]. Thus, the right was 

created for him to be able to cope with 

the new tasks that came to him. Soviet 

theories in this field concerned the first 

stage of the establishment of the new 

system of law as having the following 

main objectives: conquering power and 

breaking the old state apparatus and 

creating the new one, destroying the 

old class regime, nationalizing the 

means of production and taking over 

the national economy. The Minister of 

Justice, whose minister at that time was 

Lucreţiu Patrascanu, played an 

essential role in this, and he was 

involved in all three activities, bringing 

to his service the expertise in legislative 

matters. 

Also, according to the Soviet model, 

in the field of criminal law, the offense 

has acquired class character. The object 

of the offense is implicitly resulting 

from the socially dangerous nature of 
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slujba noului regim expertiza sa în 

materie legislativă.  

Tot după model sovietic, în 

domeniul dreptului penal, infracțiunea 

a căpătat caracter de clasă. Obiectul 

infracțiunii rezulta implicit din 

caracterul socialmente periculos al 

faptei. Dacă aducea atingere ordinii de 

drept, infracțiunea era, implicit, 

îndreptată împotriva regimului de 

democrație populară. Cât despre 

infracțiunile îndreptate direct împotriva 

regimului acestea erau socotite drept 

cele mai periculoase. Prin urmare, 

principala funcție a pedepsei penale a 

devenit anihilarea adversarului politic 

[145], iar istoriografia din ultimele 

două decenii a scos cu prisosinţă în 

evidenţă faptul că regimul comunist din 

România a calchiat practic regimul 

sovietic. Cu toate acestea, anumite 

aspecte ale organizării şi funcţionării 

regimului nu au fost aprofundate, 

cercetătorii mulţumindu-se, în 

numeroase cazuri, cu formularea unor 

enunţuri sentenţioase, dar fără a se mai 

osteni cu „disecţia” instituţiilor 

edificate de comunişti în scopul 

acaparării şi păstrării puterii politice. 

Cazul Justiţiei ni se pare edificator din 

acest punct de vedere. Deşi puterea 

judecătorească, alături de cea 

legislativă şi executivă, reprezintă o 

componentă esenţială a statului 

modern, prea puţine din studiile 

consacrate istoriei României în cea de-

a doua parte a secolului al XX-lea s-au 

ocupat de aspecte ţinând de evoluţia 

organizării şi funcţionării Justiţiei 

[146]. Cu alte cuvinte, continuitate și 

discontinuitate în dreptul penal român.  

 

9. Continuitate și discontinuitate 

în dreptul penal român. La vremuri 

noi, tot noi! 

 

Această aserțiune din titlul de mai 

sus ar putea surprinde, numai că 

the act. If it infringed the rule of law, 

the offense was implicitly directed 

against the regime of popular 

democracy. As for offenses directly 

directed against the regime, they were 

considered the most dangerous. 

Therefore, the main function of the 

criminal punishment has become the 

annihilation of the political adversary 

[145], and the historiography of the last 

two decades has pointed out that the 

Communist regime in Romania has 

practically calmed down the Soviet 

regime. However, certain aspects of the 

organization and functioning of the 

regime were not deepened, and the 

researchers were, in many cases, 

pleased with the formulation of 

sentencing sentences, but without being 

burdened with the "dissection" of 

communist-led institutions for the 

purpose of seizing and preserving 

political power. The case of Justice 

seems to us to be edifying from this 

point of view. Although the judiciary, 

together with the legislative and the 

executive, are an essential component 

of the modern state, too few of the 

studies devoted to the history of 

Romania in the second part of the 20th 

century have dealt with aspects related 

to the evolution of the organization and 

the functioning of Justice [146]. In 

other words, continuity and 

discontinuity in Romanian criminal 

law. 

 

9. Continuity and discontinuity in 

Romanian criminal law. At new 

times, all of us! 

 

This assertion of the above title 

might surprise, but the Communist 

assumption of political power did not 

mean the destruction of the old 

capitalist state, but its transformation 

into the sense of the new ideology. 

More important than the organizational 
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preluarea puterii politice de către 

comunişti nu a însemnat distrugerea 

vechiului stat capitalist, ci 

transformarea acestuia în sensul noii 

ideologii. Mai importantă decât 

structura organizatorică, transformarea 

o sesizăm pregnant în sfera finalităţilor, 

a scopurilor ce trebuiau realizate de 

noua structură statală. Construirea noii 

societăţi avea o componentă teleologică 

vizând o societate a bunăstării 

comuniste, dar şi metode şi tehnici 

specifice pentru a realiza acest ideal. 

Momentul pragmatic îl constituia 

eliminarea fostelor clase dominante şi 

în acest scop practicile statale au fost 

represiunea, coerciţia, teroarea şi 

injustiţia. Partea constructivă, 

economică şi socială va urma după 

„curăţirea societăţii de elemente 

reacţionare, ostile noii societăţi”.  

Știm că dreptul este ligamentul 

esenţial care menţine soliditatea 

edificiului statal. Structura 

instituţională, delimitarea 

competenţelor şi răspunderilor, statutul 

conducătorilor, şefilor şi 

subordonaţilor, a oamenilor politici şi 

tehnocraţilor, birocraţia sunt discipli-

nate şi reglementate de către normele 

juridice. Astfel, dreptul şi slujitorii săi 

au avut un rol important în edificarea şi 

transformarea societăţii comuniste. 

Unul dintre primele obiective ale 

conducerii politice a fost schimbarea 

sistemului judiciar. În consecinţă, au 

fost modificate modul de organizare şi 

funcţionare a instanţelor de judecată, a 

procuraturii şi organizarea şi 

funcţionarea Ministerului de Interne şi 

a serviciilor secrete. Aceste modificări 

de structură şi funcţionare au drept 

consecinţă restructurări, eliminări din 

serviciile publice a celor nedoriţi, cadre 

calificate din sistemul judiciar (ma-

gistraţi, procurori etc.), ofiţeri, funcţio-

nari etc. Schimbarea „cadrelor” din 

justiţie a însemnat o contra-selecţie ce 

structure, the transformation is 

noticeable in the sphere of the 

finalities, the goals to be achieved by 

the new state structure. The 

construction of the new society had a 

teleological component aimed at a 

society of communist welfare, but also 

specific methods and techniques to 

reshape this ideal. The pragmatic 

moment was the abolition of the former 

dominant classes, and for that purpose 

the state practices were repression, 

coercion, terror and injustice. The 

construction, economic and social part 

will follow "the cleansing of society by 

reactionary elements, hostile to the new 

society." 

We know that right is the essential 

ligament that maintains the solidity of 

the state building. The institutional 

structure, the delegation of 

competences and responsibilities, the 

status of leaders, chiefs and 

subordinates, politicians and 

technocrats, bureaucracy are 

disciplined and regulated by legal 

norms. Thus, his right and his servants 

played an important role in the building 

and transformation of the communist 

society. One of the first objectives of 

the political leadership was the change 

of the judiciary. As a result, the 

organization and functioning of the 

county courts, the prosecutor's office 

and the organization and functioning of 

the Ministry of the Interior and of the 

secret services were modified. These 

changes in structure and operation 

result in restructuring, eliminations 

from the public services of the 

unwanted ones, qualified judiciary 

(officers, prosecutors, etc.), officers, 

officials, etc. Changing the "cadres" in 

justice meant a counter-selection that 

would affect the quality of the act of 

justice on a long-term basis, generating 

unlawfulness, injustice, intolerance and 

aggression, even by those who 
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va afecta pe termen lung calitatea 

actului de justiţie, generând ilegalităţi, 

nedreptăţi, intoleranţă şi agresivitate, 

realizată chiar de către cei de la care se 

aştepta protecţie judiciară şi legalitate. 

De altfel, legalitatea era o formă a 

nedreptăţii şi violenţei, realizată prin 

intermediul legilor cu un scop precis 

conturat şi apoi realizat. Noii 

anchetatori, judecători, ofiţeri sau 

subofiţeri erau „oameni din popor”, cu 

studii elementare sau absolvenţi ai unor 

rapide şcoli juridice de câteva luni, dar 

devotaţi „cauzei comuniste” care aveau 

menirea să elimine „vechii 

exploatatori” şi „duşmanii de clasă”. 

Fără îndoială, din vechiul aparat au 

rămas mulţi slujbaşi ai justiţiei, 

schimbând rapid conştiinţa morală şi 

profesională pentru a-şi menţine postul 

sau a nu fi supuşi unei represiuni 

iraţionale şi nedrepte. 

 Într-o altă cheie de abordare, vom 

surprinde din nou, dar adevărul trebuie 

spus, oricât de dureros ar fi. Mai 

folosim și acum vechiul limbaj de lemn 

și abordarea ideologică tributară 

doctrinei juridice din perioada 

comunistă [147], chiar dacă după anul 

1989 s-a instaurat o nouă ordine 

politică care a afectat şi sistemul 

judiciar şi legislativ, cum spuneam, „la 

vremuri noi, tot noi!”. 

 

10. Unele considerații cu privire 

la juriștii comuniști 

 

Efectele sociale şi morale ale acelei 

justiţii aservite puterii, realizate de 

juriştii momentului, s-au gravat adânc 

în conştiinţa oamenilor. Victimele 

acestei represiuni „legale”, la fel ca şi 

majoritatea cetăţenilor, au încercat 

sentimentul disperat al pierderii 

libertăţii realizate de către aşa-zişii 

apărători legali ai ordinii 

constituţionale. Procesele politice 

împotriva aşa-zişilor „duşmani ai clasei 

expected judicial protection and 

legality. In fact, legality was a form of 

injustice and violence, achieved 

through laws with a strictly outlined 

purpose and then realized. The new 

investigators, judges, officers, or non-

commissioned officers were "people in 

favor", with elementary or graduate 

studies of fast legal schools for a few 

months but devoted to the "communist 

cause" meant to „exploiters and class 

enemies. Undoubtedly, there were 

many servants of justice in the old 

apparatus, rapidly changing the moral 

and professional conscience to maintain 

their position or not to be subjected to 

irrational and unfair repression.  

In another key of approach, we will 

surprise again, but the truth must be 

said, however painful it may be. We 

still use the old wood language and the 

ideological approach tributary to the 

legal doctrine of the Communist period 

[147], even though after 1989 we have 

established a new political order that 

affected the judicial and legislative 

system, as we said, „in new times, all of 

us!”. 

 

10. Some considerations regarding 

Communist lawyers 

 

The social and moral effects of that 

justice given to power by the lawyers 

of the moment deepened in the 

consciousness of the people. The 

victims of this "lagging" repression, 

like most citizens, have tried the 

desperate feeling of the loss of freedom 

made by the so-called legal advocates 

of the constitutional order. The political 

processes against the so-called 

"enemies of the working class" were 

multiplying, the courts were working 

non-stop, and the court sessions 

extended all night. The camps and 

dungeons became incurable, and 

abusive arrests without legal trial were 
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muncitoare” se înmulţeau, tribunalele 

lucrau non-stop, iar şedinţele de 

judecată se prelungeau toată noaptea. 

Lagărele şi temniţele deveneau 

neîncăpătoare, iar arestările abuzive 

fără judecată legală erau o practică 

curentă. Tribunalele populare, cu 

judecători improvizaţi şi asesori 

populari, au generat nedreptăţi, 

ilegalităţi şi abuzuri din ignoranţă şi 

resentiment, dar şi dintr-o rea-credinţă 

alimentată ideologic. Dar vremea 

judecătorilor şi procurorilor populari a 

trecut, deschizându-se calea noii 

generaţii de jurişti profesionişti şcoliţi 

şi educaţi în noua tehnică şi ideologie 

juridică. După eliminarea profesorilor 

de drept din universităţi şi filtrarea 

partinică a „corpului judiciar” 

(judecători, procurori, experţi), 

facultăţile juridice au fost revigorate cu 

noi improvizaţi şi mediocri 

„specialişti” în „ştiinţe juridice”, 

asezonate cu adevărata ştiinţă socială - 

filosofia marxistă. Filosofia dreptului, 

sociologia juridică, criminologia, 

psihologia socială, psihologia juridică, 

logica şi retorica au fost eliminate sau 

reduse la caricatural, marginalizate şi 

etichetate drept „pseudoştiinţe 

burgheze”, menite a crea o falsă 

conştiinţă socială, îndoctrinând şi 

îndobitocind oamenii pentru a facilita 

dominaţia burgheziei capitaliste. 

Devotaţii comunişti cu un nivel modest 

de cultură generală şi pregătire de 

specialitate juridică, mulţi provenind 

din structurile represive ale „noii 

democraţii”, unii eliminaţi prin surda 

luptă pentru putere, alţii ineficienţi sub 

raportul „simţului practic”, au invadat 

poziţiile comode şi bine plătite ale în-

văţământului universitar. 

Nu doar cadrele didactice erau re-

zultatul unei „selecţii” curioase, intere-

sate, pătrunsă de partizanat politic, ci şi 

învăţăceii acestora, viitorii studenţi. 

Criteriile de evaluare nu vizau inteli-

a common practice. The popular 

tribunals with improvised judges and 

popular referees have generated 

injustice, illegality and abuse from 

ignorance and resentment, but also 

from an ideologically fugitive belief. 

But the time of popular judges and 

prosecutors has passed, paving the way 

for the new generation of professional 

lawyers trained and educated in the 

new legal technique and ideology. 

After the abolition of law professors 

from universities and the partial 

filtering of the "judiciary" (judges, 

prosecutors, and experts), legal 

faculties were revived with new 

improvised and mediocre "specialists" 

in "legal sciences" suited to true social 

science - Marxist philosophy. The 

philosophy of law, legal sociology, 

criminology, social psychology, legal 

psychology, logic and rhetoric have 

been eliminated or reduced to 

caricature, marginalized and labeled as 

"bourgeois pseudo-sciences" meant to 

create a false social consciousness, 

indoctrinating and instigating people in 

order to make the capitalist bourgeoisie 

dominated. Communist devotees with a 

modest level of general culture and 

legal specialty training, many of them 

out of the repressive structures of the 

"new democracy," some deposed by a 

devastating struggle for power, others 

ineffective under the "practical sense", 

invaded positions comfortable and 

well-paid university education. 

It was not only the teachers that 

were the result of a curious, interesting, 

political partisan "selection", but also 

their students, future students. The 

evaluation criteria did not refer to the 

intelligence, culture, personality, skills 

needed for the domain, but "healthy 

social origin" (children from people of 

the people, workers and peasants), 

being avoided by the children of 

parents quoted as bourgeois, 
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genţa, cultura, personalitatea, abilităţile 

necesare domeniului, ci „originea 

socială sănătoasă” (copii de oameni din 

popor, muncitori şi ţărani), fiind 

eliminaţi aprioric copiii din părinţi ca-

talogaţi drept burghezi, intelectuali, 

nemembri ai Partidului Comunist. O 

nouă scolastică comunistă domina în-

văţământul juridic încorsetat de prin-

cipiile noii teologii marxiste. Această 

tehnică educativă inocula conştiinţa de 

clasă, stimula agresivitatea faţă de 

duşmanii regimului, exercita o dresură 

administrativă şi învenina conştiinţa 

personală cu idei şi principii dogmatice 

marxiste (şi acestea exagerate şi 

răstălmăcite după mintea îngustă a 

noilor ideologi). Astfel, s-a instituit un 

spaţiu conflictual între „noi şi voi”, 

între comunişti şi ceilalţi, şi a cărei 

finalitate era represiunea „celorlalţi”, 

sau convertirea la doctrina noii „elite”, 

botezată „avangardă a clasei 

muncitoare”. 

Viziunea antropologică a juristului 

comunist era simplă, dogmatică, de 

neclintit şi totuşi orientată de un ideal 

umanist al „omului nou” contrastând cu 

elementele negative (duşmanii po-

porului) ce trebuiau eliminaţi. Dincolo 

de criteriul „originii sănătoase”, selec-

ţia profesională şi socială se făcea şi 

după aptitudinile pentru turnătorii, fa-

natism ideologic (numită abnegaţie şi 

devotament pentru cauza comunistă), 

resentiment (pentru duşmanii închipuiţi 

ai societăţii comuniste). Astfel 

selecţionaţi, noii jurişti vor fi 

înveşmântaţi în hainele puterii, vor 

organiza şi realiza marea dresură 

comunistă. Un rol central în această 

politică judiciară o avea omul 

resentimentar ce se voia justiţiar, cel 

care avusese un trecut cenuşiu, o 

situaţie proastă sau modestă în vechiul 

regim. De aici au apărut mulţi 

torţionari, activişti, delatori, procurori 

şi birocraţi fanatizaţi la fel ca şi 

intellectuals , non-members of the 

Communist Party. A new communist 

scholasticism dominates in the legal 

education infused by the principles of 

the new Marxist theology. This 

educational technique incited class 

consciousness, stimulated aggression 

against the enemies of the regime, 

exerted an administrative 

righteousness, and gained personal 

consciousness with Marxist dogmatic 

ideas and principles (and exaggerated 

and distorted by the narrow minds of 

new ideologues). Thus, to establish a 

conflict space between "us and you", 

between the Communists and the 

others, and whose purpose was the 

repression of the "others", or the 

conversion to the doctrine of the new 

"elite," baptized "vanguard of the 

working class". 

The anthropological vision of the 

Communist jurist was simple, 

dogmatic, unwavering and yet oriented 

by a humanist ideal of the "new man" 

contrasting with the negative elements 

(enemies of the pope) that had to be 

eliminated. Beyond the criterion of 

"healthy origin", professional and 

social selection was also made for 

foundry skills, ideological fauvism 

(called abnegation and devotion to the 

communist cause), and resentment (for 

the impoverished enemies of 

communist society). Thus selecting the 

new lawyers will be dressed in the 

clothes of power, will organize and 

realize the great communist toughness. 

A central role in this judicial policy 

was the resentments man who wanted 

to be a justice, the one who had a 

cunning past, a bad or modest situation 

in the old regime. From here, many 

torturers, activists, delinquents, pro-

prosecutors and fanciful bureaucrats 

have emerged, as do the inflexible 

judges, the ideal executors of political 

provisions. But the exceptions, people 
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judecătorii inflexibili, executanţi ideali 

ai dispoziţiilor politice. Dar nu trebuie 

uitate nici excepţiile, oameni de pro-

bitate morală şi profesională, care au 

menţinut un minim de legalitate, mo-

ralitate şi decenţă în acele vremuri 

tulburi de „entuziasm şi revoluţie co-

munistă”. Dogmatica juridică a 

galvanizat mintea slujitorilor zeiţei 

Themis cu idei simple şi 

ireconciliabile, cu o lipsă de înţelegere 

despre om şi existenţa sa, despre valori, 

libertate şi cultură. În acelaşi timp s-a 

creat o conştiinţă de castă, o aroganţă 

birocratică, dispreţuind pe cei din 

exterior, pe ceilalţi. S-a constituit un 

ethos birocratic ce se va extinde cu 

rapiditate şi la celelalte structuri 

administrative sau politice, săpând o 

prăpastie între funcţionarul public şi 

cetăţean. 

Din tradiţionala diviziune a 

puterilor statului (legislativă, judiciară 

şi executivă) a rămas un raport 

asimetric de forţă şi dominaţie, în care 

puterea politică (puterea executivă) o 

exercită asupra legislativului şi 

organelor judiciare. Justiţia este 

instrumentul tehnic al puterii politice 

întruchipate de Partidul Comunist, care 

se considera singurul reprezentant 

adevărat al poporului. Sursa 

„teoretică”, de iluminare doctrinară a 

funcţiei judiciare era celebrul dogmatic 

sovietic Vâşinschi; un fel de 

Robespierre sovietic, fundamentând 

politic şi juridic crimele odioase pe 

care conducerea politică sovietică le-a 

comis. Deciziile politice erau infailibile 

în sfera juridică, iar juriştii deveneau 

executanţii fricoşi şi obedienţi ai 

marilor şi înţelepţilor „lideri politici”. 

Justiţia comunistă realiza un bizar 

cuplu între represiune şi idealul 

umanismului comunist. Partidul, 

morala comunistă şi braţul ferm al 

justiţiei populare, realizau stabilitatea şi 

„progresul” societăţii comuniste. 

of moral and professional promise, 

which kept a minimum of legality, 

morality and decency in those troubled 

times of "enthusiasm and communist 

revolution", should not be forgotten. 

The legal dogma galvanized the minds 

of the Themis servants with simple and 

irreconcilable ideas, with a lack of 

understanding of man and his 

existence, of values, freedom and 

culture. At the same time, he created a 

caste consciousness, a bureaucratic 

arrogance, depriving the outsiders, the 

others. S has been a bureaucratic ethos 

that will quickly expand to other 

administrative or political structures, 

digging a gap between civil servant and 

citizen. 

From the traditional division of the 

state powers (legislative, judicial and 

executive) there remained an 

asymmetric report of force and 

domination in which the political 

power (executive power) exercised 

over the legislature and the judicial 

bodies. Justice is the technical 

instrument of the political power 

embodied by the Communist Party, 

which is the only true representative of 

the people. The "theoretical" source, 

the doctrinal taking of the judicial 

function was the famous Soviet 

dogmatism Vishinski; a sort of Soviet 

Robespierre, politically and legally 

grounding the odious murders 

committed by the Soviet political 

leadership. Political decisions were 

infallible in the legal sphere, and 

lawyers became the fearful and 

obedient performers of the great and 

wise "political liers." Communist 

justice realizes a bizarre couple 

between repression and the ideal of 

communist humanism. The party, the 

communist morals and the firm arm of 

the popular justice achieved the 

stability and "progress" of the 

communist society. Education, 

http://juridica.ugb.ro/


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 8. Issue 2/2019 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Valentin-Stelian BĂDESCU, Liviu DONE 

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

320 
 

Educarea, supravegherea şi pedepsirea 

formau triada politicii comuniste. 

Organele vigilenţei sociale (securitate, 

miliţie, activiştii de partid şi turnătorii) 

asigurau evoluţia justiţiei, de la 

represiunea primitivă la disciplinarea 

juridică, conştientă a societăţii. Pentru 

a ne face o imagine reală a sistemului 

comunist, va trebui să cercetăm enorma 

operă juridică expusă în nenumăratele 

dosare penale, ce stau mărturie a 

tehnicii de a suprima libertatea cu 

ajutorul dreptului. Cu trecerea timpului, 

latura represiv politică s-a atenuat, iar 

justiţia menţinea doar sistemul printr-o 

birocratizare excesivă a actului de 

justiţie, exercitând şi funcţia 

pedagogică a educării maselor, mai ales 

prin procesele „la faţa locului”. De la 

furturi sau delapidări importante 

afectând patrimoniul public, până la 

mici infracţiuni, instanţele de judecată 

se deplasau în întreprinderi, adunând 

salariaţii în hale de producţie sau în 

sălile de cultură, judecând procese şi 

realizând astfel funcţia represivă şi 

preventivă. Efectul scontat al acestor 

dramatizări penale nu s-a realizat, iar 

statisticile penale nu au înregistrat 

diminuarea sau stoparea criminalităţii 

economice prin această intervenţie 

educativă de „pedagogie penală”. Mai 

mult, consecințele acestora se 

translatează, din plin, pe alte 

coordonate temporale, justiției noastre 

„protocolare” de astăzi, la un secol de 

la Marea Unire și zece ani de la 

integrarea în Uniunea Europeană. 

 

11. Științele juridice din România 

la un secol de la Marea Unire și zece 

ani de la integrarea în Uniunea 

Europeană. 

 

11.1. Considerații privind sistemul 

de valori și imaginația morală. M-a 

pasionat și mă fascinează ideea că în 

comunitatea universitară funcționează 

supervision and punishment formed the 

triad of communist politics. The organs 

of social vigilance (security, militia, 

party activists and founders) ensured 

the evolution of justice from primitive 

repression to legal, conscious society 

discipline. In order to give us a true 

picture of the communist system, we 

will have to investigate the enormous 

legal work exhibited in countless 

criminal cases that testify to the 

technique of suppressing freedom with 

the help of the law. With the passage of 

time, the repressive political side has 

diminished, and justice only maintained 

the system through an excessive 

bureaucracy of the act of justice, 

exercising the pedagogical function of 

mass education, especially through "on-

the-spot" processes. From serious theft 

or embezzlement affecting public 

patrimony to small crimes, the courts 

went to businesses, gathering 

employees in production halls or in 

halls, judging trials, and thus fulfilling 

the repressive and preventive function. 

The expected effect of these criminal 

dramas has not been achieved and 

criminal statistics did not record the 

diminution or stopping of economic 

crime through this educational 

intervention of "criminal pedagogy". 

Moreover, their consequences are 

translated, to a great extent on other 

temporal coordinates, to our "protocol" 

justice today, to a century from the 

Great Union and ten years after our 

accession to the European Union. 

 

 

11. The legal sciences in Romania 

a century from the Great Union and 

ten years from the integration in the 

European Union 

 

11.1. Considerations on the system 

of values and moral imagination. I 

have been passionate and fascinated by 
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principiile valorii și recunoașterii 

valorii. Când mă gândesc la valoare, nu 

mă gândesc neapărat la valoarea 

intrinsecă a unor oameni ce aparțin 

acestei comunități; mă gândesc la 

valoarea școlii de drept din România, și 

cred că aceste principii ar trebui să 

caracterizeze comunitatea academică, 

de natură să creeze solidaritate, pentru 

că dreptul are viață adevărată în 

practica aplicării lui și, mi se pare, că la 

fel de importantă precum perspectiva 

teoretică, este perspectiva practică 

asupra Dreptului [148], ambele pornind 

de la acea minima moralia - autoritatea 

morală. Este singura autoritate, prin 

care conștiința individuală îți dă 

capacitatea de a distinge între bine și 

rău, între viciu și virtute, dreptate și 

nedreptate, ce pare a fi la îndemâna 

tuturor. Trăim într-o inflație barocă a 

competenței morale, într-o lume a cărei 

principală dezordine riscă să fie faptul 

că toți membrii ei se simt moralmente 

în ordine, sau că toți resimt dezordinea 

proprie drept neglijabilă. De aceea, am 

fost atît de impresionat de o expresie 

citită undeva, încât îmi place atît de 

mult, nu doar să o supraevaluez, dar să 

o și utilizez. Este cazul întîlnirii mele 

cu expresia „imaginația morală”, a lui 

Russell Kirk, chiar dacă expresia vine 

din capodopera lui Edmund Burke, 

„Reflecții asupra Revoluției din Franța” 

[149]. „Imaginaţia morală”, este cea 

care ne oferă baza demnităţii umane şi 

ne învaţă că suntem mai mult decât 

nişte maimuţe goale. Aşa cum sugera 

Burke în 1790, „educaţia şi literatura 

îşi pierd sensul dacă sunt lipsite de 

imaginaţie morală”. Şi, aşa cum tot el a 

lăsat să se înţeleagă, „spiritul religiei 

susţine dintotdeauna imaginaţia morală, 

dar şi un întreg set de maniere”. În 

lipsa unei astfel de imaginaţii, pentru a 

cita din nou din Burke, „ne pomenim 

alungaţi din această lume a raţiunii, a 

ordinii, a păcii, a virtuţii şi a penitenţei 

the idea that the principles of value and 

value recognition work in the 

university community. When I think of 

value I do not necessarily think of the 

intrinsic value of some people who 

belong to this community; I think of the 

value of the law school in Romania and 

I think these principles should 

characterize the academic community 

and are capable of creating solidarity 

because the law has real life in the 

practice of its application and it seems 

to me as important as the theoretical 

perspective, is the practical perspective 

on the Law [148], both starting from 

that minimum moralia - moral 

authority. It is the only authority 

through which individual 

consciousness gives you the ability to 

distinguish between good and evil, 

between vice and virtue, justice and 

injustice seems to be at everyone's 

fingertips. We live in a baroque 

inflation of moral competence, in a 

world whose main disorder is likely to 

be that all its members feel morally in 

order, or that everyone feels their 

disorder as negligible. That's why I was 

so impressed with an expression I read 

somewhere that I like so much, not just 

to overestimate it, but to use it. This is 

the case with Russell Kirk's "moral 

imagination", even though the phrase 

comes from Edmund Burke's 

masterpiece "Reflections on the 

Revolution in France" [149]. "Moral 

imagination" is the foundation for 

human dignity and teaches us that we 

are more than empty monkeys. As 

Burke suggested in 1790, "education 

and literature lose meaning if they lack 

moral imagination". And, as he has left 

it to be understood, the spirit of religion 

always supports moral imagination, but 

also a whole set of manners. In the 

absence of such an imagination, to 

quote again from Burke, "we call out of 

this world of reason, order, peace, 
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rodnice, în lumea antagonică a 

nebuniei, a viciilor, a confuziei şi a 

regretelor permanente” [150]. 

Meditația lucrează, adesea, prin 

adiție de sensuri și îmbogățire de 

înțelesuri, prin ridicarea unei expresii 

care poate fi doar o metaforă reușită la 

un grad aproape monadic de prestigiu 

teoretic. Operațiunea aceasta este 

posibilă doar dacă cel care meditează 

iubește atît de mult autorul, încît - ce 

frumoasă e vorba aceasta românească! 

- îi soarbe cuvintele. Să recoltezi unul 

ori două cuvinte dintr-un text care îți 

place și să le păstrezi în minte până 

cînd ele rodesc noi înțelesuri este, cred, 

forma cea mai înaltă de dragoste 

intelectuală pentru un text ori pentru 

autorul lui. Sunt convins că așa ceva s-

a întîmplat în mintea lui Kirk, când a 

citit și recitit acest frumos pasaj din 

capodopera lui Burke: „Toate draperiile 

decente ale vieții sunt smulse brutal. 

Toate ideile construite în timp peste 

altele, mobilate din garderoba 

imaginației morale stăpânită de inimă 

și validată de înțelegere, atât de 

necesare acoperirii goliciunii și 

înfrigurării naturii noastre, pentru a o 

ridica la rang demn în proprii noștri 

ochi sunt aruncate în aer, ca fiind 

ridicole, absurde și demodate”. 

Evident, acesta este un fragment în care 

Burke descrie efectele Revoluției 

franceze și, prin extensie, efectele 

oricărei revoluții. Ceea ce reproșează 

un spirirt conservator revoluțiilor, adică 

înfăptuirii proiectului radicalilor, este 

tocmai șocul enorm la care sînt supuse 

straturile profunde ale viețuirii sociale. 

O revoluție presupune, întotdeauna, o 

agresiune masivă a politicului în spațiul 

profund al eticii pe care se clădește 

viața de zi cu zi a comunității. 

Moravuri, politețuri, expresii ale 

bunului-simț, pudoarea, decența sînt, 

pînă la urmă, victime ale tsunamiului 

politic și social care este revoluția 

virtue and fruitful penance into the 

antagonistic world of madness, vices, 

confusion, and permanent regrets" 

[150]. 

Meditation often works by adding 

meaning and enriching meaning by 

raising an expression that can only be a 

successful metaphor to an almost 

monadic degree of prestige 

theoretically. This operation must be 

possible only if the one who meditates 

loves so much the author, that - what a 

beautiful thing this is about Romanian! 

- He’s letting his words go. Harvesting 

one or two words from a text that you 

like and keep in mind until they yield 

new meanings is, I believe, the highest 

form of intellectual love for a text or 

for its author. I am convinced that this 

happened in Kirk's mind when he read 

and reread this beautiful passage of 

Burke's masterpiece: "All the decent 

curtains of life are brutally thrust. All 

ideas built over time over others, 

furnished in the wardrobe of the moral 

imagination possessed by the heart and 

validated by understanding, so 

necessary to cover the nakedness and 

wrath of our nature, to raise it to a rank 

worthy of our own eyes, are cast into 

the air as ridiculous, absurd and 

outdated ". Obviously, this is a 

fragment in which Burke describes the 

effects of the French Revolution and, 

by extension, the effects of any 

revolution. What reproaches a 

conservative spirit of revolutions, that 

is to say the realization of the radical 

project, is precisely the enormous 

shock to which the profound layers of 

social life are subjected. A revolution 

always implies a massive aggression of 

politics in the deep space of ethics that 

builds on the daily life of the 

community. Morales, politeness, 

expressions of common sense, 

impudence, decency are, in the end, the 

victims of the political and social 
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[151]. 

La o primă lectură a fragmentului 

burkeian sus-citat, am fi tentați să 

credem că „imaginația morală” este 

mai degrabă o exprimare literară, un 

exercițiu de talent scriitoricesc pur, fără 

semnificație epistemică. Lui Russell 

Kirk, însă, termenul i-a sunat suficient 

de clar și de pregnant pentru a-i da 

valoare conceptuală. Așadar, 

„imaginația morală” este rezervorul de 

reguli morale, care se găsește în fiecare 

dintre noi și care, prin producția sa, 

compensează căderea adamică, creînd 

o aură înaltă omului care, de fapt, e 

mic. Trebuie să însemnăm ceva 

important, în proprii noștri ochi, ca să 

ne putem respecta. La fel, specia 

trebuie să fie văzută de fiecare dintre 

noi ca purtînd noblețe și destin, ca 

depozitar al unor „lucruri permanente”, 

dacă vreți, care îi dau anvergură 

istorică - o fac să fie mult mai mult 

decît suma indivizilor care o compun, 

adică mult mai mult decît o turmă. 

„Imaginația morală” nu este, totuși, 

fantezie și fabulație, pentru că ea nu 

salvează căderea și micimea oamenilor 

prin înfrumusețarea lor, ci prin 

producția de reguli, de standarde 

morale înalte, a căror respectare 

generează depășirea condiției naturale. 

În acest sens, textul lui Burke este 

foarte clar: „imaginația morală acoperă 

goliciunea înfrigurată a omului așa cum 

e el în starea lui naturală”. Al doilea 

element important pentru înțelegerea 

„imaginației morale”, vine din faptul 

că, așa cum se referă la ea Edmund 

Burke, „imaginația morală este 

stăpânită de inimă și validată de 

rațiune”. Sigur, după observația lui 

Pascal, că inima are rațiunile ei pe care 

rațiunea nu le știe, o anume întâietate 

dată inimii în acest proces e de rigoare 

să fie recunoscută, însă „imaginația 

morală” nu există decît în măsura în 

care ceea ce produce inima este validat 

tsunami that is the revolution [151]. 

At first reading the Burkeman 

fragment quoted above, we would be 

tempted to believe that "moral 

imagination" is rather a literary 

expression, an exercise of pure writer's 

talent, without epistemic significance. 

To Russell Kirk, however, the term 

called him sufficiently clear and bloody 

to give him conceptual value. So, 

"moral imagination" is the reservoir of 

moral rules that is found in each of us 

and which, through its production, 

compensates for the adamic fall, 

creating a high aura for man, which is 

actually small. We have to mean 

something important in our own eyes 

so we can respect. Similarly, the 

species must be seen by each of us as 

having nobility and destiny, as a 

depository of "permanent things" if you 

will, giving it historical scope - make it 

much more than the sum of the 

individuals who make it, that is far 

more than a herd. "Moral imagination" 

is not, however, fantasy and fabulous, 

because it does not save the fall and the 

smallness of men by their 

embellishment, but through the 

production of rules, of high moral 

standards, whose observance generates 

the overcoming of the natural 

condition. In this sense, Burke's text is 

very clear: moral imagination covers 

the frightened nakedness of man as he 

is in his natural state. The second 

important element for understanding 

"moral imagination" comes from the 

fact that Edmund Burke, as she is 

referring to, is ruled by the heart and 

validated by reason. Certainly, after 

Pascal's observation that the heart has 

its own reason that reason does not 

know, a certain date given to the heart 

in this process is to be recognized, but 

"moral imagination" exists only to the 

extent that what produces the heart is 

validated by reason. Kirk wrote a lot 
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de rațiune. De altfel, Kirk a scris mult 

pe marginea acestui concept, 

rafinându-l și explicându-l tot mai clar 

în timp. Astfel, „imaginația morală”, 

diferită cum am văzut de imaginația 

creativă, artistică, este diferită și de 

intuiție, pentru că în acest caz 

mecanismele misterioase ale 

subconșitentului joacă rolul 

determinant. „Imaginația morală” este 

patronată, de inimă și de rațiune. 

11.2. De la imaginația morală la 

imaginația juridică. Nu întâmplător în 

această lucrare am evocat acest concept 

de imaginație morală, de la care 

plecând, am încercat să introduc 

conceptul - care este pandantul 

imaginației morale - de „imaginație 

juridică”. Mai înainte ca Edumnd Bur 

sau Russel Kirk să reia acest concept, 

să folosească și să-l dezvolte, sintagma 

„imaginație morală”, Aristotel a vorbit 

de echitate într-un sens care trimite la 

imaginația morală; și plecând de acolo, 

la imaginația juridică. Evocăm doar că, 

de fapt, Etica nicomahică a lui Aristotel 

premerge etica lui Iisus. Cred că nu 

există în istoria omenirii un alt exemplu 

de practicare a imaginației morale, într-

un mod atât de creator și de desăvârșit 

cum a făcut-o Iisus. Dacă vorbim de 

imaginație morală, adică de 

transformarea regulilor morale în fapte 

morale care să nu strivească viața, să 

nu strivească omul, să nu fie doar o 

expresie a unei sancțiuni, ci să crească 

sufletul omului și să-l îndrepte către 

bine, atunci cred că, într-adevăr, 

reprezentarea strălucită a imaginației 

morale o găsim în evanghelii. N-am 

insistat asupra acestui aspect în lucrare 

pentru că, dacă citim cele patru 

evanghelii, o să găsim mai la fiecare 

pas această capacitate de a transforma 

regulile morale în fapte de viață, în 

semne ale binelui, ale bunătății și ale 

iubirii. Cel mai important izvor al 

imaginației morale, dincolo de sursele 

about this concept, refining it and 

explaining it more clearly in time. 

Thus, "moral imagination", different 

from how we have seen the creative, 

artistic imagination, is different and 

intuitive because in this case the 

mysterious mechanisms of the 

subconscious play the determining role. 

"Moral imagination" is patronized by 

heart and reason. 

11.2. From the moral imagination 

to the legal imagination. It is not 

accidental in this work that I have 

evoked this concept of moral 

imagination, from which I left, I tried 

to introduce the concept - which is the 

moral imagination panda - of legal 

imagination. Before Edmund Bur or 

Russel Kirk resumed this concept, 

using and developing, the phrase 

"moral imagination", Aristotle spoke of 

equity in a sense that points to moral 

imagination; and from there to the legal 

imagination. We only evoke that, in 

fact, Aristotle's no-mummy ethics 

precurs the ethics of Jesus. I think there 

is no other example of practicing moral 

imagination in the history of mankind 

in such a creative and perfect way as 

Jesus did. If we are talking about moral 

imagination, that is to say transforming 

moral rules into moral facts that do not 

crush life, not to crush man, not to be 

merely an expression of a sanction, but 

to increase man's soul and direct it for 

good, then I think that indeed, the 

brilliant representation of moral 

imagination is found in the Gospels. 

We have not insisted on this aspect of 

the work, because if we read the four 

gospels, we will find this ability to turn 

moral rules into life, in signs of good, 

goodness and love. The most important 

source of moral imagination, beyond 

the cultural sources I was talking about, 

is love; and the ethic of love, which 

Jesus establishes and which practically 

revolutionizes not only ethics but the 
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culturale de care vorbeam, este iubirea; 

iar etica iubirii, pe care Iisus o instituie 

și care, practic, revoluționează nu doar 

etica, ci întreaga lume, este cea mai 

importantă sursă a imaginației morale 

iar una dintre cele mai frumoase și mai 

mișcătoare vorbe românești, care mai 

poate fi auzită în sate, este „vino să te 

omenesc” sau „am fost omenit”. Deplin 

este trăită „omenia” în fiecare zi nu 

numai la Nașterea sau Invierea 

Domnului. Sau cum spune, conform 

teologilor, renumita regulă de aur: Tot 

ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-

le voi la fel! Nu este o chestie pasivă, 

nu este o chestie contemplativă, ci este 

o chestie activă, în pozitiv: Faceți! 

Ceea ce ați vrea să vi se facă. Este 

genial. Și invers, cu o vorbă pe care o 

avem și noi în înțelepciunea populară și 

se găsește și în înțelepciunea altor 

popoare, expresia negativă a acestei 

idei este: Ce ție nu-ți place altuia nu-i 

face!  

Acesta este motivul pentru care am 

simțit nevoia ca, după ce m-am 

documentat cu privire la istoria recentă 

a dreptului românesc în perioada 

comunismului, să îndemn la reflecție 

pe colegii mei juriști, indiferent de 

profesia pe care o practică, cu privire la 

legătura care există între ideea de 

dreptate, imaginația morală și 

imaginația juridică. Pentru că nu 

putem face dreptate dacă nu avem 

sensul moral al termenului și, pe de altă 

parte, dacă, încercând să lucrăm în 

acest domeniu al Dreptului, nu avem 

imaginație juridică, pentru ca dreptatea 

să fie, nu pur și simplu o sentință, ci să 

fie un fapt de creație, care vine în 

slujirea omului și a sufletului lui, 

întrucât conceptul de dreptate este 

întemeiat pe ideea de libertate. Este, de 

fapt, o școală care are rădăcini mai 

adânci în istorie, pentru că ideea de 

libertate a fost conturată în vechea 

filosofie greacă. Numai că, spre 

whole world, is the most important 

source of moral imagination and one of 

the most beautiful and moving 

Romanian words that can be heard in 

the villages, is "come to mankind" or "I 

was human". It is full of "humanity" 

every day, not only at the birth or 

resurrection of the Lord. Or as he says, 

according to theologians called the 

Golden Rule: Everything you want 

people to do to you, do it the same! It is 

not a passive thing, it is not a 

contemplative thing, it is an active 

thing in the positive: Do it! What you 

want to be done to you. It's brilliant. 

And conversely, with a word that we 

have in folk wisdom and is also found 

in the wisdom of other peoples, the 

negative expression of this idea is: 

What do you not like to do to others!  

This is the reason why I felt the 

need, after having documented the 

recent history of Romanian law during 

communism, to urge reflection on my 

fellow lawyers, regardless of the 

profession they are practicing, about 

the link that exists between the idea of 

justice, moral imagination and legal 

imagination. Because we cannot do 

justice if we do not have the moral 

meaning of the term, and on the other 

hand if, by trying to work in this area of 

law, we do not have the legal 

imagination for justice not to be simply 

a sentence but to be a fact of creation 

that comes to serve man and his soul, 

since the concept of justice is founded 

on the idea of freedom. It is, in fact, a 

school that has deeper roots in history, 

because the idea of freedom has been 

outlined in the old Greek philosophy. 

However, unlike the Greeks who have 

developed this idea of freedom but 

have not seen the criterion of justice in 

it, the contemporary American school 

outlines two concepts of justice, 

starting from the idea of freedom. This 

is, on the one hand, the liberalism that 
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deosebire de greci, care au elaborat 

această idee de libertate, dar n-au văzut 

în ea criteriul dreptății, școala 

americană contemporană conturează 

două concepte despre dreptate, pornind 

de la ideea de libertate. E vorba, pe de 

o parte, de liberalismul care-l are ca 

reprezentant pe John Rolls [152]. În 

teoria justiției el pleacă de la premisa 

că este dreaptă societatea care 

construiește spații de libertate egale 

pentru membrii ei. Și mai departe 

spune că e dreaptă societatea care, prin 

fundamentele ei constituționale, 

îngăduie conviețuirea unor doctrine 

diferite, chiar ireconciliabile. Ceea ce 

nu spune John Rolls este că atunci când 

anumite doctrine intră în conflict cu 

bazele, cu fundamentele constituționale 

ale societății, trebuie să existe o soluție. 

El nu mai spune care e soluția. Poți 

accepta doctrine diferite, 

ireconciliabile, seturi de valori diferite, 

chiar ireconciliabile, dar atunci când o 

anumită doctrină, anumite valori neagă 

dreptul la existență al celorlalți, atunci 

când există concepții care, profitând de 

toleranța față de ele, se dezvoltă pentru 

ca ele să devină intolerante cu ceilalți, 

atunci cred că trebuie să existe o 

reacție.  

Și, de asta, eu sunt mai degrabă 

apropiat de cealaltă concepție, de 

dreptate întemeiată pe ideea de 

libertate, elaborată de Robert Nozik 

[153], care pornește de la ideea că 

libertatea este, fără îndoială, 

fundamentul dreptății, dar merg mai 

departe și spun că dreptatea presupune 

o multitudine de criterii - ceea ce ne 

apropie de ideea de imaginație juridică 

- și, în plus, în acest set de criterii ale 

dreptății, între care există meritul, 

există egalitatea, există nevoia, cel mai 

important este criteriul reciprocității. 

Și prin afirmarea acestei idei, se vine în 

continuarea unei întregi școli a gândirii 

economice și filosofice, care afirmă că 

has John Rolls as a representative 

[152].  In the theory of justice he starts 

from the premise that society that 

builds equal spaces of freedom for its 

members is just. And it goes on to say 

that society is right, which, through its 

constitutional foundations, allows the 

coexistence of different, even 

irreconcilable doctrines. What John 

Rolls does not say is that when certain 

doctrines conflict with the foundations, 

constitutional fundamentals of society, 

there must be a solution. He does not 

say what the solution is. You can 

accept different, irreconcilable 

doctrines, sets of different values, even 

irreconcilable, but when a certain 

doctrine, certain values deny the right 

to existence of others, when there are 

conceptions that, taking advantage of 

tolerance towards them, become 

intolerant to others, then I think there 

must be a reaction. 

And, that's why, I am closer to the 

other concept of justice founded on 

Robert Nozik's freedom of thought 

[153], which starts from the idea that 

freedom is undoubtedly the foundation 

of justice but goes on to say that justice 

involves a multitude of criteria - which 

draws us close to the idea of legal 

imagination - and, moreover, in this set 

of criteria of justice, among which 

there is merit, there is equality, there is 

need, the most important is the criterion 

of reciprocity. And by affirming this 

idea, it is a continuation of a whole 

school of economic and philosophical 

thinking, which states that the exchange 

between people is the source of their 

mutual enrichment. It is not just about 

material exchange - economic 

exchange, exchange of economic 

values, although this exchange is 

extremely important and we could not 

conceive today's world without the 

economic exchange that had begun 

before the Phoenicians, but they were 
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schimbul între oameni este sursa 

îmbogățirii lor reciproce. Nu e vorba 

doar de schimbul material - schimbul 

economic, schimbul de valori 

economice, deși acest schimb este 

extraordinar de important și n-am putea 

concepe lumea de astăzi fără schimbul 

economic care a început dinainte de 

fenicieni, dar ei au fost primii 

comercianți mari ai lumii, n-am putea 

înțelege această prosperitate de astăzi 

fără schimbul economic; dar dincolo de 

asta este schimbul spiritual, schimbul 

de valori spirituale, de când ne naștem, 

de când începem să învățăm cuvintele, 

din acel moment începem să schimbăm 

cu cei din jurul nostru - în primul rând 

cu părinții, apoi cu rudele, cu prietenii - 

idei, sentimente, percepții; îi 

îmbogățim pe ceilalți în felul ăsta și ei 

ne îmbogățesc pe noi. Iar în momentul 

când ajungem să avem și o anumită 

maturitate culturală, în acel moment 

acele schimburi devin extrem de 

importante, pentru că prin dialogul 

între noi, prin dialogul între culturi, 

prin dialogul între civilizații, toți ne 

îmbogățim reciproc. Cu această 

condiție: Să nu existe, de o parte sau de 

alta, ideea de exclusivitate, de 

fundamentalism, de intoleranță. 

Și atunci, eu însumi un liberal 

conservator, dar nu un liberalism care 

pierde sensul identităților comunitare 

ce duce la o lume fără dimensiuni, o 

lume golită de conținut, cred că avem 

nevoie de identități comunitare, 

începând de la familie, de la satul în 

care ne naștem, de la comuna unde 

locuim, de la orașul, cartierul în care 

locuim, mergând mai departe, la sfera 

comunității naționale și, în cazul 

nostru, mergând și mai departe, la sfera 

comunității care este Uniunea 

Europeană. Dacă aceste identități 

concentrice, de grup, nu sunt păstrate în 

identitățile lor, riscul este ca, la un 

moment dat, să pierdem și valorile 

the first big traders of the world, we 

could not understand this prosperity 

today without economic exchange; but 

beyond that is the spiritual exchange, 

the exchange of spiritual values, since 

we are born, when we begin to learn 

the words, from that moment we begin 

to change with those around us - first of 

all with our parents, then with relatives, 

friends - ideas, feelings, perceptions; 

We enrich the others this way, and they 

enrich us. And when we get a certain 

cultural maturity, at that moment those 

exchanges become extremely 

important, because through dialogue 

between us, through dialogue between 

cultures, through dialogue between 

civilizations, we all enrich each other. 

With this condition: There is no, on the 

one hand, the idea of exclusivity, of 

fundamentalism, of intolerance. 

And then, myself a conservative 

liberal, but not a liberalist who loses the 

sense of community identities leading 

to a world without dimensions, a world 

empty of content, I think we need 

community identities, starting from the 

family, from the village where we are 

born, from the commune where we 

live, from the city, the neighborhood 

we live in, to the area of the national 

community and, in our case, further to 

the sphere of the community that is the 

European Union. If these group, group-

like identities are not retained in their 

identities, the risk is that, at some point, 

we lose national values and lose 

European values as well. This also 

implies a sense of belonging, the sense 

of defending the identity of these 

concentric communities. You have to 

be faithful to them and defend them. 

Sin is that today's world is slowly 

dissolving the feelings of belonging, 

globalization is very insidious and 

tends to dissolve identities. I am not 

saying that globalization itself is a new 

thing, because the technical civilization 
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naționale, să pierdem și valorile 

europene. Or, asta presupune și un 

sentiment de apartenență, a 

sentimentului de a apăra identitatea 

acestor comunități concentrice. Trebuie 

să fii fidel față de ele și să le aperi. 

Păcatul este că în lumea de astăzi, 

încet-încet se dizolvă sentimentele de 

apartenență, globalizarea este foarte 

insidioasă și tinde să dizolve 

identitățile. Nu spun că în sine 

globalizarea este un lucru nou, pentru 

că civilizația tehnică a răzbit în toată 

lumea și valorile europene tehnice s-au 

dus în toată lumea prin fenomenul 

globalizării, numai că reversul este 

pierderea unor identități comunitare, a 

unor valori comunitare, a unor valori 

spirituale comunitare ca urmare a 

acestui proces de globalizare tehnică. 

Or, eu cred că trebuie să ne păstrăm și 

sufletul, dincolo de faptul că încercăm 

să trăim cât mai comod, să fim cât mai 

prosperi. 

11.3. Rolul justiției și a profesiilor 

juridice în statul de drept. Din 

perspectiva imaginației morale și a 

imaginației juridice, rolul justiției și al 

profesiilor juridice în statul de drept în 

România în cei 100 de ani de la Marea 

Unire [154], dar și în prezent, ni se pare 

a fi unul de cea mai mare importanță, 

deoarece nu există formă de organizare 

umană, cu atât mai puțin statală, fără 

corp de legi și fără juriști, fie că aceștia 

erau numiți praetor, juris-consultus, 

jude, judecător, procuratores, etc. Nici 

România Mare nu ar fi fost posibilă 

fără efortul colosal al juriștilor de a 

crea unitate instituțională, și mă refer 

aici strict la instituția juridică, la 

concept. Actul unirii a fost unul 

declarativ, entuziast. Apoi am rămas 

noi să traducem unitatea și s-o 

desăvârșim. Dacă mă gândesc la 

profesiile juridice de acum 100 de ani, 

primul gând care îmi vine în minte este 

respectul deosebit pe care românii 

has melted across the world and the 

European technical values have gone 

globally through the phenomenon of 

globalization, but the reverse is the loss 

of community identities, community 

values, of community spiritual values 

as a result of this process of technical 

globalization. I think we must keep our 

soul, beyond trying to live as 

comfortable as possible, to be as 

prosperous as possible. 

11.3. The role of justice and legal 

professions in the rule of law. From 

this perspective, the role of justice and 

legal professions in the rule of law in 

Romania during the 100th anniversary 

of the Great Union [154], but 

nowadays, seems to us to be of great 

importance, because there is no form of 

human organization, with both 

stateless, without a body of law and 

jurists, whether they were called a 

praetor, a jurisprudent, a county, a 

judge, a procurator, etc. Even Greater 

Romania was not possible without the 

colossal effort of the lawyers to create 

institutional unity, and I refer here 

strictly to the legal institution, to the 

concept. The act of union was a 

declarative, enthusiastic one. Then we 

were left to translate the unit and get it 

done. If I think about the legal 

professions 100 years ago, the first 

thought that comes to my mind is the 

special respect that the Romanians of 

those times had before the judge, 

prosecutor, lawyer, notary or porter. 

But there were times of human 

solicitude to God and the law as the 

only authorities, and the representatives 

of these authorities - the priests and 

jurists of all categories, had their share 

of the highest social consideration. I 

want to say that it is no wonder the 

decisive role of the jurists in the key 

moments of history, including the 

achievement of the Romanian unitary 

state. If we look at the list of delegates 
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acelor vremuri îl aveau față de 

judecător, procuror, avocat, notar ori 

portărel. Dar erau timpuri ale 

solicitudinii umane față de Dumnezeu 

și de lege, ca unice autorități, iar 

reprezentanții acestor autorități - preoții 

și juriștii de toate categoriile, aveau 

partea lor de maximă considerație 

socială. Vreau să spun că nu e de 

mirare rolul hotărâtor al juriștilor în 

momentele cheie ale istoriei, inclusiv la 

înfăptuirea statului unitar român. Dacă 

ne uităm pe lista delegaților la Marea 

Adunare Națională de la Alba Iulia din 

1 decembrie 1918, îi găsim pe juriști 

într-o proporție covârșitoare. Ca atare, 

astăzi, evocăm un trecut cu care ne 

mândrim! Un trecut care a obligat, în 

timp, generații întregi de juriști și care 

ne obligă [155]. 

Vorbim la acest moment aniversar 

despre rolul extraordinar pe care 

profesiile juridice îl au în statul de 

drept. Vedem cu toții, însă, că toate 

departamentele justiției trec prin grele 

încercări, fiind supuse unor avalanșe de 

atacuri. La adăpostul libertății de 

exprimare se săvârșesc crime de 

imagine, ne este destructurată 

autoritatea și respectabilitatea. 

Profesiile juridice sunt nevoite să se 

apere, în loc să fie lăsate să creeze, 

potrivit rolului pe care îl are fiecare. 

Astăzi, sunt mult mai mulți juriști decât 

la 1918, mai multe profesii juridice și 

conexe, însă, din păcate, chiar dacă 

suntem mai mulți decât pe vremuri, nu 

pot să nu observ că rolul profesiilor 

juridice în statul de drept din România 

a slăbit foarte mult. Și, în chip firesc, 

nu pot să nu mă întreb care sunt 

cauzele. Un trend exploziv, care apare 

foarte clar, este acela de decredibilizare 

a justiției și a tuturor protagoniștilor ei. 

Una dintre cauze este alimentarea 

spectacolului judiciar cu comunicate 

ale autorităților de anchetă, care 

întotdeauna precizează profesia 

at the Great National Assembly in Alba 

Iulia on 1 December 1918, we find the 

jurists overwhelmingly. As such, today 

we evoke a past that we are proud of! A 

past that has forced generations of 

lawyers over time and compels us 
[155]. 

We are speaking at this anniversary 

moment about the extraordinary role 

that legal professions have in the rule 

of law. We all see - but - that all the 

justice departments are going through 

difficult attempts, being subject to 

avalanche of attacks. The crime of 

image being committed to the freedom 

of expression, destruction of authority 

and respectability. Legal professions 

have to defend themselves, instead of 

being left to create, according to the 

role that each has. Today there are 

many more lawyers than in 1918, 

several legal and related professions, 

but unfortunately, even if we are more 

than just in the old days, I cannot fail to 

notice that the role of legal professions 

in the rule of law of Romania has 

greatly weakened. And, naturally, I 

cannot help wondering what the causes 

are. An explosive trend that appears 

very clear is that of decreasing justice 

and of all its protagonists. One of the 

causes is to feed the judiciary with 

statements from the investigating 

authorities, which always specify the 

profession of the suspect / defendant, if 

he is a lawyer, judge, prosecutor, 

notary, legal adviser, and bailiff or 

insolvency practitioner. Even if there 

are isolated cases, they appear 

generalized and equate to denigration 

of the profession in public opinion. 

Logical jurists call this practice 

"diabolical generalization", very 

effective in its destructive effect. It is a 

simple logic of the ordinary man: how 

can I trust in justice when judges, 

prosecutors, lawyers, notaries, 

executors are the ones who break the 
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suspectului/inculpatului, dacă este 

avocat, judecător, procuror, notar, 

consilier juridic, executor judecătoresc 

ori practician în insolvență. Chiar dacă 

sunt cazuri izolate, ele apar generalizat 

și echivalează cu denigrarea profesiei 

în opinia publică. Logicienii juriști 

numesc această practică „generalizare 

diabolică”, foarte eficientă în efectul 

său distructiv. E o logică simplă a 

omului de rând: cum pot să am 

încredere în justiție când judecătorii, 

procurorii, avocații, notarii, executorii 

sunt cei care încalcă legea? Opinia 

publică nu mai are în vedere că este 

vorba de un caz izolat, de o excepție. 

Aura întunecată se extinde asupra 

întregului. De aceea, aș sugera analiza 

posibilității introducerii unei rezerve în 

ceea ce privește precizarea profesiei în 

comunicatele autorităților. Este 

adevărat că Directiva Europeană 

privind întărirea prezumției de 

nevinovăție nu prevede expres și acest 

aspect. Ea se referă doar la prezumția 

de nevinovăție a cetățenilor, indiferent 

de profesia pe care o practică! Însă este 

o chestiune la care ar trebui să ne 

gândim pentru că are ca efect disoluția 

autorității judiciare și, implicit, 

destabilizarea statului de drept [156]. 

Un fapt e limpede: există o patimă 

anume, un fel de răzbunare mediatică 

împotriva juriștilor, mai puternică, mai 

organizată decât în contra altor profesii. 

Cum bine știm, această directivă 

europeană nici nu a fost transpusă în 

legislația națională, fiind blocată vreme 

îndelungată, ca și mult discutatele și 

disputatele legi ale justiției, în 

controverse politice, cu toată suita de 

atacuri asupra profesioniștilor din 

domeniul justiției. S-a ajuns chiar să se 

vorbească la modul peiorativ despre 

„parlamentarii juriști”, care ar fi aceia 

care vor să-i scape pe infractori 

fabricând legi clientelare. Justiția însăși 

a devenit mărul discordiei în zilele 

law? The public opinion no longer 

considers that this is an isolated case of 

an exception. The dark aura extends 

over the whole. Therefore, I would 

suggest the analysis of the possibility of 

introducing a reservation regarding the 

specification of the profession in the 

communications of the authorities. It is 

true that the European Directive on 

Enhancing the Presumption of 

Innocence does not explicitly provide 

for this. It only refers to the 

presumption of innocence of citizens, 

regardless of the profession they 

practice! But it is a matter that we 

should think about because it has the 

effect of dissolving the judicial 

authority and, implicitly, destabilizing 

the rule of law [156]. 

One fact is clear: there is a certain 

passion, a kind of media revenge 

against lawyers, stronger, more 

organized than against other 

professions. As we all know, this 

European directive has not been 

transposed into national law, being 

blocked for a long time, like the much 

debated and disputed laws of justice, in 

political controversy, with all the 

suicide of attacks on justice 

professionals. It has even come to 

speak in a pejorative way about 

"lawmakers", who are those who want 

to escape offenders by making clientele 

laws. Justice itself has become an apple 

of discord in our day, which divides 

society and creates parallel states 

instead of the rule of law. I have the 

feeling that we are permanently 

parasitic of manipulation, legal words 

and concepts have improper 

connotations depending on who is 

accessing this language scientifically. 

We're going to be ridiculous all sorts of 

ratings commentators are abusing our 

specific language. Unfortunately, there 

are also political forces, political 

characters, not just media, that parasite 
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noastre, care divizează societatea și 

creează state paralele în locul statului 

de drept. Am sentimentul, cert, că 

suntem parazitați în permanență de 

manipulare, cuvintele și conceptele 

juridice au conotații improprii în 

funcție de cine accesează acest limbaj 

eminamente științific. Trecem spre 

derizoriu, apar tot soiul de comentatori 

cu rating care abuzează limbajul nostru 

specific. Din păcate, există și forțe 

politice, personaje politice, nu doar 

mediatice, care parazitează lupta 

anticorupție, reală și sistemică - 

făcându-și un brand personal din 

aceasta, dându-se drept justițiari ai 

societății și ponegrind pe cei care sunt 

legitimați de societate să înfăptuiască 

actul de justiție. Profesiile juridice sunt 

atacate constant, minimizându-se rolul 

acestora în statul de drept pentru că 

reprezintă un pericol pentru cei care nu 

au alt ideal decât acela de a prelua 

puterea și controlul, inclusiv cu 

sprijinul serviciilor secrete. Toate 

scandalurile referitoare la protocoalele 

cu aceste servicii au fost în măsură să 

mai dea o lovitură respectului public 

față de justiție și lege, ca și când tot 

corpul magistraților ar fi implicat în așa 

ceva. 

Trăim în așa numită epocă post-

adevăr, în care emoția publică primează 

oricărui argument logic. E suficient să 

stârnești emoția printr-o sintagmă gen 

„superimunitatea avocaților” sau, mai 

nou, „superimunitatea magistraților”, 

ca să creezi un public advers care, în 

lehamitea față de corupție, nu mai 

citește și aliniatul următor, care spune 

că avocații suspectați penal nu 

beneficiază de interdicția perchezițiilor 

sub umbrela secretului profesional sau 

că judecătorii și procurorii au forme de 

responsabilitate bine definite de lege. 

Chiar dacă sunt adeptul teoriilor 

conspiraționiste, mă gândesc și la 

cauzele obiective care au dus la 

the real and systemic anti-corruption 

fight - making a personal brand of it, 

giving themselves to society's justices 

and keeping those who are legitimated 

by society to perform the act of justice. 

Legal professions are constantly being 

attacked, minimizing their role in the 

rule of law because they pose a threat 

to those who have no other choice but 

to take power and control, including 

with the support of secret services. All 

the scandals relating to the protocols 

with these services were able to give a 

blow to public respect for justice and 

law, as if the entire body of magistrates 

were involved in it. 

We live in a so-called post-real era, 

in which public emotion takes 

precedence over any logical argument. 

It is enough to stir up the emotion by a 

phrase like "the super immunity of 

lawyers" or, more recently, the "super 

immunity of magistrates" to create an 

adverse public that, in the face of 

corruption, does not read the next line, 

which says that lawyers suspected of 

criminal do not benefit from the ban on 

searches under the umbrella of 

professional secrecy, or that judges and 

prosecutors have forms of 

accountability well defined by law. 

Even if I am the advocate of conspiracy 

theories, I also think about the 

objective causes that have led to the 

decreasing of the legal professions and 

their role in the rule of law in order to 

understand what we can do to restore 

respect for these professions and to 

strengthen their legitimate role. Such an 

objective cause is related to the 

evolution of society in postmodernity, 

where the boundaries between legal 

and non-juridical sciences are 

attenuated, the hierarchie flatter and the 

crises of professional identity are 

emerging. This is a social trend that we 

cannot directly counteract, but we 

cannot stand aside by waiting for the 
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decredibilizarea profesiilor juridice și a 

rolului lor în statul de drept, pentru a 

înțelege ce putem face pentru 

reinstaurarea respectului față de aceste 

profesii și pentru întărirea rolului lor 

legitim. O astfel de cauză obiectivă este 

legată de evoluția societății în 

postmodernitate, în care granițele între 

științele juridice și nejuridice se 

atenuează, ierarhiile se aplatizează și 

apar astfel crizele identității 

profesionale. Acesta este un trend 

social pe care nu-l putem contracara 

direct, dar nici nu putem sta deoparte 

așteptând ca profesiile juridice să fie 

scoase din joc. 

Mai devreme vorbeam despre o 

„inflație” de profesii juridice și conexe. 

În contextul luptei împotriva 

criminalității, a terorismului și a crimei 

organizate, aceste profesii, chiar unele 

nejuridice, au dobândit puteri judiciare 

de anchetă, percheziție, ridicare de 

înscrisuri etc. Iată că, potrivit noilor 

reglementări, până și Autoritatea 

Națională de Supraveghere a 

Prelucrării Datelor cu Caracter 

Personal poate veni inopinat să ne 

percheziționeze calculatoarele, să 

verifice echipamentele folosite de 

firmele ce fac prelucrări de date cu 

caracter personal. Și cine nu face 

prelucrări de date în zilele noastre? 

[157]. 

Toate aceste aspecte creează 

confuzie cu privire la aria de practică a 

fiecărui profesionist, dar și asupra 

sistemului judiciar în ansamblu, 

determinând o criză de identitate a 

sistemului judiciar și a profesiilor 

juridice. Aceasta are drept consecință 

disoluția autorității, pierderea 

respectului față de aceasta și față de 

lege. Acum o sută de ani, fiecare își 

cunoștea identitatea, știa exact ce loc și 

ce rol are în societate și nu revendica 

rolul altuia. Țăranul ara ogorul, 

inginerul făcea construcții și aparate, 

legal professions to be removed from 

the game. Earlier we talked about an 

"inflation" of legal and related 

professions. In the context of the fight 

against crime, terrorism and organized 

crime, these professions, even some of 

them, have acquired judicial powers of 

investigation, search, enlistment, etc. 

According to the new regulations, even 

the National Supervisory Authority for 

Personal Data Processing may come to 

search our computers, check the 

equipment used by the companies 

processing personal data. And who 

does not do data processing nowadays? 
[157]. 

All of these issues create confusion 

about the practice area of each 

professional, but also about the 

judiciary as a whole, triggering an 

identity crisis for the judiciary and legal 

professions. This results in the 

dissolution of authority, the loss of 

respect for it and the law. A hundred 

years ago, each one knew its identity, 

knew exactly what place and role it had 

in society, and did not claim the role of 

another. The peasant left the field, the 

engineer was building construction and 

appliances, the jurist interpreted and 

applied the law, the politician left or 

right politics. Today, nobody knows 

what role each one has. There is no left 

and right left, and the place of the 

intellectuals is taken by "opinions" of 

all kinds acting in the new media. 

Anyone who can "give their opinion" 

by going to the online platform in front 

of a large audience, can disinform and 

dissolve the authority established by 

law at a glance. Whoever can say that 

justice is unfair, generalize that judges 

and prosecutors are corrupt, starting 

from isolated cases. Personally, I say 

here that I agree with the right to 

opinion, but be clear: opinions are not 

equal, some are endorsed, they come 

from professionals, from people who 
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juristul interpreta și aplică legea, 

politicianul făcea politică de stânga sau 

de dreapta. Azi, nimeni nu mai știe ce 

rol are fiecare. Nu mai există stânga și 

dreapta, iar locul intelectualilor este 

luat de „păreriști” de toate felurile, care 

acționează în noile medii de 

comunicare. Oricine își poate „da cu 

părerea” urcând la tribuna on-line, în 

fața unui public larg, poate dezinforma 

și poate dizolva într-o clipită 

autoritatea stabilită de lege. Oricine 

poate spune că justiția e nedreaptă, să 

generalizeze că judecătorii și procurorii 

sunt corupți, pornind de la cazuri 

izolate. Cu titlu personal, afirm aici că 

sunt de acord cu dreptul la opinie, dar 

să fim înțeleși: opiniile nu sunt egale, 

unele sunt avizate, vin de la 

profesioniști, de la persoane care au 

certa proprietate a cuvântului, a 

conceptului, de la oameni care chiar 

știu ce spun și gândesc cu mintea lor. 

Criza noastră identitară se datorează și 

„luptei” între profesiile juridice, de a 

câștiga un anume monopol asupra unui 

domeniu de activitate. Este un semn că 

trebuie să ne așezăm la masa 

tratativelor interprofesionale. Nu e 

vreme pentru vanități, dar nici pentru a 

cultiva „conflicte interprofesionale” 

create și întreținute artificial, adesea 

fără o rezolvare corectă, anticipată! 

Acest lucru nu înseamnă a ceda, ci a 

câștiga. Demersul este dificil, și 

impune solidaritatea autentică a tuturor 

profesiilor juridice și a celor care o 

practică, într-o lume în care concurența 

estompează adesea competența. 

Profesiile juridice, fiecare în sine, 

trebuie să știe ce au de făcut, în sensul 

adaptării, însă, fără a-și pierde 

identitatea, iar aceasta este chiar o 

problemă deosebit de dificilă. Din acest 

punct de vedere, pare că ziua de mâine 

nu mai este certă, oricât ne-am pregăti. 

Pentru a merge mai departe, pentru a ști 

ce vrem, trebuie ca noi juriștii, să 

claim ownership of the word, concept, 

from people who really know what they 

say and think with their minds. Our 

identity crisis is also due to the 

"struggle" between the legal 

professions to win a certain monopoly 

over a field of activity. It is a sign that 

we have to sit at the table of the 

interprofessional talks. There is no time 

for vanity, nor to cultivate 

"interprofessional conflicts" created 

and maintained artificially, often 

without a proper early solving! This 

does not mean to give up, but to win. 

The approach is difficult and imposes 

the genuine solidarity of all legal 

professions and practitioners in a world 

where competition often fades 

competence. The legal professions, 

each in their own right, need to know 

what they have to do, in the sense of 

adapting, but without losing their 

identity, and that is even a particularly 

difficult problem. From this point of 

view, it seems that tomorrow is no 

longer certain as we prepare. In order to 

move on, in order to know what we 

want, it is necessary for our lawyers to 

understand what we are and to take into 

account the fact that there have been 

many changes in the socio-economic 

conditions in which we exercise our 

professions and have become it is 

obvious that it is time to develop new 

strategies for professional development. 

I say this at this conference and I think 

we cannot afford a moment's respite. 

All legal professions are and must be 

interested in their future. They all want 

us, those who exercise dignity in their 

professions, responsible involvement in 

the construction of their future. 

On the other hand, a hundred years 

ago, the laws were sustainable, they 

came to tradition and their respect in 

public consciousness. The old codes 

lasted for decades and even a century 

and a half for the Civil Code. In this 
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înțelegem ce suntem și să ținem cont de 

împrejurarea că s-au acumulat foarte 

multe schimbări privind condițiile 

socio-economice, în care ne exercităm 

profesiile și că a devenit evident că este 

momentul elaborării unor strategii noi 

în ceea ce privește evoluția 

profesională. O spun la această 

conferință și cred că nu ne putem 

permite nicio clipă de răgaz. Toate 

profesiile juridice sunt și trebuie să fie 

interesate de viitorul lor. Toate ne 

reclamă nouă, celor care exercităm 

demnități în profesii, implicarea 

responsabilă în construcția viitorului 

acestora. 

Pe de altă parte, acum o sută de ani, 

legile erau durabile, ajungeau să intre 

în tradiție și respectul lor în conștiința 

publică. Vechile coduri au durat 

decenii și chiar un secol și jumătate în 

cazul Codului Civil. În acest context, 

nimeni nu punea la îndoială autoritatea 

legii sau a magistratului chemat s-o 

aplice. Astăzi, noile legi și cei îndrituiți 

să le facă sau să le aplice au ajuns 

subiect de tabloid. Nicio lege 

importantă nu poate subzista nici măcar 

un an fără a fi controversată, atacată 

constituțional și politic. Și atunci de 

unde autoritate și respect față de 

aceasta? Pare că nimeni nu se mai 

gândește la prioritățile cetățenilor, ci la 

cele politice, individualiste. Balanța 

drepturilor și principiilor fundamentale 

se dezechilibrează. După fiecare 

„eveniment” de politică legislativă au 

dispărut perioadele de liniște. „A 

gusta” din succesul unei modificări 

legislative este o atitudine care 

caracterizează o eră ce a apus. „Astfel 

de momente” au devenit o constantă pe 

care trebuie s-o acceptăm și la care 

trebuie să ne adaptăm, ori de câte ori 

intervine câte o modificare legislativă 

națională care are impact direct sau 

indirect asupra profesiilor juridice, mai 

ales atunci când trendul european, 

context, no one doubted the authority 

of the law or the magistrate called to 

apply it. Today, the new laws and those 

entitled to do or apply them have 

become the subject of tabloids. No 

important law can survive for even a 

year without controversy, 

constitutionally and politically 

attacked. And then where does 

authority and respect from it? It seems 

that no one thinks of citizens' priorities, 

but of political, individualistic ones. 

The balance of fundamental rights and 

principles is unbalanced. After each 

"policy event", periods of silence 

disappeared. "To taste" the success of a 

legislative change is an attitude that 

characterizes an era that has fallen. 

"Such moments" have become a 

constant that we must accept and adapt 

to whenever there is a national 

legislative change that has a direct or 

indirect impact on the legal professions, 

especially when the European trend, 

including European justice 

"reorientates" and "reprofiles" the legal 

professions. 

Continuous adaptation I believe is 

the only solution for things to evolve 

normally from a functional point of 

view. It is time to adapt to the 

interprofessional tendencies, not to 

deny them. Therefore, one question 

should be asked: how can a law of 

justice, or any other law, including the 

judicial authority called upon, be 

enforced in this informational tumble 

that stifles any analysis? It is true that 

the tabloidization of all cultural, 

including legal, approaches is an 

unstoppable trend in the era of 

technology. But we cannot stand with 

cross arms because we risk running out. 

At least that's what all the predictions 

that speak of the impact of artificial 

intelligence are showing. Lawyers are 

the first to be replaced by robots, but 

judges are not safe given the trends of 
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inclusiv justiția europeană 

„reorientează” și „reprofilează” 

profesiile juridice. 

Adaptarea continuă, cred, este 

singura soluție pentru ca lucrurile să 

evolueze normal, din punct funcțional. 

A venit momentul să ne adaptăm 

tendințelor de interprofesionalitate, nu 

să le negăm. De aceea, o întrebare ar 

trebui să ne punem cu toții: cum poate 

fi respectată o lege a justiției, sau 

oricare altă lege, inclusiv autoritatea 

judiciară chemată s-o aplice, în acest 

tumult informațional care înăbușește 

orice analiză? Este adevărat că 

tabloidizarea tuturor demersurilor 

culturale, inclusiv a celor juridice, este 

un trend de neoprit în era tehnologiei. 

Dar nici nu putem sta cu brațele 

încrucișate pentru că riscăm să 

dispărem. Cel puțin așa arată toate 

prognozele care vorbesc de impactul 

inteligenței artificiale. Avocații sunt 

primii vizați să fie înlocuiți de roboți, 

dar nici judecătorii nu sunt în siguranță 

având în vedere tendințele de creare a 

platformelor on-line de soluționare a 

conflictelor. Am citit de curând, că doi 

cercetători de la Oxford - Carl Frey și 

Michael Osborne - au demonstrat că 

există o probabilitate de 94% ca, până 

în 2033, serviciile avocaților și 

notarilor să fie preluate de algoritmi. 

Poate că este exagerat, dar nici nu 

putem ignora ori nega impactul 

inteligenței artificiale asupra profesiilor 

juridice. Am amintit de acest „atac al 

algoritmilor”, întrucât consider 

că, pentru a conștientiza și impune 

rolul profesiilor juridice în statul de 

drept, trebuie să ne gândim cum va 

arăta justiția peste 20-30 de ani. 

11.4. Considerații privind viitorul 

justiției din România. Cred că, în noul 

context, în România trebuie să 

reevaluăm modul în care gândim și 

acționăm, ca juriști. Trebuie să ne 

regândim rolul în statul de drept și cum 

creating online conflict resolution 

platforms. I have recently read that two 

Oxford researchers - Carl Frey and 

Michael Osborne - have shown that 

there is a probability of 94% that by 

2033 the services of lawyers and 

notaries be taken over by algorithms. It 

may be exaggerated, but we cannot 

ignore or deny the impact of artificial 

intelligence on legal professions. I have 

reminded of this "attack of algorithms" 

as I believe that in order to raise 

awareness and impose the role of legal 

professions in the rule of law, we must 

think about how justice will look over 

20-30 years. 

11.4. Considerations regarding the 

future of justice in Romania. I believe 

that in the new context, in Romania we 

need to reassess the way we think and 

act, as jurists. We must rethink our role 

in the rule of law and how we can 

strengthen it. I believe that legal 

professions need to enter into force in 

image campaigns, asserting their role 

and identity, taking into account new 

social realities and evolution prospects. 

The current rule of law will not remain 

too long since we are now fully 

interconnected and the changes are 

rapidly accelerating in all areas, and 

justice and the legal professions will 

not be exempted. So, we need to think 

in the future about what changes are 

happening and how we can contribute 

to a better rule of law. We need a 

strategy of affirming professional 

identity, strengthening the judiciary and 

the role of lawyers in the rule of law. I 

am convinced that we, Romanian legal 

professions, have not been, are not and 

cannot be given a "historical 

stumbling". The cultural model of the 

jurists of the times around and after 

1918, the "psychological billing" of the 

Romanian jurist, based on authentic, 

professional and moral values, the 

integration of "going" to the dynamics 
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putem să-l întărim. Cred că profesiile 

juridice trebuie să intre în forță în 

campanii de imagine, prin care să-și 

afirme rolul și identitatea, ținând cont 

de noile realități sociale și de 

perspectivele de evoluție. Actuala 

ordine de drept nu va subzista prea 

mult timp, întrucât în zilele noastre 

suntem total interconectați și 

schimbările se succed accelerat, 

afectând toate domeniile, iar justiția și 

profesiile juridice nu vor fi scutite. 

Așadar, trebuie să ne gândim în 

perspectivă, la ce implică schimbările 

și cum putem contribui la o ordine de 

drept mai bună. Avem nevoie de o 

strategie de afirmare a identității 

profesionale, de întărire a sistemului 

judiciar și a rolului juriștilor în statul de 

drept. Sunt convins că nouă, profesiilor 

juridice din România, nu ne-a fost, nu 

ne este și nu ne poate fi hărăzită o 

„înțepenire istorică”. Modelul cultural 

al juriștilor vremurilor din preajma și 

de după anul 1918, „factura psihică” a 

juristului român, bazată pe valori 

autentice, profesionale și morale, 

integrarea din „mers” la dinamica 

profesiilor noastre exercitate în vremuri 

contemporane, dar mai ales structura 

profesională bazată în majoritate pe 

oameni tineri, bine pregătiți și dedicați 

slujirii adevărului și dreptății, sunt o 

chezășie că vom dăinui în marea 

familie a juriștilor lumii moderne. Să 

nu uităm, nici un algoritm nu va înlocui 

vreodată geniul și frumusețea 

concepției umane. Și tot în metru 

postmodern: este la latitudinea noastră 

să facem o altă lume, potrivită nouă, 

dacă acesta nu ne place. De la înălțimea 

vârstei mele, eu mi-aș dori o țară așa 

cum o vedea Petre Țuțea, în care 

ordinea de drept este una din virtuțile 

omului și în care legea nu iartă, dar 

judecătorul, da.  

Ce-i lipsește României din punct de 

vedere juridic? Ce-i lipsește justiției 

of our professions exerted in 

contemporary times, but especially the 

professional structure based mostly 

young people, well trained and devoted 

to the service of truth and justice, are a 

guarantee that we will remain in the 

great family of modern world lawyers. 

Let's not forget, no algorithm will ever 

replace the genius and beauty of human 

conception. And still in the postmodern 

way: it is up to us to make another 

world, fit for us if we do not like it. 

From the height of my age, I would like 

a country as Petre Ţuţea, where the rule 

of law is one of man's virtues and 

where the law does not forgive, but the 

judge, yes. 

What does Romania lack from a 

legal point of view? What is lacking in 

Romanian justice? There are two 

questions here, because one is 

Romania, the judiciary is only part of a 

part of Romania. It's part of the state's 

powers.  

Romania lacks the patience to do 

things well, the patience to lead things 

to the end, the patience to build 

professionals. It sometimes lacks the 

necessary discernment to cherish 

professionals no matter where they 

work. I believe that Romania needs 

good turning, good winegrowers, good 

teachers, and good electricians. A good 

craftsman deserves the same honesty, 

and I would say a title of doctor honoris 

causa, as well as a professor at the 

university. The condition is that he 

performs in his profession and that is 

why I advocate for a reappraisal of the 

criteria of appreciation in the Romanian 

society. Because we are, if we are 

talking about the past and the culprits 

of the past, we are the victims of a 

communist conception: the ambition of 

parents was to see their university 

children and sit in an office. That was 

the ambition of the parents. No matter 

what their parents did, they said, "Do 
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românești? Sunt două întrebări aici, 

pentru că una este România, puterea 

judecătorească este doar o parte a unei 

părți din România. Este o parte a 

puterilor statului.  

României îi lipsește în primul rând 

răbdarea de a face lucrurile bine, 

răbdarea de a duce lucrurile până la 

capăt, răbdarea de a construi 

profesioniști. Îi lipsește uneori 

discernământul necesar pentru a prețui 

profesioniștii indiferent de domeniul în 

care ei activează. Eu cred că România 

are nevoie de strungari buni, de 

viticultori buni, de profesori buni, de 

electricieni buni. Un meseriaș bun 

merită aceeași cinste și, aș zice, un titlu 

de doctor honoris causa, cum merită și 

un profesor de la universitate. Condiția 

este ca el să performeze în profesia lui, 

și de aceea, eu pledez pentru o 

reașezare a criteriilor de apreciere în 

societatea românească. Pentru că 

suntem, dacă tot vorbim de trecut și de 

vinile trecutului, suntem victimele unei 

concepții din timpul comunismului: 

ambiția părinților era să-și vadă copiii 

cu titlu universitar și să stea într-un 

birou. Asta era ambiția părinților. 

Indiferent ce făceau, părinții spuneau: 

să nu mai muncească la fel de mult 

copilul, cum muncesc eu. În primul 

rând asta arată că în legătură cu munca 

era ceva în neregulă, pentru că până la 

urmă munca nu trebuie să fie o 

corvoadă, o neplăcere; trebuie să-ți 

placă ceea ce faci. Și atunci, nu te 

gândești că ar fi rău să facă și copilul 

tău ceea ce faci tu. După aceea, ceea ce 

este, iarăși, suspect în această idee este 

dorința de evaziune. Asta este o 

evadare din realitate. Vrei să 

construiești pentru copilul tău un fel de 

paradis, în care el să nu facă nimic și, 

eventual, să trăiască înconjurat de râuri 

de lapte și miere. Ăla e paradisul; dar 

nu e pe pământ. Ne lipsește cultul 

muncii. Sper să ajungem acolo, pentru 

not work as much as a child, as I work. 

First of all, this shows that something 

was wrong about work, because in the 

end work must not be a chore, an 

inconvenience; you must like what you 

do. And then, you do not think it would 

be bad for your child to do what you 

do. After that, what is again suspicious 

in this idea is the desire for evasion. 

This is an escape from reality. You 

want to build for your child a kind of 

paradise in which he does nothing and 

eventually live surrounded by rivers of 

milk and honey. That's the paradise; but 

it's not on the ground. We lack the cult 

of labor. I hope to get there, because 

otherwise, in the European competition 

we are in, we always lose the ground. 

After that, there is a global competition 

where Europe is always losing ground. 

Because, unfortunately, this conception 

of labor is not only in the post-

communist countries. You need this 

cult of work and detail. 

From a legal point of view, we lack 

consistency; first of all legislative 

coherence. We need a better ordering 

of the normative space because, as 

Professor Valeriu Stoica said, "The true 

homeland we live in is the legal and 

constitutional space. Our freedom is 

created by this legal and constitutional 

space" [158]. And if this space is a 

mess, a pot, which means we actually 

swim in a hatchery. It's like being in a 

jungle - you cannot be free in a jungle; 

you have to get busy every day to 

organize it. We need this organization. 

It is true that a reason for this 

legislative chaos is even the 

unreasonable way in which the 

European directives have sometimes 

been accepted. Sometimes your queue 

was taken carelessly to integrate these 

enormous sets of norms into the 

Romanian legal system without losing 

consistency without losing the 

organization without losing order. But 
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că altfel, în competiția europeană în 

care ne aflăm, pierdem mereu terenul. 

După aceea, există o competiție 

globală, în care Europa pierde mereu 

terenul. Pentru că, din păcate, această 

concepție a ne-muncii nu e doar în 

țările post-comuniste. Trebuie să 

cultivăm acest cult al muncii și al 

detaliului. 

Din punct de vedere juridic ne 

lipsește coerența; în primul rând 

coerența legislativă. Avem nevoie de o 

mai bună ordonare a spațiului normativ 

întrucât, așa cum spunea distinsul 

Profesor Valeriu Stoica, „adevărata 

patrie în care trăim este spațiul juridic 

și constituțional. Libertatea noastră este 

creată de acest spațiu juridic și 

constituțional” [158]. Și dacă acest 

spațiu este o harababură, o 

brambureală, înseamnă că, de fapt, noi 

înotăm într-un hățiș. Este ca și cum ai 

fi într-o junglă - nu poți să fii liber într-

o junglă; trebuie să te zbați în fiecare zi 

să o organizezi. Avem nevoie de 

această organizare. E adevărat că un 

motiv al acestui haos legislativ este 

chiar modul neînțelept în care s-a făcut 

uneori receptarea directivelor europene. 

Uneori au fost preluate tale quale, fără 

niciun fel de grijă pentru a integra 

aceste seturi enorme de norme în 

sistemul legislativ românesc, fără a 

pierde coerența, fără a pierde 

organizarea, fără a pierde ordinea. Dar, 

cum astăzi juriștii sunt foarte mulți și 

sunt tot mai mulți, speranța mea este 

că, încet-încet, ei vor crea această 

coerență legislativă. 

  

Concluzii 

 

Am scris aceste rînduri atât pentru a 

semnala importanta pe care știința 

dreptului o are în dezvoltarea societății 

contemporane, cât și pentru a cinsti 

memoria celor morți în temnițe 

comuniste, pornind de la preceptul 

as today's jurists are very many and 

there are many more, my hope is that, 

slowly, they will create this legislative 

coherence. 

 

Conclusions 

 

I wrote these lines both to signal the 

importance of the science of law in the 

development of contemporary society 

and to honor the memory of the dead in 

communist prisons, starting from the 

precept expressed by Auguste Comte, 

according to which "We do not fully 

know such a science as long as we do 

not know its history” [159]. And that's 

why, from this perspective, with sorrow 

in my soul, I must say that, in my 

humble opinion, the Centenary Year 

was a missed one. The lack of a 

coherent program, the indifference and 

debilism of politicians, and the lack of 

a national voice at the top of the state 

led to a semi-fiasco. We saved our 

cheek by the much-bold of the 

Templars Cathedral of the Nation and 

the studies dedicated to the Centenary 

of the Romanian Academy. And a few, 

just a few serious events, here, around 

the country. It will pass and this year 

will pass into eternity (when we were 

writing these lines, I was expecting to 

come to Santa Claus too). There is a 

clear need for a balance sheet. About 

80% of my text this year was 

centenary. It seemed to me a 

fundamental theme, once enormous for 

a nation, to be celebrated with dignity, 

fastness and responsibility. Our 

politicians did not have a coherent 

national plan, a well-established 

strategy, although they knew the need 

for such a project in 2014 - because de 

facto Romania entered the 

Transylvanian and Bucovinians in the 

Great War of 1914 - nothing was done. 

Everything was drowned on the run, 

unprofessional and often by a perfect 
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exprimat de Auguste Comte, potrivit 

căruia „Nu cunoastem complet o știință 

atâta timp cât nu-i știm istoria“ [159]. 

Și de aceea, din acestă perspectivă, cu 

durere în suflet, trebuie să spun că după 

umila mea părere Anul Centenar a fost 

unul ratat. Lipsa unui program coerent, 

indiferența și debilismul politicienilor, 

dar și lipsa unei voci naționale la vârful 

statului, au dus la un semi-fiasco. Ne-

am salvat obrazul prin mult-hulita de 

tefelisti Catedrală a Neamului și 

studiile închinate Centenarului de 

Academia Română. Și, de câteva, doar 

câteva manifestări serioase, ici, colo pe 

teritoriul țării. Va trece, și acest an va 

trece în eternitate (când scriam aceste 

rânduri așteptam să vină și la mine Moș 

Crăciun).  Este, evident, nevoie de un 

bilanț. Circa 80% din textele mele din 

acest an, au avut drept subiect 

Centenarul. Mi s-a părut o temă 

fundamentală, o dată enormă pentru o 

Națiune, care trebuie serbată cu 

demnitate, fast și responsabilitate. 

Politicienii noștri nu au avut un plan 

coerent, național, o strategie bine pusă 

la punct, deși se știa de nevoia unui 

astfel de proiect din 2014 - pentru că, 

de facto, România intră prin 

transilvăneni și bucovineni în Marele 

Război din 1914 - nu s-a întreprins 

nimic. Totul a fost încropit pe fugă, 

neprofesionist și de multe ori de un 

kitsch desăvărțit. A lipsit tema 

Basarabiei și Bucovinei în spațiul 

public, ori nu poți vorbi de Unire dacă 

nu vorbești de cele două provincii 

românești. Nici până în ziua de azi nu 

avem o colecție, un set de cărți 

fundamentale, gen Unirea Românilor. 

Bine, știu că au apărut câteva de-a 

lungul anilor, dar trebuiau reeditate, 

dacă nu completate pentru că 

sovietizarea armatelor rusești și 

acțiunile bolșevicilor în primul război 

mondial nu au putut fi cercetate în anii 

comunismului cu acrivie. Volumele 

kitsch. The topic of Bessarabia and 

Bukovina was missing in public space, 

or you cannot talk about Union if you 

do not speak about the two Romanian 

provinces. Even today, we do not have 

a collection, a set of fundamental books 

like the Romanian Union. Okay, I 

know that a few have appeared over the 

years, but they had to be re-edited, if 

not completed because Soviet armies 

and Bolshevik actions in World War I 

could not be researched in the years of 

Communism with acrivia. The volumes 

should have been published in 

international and distributed languages, 

especially now that the Hungarian 

irredentism appears again at the 

horizon. A bad slogan - Romania 100 - 

which led to the conclusion in the 

bosom of the young generation that 

Romania is alive, is only 100 years old. 

Okay, I do not even say the logo 

tricolor is wrong. The official color of 

the stick is blue and not red! Moreover, 

there was no educational program for 

students, schoolchildren, students to 

explain their astral moment from 

December 1, 1918. The Ministry of 

Education was totally lacking. That's 

when history was reduced to an hour in 

the curriculum. I wish all budget 

officials, all public officials who cut 

leaves to dogs to give written 

explanations of what they did for the 

Centenary! I know it's needed because 

it's a tough year. From the existing 

public information, Hungary is 

preparing an extensive anti-Trianon 

campaign in the years 2019-2020. 

Obviously anti-Romanian! And we 

emptied our verbal munitions, emptied 

the bag with pompous statements. He is 

waiting for some to say, "Let me, too, 

Madame, with the Centenary, that he 

has passed". Hard times come! I still 

have hope! 

Hope is not just the canvas of a ship 

that swells to take us out of a black and 
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trebuiau publicate în limbi de circulație 

internațională și distribuite, mai ales 

acum când apare din nou la orizont 

iredentismul maghiar. Un slogan prost - 

România 100 - care a dus la concluzia 

în sânul tinerei generații că România 

dăinuie, există, doar de 100 de ani. 

Bine, nici nu mai vorbesc că tricolorul 

logo-ului este greșit. Oficial culoarea 

care pleacă de la băț este albastru și nu 

roșu! Mai mult, a lipsit un program 

educațional prin care elevilor, 

școlarilor, studenților să li se explice 

momentul astral de la 1 decembrie 

1918. Ministerul Educației a lipsit cu 

desăvârșire. Asta după ce istoria a fost 

redusă la o oră în curiculă. Îmi doresc 

ca toți bugetofarii, toți funcționarii 

publici care taie frunze la câini, să dea 

explicații scrise cu ce au făcut pentru 

Centenar! Știu că e nevoie pentru că 

urmează un an greu. Din informațiile 

publice existente, Ungaria pregătește în 

anii 2019-2020 o amplă campanie anti-

Trianon. Evident anti-românească! Iar 

noi ne-am golit muniția verbală, am 

golit sacul cu declarații pompoase. 

Abia așteaptă unii să zică: „Ia mai lasă-

mă, dom’le, cu Centenarul, că a trecut”. 

Vin vremuri grele! Mi-a mai rămas 

speranța!  

Speranța nu e doar pânza unei 

corăbii ce se umflă pentru a ne scoate 

din mijlocul unei mări negre și 

tumultoase și pentru a ne împinge într-

un port liniștit al vieții. Speranța nu e 

doar gând nerostit, tainic, adânc 

cuibărit în inima călătorului. Speranța e 

focul ce ține vie dorința, ce provoacă 

împlinirea, ce desenează și 

redesenează, de mii de ori, tiparul 

realităților fabuloase de mai târziu. 

Speranța e a temerarilor, a celor ce 

colindă mările destinelor probabile, ce 

ne sunt scrise fiecăruia dintre noi. A 

celor care pleacă la drum cu o singură 

ancoră - credința în bunul Dumnezeu. 

A celor ce cunosc bucuria împlinirii ca 

tumultuous sea and to push us into a 

quiet harbor of life. Hope is not just an 

unspoken, mysterious thought, deeply 

nestled in the heart of the traveler. 

Hope is the fire that keeps the desire, 

the cause of fulfillment, drawing and 

redesigning, thousands of times, the 

pattern of later fabulous realities. Hope 

is the fears of those who roam the seas 

of probable destiny, which are written 

to each of us. Those who go on the road 

with only one anchor - faith in the good 

God. Those who know the joy of 

fulfillment as a liberation and give the 

shore tame on the wilderness of water, 

just to sow hope in other hearts. Hope 

is wandering through our paradise 

scarred, coming and coloring joyfully 

the face of people, calling the little 

hands of a child in the mother's hand 

when no one believes, strangling tears 

of happiness under the glasses of their 

parents just to give the moment of 

silence to the hours of sleeping. Hope is 

curing us of distrust. It raises our eyes 

above the blue vault in which it bathes, 

like the birds, our untold dreams, 

unknown to anyone. Outside us. Hope 

comes from nowhere and leaves 

anywhere. Hope has the heels soaked in 

a field of bricks and carols through our 

lives with exuberance. He does not 

count his steps, but he sets his heels 

deep into the heart of our souls, raising 

a field of cherries that crack in bloom, 

one by one, a rainbow of magic, in the 

hearts of those who by chance witness 

the passage, you are ashamed at the 

thought that they were the elect. Hope 

leaves behind it a misunderstood joy, 

unknowing to us until then, that we 

cling to as a last miracle. When the 

words do not get anymore, the rest of 

them tells the heart. On syllables. 

Because hope answers, when and 

when, to a name. Next to us. How 

simple it can be ... It's enough to shout 

it. Call her to lead you in the labyrinth 
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pe o eliberare și dau țărmul îmblânzit 

pe sălbăticia apei, doar pentru a sădi 

speranța și în alte inimi. Speranța 

colindă prin paradisul nostru ciobit, 

vine și colorează abundent în bucurie 

chipul oamenilor, cheamă mânuțele 

mici de copil în mâna mamei când 

nimeni nu mai crede, sugrumă lacrimi 

de fericire sub ochelarii părinților doar 

pentru a da clipei tihna ceasurilor 

moțăind a adormire. Speranța ne 

vindecă de neîncredere. Ea ne ridică 

deasupra ochilor bolta albastră, în care 

se scaldă, precum păsările, visurile 

noastre nespuse, neștiute de nimeni. 

Afară de noi. Speranța vine de nicăieri 

și pleacă oriunde. Speranța are tocurile 

înmuiate într-un câmp de brândușe și 

colindă prin viețile noastre cu 

exuberanță. Nu-și numără pașii, dar își 

înfige tocurile adânc în reavănul 

sufletelor noastre, ridicând câmp de 

cireși ce pocnesc în floare, rând pe 

rând, ropot de ploaie, de magie, în 

inimile celor ce, întâmplător, sunt 

martorii trecerii ei, lăsându-i rușinați la 

gândul că ei au fost cei aleși. Speranța 

lasă în urma ei o bucurie neînțeleasă, 

neștiută de noi până atunci, de care ne 

agățăm ca de o ultimă minune. Când 

cuvintele nu mai ajung, restul rostește 

inima. Pe silabe. Pentru că speranța 

răspunde, când și când, la un nume. De 

lângă noi. Cât de simplu poate fi 

totul… E suficient s-o strigi. S-o chemi 

pentru a te dirija în labirintul 

reconstrucţiei justiției române din 

postura sa ingrată, actuală, strivită între 

nicovala identității naţionale şi ciocanul 

procesului integrării europene! 
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metaphysical phases, which were 

considered as necessary phases in the 

development of humanity from 

childhood to the maturity of that of the 

third phase, the positive spirit. 
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Rezumat: Corupția reprezintă o 

abatere de la normalitate și este parte 

indisolubilă a fenomenului criminal din 

orice societate, reprezentând un model 

comportamental deviant și dăunător foarte 

răspândit în rândul funcționarilor oficiali 

și a reprezentanților aleși de comunitate. 

Cifrele privind corupția sunt colosale și de 

neimaginat pentru cineva neavizat. Astfel, 

anual, în lume, prin acte de corupție se 

fură 2600 miliarde de dolari, așa cum 

rezultă dintr-un raport al ONU din 2017. 

Și, tot anual, la nivel mondial, alte 1000 

miliarde dolari sunt date drept mită. În 

total, 3600 miliarde dolari. La nivelul UE, 

conform statisticilor, corupția costă între 

179 și 990 de miliarde de euro pe an [1]. 

De asemenea, ca o confirmare, Banca 

Mondială afirmă că aproximativ o mie de 

miliarde de dolari se plătesc în fiecare an 

ca mită în întreaga lume, menționând în 

același timp că pierderea economică totală 

provenită din corupție este estimată a fi 

mult mai mare decât această cifră. Mai 

mult, din cauza corupției, costul total al 

contractelor comerciale crește cu până la 

20-25% [2]. În România, corupția este 

estimată a fi între 8 şi 11 miliarde de 

dolari, însemnând o medie pe an de 7% din 

PIB, mai mult decât bugetul oricărui 

minister din Guvernul României, motiv 
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Abstract: Corruption is a deviation 

from normality and is an indissoluble part 

of the criminal phenomenon in any society, 

representing a very deviant and harmful 

behavioral model widespread among 

officials and representatives elected by the 

community. The corruption figures are 

colossal and unimaginable for someone 

uninformed. Thus, from the UN report of 

2017 it results that annually, in the world, 

2600 billion dollars are stolen through acts 

of corruption and another 1000 billion 

dollars are given as a bribe. In total, 3600 

billion dollars. At EU level, according to 

statistics, corruption costs between 179 and 

990 billion euros per year [1]. Also, as a 

confirmation, the World Bank states that 

around a thousand billion dollars are paid 

every year as a bribe worldwide, noting 

that total economic loss from corruption is 

estimated to be much higher than this 

figure. Moreover, due to corruption, the 

total cost of trade contracts increases by up 

to 20-25% [2]. In Romania, corruption is 

estimated to be between 8 and 11 billion 

dollars, meaning an average per year of 

7% of GDP, more than the budget of any 

ministry in the Romanian Government, 

which is why, for the time being, the largest 

“ministry” in Romania is considered to be 

corruption [3]. Corruption is very 
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pentru care, deocamdată, cel mai mare 

„minister” din România este considerat a 

fi corupţia [3]. Corupția este foarte 

periculoasă pentru orice societate, având 

în vedere că nu există victime și este greu 

de depistat, astfel încât prin trecerea 

timpului aceasta se dezvoltă continuu ca 

urmare a „contaminării” și altor persoane 

din mediul de muncă. Prin acest studiu ne-

am propus să punem în evidență 

principalele efecte și consecințe ale 

corupției din România contemporană, cu 

luarea în considerare a diverselor studii și 

analize de specialitate efectuate în acest 

important domeniu al criminologiei [4]. 

Scopul studiului este reprezentat de 

conștientizarea efectelor și consecințelor 

corupției la nivelul întregii populații, cu rol 

pozitiv în creșterea numerică a factorilor 

cu mare potențial în reducerea corupției. 

 

Cuvinte cheie: corupție; consecințe ale 

corupției; viața personală; viața familială. 

Încadrarea subdomeniului: Drept 

penal 

 

 

1. Aspecte introductive despre 

fenomenul corupției 

 

Este foarte important de înțeles și 

mai ales de conștientizat, în același 

timp, că fenomenul corupției este unul 

extrem de extins în țările sărace și mai 

puțin dezvoltate, astfel că aceasta 

ajunge să consume extrem de mult din 

resursele și potențialul societăților 

respective. De asemenea, așa cum 

atrage atenția și ONU, toți trebuie să 

conștientizăm faptul că, fiecare dintre 

noi plătim costurile corupției atât la 

nivelul macro cât și la nivelul micro al 

societății, prin lipsa îngrijirilor 

dangerous for any society, since there are 

no casualties and it is difficult to spot, so 

by the passage of time it develops 

continuously as a result of 

“contamination” of other people in the 

work environment. With this study we wish 

to highlight the main effects and 

consequences of corruption in 

contemporary Romania, taking into 

account the various studies and specialized 

analyses carried out in this important area 

of criminology [4]. The aim of the study is 

to raise awareness of the effects and 

consequences of corruption throughout the 

population, with a positive role in the 

numerical increase of factors with great 

potential in reducing corruption. 
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1. Introductory aspects of the 

corruption phenomenon 

 

It is very important to understand 

and, in particular, to be aware, at the 

same time, that the phenomenon of 

corruption is extremely widespread in 

poor and less developed countries and 

it begins to consume extremely much 

of the resources and potential of those 

companies. Also, as the UN draws 

attention, we all need to realize that 

each of us is paying the costs of 

corruption both at the macro and 

micro levels of society, through the 

lack of medical care at the highest level 
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medicale la ce mai înalt nivel de 

calitate din spitale, prin lipsa calității 

serviciilor din sistemul de educație, 

prin lipsa calității infrastructurilor de 

transport, prin sărăcie și nivel redus de 

trai al populației față de media UE și 

neîndeplinirea criteriilor reale de 

convergență stabilite la Maastricht, și 

exemplele pot continua. În măsura în 

care nu sunt conștientizate toate aceste 

efecte negative la nivel macro și micro, 

tot ceea ce se spune nu rămân decât 

vorbe… care se repetă la nesfârșit, în 

raport cu diferite tipuri de interese, în 

general politicianiste, doar cu diferite 

efecte manipulatorii în rândul 

populației, în vederea rezolvării acelor 

interese. 

Și, din toate mesajele organismelor 

internaționale, se desprinde concluzia 

că multiplele efecte ale corupţiei sunt 

valabile pe termen lung, pentru că 

aceasta conduce la instaurarea unor 

guverne slabe care, în schimbul 

ajungerii și menținerii la putere, se 

aliază cu grupări infracţionale 

organizate şi închid ochii la diferite 

infracţiuni, cum sunt abuzul în serviciu, 

crima organizată reprezentată prin 

traficul de persoane și traficul de 

droguri, etc. 

Iar în România, țară în curs de 

dezvoltare, dar nu săracă, și membră a 

clubului select numit UE, în același 

timp, situația nu este cu mult diferită de 

viziunea organismelor internaționale. 

Astfel, în România, în procesul de 

aderare la UE, după anul 2007, s-au pus 

în evidență evoluții pozitive constante 

și progrese în lupta împotriva corupției 

[5], însă avântul tuturor acestor reforme 

of quality in hospitals, through the lack 

of quality of services in the education 

system, through the lack of quality of 

transport infrastructures, through 

poverty and the low standard of living 

of the population compared to the EU 

average and the non-fulfillment of the 

real convergence criteria established at 

Maastricht, and examples can continue. 

To the extent that all these negative 

effects at macro and micro level are not 

aware, all that is said is only words... 

which are repeated endlessly, in 

relation to different types of interests, 

generally politicianists, only with 

different manipulative effects among 

the population, in order to resolve those 

interests. 

And from all the messages of 

international bodies, it is concluded 

that the multiple effects of corruption 

are valid on the long term, because it 

leads to the establishment of weak 

governments which, in order to reach 

and main power, are allied with 

organized crime groups and close their 

eyes to various offences such as abuse 

of service, organized crime represented 

by trafficking in human beings and 

drug trafficking, etc. 

And in Romania, a developing 

country, but not poor, and a member of 

the select club called the EU, at the 

same time, the situation is not much 

different from the vision of 

international bodies. Thus, in Romania, 

in the EU accession process, after the 

year 2007, constant positive 

developments and progress in the fight 

against corruption were highlighted [5], 

but the momentum of all these reforms 
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s-a pierdut pe ansamblu în anul 2017, 

fiind inversat sensul progreselor ca 

urmare a pașilor înapoi făcuți în ceea ce 

privește reforma și independența 

sistemului judiciar, precum și 

combaterea corupției la nivel înalt [6]. 

Principalul mesaj al organismelor 

internaționale, în contextul menționat, 

este reprezentat de faptul că oamenii 

politici și de stat din România, în 

dezacord cu populația și cu exigențele 

UE, dau dovadă în continuare de 

comportamente corupte și lipsite de 

etică, ceea ce duce la scăderea 

încrederii și respectului cetățenilor față 

de instituțiile legitime ale statului, 

precum și, în consecință, la erodarea 

democrației și a statului de drept din 

România. 

 

2. Efectele corupției în România 

postrevoluționară 

 

Importante efecte negative ale 

corupției, valabile și mai ales 

demonstrate în România, sunt reliefate 

de Programul de Dezvoltare a 

Națiunilor Unite (UNDP). Astfel, 

conform UNDP [7], „corupția fură 

resursele și subminează dezvoltarea 

umană prin împiedicarea accesului la 

serviciile publice, împiedică 

dezvoltarea economică prin denaturarea 

piețelor și deteriorarea integrității 

sectorului privat, subminează 

instituțiile democratice, încetinește 

dezvoltarea economică și contribuie la 

instabilitatea guvernamentală”. De 

asemenea, conform UNDP, „corupția 

atacă fundația instituților democratice 

ale statului prin denaturarea proceselor 

was lost on the whole in 2017, when 

the progress was reversed as a result of 

backward steps made with regard to the 

reform and independence of the 

judiciary, as well as the fight against 

high-level corruption [6]. 

The main message of the 

international bodies, in this context, is 

that the political and state people of 

Romania, in disagreement with the 

population and the EU's requirements, 

are still showing corrupt and unethical 

behaviors, which leads to a decrease in 

the trust and respect of citizens towards 

the legitimate institutions of the state, 

as well as, consequently, the erosion of 

democracy and the rule of law in 

Romania. 

 

2. Effects of corruption in post-

revolutionary Romania  

 

Important negative effects of 

corruption, which are valid and 

especially demonstrated in Romania, 

are highlighted by the United Nations 

Development Programme (UNDP). 

Thus, according to UNDP [7], 

“corruption steals resources and 

undermines human development by 

preventing access to public services, 

hinders economic development by 

distorting markets and damaging the 

integrity of the private sector, 

undermines democratic institutions, 

slows down economic development 

and contributes to governmental 

instability”. Also, according to the 

UNDP, “corruption attacks the 

foundation of democratic institutions of 

the state by distorting electoral 
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electorale, prin pervertirea statului de 

drept și crearea de structuri birocratice, 

al căror singur motiv de existență este 

solicitarea de mită”. 

În consens cu cele menționate mai 

sus, efectele negative cele mai 

reprezentative privind corupția din 

România postrevoluționară, sunt 

următoarele: - polarizarea drastică a 

societății românești, prin îmbogățirea 

ilicită și excesivă a persoanelor corupte 

și aducerea în stare de sărăcie cruntă a 

unei mari părți din populația țării; 

creșterea diverselor fenomene ale 

criminalității în societate și 

amplificarea economiei subterane 

(corupție și infracțiuni legate de 

corupție cum ar fi: fraude financiare cu 

fonduri naționale și europene, 

delapidare, evaziune fiscală, 

contrabandă, trafic de droguri și de 

persoane, spălarea banilor, criminalitate 

organizată, etc.) și consolidarea lipsei 

de încredere a populației în liderii 

politici și instituțiile statului. 

Dintre efectele economice grave ale 

corupției din România, le menționăm 

pe următoarele: - utilizarea ineficientă 

a resurselor; - descurajarea 

investițiilor naționale productive; - 

descurajarea investițiilor străine; - 

distorsionarea piețelor; - împiedicarea 

creșterii economice și erodarea 

nivelului de trai [8], etc. 

De asemenea, nu mai puțin 

periculoase considerăm că sunt și 

efectele politice și sociale ale corupției 

din România, printre care menționăm: - 

subminarea statului de drept și a 

democrației; - punerea în pericol a 

indicatorilor privind buna guvernare; - 

processes, the perversion of the rule of 

law and the creation of bureaucratic 

structures, whose only reason for 

existence is the request for bribe”. 

In consensus with those mentioned 

above, the most representative negative 

effects on corruption in Romania are 

the following: - drastic polarization of 

Romanian society, by the illicit and 

excessive enrichment of corrupt 

persons and bringing a large part of the 

country's population into a state of 

extreme poverty; increase of the 

various phenomena of crime in society 

and the amplification of the 

underground economy (corruption and 

corruption-related offences such as: 

financial fraud with national and 

European funds, embezzlement, tax 

evasion, smuggling, trafficking drugs 

and people, money laundering, 

organized crime, etc.) and 

strengthening the lack of confidence of 

the population in political leaders and 

state institutions. 

Among the serious economic effects 

of corruption in Romania, we mention 

the following: - inefficient use of 

resources; - discouragement of 

productive national investment; - 

discouragement of foreign investment; 

- distorting markets; - prevention of 

economic growth and erosion of living 

standards [8], etc. 

Likewise, no less dangerous we 

believe are also the political and social 

effects of corruption in Romania, 

among which we mention: - 

undermining the rule of law and 

democracy; - endangering the 

indicators of good governance; - 
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consolidarea unei administrații publice 

ineficace și ineficiente; - afectarea 

negativă a guvernanței corporative; - 

amenințări cu privire la respectarea 

drepturilor fundamentale ale omului; - 

subminarea activității instituțiilor 

fundamentale care garantează 

stabilitatea, securitatea și dezvoltarea 

durabilă a țării, etc. 

Din punct de vedere etic, corupția, 

reprezentând o încălcare a principiilor 

general valabile ale vieții politice, 

economice și sociale, ori o respingere a 

principiilor care și-au dovedit 

viabilitatea în decursul timpului, după 

caz, apreciem că are ca efect și 

„învățarea negativă” [9], în ceea ce 

privește membrii societății și ai 

comunităților locale, pe baza 

exemplului oferit de membrii societății, 

în general, dar mai ales a exemplului 

negativ oferit de elitele societății, la 

nivel central și local, ceea ce face ca și 

misiunea de prevenire și combatere a 

corupției să fie extrem de dificilă în 

România. 

Alte efecte importante ale corupției 

generalizate, considerăm că sunt 

reprezentate de diferite tipuri de 

amenințări la adresa siguranței 

naționale a României, precum și 

diminuarea șanselor țării noastre de a 

fi primită în Spațiul Schengen, ca 

urmare a riscurilor potențiale de 

exportare a corupției și a răspândirii 

efectelor negative ale acesteia în țările 

UE. 

 

3. Consecințele corupției 

 

Cele mai importante consecințe 

strengthening an ineffective and 

inefficient public administration; - 

negative damage to corporate 

governance; - threats regarding 

respect for fundamental human rights; 

- undermining the work of fundamental 

institutions guaranteeing stability, 

security and sustainable development 

of the country, etc. 

Ethically, we believe that 

corruption, which is a violation of the 

generally valid principles of political, 

economic and social life, or a rejection 

of the principles that have proved their 

viability over time, as the case may be, 

also has the effect of “negative 

learning” [9], regarding members of 

society and local communities, based 

on the example given by the members 

of society, in general, but especially of 

the negative example offered by the 

society's elites at central and local 

level, which makes the mission of 

preventing and combating corruption 

extremely difficult in Romania. 

We believe that other important 

effects of generalized corruption are 

represented by the threat of national 

security, as well as the reduction of 

Romania's chances of being received in 

the Schengen area, as a result of the 

potential risks of exporting corruption 

and spreading its negative effects in EU 

countries. 

 

3. Consequences of corruption 

 

The most important negative 

consequences of corruption, which are 

manifested in Romania, in our view, 

are the following: - the continued 
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negative ale corupției, care se 

manifestă în România, în opinia 

noastră, sunt următoarele: - scăderea 

continuă a prestigiului legii și a 

autorităților care aplică legea; - 

reducerea ritmului de dezvoltare a 

economiei și a convergenței cu statele 

dezvoltate ale UE; - creșterea 

imoralității la nivelul populației urbane 

și rurale; - demoralizarea cetățenilor 

cinstiți; - scăderea calității serviciilor 

publice, creșterea neîncrederii 

cetățenilor în instituțiile publice, 

inclusiv în ceea ce privește justiția și 

înfăptuirea dreptății, etc. 

În consonanță cu toate consecințele 

legate de corupție, menționate pe 

parcursul acestei lucrări, alte consecințe 

importante ale corupției considerăm că 

sunt cele asupra vieții personale și 

profesionale a persoanelor implicate în 

actele de corupție, precum și 

consecințele care privesc societatea și 

comunitatea, în ansamblul lor, pe care 

le prezentăm în continuare. 

3.1. Consecințe asupra vieții 

personale și familiale. În general, viața 

personală este complexă și are mai 

multe planuri de manifestare [10], cum 

ar fi: planul fizic și psihic al unei 

persoane, planul afectiv prin care 

persoana își exprimă sentimentele și 

emoțiile, planul individualității care 

include toate preocupările și 

modalitățile specifice personalității 

intelectuale, planul relațional de 

familie, de cuplu, de prietenie, cu șefii 

și colegii de serviciu, relații 

profesionale, relații conjuncturale sau 

accidentale, planul mental-relațional 

care relevă toate gândurile filosofice 

decline in the prestige of the law and 

the law enforcement authorities; - 

reducing the pace of development of 

the economy and convergence with the 

developed States of the EU; - 

increasing immorality in the urban and 

rural population; -demoralizing honest 

citizens; - lowering the quality of 

public services, increasing the distrust 

of citizens in public institutions, 

including justice and the 

accomplishment of justice, etc. 

In consonance with all the 

corruption-related consequences, 

mentioned during this work, other 

important consequences of corruption 

we consider to be those on the personal 

and professional lives of the persons 

involved in the acts of corruption, as 

well as the consequences regarding 

society and the community as a whole, 

which we present below. 

3.1. Consequences for personal and 

family life. In general, personal life is 

complex and has several plans of 

manifestation [10], such as: a person's 

physical and psychic plan, the 

affective plan through which the 

person expresses his feelings and 

emotions, the plan of individuality that 

includes all the concerns and modalities 

specific to the intellectual personality, 

the relational plan of family, couple, 

friendship, with bosses and co-workers, 

professional relationships, accidental or 

incidental relationships, the mental-

relational plan that reveals the 

philosophical thoughts of a person, the 

spiritual plan that focuses on self-

knowledge and faith, the plan of 

creativity and inspiration in which 
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ale unei persoane, planul spiritual care 

se axează pe cunoașterea de sine și 

credință, planul creativității și al 

inspirației în care fiecare persoană se 

manifesă ca ființă creatoare, etc., toate 

acestea fiind afectate în proporții 

diferite în cazul în care o persoană este 

urmărită penal, reținută/arestată și 

condamnată pentru fapte de corupție. 

Luând în considerare toate aceste 

planuri, în primul rând, trebuie 

conștientizat și ținut cont de faptul că 

intervenția organelor judiciare pentru 

constatarea și sancționarea faptelor de 

corupție cu care au fost sesizate, 

începând cu realizarea flagrantului, 

continuând cu desfășurarea activităților 

de urmărire penală, reținere/arestare și 

până la condamnarea definitivă, sunt de 

natură a produce schimbări totale în 

evoluția naturală a acestor planuri, 

precum și în viața persoanelor cercetate 

și a membrilor de familie, până la a 

considera viața un calvar. În acest sens, 

stările emoționale și sentimentele pot fi 

diferite, începând de la mustrări de 

conștiință și supărare față de fapta 

comisă și consecințele care urmează, și 

până la frustrare și furie determinată de 

faptul că este anchetat și urmează să 

suporte consecințele legale, ceea ce în 

cazul persoanelor din elita societății, cu 

funcții decizionale în stat, se ajunge 

până la dorința de schimbare și chiar 

schimbarea în sens convenabil a legilor 

și la lupta dintre puterile statului, luptă 

inegală în ceea ce privește justiția, care 

nu își poate apăra și consolida legislația 

anticorupție. 

Indiferent de poziția socială a 

persoanelor implicate în actele de 

each person manifest themselves as 

creative beings, etc., which are all 

affected in different proportions if a 

person is prosecuted, detained/arrested 

and convicted for acts of corruption.  

Taking into account all these plans, 

first of all, it must be acknowledged 

and taken into account that the 

intervention of the judicial bodies for 

the establishment and sanctioning of 

the corruption offences with which they 

were seized, starting with the flagrant, 

continuing with the pursuit of criminal 

prosecution, detention/arrest and finally 

conviction, are likely to produce total 

changes in the natural evolution of 

these plans, as well as in the lives of 

prosecuted persons and family 

members, even consider life an ordeal. 

In this sense, emotional states and 

feelings may differ, starting with 

remorse and sorrow for the deed 

committed and the consequences that 

follow, up to frustration and anger 

determined by the fact that it is being 

investigated and is expected to endure 

the legal consequences, which in the 

case of people in the elite of society, 

with decision-making functions in the 

state, can become the desire for change 

and even the convenient change of laws 

and the fight between the powers of the 

state, unequal fighting in terms of 

justice, which cannot defend and 

strengthen its anti-corruption 

legislation. 

Irrespective of the social position of 

the persons involved in the acts of 

corruption, depending on the status 

obtained during the prosecution 

(suspect, defendant, detained, arrested 

http://juridica.ugb.ro/


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 8. Issue 2/2019 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Nelu NIȚĂ 

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

357 
 

corupție, în funcție de statutul obținut 

pe parcursul urmăririi penale (suspect, 

inculpat, reținut, arestat la domiciliu 

sau în penitenciar, condamnat, închis în 

penitenciar, etc.), principalele 

consecințe din viața personală și 

familială, se referă la: 

- suportarea oricărei pedepse legal 

aplicate, consecință inevitabilă la care 

se expune oricine încalcă legea penală; 

- reducerea drastică a cercului 

apropiat de prieteni, din diferite cauze, 

inclusiv pentru a nu le fi afectată 

imaginea personală, dar în special din 

cauza lipsei de interes pe care o mai 

prezintă persoanele cercetate și 

condamnate pentru corupție, în legătură 

cu realizarea unor interese și aspirații 

care erau posibile cu sprijinul acestora 

până la acea dată; 

- dezaprobarea publică a faptelor și 

afectarea gravă a propriei imagini 

personale, precum și a membrilor de 

familie, care ar putea fi în situația să 

suporte diferite manifestări ale 

oprobriului public [11], situație care 

poate avea efecte de natură psihică 

inimaginabile, în special în ceea ce 

privește copiii din familie;  

- retragerea din mediile sociale, 

lipsa de relaționare și accentuarea unor 

afecțiuni de natură psihică, determinată 

de manifestarea unor sentimente de 

rușine față de familie, de persoanele 

cunoscute și de membrii comunității; 

- suferințe psihice proprii, inerente 

perioadei de desfășurare a activităților 

de urmărire penală de către organele 

judiciare și  momentelor condamnării și 

executării pedepsei, care pot conduce la 

apariția unor boli de natură psihică 

at home or in prison, convicted, 

imprisoned in prison, etc.), the main 

consequences of personal and family 

life, refer to: 

- to incurring any punishment 

legally applied, inevitable consequence 

to which anyone is exposed if violate 

the criminal law; 

- drastic reduction of the close circle 

of friends, for different reasons, 

including for not affecting their 

personal image, but especially because 

of the lack of interest of the people 

investigated and convicted for 

corruption, in relation to the realization 

of interests, and aspirations that were 

possible with their support up to that 

date; 

- public disapproval of the facts and 

serious damage to their own personal 

image, as well as that of family 

members, who may be in a position to 

bear various manifestations of public 

oppression [11], a situation which may 

have unthinkable psychological effects, 

particularly as regards children in the 

family; 

- withdrawal from socials media, 

lack of relationships and accentuation 

of some psychic disorders, caused by 

the manifestation of feelings of shame 

towards the family, the known persons 

and the members of the community; 

- their own psychiatric sufferings, 

inherent of the period of conducting the 

activities of criminal prosecution by the 

judicial bodies and the moments of the 

sentence and execution of the sentence, 

which may lead to the emergence of 

diseases of an irreparable psychic 

nature (depression, anxiety disorders, 
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iremediabile (depresii, tulburări de 

anxietate, psihopatii, etc.), ce sunt 

privite de către societate ca fiind o 

afecțiune rușinoasă, chiar reprobabilă; 

- pierderea stimei de sine, a 

respectului și demnității, cu potențiale 

consecințe grave în ceea ce privește 

satisfacerea nevoilor specifice din 

Piramida lui Maslow, respectiv a nevoii 

de actualizare din vârful acestei 

piramide, a nevoilor de stimă, de 

apartenență, precum și, după caz, a 

celor mai puternice și de nelipsit dintre 

nevoi, acelea fiziologice și de 

securitate, care se află la baza 

piramidei; 

- suferințe fizice proprii, inerente 

executării pedepselor cu închisoare, în 

special ca urmare a condițiilor din 

penitenciarele românești, care au și 

determinat condamnări severe ale 

CEDO în ceea ce privește România 

pentru condițiile din penitenciare, 

inclusiv pentru tratamentele din 

acestea, considerate ca fiind inumane și 

degradante, în numeroasele cazuri cu 

care CEDO a fost sesizată; 

- suferințe grave aduse familiei și 

copiilor ca urmare a pierderii 

serviciului și a veniturilor care stau la 

baza întreținerii acestora, ca urmare a 

lipsei din familie în urma reținerii, 

arestării și condamnării cu executarea 

pedepsei în penitenciar, etc., toate 

acestea fiind de natură a genera, după 

caz, serioase mustrări de conștiință, 

remușcări și alte suferințe de natură 

psihică persoanei implicate în actele de 

corupție; 

- pierderea legăturii cu familia 

(soț/soție, copii, părinți) și, prin 

psychopathic, etc.), which are viewed 

by society as a shameful, even 

reprehensible; 

- loss of self-esteem, respect and 

dignity, with potential serious 

consequences in terms of meeting the 

specific needs of Maslow's Pyramid, 

respectively of need for updating from 

the top of this pyramid, the needs of 

esteem, belonging, and, as the case, 

most powerful and indispensable of 

needs, those physiological and security, 

which are at the base of the pyramid; 

- their own physical suffering, 

inherent in the execution of prison 

sentences, in particular due to 

conditions in Romanian prisons, which 

have also resulted in severe convictions 

of the ECHR as regards Romania for 

the conditions found in prisons, 

including their treatments, being 

considered inhuman and degrading in 

the numerous cases with which the 

ECHR was notified; 

- serious suffering brought to family 

and children as a result of loss of jobs 

and income underlying their 

maintenance, as a result of the lack of 

the family following detention, arrest 

and conviction with the execution of 

the sentence in the penitentiary, etc., all 

of which can generate, where 

appropriate, serious remorse and other 

psychological distress to the person 

involved in the acts of corruption; 

- loss of connection with the family 

(spouse, children, parents) and thereby 

lack of family support in terms of 

comfort and comfort of suffering, lack 

of possibility to share good and evil, 

joy and sorrow, which is one of the 
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aceasta, lipsa ajutorului din partea 

familiei în ceea ce privește mângâierea 

și alinarea suferințelor, lipsa 

posibilității de a împărtăși binele și 

răul, a bucuriei și întristării, acestea 

fiind unul din scopurile principale ale 

căsătoriei și relațiilor de familie, care 

nu pot fi înlocuite de alte medii; 

- încheierea relațiilor de familie prin 

divorț sau separare, cu toate 

consecințele legale, morale și sociale 

care derivă din acestea; 

- mustrări de conștiință combinate 

cu diferite tipuri traume personale, cu 

pierderea încrederii și stimei de sine, 

care pot avea multe alte consecințe 

nefaste, inclusiv în zona tendințelor 

suicidale; 

- blamul public, prin care oamenii 

care au luat cunoștință de ancheta în 

curs de derulare și prin care te 

consideră infractor și vinovat, care te 

urmărește toată viața, inclusiv în orice 

alte împrejurări în care dorești să te 

reafirmi și să-ți construiești, onest, o 

nouă carieră; 

- lipsa majoră de credibilitate, atât în 

sistemul public cât și în cel privat, care 

se transformă în cea mai importantă 

frână a nevoilor de dezvoltare și 

consolidare a unei noi cariere 

profesionale de succes, etc.; 

3.2. Consecințe asupra vieții 

profesionale. În paralel cu viața 

personală fiecare persoană are și 

propria viață profesională care, în mod 

normal, ambele, sunt esențiale pentru 

echilibrul fiecărei persoane. 

Dezechilibrele în viața personală 

conduc, de regulă și implicit, la 

dezechilibre în viața profesională, și 

main purposes of marriage and family 

relationships, which cannot be replaced 

by other environments; 

- the conclusion of family 

relationships through divorce or 

separation, with all the legal, moral and 

social consequences deriving 

therefrom; 

- remorse combined with different 

types of personal trauma, with loss of 

self-confidence and esteem, which may 

have many other adverse consequences, 

including in the area of suicidal 

tendencies; 

- the public blame, through which 

people who have become aware of the 

ongoing investigation and who 

consider you a criminal and guilty, who 

pursue you your whole life, including 

in any other circumstances when you 

want to reaffirm yourself and honestly 

build a new career; 

- the major lack of credibility, both 

in the public and private system, which 

is transformed into the most important 

brake for the needs of development and 

consolidation of a new successful 

professional career, etc.; 

3.2. Consequences for professional 

life. In parallel with personal life each 

person also has their own professional 

life which, normally are both essential 

to the balance of each person. 

Imbalances in personal life usually lead 

to imbalances in professional life, and 

vice versa. 

In conjunction with the 

consequences and imbalances in 

personal life, the main consequences of 

professional life relate to: 

- loss of efficiency and yield in the 
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invers. 

În corelație cu consecințele și 

dezechilibrele din viața personală, 

principalele consecințe din viața 

profesională, se referă la: 

- pierderea eficienței și 

randamentului la locul de muncă, ceea 

ce afectează organizația și, în același 

timp, face imposibilă atingerea 

obiectivelor personale și de familie; 

- pierderea locului de muncă și a 

veniturilor din muncă, cu consecințe 

asupra cuantumului pensiei la data 

pensionării, în funcție de condițiile pe 

care le îndeplinește la acea dată; 

- întreruperea și distrugerea carierei 

profesionale, care se putea dovedi a fi 

una de succes până la data când au 

început ancheta organele de urmărire 

penală; 

- pierderea clienților și închiderea 

afacerilor și, odată cu aceasta, pierderea 

unor surse importante de venit pentru 

sine și pentru familie; 

3.3. Consecințe privind societatea 

și comunitatea. În fine, având în 

vedere multiplele consecințe ale 

corupției prezentate mai sus, în măsura 

în care acestea se produc, pe fondul 

generalizării corupției, apreciem că 

acestea sunt apte să afecteze în mod 

grav și toate echilibrele societății, 

inclusiv echilibrul celor trei puteri ale 

statului, ceea ce, în opinia noastră, 

reprezintă cele mai grave consecințe ale 

corupției, care stau la baza perpetuării 

continue a corupției și a consecințelor 

acesteia. 

Principalele consecințe ale 

corupției generalizate care afectează 

societatea și comunitatea, apreciem că 

workplace, which affects organization 

and at the same time makes it 

impossible to achieve personal and 

family goals; 

- loss of employment and revenues, 

with consequences for the amount of 

the pension on the date of retirement, 

depending on the conditions which it 

fulfils at that date; 

- interruption and destruction of 

professional career, which could prove 

to be a successful one until the time the 

prosecution begins investigating; 

- loss of customers and business 

closure and, with this, loss of important 

sources of income for themselves and 

for the family; 

3.3. Consequences for society and 

the community. Finally, in view of the 

multiple consequences of corruption set 

out above, in so far as they occur, amid 

the generalization of corruption, we 

consider that they are fit to seriously 

affect all balances of society, including 

the balance of the three powers of the 

state, which, in my view, are the most 

serious consequences of corruption, 

which underpin the continued 

perpetuation of corruption and its 

consequences. 

We appreciate that the main 

consequences of generalized 

corruption affecting society and the 

community are the following: 

a. Endemic corruption is linked, 

systematically and in the long run, by 

the waste of public money in all areas 

of economic and social life and the 

escalation of organized crime of white 

collars, which constitutes an extremely 

serious problem in many countries, 
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sunt următoarele: 

a. Corupția endemică este legată, 

sistematic și pe termen lung, de risipa 

banului public în toate domeniile vieții 

economico-sociale și de escaladarea 

criminalității organizate a gulerelor 

albe, ceea ce constituie o problemă 

extrem de gravă în multe țări, aceasta 

având multiple dimensiuni 

transfrontaliere; este de natură a afecta 

securitatea națională; 

b. Corupția din sistemul 

educațional, afectează performanțele 

elevilor și studenților, conducând la 

perpetuarea comportamentelor neetice 

și a corupției, ca urmare a reproducerii 

atitudinii și comportamentelor similare 

nepedepsite ale profesorilor și elitelor 

societății; determină lipsă de respect 

față de profesori, de școală și educație, 

în general; formele sofisticate ale 

corupției din școli determină 

continuarea manifestărilor de acest fel 

în toate sferele societății; determină 

calitatea îndoielnică a deciziilor și 

activității viitorilor politicieni, 

profesori, medici, magistrați, miniștri, 

parlamentari și funcționari, etc.; 

determină slabele performanțe ale 

societății românești, în ansamblul său;  

c. Corupția din sistemul de sănătate 

face diferența dintre viață și moarte, 

deoarece un sistem sanitar afectat de 

corupție nu are capacitatea de a asigura 

o îngrijire medicală eficace, eficientă și 

de calitate persoanelor care au cea mai 

mare nevoie, respectiv copiii, bătrânii 

și săracii care suferă de boli cronice; 

poate determina, după caz, agravarea 

stării de sănătate a populației, cu 

consecințe negative în ceea ce privește 

with multiple cross-border dimensions; 

it is likely to affect national security; 

b. Corruption in the educational 

system, affects the performances of 

pupils and students, leading to the 

perpetuation of unethical behaviors and 

corruption, as a result of reproducing 

the unpunished attitude and behaviors 

of the teachers and elites of the society; 

causes disrespect for teachers, school 

and education in general; sophisticated 

forms of school corruption determine 

the continuation of such manifestations 

in all spheres of society; determines the 

questionable quality of the decisions 

and activity of the future politicians, 

teachers, doctors, magistrates, 

ministers, parliamentarians and 

officials, etc.; determines the poor 

performance of the Romanian society, 

as a whole; 

c. Corruption in the health system 

makes the difference between life and 

death, because a health system affected 

by corruption does not have the 

capacity to provide effective, efficient 

and quality medical care to the people 

who are most in need, namely children, 

the elderly and the poor suffering from 

chronic diseases; may, as the case may 

be, aggravate the health status of the 

population, with negative consequences 

in terms of labor productivity and the 

smooth running of the economy; 

d. According to SNA 2016-2020, 

“Corruption makes the state 

vulnerable, generates damage to the 

economy and affects the country's 

development potential, good 

governance, decision for the benefit of 

citizens and communities, as well as 
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productivitatea în muncă și bunul mers 

al economiei; 

d. Conform SNA 2016-2020, 

„corupția vulnerabilizează statul, 

generează prejudicii economiei și 

afectează potențialul de dezvoltare a 

țării, buna guvernanță, decizia în 

folosul cetățenilor și comunităților, 

precum și încrederea în actul de justiție 

și în instituțiile statului. In plan extern, 

persistența corupției are impact 

negativ asupra credibilității și imaginii 

țării noastre” [12]; 

e. Corupția constituie una dintre 

sursele directe și indirecte importante 

prin care sunt încălcate drepturile 

omului, fiind cea mai mare amenințare 

pentru democrație, pentru statul de 

drept, pentru supremația dreptului, a 

echității sociale și a justiției. Aceasta 

erodează principiile unei administrații 

eficiente, conduce la subminarea 

economiei de piață și pune în pericol 

stabilitatea instituțiilor democratice ale 

statului [13]; 

f. Corupția, corelată strâns cu 

deficiențele statului de drept și ale 

bunei guvernanțe, subminează 

eficacitatea instituțiilor și entităților 

care au sarcina de a asigura sistemul de 

control și echilibru, precum și 

respectarea principiilor democratice și 

a drepturilor omului, cum ar fi 

Parlamentul, Guvernul, autoritățile 

judiciare și societatea civilă; 

g. Corupția și încălcările drepturilor 

omului implică, de obicei, abuzul de 

putere, lipsa de răspundere, 

obstrucționarea justiției, utilizarea 

influenței în mod necorespunzător și 

instituționalizarea unor forme diverse 

confidence in the act of Justice and 

State institutions. Externally, the 

persistence of corruption has a 

negative impact on the credibility and 

image of our country” [12]; 

e. Corruption constitutes one of the 

important direct and indirect sources 

through which human rights are 

violated, being the greatest threat to 

democracy, the rule of law, the 

supremacy of law, social fairness and 

justice. It erodes the principles of an 

effective administration, leads to 

undermining the market economy and 

endangers the stability of the 

democratic institutions of the state 

[13]; 

f. Corruption, closely correlated 

with the shortcomings of the rule of 

law and good governance, undermines 

the effectiveness of institutions and 

entities with the task of ensuring the 

system of control and balance, as well 

as respecting democratic principles and 

human rights, such as Parliament, 

government, judicial authorities and 

civil society; 

g. Corruption and human rights 

violations usually involve abuse of 

power, lack of liability, obstruction of 

justice, misuse of influence and 

institutionalization of various forms of 

discrimination, clientelism and 

distortion of market mechanisms; 

h. As a source of human rights 

violations, the corruption of persons 

holding different levels of power 

entrusted by law (police, customs 

officers, border guards, etc.) facilitates 

trafficking in human beings by 

ignoring, tolerating, organizing and 
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de discriminare, clientelismul și 

denaturarea mecanismelor pieței; 

h. Ca sursă de încălcare a drepturilor 

omului, corupția persoanelor care dețin 

diferite niveluri de putere încredințată 

prin lege (polițiști, ofițeri vamali, 

polițiști de frontieră, etc.), facilitează 

traficul de ființe umane, prin ignorarea, 

tolerarea, organizarea și participarea 

acestora la traficul de persoane, după 

caz; 

i. Mai mult, în condițiile în care 

statul de drept este subminat de 

corupție, atât punerea în aplicare, cât și 

consolidarea sistemului judiciar este 

împiedicată și de juriști, procurori, 

judecători, polițiști, avocați și experți 

care sunt corupți; în acest fel este 

obstrucționată grav și activitatea 

justiției; în aceste condiții, prin 

corupție, este subminată în mod efectiv 

și eficacitatea tuturor instituțiilor și 

entităților care au sarcina de a asigura 

sistemul de control și echilibru în 

societate, cum sunt: parlamentul, 

autoritățile de aplicare a legii și 

societatea civilă. 

j. Corupția în sistemul judiciar 

încalcă principiul egalității, 

nediscriminării, accesului la justiție, 

precum și dreptul la un proces echitabil 

și la o cale de atac efectivă, care sunt 

esențiale pentru apărarea tuturor 

celorlalte drepturi ale omului și pentru 

prevenirea impunității; 

k. Corupția reprezintă, de asemenea, 

un obstacol sistemic important pentru 

realizarea și consolidarea democrației, 

pentru respectarea statului de drept și a 

libertății politice și pentru realizarea 

dezvoltării durabile, precum și în ceea 

participation in human trafficking, as 

appropriate; 

i. Moreover, if the rule of law is 

undermined by corruption, both 

implementation and consolidation of 

the judiciary are also prevented by 

lawyers, prosecutors, judges, 

policemen, lawyers and experts who 

are corrupt; this way the justice system 

is severely obstructed; in these 

circumstances, through corruption, it is 

also effectively undermined the 

effectiveness of all institutions and 

entities which have the task of ensuring 

the system of control and balance in 

society, such as: Parliament, law 

enforcement authorities and civil 

society. 

j. Corruption in the judiciary system 

violates the principle of equality, non-

discrimination, access to justice, as 

well as the right to a fair trial and an 

effective remedy, which are essential 

for defending all other human rights 

and for the prevention of impunity; 

k. Corruption is also an important 

systemic obstacle to the realization and 

consolidation of democracy, respect for 

the rule of law and political freedom, 

and to achieve sustainable 

development, as well as with regard to 

respect for all civil, political, economic, 

social and cultural rights, given that the 

phenomenon of corruption also leads to 

numerous and repeated violations of 

human rights; in this regard, it is to be 

noted that corruption fuels the lack of 

accountability, injustice and inequality, 

including in terms of financial and 

economic resources, encourages 

impunity, arbitrary actions, political 
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ce privește respectarea tuturor 

drepturilor civile, politice, economice, 

sociale și culturale, având în vedere că 

fenomenul corupției conduce și la 

încălcări numeroase și repetate ale 

drepturilor omului; în acest sens, este 

de precizat faptul că corupția 

alimentează lipsa de răspundere, 

injustiția și inegalitatea, inclusiv în 

ceea ce privește resursele financiare și 

economice, încurajează impunitatea, 

acțiunile arbitrare, extremismul politic 

și religios, precum și conflictele; 

l. Prin faptul că amenință 

consolidarea democrației și asigurarea 

respectării drepturilor omului, precum 

și prin subminarea autorităților de stat, 

corupția poate conduce la revolte 

sociale, inclusiv la acte de violență, 

proteste civile și instabilitatea politică 

majoră; 

m. Corupția și îmbogățirea ilicită a 

persoanelor aflate în funcții de 

conducere ale statului, conduc la 

acapararea puterii și la perpetuarea 

cleptocraților [14] în fruntea statului, 

pe de o parte, iar pe de altă parte, în 

ceea ce privește populația majoritară a 

țării, atrage numai sărăcie, inegalitate, 

prejudicii aduse reputației, reducerea 

investițiilor externe și compromiterea 

șanselor în viață ale tinerilor; 

n. Nivelurile ridicate ale corupției 

conduc la un nivel scăzut de dezvoltare 

umană, socială și economică, la 

niveluri scăzute de educație, precum și 

la servicii publice, drepturi civile și 

politice limitate, competiție politică și 

libertate a mass-mediei slabă sau 

inexistentă, precum și multe alte 

deficiențe în ceea ce privește statul de 

and religious extremism, as well as 

conflicts; 

l. By threatening to strengthen 

democracy and ensure respect for 

human rights, as well as by 

undermining state authorities, 

corruption can lead to social unrest, 

including acts of violence, civil protests 

and major political instability; 

m. Corruption and illicit enrichment 

of persons found in managerial 

positions of the state, lead to seizure of 

power and perpetuation of kleptocrats 

[14] at the head of the state, on the one 

hand, and on the other hand, as regards 

the majority population of the country, 

attracts only poverty, inequality, 

damage to reputation, reduction of 

external investment and compromises 

the life opportunities of young people;  

n. High levels of corruption lead to a 

low level of human, social and 

economic development at low levels of 

education, as well as to public services, 

limited civil and political rights, 

political competition and freedom of 

the weak or non-existent media, as well 

as many other shortcomings in relation 

to the rule of law; 

o. Corruption has specific 

repercussions and disproportionately 

affects the most deprived, marginalized 

and vulnerable groups in society, such 

as women, children, people with 

disabilities, elderly people, poor, 

indigenous or belonging to minorities, 

depriving them of equal access to 

political participation, public and social 

programmes and services, justice, 

safety and natural resources, including 

employment, education, healthcare and 
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drept; 

o. Corupția are repercusiuni 

specifice și afectează în mod 

disproporționat grupurile cele mai 

defavorizate, marginalizate și 

vulnerabile din societate, cum sunt 

femeile, copiii, persoanele cu handicap, 

persoanele în vârstă, persoanele sărace, 

indigene sau care aparțin minorităților, 

privându-le de un acces egal la 

participarea politică, la programele și 

serviciile publice și sociale, la justiție, 

siguranță și resurse naturale, inclusiv la 

locuri de muncă, educație, asistență 

medicală și locuințe corespunzătoare; 

p. Corupția denaturează 

dimensiunea și compoziția cheltuielilor 

guvernamentale, afectând grav 

capacitatea statului de a exploata cu 

maximum de eficiență toate resursele 

disponibile, pentru a garanta drepturile 

economice, sociale și culturale, 

funcționarea adecvată a democrației și 

statul de drept, precum și dezvoltarea 

unei etici comune; 

q. Corupția determină realizarea 

unui grad redus de colectare a 

veniturilor la bugetul statului, ca 

procent din Produsul Intern Brut (PIB), 

datorită exemplului negativ dat de 

instituțiile statului care au un nivel 

ridicat al datoriilor, inclusiv datorită 

companiilor de stat cărora le sunt șterse 

marile datorii pe care le au la bugetul 

statului; 

r. Consecințele economice și sociale 

ale corupției sunt extrem de negative, 

mai ales din punctul de vedere al 

impactului asupra creșterii sărăciei și 

inegalităților în rândul populației, al 

calității serviciilor publice, în special în 

appropriate housing;  

p. Corruption distorts the size and 

composition of government 

expenditure, severely affecting the 

state's ability to exploit with maximum 

efficiency all available resources, to 

guarantee economic, social and cultural 

rights, the functioning of democracy 

and the rule of law, as well as the 

development of a common ethics; 

q. Corruption determines the 

achievement of a low level of revenue 

collection to the state budget, as a 

percentage of the Gross Domestic 

Product (GDP), due to the negative 

example given by the state institutions 

that have a high level of debt, including 

due to the state companies to which the 

big debts are erased they have to the 

state budget; 

r. The economic consequences of 

corruption are extremely negative, 

especially in terms of the impact on the 

growth of poverty and inequalities 

among the population, the quality of 

public services, in particular as regards 

security, equal access to full health care 

and a high standard of education, 

access to infrastructure, socio-

economic opportunities for individual 

and collective empowerment, in 

particular economic growth, job 

creation and employment opportunities 

and discernment of entrepreneurship 

and loss of investment;  

Finally, we appreciate that endemic 

corruption, generalized at the 

institutional level, is capable of 

generating and consolidating the great 

economic-financial crime, prostitution, 

trafficking and drug use, trafficking of 
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ceea ce privește securitatea, accesul 

egal la asistență medicală completă și 

la un standard înalt de educație, al 

accesului la infrastructură, al 

oportunităților socio-economice pentru 

emanciparea individuală și colectivă, în 

special creșterea economică, crearea de 

locuri de muncă și de oportunități de 

angajare și al descurajării 

antreprenoriatului și pierderii 

investițiilor; 

În final, apreciem că corupția 

endemică, generalizată la nivel 

instituțional, este de natură să genereze 

și să consolideze marea criminalitate 

economico-financiară, prostituția, 

traficul și consumul de droguri, traficul 

de arme, precum și alte infracțiuni, care 

pot avea consecințe nefaste în ceea ce 

privește pierderile de vieți omenești, 

afectând grav economia și societatea. 

 

Concluzii 

 

În România, încă din perioada 

comunistă, s-a creat o cutumă specifică 

a șpăgii și mitei, perpetuată prin 

intermediul pachetului de țigări Kent, a 

cunoștințelor, pilelor și relațiilor strict 

necesare rezolvării diverselor 

probleme, de la încadrarea în serviciu, 

obținerea buteliei de aragaz și până la 

achiziția diferitelor bunuri raționalizate 

(pâine, lapte, carne, ulei, etc.) și a celor 

cu stoc limitat (televizoare color, 

frigidere, mașini de spălat, etc.). În 

acest fel, în comunism s-a dezvoltat 

tiparul omului descurcăreț care, prin 

diferite rețele de pile, relații, interese și 

șpăgi, reușea să obțină tot ceea ce 

dorea, fără a se supune regulilor puterii 

weapons, as well as other crimes, 

which can have evil consequences 

trough the loss of human lives, 

seriously affecting the economy and 

society. 

 

Conclusions 

 

In Romania, since the communist 

period, a specific custom of bribes has 

been created, perpetuated through the 

Kent cigarette package, the knowledge 

and relationships strictly necessary to 

solve various problems, from entering 

the service, obtaining the gas tank and 

even when purchasing different 

rationalized goods (bread, milk, meat, 

oil, etc.) and those with limited stock 

(color TVs, refrigerators, washing 

machines, etc.). In this way, in 

communism, the pattern of the skilful 

man was developed which through 

different networks of relations, interests 

and bargains, managed to obtain 

whatever he wanted, without obeying 

the rules of the political power at that 

time. 

After 1989, the quality of the man of 

survival and the instinct of survival 

developed on a new and true turntable, 

so that corruption and its forms of 

manifestation knew the trajectories of 

the unknown before, being involved 

persons from the elite of the society, 

the amounts initially conveyed , on 

average, from several hundred and 

thousands of dollars, culminating in 

time with amounts of tens of millions 

of euros, related to percentages of 5, 

10, 20 and even 30% of the value of the 

contracts concluded, in favor of the 
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politice de la acea vreme. 

După 1989, calitatea de om 

descurcăreț și instinctul de 

supraviețuire s-au dezvoltat pe o nouă 

și veritabilă placă turnantă, astfel încât 

corupția și formele de manifestare ale 

acesteia au cunoscut traiectorii de 

nebănuit înainte, fiind implicate 

persoane din elita societății, sumele 

vehiculate inițial fiind, în medie, de la 

câteva sute și mii de dolari, culminând 

în timp cu sume de ordinul zecilor de 

milioane de euro, aferente unor 

procente de 5, 10, 20 și chiar 30% din 

valoarea contractelor încheiate, în 

favoarea elitelor societății aflate, în 

mod efemer, la putere și la conducerea 

societății și a comunităților. 

În ciuda activităților de prevenire și 

combatere a actelor de corupție 

desfășurate de instituțiile judiciare ale 

statului, sunt încă mulți oameni care 

oferă sau, după caz, acceptă și primesc, 

cu nonșalanță, mită. În cele mai multe 

cazuri, persoanele care sunt implicate 

în săvârșirea infracțiunilor de corupție 

nu cunosc, nu apreciază suficient de 

corect sau, după caz, subestimează 

consecințele actelor de corupție la care 

participă în calitate de instigatori, 

autori, coautori și complici. Ca urmare, 

apreciez că din partea instituțiilor 

judiciare ale statului, precum și în 

cadrul tuturor organizațiilor publice și 

private, se impun a fi luate măsuri 

active și continue de educație 

anticorupție a funcționarilor și 

angajaților, sens în care un accent 

deosebit ar trebui pus și pe prezentarea, 

analizarea și conștientizarea tuturor 

consecințelor pe care le implică 

elites of the company, ephemerally, in 

power and in the management of 

society and communities. 

Despite the activities of preventing 

and combating corruption acts carried 

out by the state judicial institutions, 

there are still many people who offer 

or, as the case may be, accept and 

receive, with nonchalantly, bribes. In 

most cases, the people involved in 

committing corruption offenses do not 

know, do not appreciate enough or, if 

appropriate, underestimate the 

consequences of corruption acts in 

which they participate as instigators, 

perpetrators, co-authors and 

accomplices. As a result, I appreciate 

that from the judicial institutions of the 

state, as well as in all public and private 

organizations, it is necessary to take 

active and continuous measures of anti-

corruption education of the officials 

and employees, meaning that a special 

emphasis should be placed on 

presentation, analysis and awareness of 

all the consequences that such facts 

imply, not only in terms of society, but 

especially, the consequences from 

personal, family and professional level, 

which are extremely numerous, 

compared to their limiting enumeration 

in this communication. 

But first, for the mass awareness 

action of the consequences of 

corruption, to have long-term positive 

effects in limiting and eradicating 

corruption in all public and private 

organizational structures, as President 

GRECO, Marin Mrčela appreciates, it 

is necessary that, “the political will is 

being the answer to combating 
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asemenea fapte, nu numai în ceea ce 

privește societatea, ci mai ales, 

consecințele din plan personal, familial 

și profesional, care sunt extrem de 

numeroase, față de enumerarea 

limitativă a acestora în prezenta 

comunicare. 

Dar, în primul rând, pentru ca 

acțiunea de conștientizare în masă a 

consecințelor corupției, să aibă efecte 

pozitive pe termen lung în limitarea și 

eradicarea corupției din toate structurile 

organizaționale publice și private, așa 

cum apreciază și președintele GRECO, 

Marin Mrčela, este necesar ca „voința 

politică să fie răspunsul pentru 

combaterea corupției în mod eficient”, 

și, în acest sens, „toți politicienii, 

indiferent de afilierea lor politică, 

trebuie să conducă prin puterea 

exemplului, fără „dar” și fără „dacă” 

[15], conștientizând la rândul lor toate 

consecințele grave la care se expun 

personal și la care expun și țara, în 

cazul în care se implică în săvârșirea 

actelor de corupție, indiferent de 

cauzele care îi determină spre o 

asemenea conduită, coruptă. 

Însă, în al doilea rând, renunțarea la 

„dar” și la „dacă”, două dintre 

conjuncțiile comunicării care stau la 

baza inițierii actelor de corupție, poate 

avea loc numai în condițiile bunei-

credințe și a interesului general care 

trebuie să stea la baza tuturor deciziilor 

elitelor aflate la putere.  

Iar, în al treilea rând, renunțarea la 

actele de corupție și abuz, ar trebui să 

conducă la consolidarea bunului-simț 

din partea tuturor românilor, indiferent 

de poziția lor socială și oriunde s-ar 

corruption effectively”, and in this 

respect, “all politicians, regardless of 

their political affiliation, must lead by 

example, without “but” and without 

“if” [15], being aware in their turn of 

all the serious consequences to which 

they are personally exposed and to 

which the country is exposed, if it is 

involved in committing corruption acts, 

regardless of the causes that determine 

them for such conduct, corrupt. 

But, secondly, the renunciation of 

"but" and "if", two of the conjunctions 

of communication that underlie the 

initiation of acts of corruption, can only 

take place under the conditions of good 

faith and the general interest that must 

be at the basis to all the decisions of the 

elites in power. 

Și, în al treilea rând, renunțarea la 

acte de corupție și abuz, ar trebui să 

conducă la consolidarea bunului simț 

din partea tuturor românilor, indiferent 

de poziția lor socială și oriunde s-ar 

afla, ceea ce ar fi baza construirii 

ordinii și a armoniei în România, așa 

cum este în Japonia și în orice alt stat 

civilizat și dezvoltat. 
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afla ei, care să stea la baza construirii 

ordinii și armoniei din România, la fel 

ca în Japonia și în orice alt stat civilizat 

și dezvoltat. 
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Rezumat: Lucrarea începe cu 

prezentarea pe scurt a evoluției dreptului 

în materia azilului și a dreptului 

refugiaților, continuând apoi cu legislația 

românească în această materie, în 

principal, respectiv cu aceea privind 

siguranța națională ca motiv de refuz în 

ceea ce privește acordarea dreptului de 

azil și protecție pentru refugiați, în 

special. După o parte teoretică, lucrarea 

prezintă o parte practică privind 

jurisprudența românească implicând 

situațiile la care articolul face referire. 

De asemenea, se are în vedere și 

jurisprudența CEDO implicând situații 

din România. Lucrarea se finalizează cu 

câteva recomandări și concluzii 
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Abstract: The article starts by shortly 

presenting the evolution of the European 

asylum and refugee law, moving afterwards 

to the Romanian law concerning migration 

policy and refugee protection in general and 

the national security as a ground to refuse 

asylum and refugee protection, in particular. 

After presenting theoretical aspects, the 

paper moves to practice, presenting the 

Romanian jurisprudence based on national 

security as a ground to refuse protection. The 

case-law of the European Court of Human 

Rights involving Romanian decisions based 

on national security is also taken into 

account. The article ends with comments, 

proposals and conclusions. 
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Cuvinte cheie: dreptul la azil; 

protecția refugiaților; siguranță 

națională; România. 

Încadrarea subdomeniului: 

Drepturile omului și Drept umanitar 

 

 

I. Introducere. Legislația 

europeană privind dreptul la azil și 

protecția refugiaților 

 

În anii `90, desființarea 

frontierelor interne între statele 

membre a dus la un proces de 

armonizare a normelor naționale 

privind procedurile de azil și de 

relocare, care continuă și în zilele 

noastre. Primele două tratate au fost 

Convenția de Aplicare Acordului 

Schengen [1] și Convenția  de la 

Dublin [2]. Apoi, au fost create mai 

multe documente și astfel a apătut 

primul Tratat privind Uniunea 

Europeană, Tratatul de la Maastricht 

[3]. Tratatul a fost criticat pentru că se 

referea la azil doar ca o „chestiune de 

interes comun” în cadrul celui de-al 

treilea pilon, astfel încât, mai târziu, 

în 1997, Tratatul de la Amsterdam a 

mutat azilul din cel de-al treilea pilon, 

unul neguvernamental, în primul 

pilon, acela al Comunității Europene 

[4]. Înființarea unui Sistem European 

Comun de Azil (SECA) a fost 

menționat în concluziile Tampere 

(1999) ale Consiliului European [5], 

introducând pentru prima dată această 

noțiune [6].  

În conformitate cu SECA, mai 

multe directive și reglementări au luat 

naștere într-o perioadă scurtă de timp: 

 

Keywords: asylum; refugee protection; 

national security; Romania. 

Framing subdomain: Human Rights and 

Humanitarian Law 

 

 

 

I. Introduction. The European 

asylum and refugee law 

 

Back in the 90`s, the abolition of the 

internal borders between the Member 

States had lead to a process of 

harmonisation of national rules on 

asylum and return procedures that 

continues in the present days. The first 

two treaties were the Schengen 

Implementing Convention [1] and the 

Dublin Convention [2]. Then, more 

documents were created and so the first 

Treaty on the European Union, the 

Maastricht Treaty was born [3] The 

Treaty was criticised because it referred 

to asylum purely as a ‘matter of common 

interest’ within the Third Pillar, so later 

on, in 1997, the Amsterdam Treaty 

moved asylum from the third pillar, a 

non-governmental one, to the first pillar, 

that of the European Community [4]. The 

establishment of a common European 

asylum system (CEAS) was mentioned 

by the Tampere Conclusions (1999) of 

the European Council [5], introducing for 

the first time this notion [6]. 

Under CEAS, more directives and 

regulations were born in a short period of 

time: Temporary Protection Directive 

[7], Reception Conditions Directive [8], 

Qualification Directive [9], Asylum 

Procedure Directive [10], 2003 Dublin 

Regulation [11], EURODAC Regulation 
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Directiva privind standardele minime 

pentru acordarea protecției temporare 

[7], Directiva de stabilire a 

standardelor minime pentru primirea 

solicitanților de azil [8], Directiva 

privind calificarea [9], Directiva 

privind procedura de acordare și 

retragere a statutului de refugiat [10], 

Regulamentul Dublin din 2003[11], 

Regulamentul EURODAC [12].  

În 2004 Programul de la Haga a 

stabilit prioritățile în UE privind 

„Consolidarea libertății, securității și 

justiției în Uniunea Europeană”, 

potrivit căruia, scopul SECA a fost 

instituirea unei proceduri comune de 

azil și un statut uniform pentru cei 

cărora li se acordă azil sau protecție 

subsidiară. Procedura prevăzută a fost 

bazată pe aplicarea completă și 

incluzivă a Convenției de la Geneva 

privind statutul refugiaților [13] și a 

altor tratate relevante [14]. Trei ani 

mai târziu, Tratatul de la Lisabona 

[15] a stabilit noi reguli pentru SECA, 

întrucât UE a dobândit puterea de a 

adopta standarde comune și uniforme 

privind azilul. În 2008, Consiliul a 

adoptat Pactul european privind 

imigrația și azilul cu scopul de a 

construi „o Europă a azilului” [16]. În 

același an, a fost adoptată Directiva 

privind returnarea [17] care prevede 

standarde comune ce trebuie urmate 

de statele membre pentru returnarea 

resortisanților țărilor terțe aflați în 

situație de ședere ilegală.  

Cadrul instituțional SECA a fost 

consolidat odată cu înființarea 

Oficiului European de Asistență 

pentru Azil (EASO). Această nouă 

[12]. 

In 2004 the Hague Programme on 

‘Strengthening Freedom, Security and 

Justice in the European Union’ was set, 

according to which the aim of CEAS was 

the establishment of a common asylum 

procedure and a uniform status for those 

who are granted asylum or subsidiary 

protection. The foreseen procedure was 

to be based on the full and inclusive 

application of the Geneva Convention on 

Refugees [13] and other relevant Treaties 

[14] Three years later, the Lisbon Treaty 

[15]set new rules for CEAS as the EU 

acquired the power to adopt common, 

uniform standards on asylum. In 2008 

the Council adopted the European Pact 

on Immigration and Asylum with the the 

objective of building ‘a Europe of 

asylum’ [16]. In the same year, the 

Return Directive was adopted [17] 

providing for common standards to be 

followed by Member States when 

returning irregular third-country 

nationals. 

The CEAS institutional framework 

has been strengthened with the 

establishment of the European Asylum 

Support Office (EASO). This new 

agency has the threefold mandate of 

‘supporting practical cooperation on 

asylum’, providing ‘support for Member 

States subject to particular pressure’, and 

‘contribute[ing] to the implementation of 

the CEAS’ [18]. 

Following the entry into force of the 

Lisbon Treaty a new Qualification 

Directive was adopted in 2011 [19], as 

well as a revised Asylum Procedures [20] 

and Reception Conditions Directive [21], 

a revised EURODAC [22] and Dublin 
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agenție are triplul mandat de 

„susținerea cooperării practice în 

domeniul azilului”, oferind „sprijin 

pentru statele membre supuse unor 

presiuni speciale” și „contribuie la 

implementarea SECA” [18]. 

După intrarea în vigoare a 

Tratatului de la Lisabona, în 2011 a 

fost adoptată o nouă directivă de 

calificare [19], precum și o directivă 

revizuită privind procedurile de azil 

[20] și condițiile de primire [21], 

EURODAC [22] și un regulament 

Dublin [23] revizuite. În 2015, ținând 

cont de criza migrației și numărul 

mare de cereri de azil în Italia și 

Grecia, UE a adoptat primele două 

decizii privind schemele de relocare 

intra-UE în alte state membre [24]. 

Anul trecut, în 2017, Comisia 

Europeană a adoptat două instrumente 

legale care vizează asigurarea unei 

implementări mai eficiente a politicii 

de returnare a UE: o comunicare care 

include un plan de acțiune reînnoit la 

întoarcere [25] și recomandări. 

 

II. Legislația românească 

privind dreptul la azil și protecția 

refugiaților 

 

Pe măsură ce legea română 

transpunea normele europene 

privitoare la azil, legiuitorul a 

modificat de două ori legile privind 

statutul juridic al străinilor și formele 

lor de protecție. În primul rând, Legea 

nr. 15/1996 a fost abrogată prin 

Ordonanța Guvernului 102/2000, 

aceasta din urmă a fost abrogată 

ulterior prin Legea 122/2006, lege 

Regulation [23]. In 2015, taking into 

account the migration crisis and the high 

number of asylum applications in Italy 

and Greece, EU adopted the first two 

Decisions on intra-EU relocation 

schemes to other Member States [24]. 

Last year, in 2017, the European 

Commission adopted two soft law 

instruments aimed at securing a more 

effective implementation of the EU’s 

return policy: a Communication 

including a renewed Action Plan on 

return [25] and Recommendations. 

 

II. The Romanian asylum and 

refugee law 

 

As the Romanian law transposed the 

European norms on asylum, the 

legislator modified a couple of times the 

laws concerning the legal status of aliens 

and their forms of protection. First, the 

Law no. 15/1996 was repealed by 

Government Ordinance 102/2000 which 

was later abrogated by Law 122/2006, 

which is currently in force. Also, from 

the perspective of present article, Law 

no. 535/2004 on prevention and 

combating terrorism [26] presents 

interest and also Government Ordinance 

no. 194/2002 concerning the aliens 

regime, as well as Law 182/2002 

concerning the access to public 

information. 

Romanian law establishes for three 

forms of protection: refugee status, 

subsidiary protection and temporary 

protection. Refugee status is recognized, 

upon request, for the foreign citizen who, 

as the result of a well founded fear of 

being persecuted for reasons of race, 
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care este în prezent în vigoare. De 

asemenea, din perspectiva prezentului 

articol, prezintă interes Legea nr. 

535/2004 privind prevenirea și 

combaterea terorismului [26] și, de 

asemenea, Ordonanța Guvernului nr. 

194/2002 privind regimul străinilor în 

România, precum și Legea 182/2002 

privind accesul la informații publice. 

Legea română stabilește trei forme 

de protecție: statutul de refugiat, 

protecția subsidiară și protecția 

temporară. Statutul de refugiat este 

recunoscut, la cerere, pentru 

cetățeanul străin care, ca urmare a 

temerii temeinice de a fi persecutat 

din motive de rasă, religie, 

naționalitate, opinie politică sau 

apartenență la un anumit grup social, 

se află în afara țării de origine și nu 

are posibiliatatea sau, din cauza unei 

asemenea temeri, nu dorește să se 

folosească de protecția acelei țări, 

precum și apatridul care, aflat în afara 

țării sale de reședință ca urmare a 

unor astfel de evenimente, nu poate 

sau, din cauza unei asemenea temeri, 

nu dorește să se întoarcă. 

Protecția subsidiară poate fi 

acordată cetățeanului străin sau 

persoanei apatride care nu 

îndeplinește condițiile de recunoaștere 

a statutului de refugiat și cu privire la 

cine există motive întemeiate pentru a 

crede că, în cazul întoarcerii în țara de 

origine, respectiv la țara în care își are 

reședința obișnuită va fi expus unui 

risc grav și care nu poate sau, din 

cauza acestui risc, nu dorește 

protecția țării respective 

Protecția temporară este oferită în 

religion, nationality, political opinion or 

membership to a particular social group, 

is outside of the country of origin and is 

unable or, owing to such fear, is 

unwilling to avail himself of the 

protection of that country, as well as the 

stateless person who, being outside of 

the country of his former habitual 

residence as a result of such events, is 

unable or, owing to such fear, is 

unwilling to return to it.  

Subsidiary protection can be granted 

to the foreign citizen or to the stateless 

person who does not fulfil the conditions 

to have refugee status recognized and 

regarding whom there are well founded 

reasons to believe that, in the case of 

returning to the country of origin, 

respectively to the country where he has 

his habitual residence, will be exposed to 

a serious risk, and who cannot or, due to 

this risk, does not wish the protection of 

that country.  

Temporary protection is offered in 

case of a massive flux of displaced 

persons [27]. 

Law 122/2006 foresees general 

principles, procedural guaranties, rights 

and obligations of the participants in 

these procedures which come with the 

protection forms, the grounds for refusal, 

the annulment of the protection, etc. The 

procedure of granting a form of 

protection is administrative, followed or 

not by a judicial one. The administrative 

body which takes the decision is the 

Immigration Office, body which also 

stands in trial in case the administrative 

procedure is followed by the judicial 

one. The procedure can be accelerated or 

regular.  
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cazul unui flux masiv de persoane 

strămutate [27]. 

Legea 122/2006 prevede principii 

generale, garanții procedurale, 

drepturi și obligații ale participanților 

la aceste procedure care vin cu 

formele de protecție, motivele de 

refuz, anularea protecției etc. 

Procedura de acordare a unei forme 

de protecție este administrativă, 

urmată sau nu de una judiciară. 

Organul administrativ care ia decizia 

este Oficiul pentru Imigrări, organism 

care se va prezenta în proces, în cazul 

în care procedura administrativă este 

urmată de procedura judiciară. 

Procedura poate fi accelerată sau 

obișnuită.  

Procedura accelerată are loc în 

cazul unor cereri vădit nefondate sau 

a unor persoane care, prin activitatea 

sau apartenența la un anumit grup, 

reprezintă o amenințare la securitatea 

națională a ordinii publice în 

România, dar și în cazul cererilor 

persoanelor care vin dintr-o țară 

sigură. În timpul procedurii 

administrative, o persoană 

specializată efectuează un interviu și 

dacă acea persoană consideră că 

există motive pentru o procedură 

accelerată, după analizarea cererii de 

protecție, în 3 zile se pronunță o 

decizie. Solicitantul poate, în caz de 

respingere, să facă atace soluția la 

instanță în termen de 7 zile, și poate 

rămâne pe teritoriul României până la 

soluționarea contestației. Instanța 

pronunță o decizie în termen de 10 

zile și fie acceptă recursul și reține 

cauza în procedură regulată, fie 

The accelerated procedure takes place 

in case of manifestly unfounded 

applications, or applications of people 

who, through their activity or 

membership to a certain group, are a 

threat to national security of public order 

in Romania, but also in case of 

applications of people who come from a 

safe country of origin. During the 

administrative procedure, a specialized 

person conducts an interview and if that 

person considers there are grounds for 

accelerated procedure, after analysing 

the protection request, a decision is 

issued in 3 days. The applicant can, in 

case of rejection, to lodge an appeal to a 

first instance court in term of 7 days, and 

can remain on Romanian territory until 

the appeal is decided. The court 

pronounces a decision within 10 days 

and either accepts the appeal and retains 

the case in regular procedure, either 

rejects the appeal and maintains the 

decision of the Immigration Office, the 

decision being irrevocable. In this latter 

case, the decision of returning is issued 

and the refused applicant must leave 

Romania immediately.  

The regular procedure takes a longer. 

The administrative body takes a decision 

in 30 days, term which can be prolonged 

up to 6 months. In particular cases the 

term can be suspended and the procedure 

can take up to 9 months. 

In case of rejection of protection, 

against the decision may be lodged a 

complaint at the first instance court in 10 

days. The procedure takes up to 30 days. 

Only one term can be given for lack of 

defence and only for good reasons. The 

court may admit the complaint or may 
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respinge recursul și menține decizia 

Oficiului pentru Imigrări, decizia 

fiind irevocabilă. În acest din urmă 

caz, decizia de repatriere este emisă, 

iar solicitantul refuzat trebuie să 

părăsească România imediat. 

Procedura obișnuită durează mai 

mult. Organul administrativ ia o 

decizie în 30 de zile, termen care 

poate fi prelungit până la 6 luni. În 

anumite cazuri, termenul poate fi 

suspendat, iar procedura poate dura 

până la 9 luni. 

În caz de respingere a protecției, 

împotriva deciziei poate fi formulată 

o plângere la instanța în 10 zile. 

Procedura durează până la 30 de zile. 

Pentru lipsă de apărare poate fi dat un 

singur termen și numai pentru motive 

întemeiate. Instanța poate admite 

plângerea sau o poate respinge. 

Decizia poate fi atacată în 5 zile, 

recurentul având dreptul să rămână în 

România până la o decizie definitivă. 

Calea de atac este judecată de 

Tribunal, secția contencios 

administrativ. Dacă recursul este 

respins, solicitantul trebuie să 

părăsească România imediat sau în 15 

zile, conform prevederilor legale. 

 

III. Securitatea națională ca 

motiv pentru a refuza protecția 

internațională. Legea terorismului 

 

Legea 122/2006 prevede motivele 

de excludere de la statutul de refugiat 

sau de o altă formă de protecție: 

motive de a crede că solicitantul a 

comis o crimă împotriva păcii și a 

umanității, a unei crime de război sau 

reject it. The decision may be appealed 

in 5 days, and has suspensive effect, the 

appellant having the right to remain in 

Romania until a definitive decision. The 

appeal is tried by the Tribunal, the 

second instance court, the administrative 

contentious section. If the appeal is 

dismissed, the applicant has to leave 

Romania immediately or in 15 days, as 

foreseen by law. 

 

III. National security as a ground to 

refuse international protection. Law 

on terrorism 

 

Law 122/2006 foresees the grounds of 

exclusion from refugee status or other 

form of protection: reasons to believe 

that the applicant has committed a crime 

against peace and humanity, a war crime 

or another offence defined according to 

the relevant international treaties or 

instruments that Romania has signed, or 

has committed a serious common law 

offence outside Romania, before being 

admitted to Romanian territory, or has 

committed deeds which are contrary to 

the goals and principles of  United 

Nations Organization Charter, or has 

instigated or was accomplice to 

committing the above mentioned crimes. 

Furthermore, protection is not 

recognized for foreign citizens or 

stateless persons who planned, facilitated 

or took part in committing terrorist acts. 

Apart of these reasons, article 28 

foresees an extra ground for refusing 

subsidiarity protection, namely, if there 

are serious reasons to believe that 

foreign citizen and stateless persons are a 

danger to Romania’s public order and 
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a unei alte infracțiuni definite în 

conformitate cu tratatele sau 

instrumentele internaționale relevante 

pe care România le-a semnat sau a 

comis o infracțiune gravă  în afara 

României, înainte de a fi primit pe 

teritoriul României sau a săvârșit 

fapte contrare obiectivelor și 

principiilor Organizației Națiunilor 

Unite sau a instigat sau a fost 

complice la comiterea  infracțiunilor 

menționate mai sus. În plus, protecția 

nu este recunoscută pentru cetățenii 

străini sau apatrizii care au planificat, 

facilitat sau au luat parte la comiterea 

unor acte teroriste. În afară de aceste 

motive, articolul 28 prevede un motiv 

suplimentar pentru refuzul protecției 

subsidiarității, și anume, dacă există 

motive serioase de a crede că cetățenii 

străini și apatrizii reprezintă un 

pericol pentru ordinea publică și 

securitatea națională a României. În 

cazul solicitantului de protecție 

temporară, articolul 141 alineatul (1) 

litera (b) prevede ca temei de refuz 

existența unor motive serioase de a 

crede că persoana crează un pericol 

pentru securitatea națională. În ceea 

ce privește pericolul pentru ordinea 

publică, aceasta se presupune numai 

dacă acea persoană a fost condamnată 

pentru o infracțiune foarte gravă. 

Dacă protecția a fost oferită de 

autoritățile române și ulterior, se 

descoperă că unul dintre cazurile 

indicate mai sus a fost aplicabil, 

protecția este anulată. Procedura este 

administrativă și poate fi urmată de o 

procedură judiciară în cazul în care o 

plângere este depusă la prima 

national security. In case of the applicant 

of temporary protection Article 141 

para.1 letter b) foresees as a ground of 

refusal serious reasons to believe that 

he/she is a danger to national security. 

Concerning the danger to public order, 

this is assumed only if that person was 

convicted for a very serious crime. 

If the protection was offered by the 

Romanian authorities and later, it is 

discovered that one of the cases 

indicated above was applicable, the 

protection is cancelled. The procedure is 

administrative and may be followed by a 

judicial one in case a complaint is lodged 

at the first instance court. In case of 

cancellation of protection or refusal of 

protection, or a person being declared 

undesirable, the alien or stateless person 

should leave Romanian territory. In case 

of further stay, a decision of returning is 

issued [28]. The decision may be 

appealed at the Court of Appeal in 10 

days or 3 days in case of undesirable 

persons. The Court pronounces a 

definitive decision in 30 days or 5 days 

in case of undesirable persons. 

According to Romanian law [29] a 

person is declared undesirable if he 

committed any acts against national 

security or there are reasonable grounds 

to believe that he is involved in activities 

which are a danger for national security 

or public order. The request is made by 

the Prosecutor near the Court of Appeal 

in Bucharest which pronounces a 

decision in 10 days. The trial takes place 

in closed session and is mainly based on 

classified information offered by the 

secret services. The decision may be 

appealed at the High Court of Cassation 
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instanță. În cazul anulării protecției 

sau refuzului protecției sau a unei 

persoane declarate nedorite, străinul 

sau apatridul trebuie să părăsească 

teritoriul românesc. În caz de ședere 

ulterioară, se emite o decizie de 

repatriere [28]. Decizia poate fi 

atacată la Curtea de Apel în 10 zile 

sau 3 zile în cazul persoanelor 

neagreate. Curtea pronunță o decizie 

definitivă în 30 de zile sau 5 zile în 

cazul persoanelor neagreate. 

Conform legislației române [29], o 

persoană este declarată indezirabilă 

dacă a comis vreun act împotriva 

securității naționale sau există motive 

întemeiate să creadă că este implicată 

în activități care reprezintă un pericol 

pentru securitatea națională sau 

ordinea publică. Cererea este 

formulată de procurorul de lângă 

Curtea de Apel din București, care 

pronunță o decizie în 10 zile. Procesul 

are loc în ședință închisă și se bazează 

în principal pe informațiile clasificate 

oferite de serviciile secrete. Decizia 

poate fi atacată la Înalta Curte de 

Casație și Justiție în 10 zile și nu este 

suspensivă, ceea ce înseamnă că între 

timp străinul trebuie să fie repatriat. 

Pentru a evita prejudicile iminente, în 

unele cazuri, în care sunt prezentate 

motive întemeiate, Înalta Curte poate 

suspenda decizia de repatriere până la 

pronunțarea unei hotărâri definitive. 

Procesul are loc în regim de urgență 

[30]. 

În continuare, vom prezenta câteva 

decizii ale CEDO în care s-au 

constatat încălcări ale Convenției și 

ulterior câteva decizii din 

and Justice in 10 days and is not 

suspensive, meaning that meanwhile the 

alien should be returned. In order to 

avoid imminent prejudice, in some cases, 

where very well reasoned grounds are 

presented, the High Court may upheld 

the returning until it reaches a decision. 

The trial takes place in an urgent 

procedure [30]. 

Next we will present a couple of 

ECHR decisions finding violations of the 

Convention and afterwards some 

domestic jurisprudence following these 

decisions, to find out if there are some 

changes at national level. 

 

IV. ECHR Jurisprudence 

concerning Romanian Cases 

 

IV.1. The Lupsa Case. Application 

no. 10337/04 [31]. Violation of Article 8. 

Decision from 2006. The Applicant, Mr. 

Lupsa a Yugoslavian citizen, came in 

Romania in 1989. He lived in Romania 

for fourteen years and, in 1993, set up a 

Romanian commercial company whose 

main activity was roasting and marketing 

coffee. He also learnt Romanian and 

cohabited with a Romanian national 

from 1994 [32]. On 2 October 2002 the 

applicant’s girlfriend, who was visiting 

him in Yugoslavia, gave birth to a child. 

A few days later the applicant, his 

girlfriend and the baby returned to 

Romania. On 6 August 2003 the 

applicant, who had been abroad, came 

back to Romania unimpeded by the 

border police. The next day, however, 

border police officers came to his home 

and deported him.  On 12 August 2003 

the applicant’s lawyer lodged an 
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jurisprudența internă, pentru a afla 

dacă există schimbări la nivel 

național.  

 

IV. Jurisprudența CEDO 

privind cazurile din România 

 

IV.1. Cazul Lupșa. Cererea nr. 

10337/04 [31]. Încălcarea articolului 

8. Decizia din 2006. Solicitantul, 

domnul Lupsa, cetățean iugoslav, a 

venit în România în 1989. A locuit în 

România timp de paisprezece ani și, 

în 1993, a înființat o companie 

comercială românească a cărei 

activitate principală erea prăjirea și 

comercializarea cafelei. De asemenea, 

a învățat limba română și a locuit cu o 

persoană de cetățenie română 

începând cu anul 1994 [32]. La 2 

octombrie 2002, iubita reclamantului, 

care îl vizita în Iugoslavia, a născut 

un copil. Câteva zile mai târziu 

reclamantul, iubita lui și copilul s-au 

întors în România. La 6 august 2003, 

reclamantul, care a fost plecat în 

străinătate, a revenit în România fără 

a întâmpina probleme la poliția de 

frontieră. A doua zi, însă, polițiștii de 

frontieră au venit la el acasă și l-au 

deportat. La 12 august 2003, avocatul 

reclamantului a depus o cerere la 

Curtea de Apel București împotriva 

Autorității pentru străini și a 

Parchetului de la Curtea de Apel 

București pentru examinarea judiciară 

a ordinului de deportare împotriva 

reclamantului. Singura ședință în fața 

Curții de Apel București a avut loc la 

18 august 2003. Reprezentantul 

Autorității pentru străini a furnizat 

application with the Bucharest Court of 

Appeal against the Aliens Authority and 

the public prosecutor’s office at the 

Bucharest Court of Appeal for judicial 

review of the deportation order against 

the applicant. The only hearing before 

the Bucharest Court of Appeal was held 

on 18 August 2003. The representative of 

the Aliens Authority provided the 

applicant’s lawyer with a copy of an 

order of 28 May 2003 of the public 

prosecutor’s office at the Bucharest 

Court of Appeal in which, at the request 

of the Romanian Intelligence Service and 

in accordance with Government 

Emergency Ordinance no. 194/2002 on 

the rules governing aliens in Romania, 

the applicant had been declared an 

“undesirable person” and banned from 

Romania for ten years on the ground that 

there was “sufficient and serious 

intelligence that he was engaged in 

activities capable of endangering 

national security”. 

The applicant alleged that the 

deportation order against him and his 

exclusion from Romanian territory 

infringed his right to respect for his 

private and family life secured in Article 

8 of the Convention. The Court held that 

since the applicant had indisputably 

integrated into Romanian society and 

had a genuine family life, his deportation 

and exclusion from Romanian territory 

put an end to that integration and 

radically disrupted his private and family 

life in a way which could not be 

remedied by the regular visits from his 

girlfriend and their child. Accordingly, 

the Court considered that there has been 

an interference in the applicant’s private 
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avocatului reclamantei o copie a unei 

ordonanțe din 28 mai 2003 a 

Parchetului de la Curtea de Apel 

București în care, la cererea 

Serviciului Român de Informații și în 

conformitate cu Ordonanța de urgență 

a Guvernului nr. 194/2002 privind 

normele care reglementează statutul 

străinilor în România, solicitantul 

fusese declarat „persoană 

nedizerabilă” și interzis din România 

timp de zece ani, pe motiv că „există 

o informație suficientă și serioasă că 

era angajat în activități capabile să 

pună în pericol securitatea națională“. 

Reclamantul a susținut că ordinul 

de deportare împotriva lui și 

excluderea sa de pe teritoriul 

României i-au încălcat dreptul la 

respectarea vieții sale private și de 

familie prevăzută de articolul 8 din 

Convenție. Curtea a considerat că, 

întrucât reclamantul s-a integrat 

incontestabil în societatea românească 

și a avut o viață de familie autentică, 

deportarea și excluderea sa de pe 

teritoriul românesc au pus capăt acelei 

integrări și i-au perturbat radical viața 

privată și de familie într-un mod care 

nu ar fi putut fi remediat prin vizitele 

regulate ale partenerei sale și ale 

copilului. În consecință, Curtea a 

considerat că a existat o ingerință în 

viața privată și de familie a 

reclamantului. 

Curtea a reținut că o persoană 

supusă unei măsuri bazate pe 

considerente de securitate națională 

nu trebuie să fie lipsită de toate 

garanțiile împotriva arbitrarului și, în 

acest caz particular, a observat că nu a 

and family life.  

The Court held that a person subject 

to a measure based on national security 

considerations must not be deprived of 

all guarantees against arbitrariness and in 

this particular case, it observed that no 

proceedings were brought against the 

applicant for participating in the 

commission of any offence in Romania 

or any other country. Apart from the 

general ground mentioned above, the 

authorities did not provide the applicant 

with any other details. The Court notes, 

furthermore, that, in breach of domestic 

law, the applicant was not served with 

the order declaring his presence to be 

undesirable until after he had been 

deported. Thus, the Court concluded that 

the interference with his private life was 

not in accordance with “a law” satisfying 

the requirements of the Convention. The 

Court found a violation of Article 8. 

IV.2. The Geleri Case. Application 

No. 33118/05. Violation of Article 8. 

Violation of Article 1 of Protocol No. 7 

[33]. Decision from 2011. The 

Applicant, Mr. Geleri, was a Turkish 

national who lived in Chisinau 

(Moldova). At the relevant time, he was 

lawfully resident in Romania. He had 

been granted political asylum in 1998, a 

decision that was upheld by a final 

decision in 2001. In 2003 he married a 

Romanian national, with whom he had a 

daughter in 2005. He was an associate in 

two commercial companies. By an order 

of 21 February 2005, the prosecutor at 

the Bucharest Court of Appeal declared 

Mr Geleri persona non grata and banned 

him from entering Romania for ten 

years, on the ground that “sufficient and 
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fost introdusă nicio procedură 

împotriva reclamantului pentru 

participarea la comiterea vreunei 

infracțiuni în România sau în altă țară. 

În afară de motivul general menționat 

mai sus, autoritățile nu au furnizat 

solicitantului alte detalii. În plus, 

Curtea observă că, în încălcarea 

dreptului intern, reclamantului nu i s-

a comunicat ordinul ce declara 

statutul său de persoana nedizerabilă  

decât după ce a fost deportat. Astfel, 

Curtea a concluzionat că ingerința în 

viața sa privată nu a fost în 

conformitate cu „o lege” care 

îndeplinește cerințele Convenției. 

Curtea a constatat o încălcare a 

articolului 8. 

IV.2. Cazul Geleri. Cererea nr. 

33118/05. Încălcarea articolului 8. 

Încălcarea articolului 1 din 

Protocolul nr. 7 [33]. Decizie din 

2011. Solicitantul, domnul Geleri, era 

un cetățean turc care locuia la 

Chișinău (Moldova). La vremea 

respectivă, era rezident legal în 

România. i s-a acordat azil politic în 

1998, decizie care a fost confirmată 

printr-o decizie finală din 2001. În 

2003 s-a căsătorit cu o cetățeană 

română, cu care a avut o fiică în 2005. 

Era asociat în două companii 

comerciale. Printr-un ordin din 21 

februarie 2005, procurorul de la 

Curtea de Apel București l-a declarat 

pe domnul Geleri persona non grata și 

i-a interzis să intre în România timp 

de zece ani, pe motiv că „informații 

suficiente și fiabile indică faptul că a 

fost angajat în activități reprezentând 

o amenințare la adresa securității 

reliable information indicates that he 

[was] engaged in activities posing a 

threat to national security". On 23 

February 2005 this order was 

communicated to Mr Geleri without 

further explanation and he was expelled 

to Italy on the same day. On 28 February 

2005 Mr Geleri’s lawyer challenged the 

expulsion order before the Bucharest 

Court of Appeal. By a final decision of 3 

March 2005, the Bucharest Court of 

Appeal dismissed that challenge as 

unfounded. In particular, it held that the 

evidence forming the basis of a decision 

declaring an alien persona non grata on 

the ground of national security could not 

in any circumstances be communicated 

to the person in question, since that 

information was classified as secret by 

the law. The appeal court added that the 

Constitutional Court’s case-law had 

confirmed that that rule was in 

accordance with the Constitution. In 

April 2005 the Romanian Office for 

Refugees withdrew Mr Geleri’s refugee 

status. 

The Court noted firstly that Mr 

Geleri’s expulsion and the prohibition on 

his entering the territory of Romania had 

infringed both his “private” and “family” 

life. In Mr Geleri’s case, the Court 

focused its attention on whether the 

measures imposed were “in accordance 

with the law”. The Bucharest Court of 

Appeal had conducted a purely formal 

examination of the expulsion order. In 

addition, the court of appeal had been 

provided with no further explanation 

with regard to Mr Gelari’s alleged 

offences, so that it had been unable to go 

beyond the prosecution service’s 
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naționale". La 23 februarie 2005, 

acest ordin a fost comunicat domnului 

Geleri fără alte explicații și el a fost 

expulzat în Italia în aceeași zi. La 28 

februarie 2005, avocatul domnului 

Geleri a contestat ordinul de 

expulzare în fața Curții de Apel 

București. Printr-o decizie finală din 3 

martie 2005, Curtea de Apel 

București a respins această contestație 

ca neîntemeiată, în special, a apreciat 

că dovezile care stau la baza unei 

decizii prin care se declară o persoană 

străină ca fiind non grata pe motive de 

securitate națională nu puteau, 

indiferent de circumstanţe, să fie 

communicate persoanei în cauză, 

deoarece informațiile respective au 

fost clasificate de lege ca secrete. 

Instanța de apel a adăugat că, 

jurisprudența Curții Constituționale 

confirmase că această regulă era în 

conformitate cu Constituția. În aprilie 

2005, Oficiul Român pentru Refugiați 

a retras statutul de refugiat al 

domnului Geleri. 

Curtea a observat în primul rând 

că expulzarea domnului Geleri și 

interdicția de a intra pe teritoriul 

României i-au încălcat atât viața 

„privată”, cât și „viața de familie”. În 

cazul domnului Geleri, Curtea și-a 

concentrat atenția asupra măsurilor 

impuse „în conformitate cu legea”. 

Curtea de Apel București a efectuat o 

examinare pur formală a ordinului de 

expulzare. În plus, instanța care 

judeca cauza nu a primit nicio 

explicație suplimentară cu privire la 

presupusele infracțiuni ale domnului 

Gelari, astfel încât nu au avut 

allegations in verifying whether the 

Applicant genuinely posed a danger to 

national security or public order. Thus, 

the Court found the measures imposed 

on Mr Geleri did not guarantee him a 

minimal degree of protection against 

arbitrariness. It followed that the 

interference in his right to respect for his 

family and private life had not been in 

accordance with a “law” that met the 

requirements of the Convention. The 

Court found a violation of Article 8. 

Further, the Court noted that the 

authorities had not provided Mr Geleri 

with the least indication of the offences 

of which he was suspected and which 

were the basis for the finding that he 

posed a threat to national security. In 

those circumstances, the procedural 

guarantees to which Mr Geleri was 

entitled had not been respected and there 

had been a violation of Article 1 of 

Protocol No. 7.  

IV.3. The Abou Amer Case. 

Application No. 14521/03. Violation of 

Article 8. Decision from 2011. The first 

applicant, Mr Fahed Youseef Abdalla 

Abou Amer, was a stateless person of 

Palestinian origin who was born in 

Egypt.  The second applicant was Mrs 

Ana-Maria Abou Amer, his wife, a 

Romanian national [34]. The first 

applicant was granted refugee status by 

the Romanian authorities in 1998, along 

with his father and brothers. In 2000 he 

married the second applicant. Their 

daughter was born in 2001 and acquired 

Romanian nationality at birth. At the date 

of the facts, the applicant was legally 

residing and working in Romania. In 

March 2003 the applicants and their 
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posibilitatea de a verifica dacă 

solicitantul prezenta într-adevăr un 

pericol pentru securitatea națională 

sau ordinea publică. Astfel, Curtea a 

constatat că măsurile impuse 

domnului Geleri nu-i garantează un 

grad minim de protecție împotriva 

arbitrarului. S-a constatat că ingerința 

în dreptul său la respectarea vieții sale 

private si de familie,  nu a fost în 

conformitate cu o „lege” care 

îndeplinea cerințele Convenției. 

Curtea a constatat o încălcare a 

articolului 8. În plus, Curtea a 

observat că autoritățile nu i-au 

furnizat domnului Geleri nici cea mai 

mică indicație a infracțiunilor despre 

care era suspectat și care au stat la 

baza constatării că acesta reprezintă o 

amenințare la adresa securității 

naționale. În aceste condiții, garanțiile 

procedurale la care avea dreptul 

domnul Geleri nu au fost respectate și 

a existat o încălcare a articolului 1 din 

Protocolul nr. 7.      

IV.3. Cazul Abou Amer. Cererea 

nr. 14521/03. Încălcarea articolului 

8. Decizia din 2011. Primul 

reclamant, domnul Fahed Youseef 

Abdalla Abou Amer, a fost un apatrid 

de origine palestiniană care s-a născut 

în Egipt. Al doilea reclamant a fost 

doamna Ana-Maria Abou Amer, soția 

sa, de cetățenie română [34]. Primul 

reclamant a primit statutul de refugiat 

de către autoritățile române în 1998, 

împreună cu tatăl și frații săi. În 2000 

s-a căsătorit cu a doua reclamantă. 

Fiica lor s-a născut în 2001 și a 

dobândit naționalitatea românească la 

naștere. La data faptelor, reclamantul 

daughter visited family in Egypt. 

Meanwhile, on 25 March 2003, at the 

request of the Romanian Intelligence 

Service and in accordance with 

Government Emergency Ordinance no. 

194/2002 on the rules governing aliens 

in Romania, the prosecutor at the 

Bucharest Court of Appeal issued an 

order in which the first applicant was 

declared an “undesirable person” and 

banned from Romania for ten years on 

the ground that there was “sufficient and 

serious intelligence” that he was 

“engaged in activities capable of 

endangering national security”. A 

decision to take him into public custody 

until his deportation was possible was 

issued. On 6 April 2003, in the morning, 

when the applicants and their daughter 

returned to Romania, the first applicant 

was served with the order of 25 March 

2003 and the decision of 28 March 2003 

and prohibited from leaving the airport 

and entering Romania. He was informed 

of the reasons for that interdiction and 

asked to leave the territory immediately. 

He tried to fly to Zurich but he was 

denied access, so he returned to Romania 

where he was kept in the airport’s transit 

zone. According to the applicant’s 

statements he was placed in the airport’s 

basement, in a room without heating, 

with only a thin cover to protect him 

from the cold. There was no bathroom. 

He had access to a toilet but had to be 

escorted there. Food was scarce and of 

poor quality. His wife was not allowed to 

see him or to send him clothes and food. 

However, he was visited by a 

representative of the Romanian Council 

for Refugees and by a doctor. His lawyer 
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avea reședința legală și lucra în 

România. În martie 2003, solicitanții 

și fiica lor au vizitat o familie în 

Egipt. Între timp, la 25 martie 2003, 

la solicitarea Serviciului Român de 

Informații și în conformitate cu 

Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 194/2002 privind normele care 

reglementează străinii în România, 

procurorul de la Curtea de Apel 

București a emis un ordin, prin care 

primul reclamant a fost declarat 

„persoană nedizerabila” și interzis din 

România timp de zece ani, pe motiv 

că „existau suficiente informații 

serioase” că a fost „angajat în 

activități capabile să pună în pericol 

securitatea națională ”. A fost emisă 

decizia de a-l lua în arest public până 

la deportarea sa. La 6 aprilie 2003, 

dimineața, când reclamanții și fiica 

lor s-au întors în România, primului 

reclamant i s-a adus la cunostinta 

Ordinul din 25 martie 2003 și decizia 

din 28 martie 2003 și a primit 

interdictie să intre în România. El a 

fost informat despre motivele acestei 

interdicții și i-a cerut să părăsească 

teritoriul imediat. 

A încercat să zboare la Zurich, dar 

i s-a refuzat accesul, așa că s-a întors 

în România, unde a fost retinut în 

zona de tranzit a aeroportului. 

Conform declarațiilor solicitantului, 

el a fost plasat în subsolul 

aeroportului, într-o cameră fără 

încălzire, doar cu o patura subțire 

pentru a-l proteja de frig. Nu exista 

baie. Avea acces la o toaletă, dar 

putea merge doar sub escorta. A 

primit mâncare puțină și de proastă 

challenged the prosecutor’s order of 25 

March 2003 before the Bucharest Court 

of Appeal. He argued that he had not 

done anything that would harm national 

security and that the order had disrupted 

his family life. 8 April at 9.45 a.m. the 

authorities tried to repatriate the 

applicant to Egypt, which also refused 

him access to the territory and returned 

him to Romania on 9 April. The 

authorities kept him in the transit area 

while they attempted to get him a visa 

for Egypt. On 11 April 2003 the 

Bucharest Court of Appeal stayed the 

execution of the prosecutor’s order of 25 

March 2003, pending the outcome of the 

proceedings for its annulment. The 

decision to take the applicant into public 

custody remained operative. 

On 14 April 2003 the applicant was 

transferred to the Otopeni Centre where 

he claimed he was held in similar 

conditions to those in the airport. He 

stated that he had been allowed contact 

with his wife, who had brought him food 

and clothes. Upon transfer he had 

received an information note in English 

explaining the reasons he was being 

taken into public custody in the Centre, 

namely, that his request for refugee 

status had been denied, that an order for 

expulsion had been issued against him 

and that he had been declared 

“undesirable” on Romanian territory. He 

was also informed that the custodial 

measure would remain in place until 

travel documents were obtained and the 

return formalities completed. 

The applicant contested his taking 

into public custody before the Bucharest 

Court of Appeal. He also complained 
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calitate. Soției nu i s-a permis să-l 

vadă sau să-i trimită haine și mâncare. 

Cu toate acestea, a fost vizitat de un 

reprezentant al Consiliului Român 

pentru Refugiați și de un medic. 

Avocatul său a contestat ordinul 

procurorului din 25 martie 2003 în 

fața Curții de Apel București. El a 

susținut că nu a făcut nimic care să 

dăuneze securității naționale și că 

ordinul i-a perturbat viața de familie. 

In 8 aprilie, la 9.45 a.m., autoritățile 

au încercat să-l repatrieze pe 

reclamant în Egipt, unde de asemenea 

i-a fost refuzat accesul și l-au returnat 

în România la 9 aprilie. Autoritățile l-

au ținut în zona de tranzit în timp ce 

încercau să-i obțină viză pentru Egipt. 

La 11 aprilie 2003, Curtea de Apel 

București a suspendat executarea 

ordinului procurorului din 25 martie 

2003, în așteptarea rezultatului 

procedurii pentru anularea sa. Decizia 

de a-l lua pe reclamant în custodia 

publică a rămas executorie. 

La 14 aprilie 2003, reclamantul a 

fost transferat la Centrul Otopeni, 

unde a susținut că a fost ținut în 

condiții similare cu cele din aeroport. 

El a declarat că i s-a permis contactul 

cu soția sa, care i-a adus mâncare și 

haine. La transfer, el primise o notă 

informativă în limba engleză, în care 

i-au fost prezentate motivele pentru 

care a fost pus în custodia publică în 

centru, și anume că cererea sa de 

obtinere a statutului de refugiat a fost 

respinsă, că a fost emis un ordin de 

expulzare împotriva lui și că a fost 

declarat „indezirabil” pe teritoriul 

României. El a fost, de asemenea, 

that the conditions in the transit zone 

were inadequate for a long period of 

detention. On 21 April 2003 the 

Bucharest Court of Appeal annulled the 

decision of 28 March. The Authority for 

Foreigners appealed. In a decision of 

June 4, 2003 the Bucharest Court of 

Appeal upheld the prosecutor’s order of 

25 March 2003, on the grounds that the 

measure had been taken in conformity 

with Ordinance no.194 and that the 

applicant had not proved the contrary. It 

also rejected the applicant’s argument 

based on the right to family life, as it 

considered that the fact that he was 

married did not exonerate him from 

complying with the law and that the 

order did not interfere with his family 

life. The decision was final.  On 3 June 

2003 the applicants, who had found out 

through their own means about the 

possibility of being granted entry to 

Sweden, left for Sweden with their 

daughter. 

The applicant lodged a complaint to 

the ECHR. He complained that the 

conditions in which he had been held in 

the airport facilities and in the Otopeni 

Centre contravened the requirements of 

Article 3 of the Convention. The Court 

noted that the applicant did not lodge any 

specific complaint with the authorities – 

courts, the airport or Otopeni Centre 

administration, or the representatives of 

the Romanian Council for Refugees – 

about the conditions of his detention. He 

thus failed to allow the State authorities 

the opportunity to address the alleged 

flaws he described in his application to 

the Court. Thus, it found the complaint 

manifestly ill-founded and rejected it. 
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informat că va rămâne în custodie 

până la obținerea documentelor de 

călătorie și a formalităţilor de 

repatriere. 

Reclamantul a contestat luarea sa 

în custodie publică în fața Curții de 

Apel București. De asemenea, el s-a 

plâns de condițiile din zona de tranzit 

care au fost inadecvate pentru o 

perioadă  lungă de detenție. La 21 

aprilie 2003, Curtea de Apel 

București a anulat decizia din 28 

martie. Autoritatea pentru străini a 

făcut apel. Într-o decizie din 4 iunie 

2003, Curtea de Apel București a 

confirmat ordonanța procurorului din 

25 martie 2003, pe motiv că măsura a 

fost luată în conformitate cu 

Ordonanța nr.194 și că reclamantul nu 

a dovedit contrariul. De asemenea, a 

respins argumentul reclamantului 

bazat pe dreptul la viață de familie, 

deoarece a considerat că faptul că era 

căsătorit nu l-a exonerat de la 

respectarea legii și că ordonanța nu 

interferează cu viața de familie. 

Decizia a fost definitivă. La 3 iunie 

2003, reclamanții, care au aflat prin 

mijloace proprii despre posibilitatea 

de a putea fi primiți în Suedia și au 

plecat împreună cu fiica lor. 

Reclamantul a depus o plângere la 

CEDO. El s-a plâns de condițiile în 

care fusese ținut în interiorul 

aeroportului și în centrul Otopeni, 

condiții ce contravin cerințelor 

articolului 3 din Convenție. Curtea a 

menționat că reclamantul nu a 

formulat nicio plângere specifică 

autorităților - instanțelor, 

administrației aeroportului sau 

The first applicant complained also 

that he was held in custody despite his 

expulsion being clearly impossible and 

that he had no effective remedy by which 

to challenge the legality of his detention. 

He relied on Article 5 of the Convention. 

The Court found the complaint 

manifestly ill-founded and rejected it as 

it considered the length of the measure 

did not exceed that reasonably required 

for the purpose pursued. The applicant 

was detained for about two months and 

chose to leave for Sweden. Concerning 

his right to an effective remedy, the 

Court noted that the applicant did have 

the opportunity to challenge the custodial 

measure and participated in the 

proceedings for the extension of the 

measure. 

Both applicants complained, under 

Article 8 of the Convention, that their 

family life had been compromised by the 

prosecutor’s order to deport the first 

applicant and to ban him from Romania 

for ten years; they had been forced to 

leave Romania in order to be able to 

continue a family life and had had to 

leave their respective families behind.  

The Court noted that the applicants’ 

decision to leave Romania was not taken 

freely,  it came as a result of the first 

applicant being declared an “undesirable 

person” and being banned from Romania 

by the prosecutor’s order of 25 March 

2003, and therefore it constituted an 

interference with the applicants’ family 

life. The Court found a violation of 

Article 8. It held that the Court of Appeal 

confined itself to a purely formal 

examination of the prosecutor’s order. 

Not only did it fail to seek the 
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Centrului Otopeni sau 

reprezentanților Consiliului Român 

pentru Refugiați - cu privire la 

condițiile detenției sale. Prin urmare, 

el nu a permis autorităților de stat 

posibilitatea de a constata presupusele 

conditii necorespunzătoare pe care le-

a descris în cererea sa în fața Curții. 

Astfel,  plângerea a fost considerată în 

mod vădit nefondată și a fost respinsă. 

Primul reclamant s-a plâns, de 

asemenea, că a fost ținut în custodie, 

în ciuda faptului ca expulzarea sa era 

in mod evident imposibila, și că nu a 

avut niciun mijloc eficient la 

dispozitie prin care să conteste 

legalitatea detenției. El s-a bazat pe 

articolul 5 al Convenției. Curtea a 

constatat plângerea în mod vădit 

nîntemeiată și a respins-o, deoarece a 

considerat că durata detentiei nu a 

depășit durata necesară în mod 

rezonabil pentru scopul urmărit. 

Reclamantul a fost reținut pentru 

aproximativ două luni și a ales să 

plece în Suedia. În ceea ce privește 

dreptul său la o solutionare eficienta, 

Curtea a observat că reclamantul a 

avut posibilitatea de a contesta 

măsura privativă de libertate și a 

participat la procedurile pentru 

prelungirea măsurii. 

Ambii solicitanți s-au plâns, în 

conformitate cu articolul 8 din 

Convenție, că viața lor de familie a 

fost compromisă de ordinul 

procurorului de a deporta primul 

reclamant și de a-i interzice accesul 

pe teritoriul României timp de zece 

ani; au fost  nevoiți să părăsească 

România pentru a putea continua 

prosecutor’s reasons for declaring the 

applicant an “undesirable person”, but it 

went further and placed on the first 

applicant the burden of proving that he 

had not been involved in any activities 

threatening national security. Such proof 

seems impossible to produce, notably 

when the first applicant was not 

informed of the concrete suspicions 

against him. 

IV.4. The S.C. Case. Application No. 

9356/11. Violation of Article 5 (1) (f). 

Decision from 2015 [35]. The applicant 

was a Turkish national who claimed 

asylum in Romania in 2009, having 

entered using a transit visa. Prior to his 

arrival in Romania, he had been 

convicted in Turkey for various offences 

in relation to encouraging young people 

to enlist with the PKK and served a 

prison sentence from 2003-2005. He was 

convicted of the same offence in 2007, 

and sentenced to six years and three 

months imprisonment, in a judgement 

that was later upheld by the Supreme 

Court. On 31 July 2009 his asylum claim 

was held to be unfounded due to the 

applicant’s lack of credibility. In 2010 

while the applicant’s asylum appeal was 

pending, following the request of the 

Romanian Intelligence Services, the 

prosecutor submitted a proposal to the 

Bucharest Court of Appeal to declare the 

applicant to be an undesirable person, 

impose on him a 15 year entry ban on 

grounds of national security, and order 

his detention in a special centre. This 

was based on classified documents 

which indicated that the applicant was 

involved in terrorist-related activities. 

The applicant did not appear at the 
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viața de familie și au fost de 

asemenea, nevoiti să se despartă de 

rudele lor. Curtea a observat că 

decizia reclamanților de a părăsi 

România nu a fost luată în mod 

deliberat, aceasta a rezultat ca urmare 

a primului reclamant fiind declarant 

drept „persoană nedorită” și i-a fost 

interzisă șederea pe teritoriul 

României prin ordinul procurorului 

din 25 martie 2003 și, prin urmare, a 

constituit o ingerință în viața de 

familie a reclamanților. Curtea a 

constatat o încălcare a articolului 8.  

A considerat că, Curtea de Apel s-

a limitat la o examinare pur formală a 

ordinului procurorului. Nu numai că 

nu a analizat motivele procurorului 

pentru declararea reclamantului drept 

„persoană nedorită”, dar, mai mult au 

pus în sarcina reclamatului obligația 

de a dovedi că nu a fost implicat în 

nicio activitate care amenință 

securitatea națională. O astfel de 

dovadă pare imposibil de adus, în 

special atunci când reclamatul nici 

macar nu a fost informat despre 

suspiciunile concrete împotriva sa. 

IV.4. Cazul S.C. Cererea nr. 

9356/11. Încălcarea articolului 5 

alineatul (1) litera (f). Decizie din 

2015 [35]. Solicitantul a fost cetățean 

turc care a solicitat azil în România în 

2009, după ce a intrat folosind o viză 

de tranzit. Înainte de sosirea sa în 

România, el a fost condamnat în 

Turcia pentru diverse infracțiuni în 

legătură cu încurajarea tinerilor de a 

se înscrie în PKK și a executat o 

pedeapsă cu închisoarea din 2003-

2005. El a fost condamnat pentru 

hearing, despite receiving summons, and 

did not put in a defence. The Court of 

Appeal granted the prosecutor’s request, 

finding that the classified material 

proved that the applicant was involved n 

activities likely to jeopardise national 

security. 

The applicant was arrested on the 

same day and transferred to a centre for 

foreigners where he was served with the 

Court of Appeal decision. He was 

informed that no longer had leave in 

Romania and that he would be expelled 

by escort. He was served with another 

decision informing him of his detention 

in accordance with national law. His 

challenge to the execution of the Court 

of Appeal judgement was dismissed as 

unfounded by the High Court which 

noted that despite his pending asylum 

application, the applicant could be 

declared undesirable and an expulsion 

order made where national security 

issues were at stake. The rejection of the 

applicant’s asylum claim became final in 

February 2011. He remained detained at 

the centre for foreigners until his transfer 

to Turkey in May 2011. The applicant 

complained that his detention in the 

centre for foreigners constituted an 

illegal deprivation of liberty, and that he 

had not had an effective opportunity to 

challenge his detention in the centre for 

foreigners, contrary to Article 5 ECHR. 

The Court noted that the applicant’s 

detention fell within the scope of article 

5(1)f) as he was being detained pending 

expulsion. However, detention would 

cease to be lawful if expulsion 

proceedings are not prosecuted with due 

diligence. The applicant was detained for 
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aceeași infracțiune în 2007 și 

condamnat la șase ani și trei luni de 

închisoare, printr-o hotărâre care a 

fost ulterior confirmată de Curtea 

Supremă. La 31 iulie 2009, cererea de 

azil a fost considerată nefondată din 

cauza lipsei de credibilitate a 

solicitantului. În 2010, în timp ce 

cererea de azil a reclamantului era 

prelucrată, în urma solicitării 

Serviciilor Române de Informații, 

procurorul a înaintat o propunere la 

Curtea de Apel București pentru a 

declara reclamantul drept o persoană 

nedorită, impunându-i o interdicție de 

15 ani de intrare pe motive de 

securitate națională și pentru a ordona 

reținerea sa într-un centru special. 

Propunerea s-a bazat pe documente 

clasificate care indicau că solicitantul 

era implicat în activități legate de 

terorism. Reclamantul nu s-a 

prezentat la ședință, în ciuda primirii 

unei somații și nu a formulat nici o 

apărare. Curtea de Apel a admis 

cererea procurorului, constatând că 

materialele clasificate au dovedit că 

solicitantul a fost implicat în activități 

care pot pune în pericol securitatea 

națională. 

Reclamantul a fost arestat în 

aceeași zi și transferat într-un centru 

pentru străini unde i s-a comunicat 

decizia Curții de Apel. El a fost 

informat că nu mai are drept de sedere 

în România și că va fi expulzat  în 

regim de escortă. I s-a comunicat o 

altă decizie informându-l despre 

reținerea sa în conformitate cu 

legislația națională. Contestația sa la 

hotărârea Curții de Apel a fost 

eight months and three weeks on the 

order of the Court of Appeal after it 

declared him to be an undesirable 

person, pending his expulsion. The 

reason given by the authorities to explain 

the duration of detention was the 

processing of applicant’s pending asylum 

application, which the Court found not to 

be excessive given the complexity of the 

claim put forward which was given 

thorough and detailed examination. 

However this procedure did not justify 

the deprivation of the applicant’s liberty 

for three months following the final 

rejection of his asylum application in 

February 2011. The Government 

provided no explanation for this period 

and did not indicate what steps were 

taken to remove the applicant from 

Romanian territory as quickly as 

possible. The Court held that Article 

5(1)f) had been violated. 

IV.5. The N. M. Case. Application 

No. 75325/11. Violation of Article 5 

para 4. Decision from 2015 [36]. N.M. 

was an Afghan national whose claim for 

asylum was rejected by the Romanian 

Immigration Office and later by the 

Bucharest Tribunal on grounds of a lack 

of credibility and evidence that he risked 

ill-treatment at the hands of the Taliban 

if sent back to Afghanistan. On 16 

December 2010, the applicant was 

declared an "undesirable person" in the 

Romanian territory for fifteen years, on 

the grounds of his involvement in 

activities likely to jeopardize national 

security. He was placed in Otopeni 

detention centre pending removal 

following an order by the Court, of 

which he was not informed since it was 
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respinsă ca neîntemeiată de Înalta 

Curte care a menționat că, în ciuda 

cererii sale de azil care se afla in 

asteptare, reclamantul putea fi 

declarat nedizerabil și s-a făcut un 

ordin de expulzare în cazul în care 

problemele de securitate națională 

erau în joc. Respingerea cererii de azil 

a reclamantului a devenit definitivă în 

februarie 2011. El a rămas reținut la 

centru pentru străini până la transferul 

său în Turcia, în mai 2011. 

Reclamantul s-a plâns că reținerea sa 

în străinătate a constituit o privare 

ilegală de libertate și că el nu a avut o 

ocazia și mijloacele de a-și contesta 

detenția în centru, contrar articolului 

5 CEDO. 

Curtea a menționat că detenția 

reclamantului se încadrează în 

domeniul de aplicare al articolului 5 

alineatul (1) f), întrucât era reținut 

până la expulzare. Cu toate acestea, 

detenția ar înceta să fie legală dacă 

procedurile de expulzare nu sunt 

realizate cu promptitudine. 

Reclamantul a fost reținut timp de opt 

luni și trei săptămâni, la ordinul Curții 

de Apel, după ce acesta l-a declarant 

drept persoană nedorită, în așteptarea 

expulzării sale. Motivul dat de 

autorități pentru a explica durata 

reținerii a fost prelucrarea cererii de 

azil a solicitantului, pe care Curtea a 

considerat-o întemeiată, având în 

vedere complexitatea cererii 

formulate, care a fost examinată în 

detaliu. Cu toate acestea, această 

procedură nu a justificat privarea de 

libertate a reclamantului timp de trei 

luni după respingerea definitivă a 

sent to the refugees’ centre of Arad 

where he was no longer living. He later 

lodged an appeal against the Court of 

Appeal’s decision in front of the High 

Court. This was subsequently refused by 

the latter on account that he had not 

respected the procedural time limits for 

presenting his appeal. 

At the ECHR he argued that more 

articles from the Convention were 

violated. Firstly, he argued that the 

conditions from the centre of Otopeni 

constituted inhumane treatment. The 

Court noted that the applicant had been 

in contact with his lawyer and an 

interpreter, had permanent access to his 

mobile phone and had not complained 

that the length of isolated detention had 

led to a degradation of his physical or 

mental health. According to the Court, 

therefore, the threshold for an Article 3 

violation had not been met.  

N.M. also claimed that Article 5 para 

4 was violated as the High Court showed 

excessive rigidity by declaring the appeal 

to not have been lodged on time, taking 

into account that the decision was 

delivered to an address that was no 

longer his. The Court agreed and 

concluded a violation of Article 5 para 4, 

on the grounds that Romanian Office of 

Immigration could and should inform the 

Court of Appeal of the execution of the 

judgment delivered on the same day and 

change the applicant's address, to ensure 

that communication of that judgment 

was correctly made and the applicant's 

right of appeal was effective.  
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cererii sale de azil din februarie 2011. 

Guvernul nu a furnizat nicio 

explicație pentru această perioadă și 

nu a indicat ce măsuri au fost luate 

pentru expulzarea reclamantului de pe 

teritoriul României cât mai repede 

posibil. Curtea a constatat că articolul 

5 alineatul (1) f) a fost încălcat.  

IV.5. Cazul N. M. Cererea nr. 

75325/11. Încălcarea articolului 5 

alineatul 4. Decizia din 2015 [36]. N. 

M., cetățean afgan a cărui cerere de 

azil a fost respinsă de Oficiul Român 

pentru Imigrări și, ulterior, de 

Tribunalul București, din cauza lipsei 

de credibilitate și a dovezilor că riscă 

să fie maltratat de către talibani dacă 

este trimis înapoi în Afganistan. La 16 

decembrie 2010, reclamantul a fost 

declarat „persoană nedorită” pe 

teritoriul României timp de 

cincisprezece ani, pe motiv de 

implicare în activități care pot pune în 

pericol securitatea națională. El a fost 

plasat în centrul de detenție Otopeni 

în așteptarea expulzarii în urma unei 

ordonanțe a Curții, despre care nu a 

fost informat, deoarece decizia a fost 

trimisă la centrul de refugiați din 

Arad, unde acesta nu mai locuia. 

Ulterior, el a formulat un apel 

împotriva deciziei Curții de Apel în 

fața Înaltei Curți de Casație și Justiție. 

Ulterior, acesta din urmă a fost 

refuzat, din cauza faptului că nu a 

respectat termenele procedurale 

pentru prezentarea contestației. 

La CEDO a susținut că au fost 

încălcate mai multe articole din 

Convenție. În primul rând, el a 

susținut că, condițiile din centrul 

 

V. Romanian Jurisprudence 

concerning national security as a 

ground to refuse asylum and refugee 

protection after the above presented 

ECHR decisions 

 

V.1. The Z.S., Z.Y., L.N and Z.S 

Case. On 20 December 2012 the Court 

of Appeal in Bucharest pronounced the 

Sentence no. 7228/2012 admitting the 

Prosecutor’s request to declare Z.S., 

Z.Y., L.N and Z.S persona non grata 

based on documents classified as secret 

of state according to which the four 

persons were involved in activities 

dangerous for national security. The 

documents were not presented to the four 

persons or to their lawyers. The trial took 

2 days. The Court admitted the request 

for the exception of constitutionality 

which was invoked by the four persons, 

arguing that the their right to free 

movement was infringed. That was not 

suspensive of effect though. The four 

persons were put in custodial detention 

for up to 18 months until their removal 

from Romanian territory. 

Against the sentence, the four aliens 

lodged an appeal at the High Court of 

Cassation and Justice. The High Court 

pronounced the decision no. 

258/18.01.2013 [37] rejecting the appeal. 

It stated that the critique concerning the 

too expedite procedure, is not founded 

because the law provides for an urgent 

procedure in such cases. Furthermore, 

the fact that the sentence did not contain 

details concerning the reasons they were 

declared undesirable persons but simply 

stated that according to the secret 
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Otopeni au fost inumane. Curtea a 

observat că reclamantul a fost în 

contact cu avocatul său și un interpret, 

a avut acces permanent la telefonul 

său mobil și nu s-a plâns că durata 

detenției izolate a dus la o degradare a 

sănătății sale fizice sau psihice. În 

consecință, potrivit Curții, pragul 

pentru încălcarea articolului 3 nu a 

fost îndeplinit. 

N. M. a mai susținut că articolul 5 

alineatul (4) a fost încălcat, deoarece 

Înalta Curte de Casație și Justiție a 

arătat o rigiditate excesivă, declarând 

că apelul nu a fost depus la timp, 

ținând cont că decizia a fost transmisă 

la o adresă la care acesta nu mai 

locuia. Curtea a admis cererea și a 

constatat o încălcare a articolului 5 

alineatul (4), pe motiv că Oficiul 

Român pentru Imigrație ar putea și ar 

trebui să informeze Curtea de Apel cu 

privire la executarea hotărârii 

pronunțate în aceeași zi și să schimbe 

adresa solicitantului, pentru a se 

asigura că îi este comunicată 

hotărârea în mod corect și că 

reclamantul are un drept efectiv la 

apel. 

 

V. Jurisprudența română cu 

privire la securitatea națională ca 

temei pentru a refuza azilul și 

protecția refugiaților după deciziile 

CEDO prezentate mai sus 

 

V.1. Cazul Z.S., Z.Y., L.N și Z.S. 

La 20 decembrie 2012, Curtea de 

Apel București a pronunțat Sentința 

nr. 7228/2012 care admitea cererea 

procurorului de a declara Z.S., Z.Y., 

documents there were reasons to believe 

they were a danger to national security, 

was not a founded reason for appeal. The 

High Court said that on the contrary, the 

judge from the Court of Appeal had the 

obligation not to divulge the information. 

Also the mere fact that the Court of 

Appeal rejected the request to postpone 

the trial in order for the aliens to prepare 

their defence, was not a reason to appeal, 

as two days were sufficient for the aliens 

to get into contact with a translator and 

get to know the accuses which were 

brought against them. The High Court 

considered that the fact that the aliens 

were living in Romania for 20 years, that 

they had families with children, did not 

represent a reason to consider their 

declaration as persona non grata as a 

violation of Article 8 of European 

Convention of Human Rights. 

V.2. The A.B.C.D.E.F.G Case [38]. 

On 31 March 2015 the Court of Appeal 

in Bucharest pronounced the Sentence 

no. 904/2015 partly admitting the 

Prosecutor’s request to declare A. B. C. 

D. E. F. and G undesirable persons. It 

based the decision on secret documents 

which were presented to the six persons` 

lawyer, as he had special authorization 

requested by law. They appealed the 

decision arguing that there was no 

criminal investigation against them, and 

they they were not involved in terrorist 

activities. Four of them had the right to 

stay in Romania and 2 of them had the 

right to reside in France. They also 

argued that they were involved in 

economic activities and that they had 

families. On 25 of May the High Court 

pronounced Decision no. 2152 rejecting 
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L.N și Z.S persone non grata pe baza 

documentelor clasificate ca secrete de 

stat conform cărora cele patru 

persoane erau implicate în activități 

periculoase pentru securitatea 

națională. Documentele nu au fost 

prezentate celor patru persoane sau 

avocaților acestora. Procesul a durat 2 

zile. Curtea a admis cererea de 

excepție a constituționalității invocată 

de cele patru persoane, argumentând 

că a fost încălcat dreptul lor la liberă 

circulație. Cu toate acestea, demersal 

nu a avut efect suspensiv. Cele patru 

persoane au fost puse în arest 

preventiv timp de 18 luni până la 

scoaterea lor de pe teritoriul 

României. 

Împotriva sentinței, cei patru 

străini au formulat recurs la Înalta 

Curte de Casație și Justiție. Înalta 

Curte a pronunțat decizia nr. 258 

/18.01.2013 [37] respingând recursul. 

Acesta a afirmat că critica referitoare 

la procedura prea rapidă nu este 

întemeiată, deoarece legea prevede o 

procedură urgentă în astfel de cazuri. 

În plus, faptul că sentința nu conținea 

detalii privind motivele pentru care au 

fost declarate persoane non grata, ci 

pur și simplu a afirmat că, potrivit 

documentelor secrete, există motive 

de a crede că sunt un pericol pentru 

securitatea națională, nu a fost un 

motiv întemeiat pentru apel. Înalta 

Curte a declarat că, dimpotrivă, 

judecătorul de la Curtea de Apel avea 

obligația de a nu divulga informațiile. 

De asemenea, simplul fapt că instanța 

a respins cererea de amânare a 

procesului pentru ca străinii să-și 

the appeal. The High Court said that the 

first instance decision was correct. From 

the secret information resulted that the 

aliens were involved in activities 

qualified as terrorists by Romanian law. 

There were reasons to believe that they 

belonged to a radical ideology and were 

involved in activities of indoctrination 

and radicalism which were dangerous for 

the society. Furthermore, Romanian law 

does not foresee as a condition for 

declaring a person undesirable, 

conduction of criminal investigation for 

that person. Contrary to the appellants 

who argued that the Court did not 

administrate the evidence, but simply 

took the information from secret 

services, the High Court considered that 

the first instance analysed in detail the 

situation concerning each person. 

V.3. The S.A. Case [39]. On 29 

August 2016 the Court of Appeal in 

Bucharest was noticed by the 

Prosecutor’s request to declare S.A. 

undesirable person for 10 years as the 

office got information from the secret 

services according to which S.A. was 

involved in terrorist activities, supporting 

extremists organizations from home 

region. The trial was fixed for the next 

day, on 30 August 2016. S.A. was 

present, he had no lawyer but an 

interpretor was present. S.A. asked for a 

term to hire a lawyer to prepare his 

defence as it was for the first time he 

heard about the accuses and no 

information was available as it was 

secret. He said he was not involved in 

any of the activities he was accused of. 

His request was rejected. It was 

explained to him that in case of 
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pregătească apărarea, nu a fost un 

motiv de apel, întrucât două zile au 

fost suficiente pentru ca străinii să 

intre în contact cu un traducător și  să 

cunoască acuzațiile care au fost aduse 

împotriva lor. Înalta Curte a 

considerat că, faptul că străinii 

locuiau în România timp de 20 de ani, 

că aveau familii cu copii, nu 

reprezenta un motiv pentru a 

considera declararea lor ca persone 

non grata, ca o încălcare a articolului 

8 din Convenția Europeană a 

Drepturilor Omului. 

V.2. Cazul A.B.C.D.E.F.G [38]. La 

31 martie 2015, Curtea de Apel din 

București a pronunțat Sentința nr. 

904/2015 prin care a admis în parte 

cererea procurorului de a declara pe 

A. B. C. D. E. F. și G persoane 

nedorite. Aceasta și-a întemeiat 

decizia pe documente secrete care au 

fost prezentate avocatului celor șase 

persoane, întrucât avea autorizație 

specială solicitată de lege. Ei au atacat 

decizia, argumentând că nu există 

nicio anchetă penală împotriva lor și 

că nu sunt implicați în activități 

teroriste. Patru dintre ei aveau dreptul 

de ședere în România, iar 2 dintre ei 

aveau dreptul de reședință în Franța. 

De asemenea, au susținut că sunt 

implicați în activități economice și că 

au familii. La 25 mai, Înalta Curte a 

pronunțat Decizia nr. 2152 respingând 

recursul. Înalta Curte de Casație și 

Justiție s-a pronunțat în sensul că 

decizia primei instanțe a fost corectă. 

Din informațiile secrete a rezultat că 

străinii au fost implicați în activități 

calificate drept teroriste de legislația 

admission of the Prosecutor’s request he 

had the right to appeal in 10 days, 

enough time for him to hire a lawyer and 

ask for the upheld of the returning 

decision. The Court pronounced the 

decision the same day. It admitted the 

request and declared S.A persona non 

grata for 10 years. S.A. lodged an appeal. 

V.4. The H.R.S.H. Case. On 31 

August 2016 the Court of Appeal in 

Bucharest was noticed by the 

Prosecutor’s request to declare H.R.S.H. 

undesirable person for 10 years The term 

was fixed for next day, the 1st of 

September 2016. H.R.S.H was present, 

he had no lawyer but an interpretor was 

present. The Court explained H.R.S.H. 

that the prosecutor requested his 

declaration as undesirable person for 10 

years because based on secret 

documents, that he could not see, the 

office considered him as a danger to 

national security, as he was involved in 

terrorist activities. H.R.S.H. declared that 

the allegations were false, that he had 

been an engineer – professor for 25 years 

and that he was awaiting to defend his 

Ph.D. thesis in Romania. After that he 

was planning to return to his home 

country, Irak. The Court of Appeal 

pronounced the decision the same day 

[40]. It admitted the request and declared 

H.R.S.H. undesirable person for 10 

years. 

V. 5. The B.O. Case. On 01 August 

2017 the Romanian Secret Services 

asked the Office of the Prosecutor near 

the Court of Appeal Bucharest to refer to 

the competent Court in order to declare 

B.O undesirable person based on the 

secret documents put at the disposal of 
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română. Au existat motive pentru a 

crede că aparțineau unei ideologii 

radicale și erau implicați în activități 

de îndoctrinare și radicalism 

periculoase pentru societate. În plus, 

legislația română nu prevede ca o 

condiție pentru declararea unei 

persoane nedorite, efectuarea 

cercetărilor penale pentru acea 

persoană. Spre deosebire de apelanti 

care au susținut că, Curtea nu a 

administrat probele, ci a preluat pur și 

simplu informațiile de la serviciile 

secrete, Înalta Curte a considerat că 

prima instanță a analizat în detaliu 

situația referitoare la fiecare persoană. 

V.3. Cazul S.A. [39]. La 29 august 

2016, Curtea de Apel din București a 

fost sesizată prin cererea procurorului 

de a declara pe S.A. o persoană 

nedorită timp de 10 ani, în timp ce 

biroul a obținut informații de la 

serviciile secrete potrivit cărora S.A. a 

fost implicat în activități teroriste, 

sprijinind organizațiile extremiștilor 

din țara de origine. Procesul a fost 

fixat pentru a doua zi, pe 30 august 

2016. S.A. s-a prezentat, nu a avut 

avocat, dar a fost prezent un interpret. 

S.A. a cerut un termen pentru a angaja 

un avocat și pentru a-și pregăti 

apărarea, întrucât a fost pentru prima 

dată când a auzit despre acuzații 

ținând cont că nici o informație nu era 

disponibilă, întrucât aveau caracter 

secret. El a spus că nu a fost implicat 

în nici una din activitățile de care a 

fost acuzat. Cererea lui a fost 

respinsă. I s-a explicat că, în cazul 

admiterii cererii procurorului, el avea 

dreptul să facă apel în 10 zile, timp 

the prosecutor. In the same day, the 

Office of the prosecutor referred the case 

to Court requesting the declaration of 

B.O. as undesirable person for 10 years 

arguing that according to the secret 

documents, B.O had been involved in 

terrorist activities. The trial took place 

the next day. B.O. was not present, nor     

was he represented by a lawyer. Based 

on the secret documents that nor B.O. 

have seen, nor his lawyer, in B.O.`s 

absence, the Court pronounced sentence 

in the same day [41]. The decision could 

be appealed. The decision of returning 

was executive though. 

 

VI. Conclusions. National security 

as a ground to refuse/to annul 

protection v. the right to a fair trial/the 

right to an effective remedy/the right 

to family and private life. Conclusions 

 

One of the principles prescribed by 

the Romanian Constitution is `the right 

to information`, foreseen by Article 31 

(1)(2): `A person's right of access to any 

information of public interest shall not 

be restricted` and `The public 

authorities, according to their 

competence, shall be bound to provide 

correct information to the citizens in 

public affairs and matters of personal 

interest.` Furthermore, article 10 of the 

ECHR provides for freedom of 

expression which includes also the right 

to receive information. The access to 

public information is prescribed by Law 

544/2001 which from the very 

beginning, in art. 1 foresees that the 

access to public information represents 

one of the fundamental principles 
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suficient pentru ca acesta să-și 

angajeze un avocat și să conteste 

decizia. Curtea a pronunțat decizia în 

aceeași zi. A admis cererea și a 

declarat pe S.A persona non grata 

timp de 10 ani. S.A. a formulat recurs. 

V.4. Cazul H.R.S.H. La 31 august 

2016, Curtea de Apel din București a 

fost sesizată prin cererea procurorului 

de a declara pe H.R.S.H. persoană 

nedorită timp de 10 ani. Termenul a 

fost fixat pentru ziua următoare, 1 

septembrie 2016. H.R.S.H s-a 

prezentat, nu a avut avocat, dar a fost 

prezent un interpret. Curtea l-a 

informat pe  H.R.S.H. că procurorul a 

solicitat declararea sa drept persoană 

nedorită timp de 10 ani, deoarece pe 

baza unor documente secrete, care nu 

îi puteau fi aduse la cunoștință, biroul 

îl considera un pericol pentru 

securitatea națională, deoarece era 

implicat în activități teroriste. 

H.R.S.H. a declarat că afirmațiile sunt 

false, că a fost inginer - profesor timp 

de 25 de ani și că aștepta să-și sustină 

teza de doctorat în România. După 

aceea, plănuia să se întoarcă în țara 

natală, Irak. Curtea de Apel a 

pronunțat decizia în aceeași zi [40]. A 

admis cererea și l-a declarat pe 

H.R.S.H. persoană nedorită timp de10 

ani. 

V. 5. Cazul B.O. La 01 august 

2017, Serviciile secrete române au 

solicitat Parchetului de pe lângă 

Curtea de Apel București să se 

adreseze Curții competente pentru a o 

declara pe B.O persoană nedorită pe 

baza documentelor secrete puse la 

dispoziția procurorului. În aceeași zi, 

characterizing the relation between 

individuals and authorities. 

The access to information is not an 

absolute right, though. The exception is 

foreseen by Article 31 (3) of the 

Romanian Constitution according to 

which `The right to information shall not 

be prejudicial to the measures of 

protection of young people or national 

security.` Also, article 10 of ECHR 

foresees the limits of freedom of 

expresion: `formalities, conditions, 

restrictions or penalties as are 

prescribed by law and are necessary in a 

democratic society, in the interests of 

national security, territorial integrity or 

public safety, for the prevention of 

disorder or crime, for the protection of 

health or morals, for the protection of 

the reputation or rights of others, for 

preventing the disclosure of information 

received in confidence, or for 

maintaining the authority and 

impartiality of the judiciary.` 

Therefore, there are cases when the 

access to public information may 

endanger national security or public 

safety. Consequently, the access to such 

information is allowed only to persons 

who have a special authorization. In 

Romania, the conditions of access to 

such information are foreseen by Law 

182/2002. Article 7 (1) foresees that the 

authorization is given to persons who 

were verified priorly concerning their 

honesty and professionalism. In our 

opinion, the verification may take place 

by all means, including their 

interception, verification of the persons 

who the applicant is getting in contact 

with, or who is working with, etc. In 
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Biroul procurorului a trimis cazul 

Curții prin care a solicitat declararea 

lui B.O. ca persoană nedorită timp de 

10 ani, susținând că, potrivit 

documentelor secrete, B.O a fost 

implicat în activități teroriste. 

Procesul a avut loc a doua zi. B.O. nu 

era prezent și nici nu era reprezentat 

de un avocat. Pe baza documentelor 

secrete pe care atât  B.O. cât nici 

avocatul său nu le-au vazut, în 

absența lui B.O., Curtea a pronunțat 

sentința în aceeași zi [41]. Decizia 

putea fi atacată. Totuși, decizia de 

expulzare a fost executivă. 

 

VI. Concluzii. Securitatea 

națională ca motiv pentru a refuza / 

anula protecția vs. Dreptul la un 

proces echitabil / Dreptul la un 

remediu efectiv/ Dreptul la viață 

familială și privată 

 

Unul dintre principiile prevăzute 

de Constituția României este „dreptul 

la informație”, prevăzut la articolul 31 

alineatul (1) și alineatul (2): „Dreptul 

unei persoane de acces la orice 

informație de interes public nu va fi 

restricționat” și „Autoritățile publice 

în conformitate cu competența lor, vor 

fi obligate să furnizeze cetățenilor 

informații corecte în problemele 

publice și în probleme de interes 

personal". Mai mult, articolul 10 din 

CEDO prevede libertatea de 

exprimare, care include și dreptul de a 

primi informații. Accesul la informații 

publice este prevăzut de Legea 

544/2001 care, de la bun început, în 

art. 1 prevede că accesul la informații 

2008, the Constitutional Court declared 

the constitutionality of Law 182/2002` 

provisions requesting this special 

authorization, founding that the 

constitutional rights are not infringed 

[42] the access to justice is not blocked 

but simply conditioned by some 

procedural steps. 

In 2014, once the Romanian New 

Criminal Procedure Code entered into 

force, the Law 182/2002 was modified, 

and the magistrates, among other persons 

(the President of Romania, members of 

the Parliament and Government, etc), do 

not need a special authorization, any 

more. Lawyers, were not included in this 

category. An important provision from 

the new criminal procedure code is 

foreseen in article 352 (11) and (12) 

providing that if in a criminal case the 

secret information is essential for solving 

the case, the court shall ask for the 

declassification of the documents, or 

changing the class of classification or 

shall ask the competent to permit the 

lawyer’s access to the documents. If the 

competent authority would deny, no 

conviction or other solution establishing 

the defendant’s guilt could be 

pronounced. Recently, the Constitutional 

Court found this provisions 

unconstitutional because the solution 

depended on some administrative body 

[43], and there was no judicial control. 

Therefore, in criminal proceedings it is 

the court which declassifies the 

documents or permits the defendant’s 

lawyer access to the secret documents 

essential for solving the case. If we 

interpret these dispositions in 

corroboration with the ones from Law 

http://juridica.ugb.ro/


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 8. Issue 2/2019 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Alina Ioana SZABÓ, Tania Elena NĂVODARIU 

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

403 
 

publice reprezintă unul dintre 

principiile fundamentale care 

caracterizează relația dintre persoane 

și autorități. 

Accesul la informație nu este 

totuși un drept absolut. Excepția este 

prevăzută de articolul 31 alineatul (3) 

din Constituția României potrivit 

căruia „Dreptul la informații nu 

trebuie sa aducă prejudicii măsurilor 

de protecție a tinerilor sau a 

securității naționale.” De asemenea, 

articolul 10 din CEDO prevede 

limitele libertății de expresie: 

formalitățile, condițiile, restricțiile sau 

sancțiunile prevăzute de lege sunt 

necesare într-o societate democratică, 

în interesul securității naționale, al 

integrității teritoriale sau al siguranței 

publice, pentru prevenirea tulburărilor 

sau infracțiunilor, pentru protecția 

sănătății sau a moravurilor, pentru 

protecția reputației sau a drepturilor 

altora, pentru prevenirea divulgării 

informațiilor confidențiale sau pentru 

menținerea autorității și imparțialității 

sistemului judiciar". 

Prin urmare, există cazuri în care 

accesul la informații publice poate 

pune în pericol securitatea națională 

sau siguranța publică. În consecință, 

accesul la aceste informații este 

permis numai persoanelor care au o 

autorizație specială. În România, 

condițiile de acces la aceste informații 

sunt prevăzute de Legea nr. 182/2002. 

Articolul 7 alineatul (1) prevede că 

autorizația este acordată persoanelor 

care au fost verificate anterior cu 

privire la onestitatea și 

profesionalismul lor. În opinia 

182/2002, we reach the conclusion that if 

a lawyer wants to see the secret 

documents to which the judge allows 

him, he must have a special 

authorization. If we consider the fact that 

article 352 (11) does not contain the term 

`according to the law`, we may reach the 

conclusion that the lawyer has access to 

documents solely on the court’s 

permission, having no need of special 

authorization. This would be the right 

approach considering that otherwise the 

principle of the equivalence of arms 

would be infringed, as the prosecutor 

would have access without a special 

authorization, while the lawyer would 

need one [44]. 

Coming back to the cases where based 

on national security, an alien is declared 

persona non grata, mostly based on 

classified documents, we cannot wonder, 

how come in criminal proceedings, the 

legislator found a solution, a balance 

between the rights of the accused and 

national security, while in cases 

concerning aliens and their protection, 

there is no such solution?  

In the latter case, the proceedings are 

urgent, sometimes very expedite, from 

one day to another, legal assistance from 

a lawyer is no mandatory, the access to 

secret documents is not allowed, and in 

mostly cases the court delivers a decision 

in the same day. There is no physical 

time to prepare a defence, to get in 

contact with a lawyer who holds a 

special authorization to access the 

classified documents, to pay the lawyer 

and bring documents or other proof in 

order to demonstrate why you did what 

you did, if you did it, and if what you did 
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noastră, verificarea poate avea loc 

prin toate mijloacele, inclusiv 

interceptarea lor, verificarea 

persoanelor cu care solicitantul intră 

în contact sau cu care lucrează, etc. În 

2008, Curtea Constituțională a 

declarat constituționalitatea Legii nr. 

182/2002  în ceea ce privește 

procedura prin care se solicită această 

autorizație specială, constatând că 

drepturile constituționale nu sunt 

încălcate [42], accesul la justiție nu 

este blocat, ci este condiționat pur și 

simplu de unele etape procedurale. 

În 2014, odată intrat în vigoare 

noul Cod de procedură penală din 

România, Legea nr. 182/2002 a fost 

modificată, iar magistrații, printre 

care și alte persoane (președintele 

României, membri ai Parlamentului și 

Guvernului, etc), nu mai au nevoie de 

o autorizație specială. Avocații nu au 

fost incluși în această categorie. O 

dispoziție importantă din noul Cod de 

procedură penală este prevăzută la 

articolul 352, alineatele (11) și (12), 

care prevăd că, dacă într-un dosar 

penal informațiile secrete sunt 

esențiale pentru soluționarea cauzei, 

instanța va solicita declasificarea 

documentelor sau schimbarea clasei 

de clasificare sau va solicita autorității 

competente să permită accesul 

avocatului la documente. Dacă 

autoritatea competentă ar refuza, nicio 

condamnare sau altă soluție care să 

stabilească vinovăția inculpatului nu 

ar putea fi pronunțată. Recent, Curtea 

Constituțională a găsit aceste 

dispoziții neconstituționale, deoarece 

soluția depindea de un organism 

qualifies as a danger to national security. 

It is true that the aliens have the right to 

appeal the court’s decision, but as we 

showed earlier, the decision of returning 

is enforceable immediately, and can only 

be adjourned if it is challenged 

separately. It is very difficult in such a 

short period of time, to find a lawyer, 

challenge it and prepare for the appeal. 

In our opinion, the situation would be 

much easier if legal representation from 

a lawyer who has special authorization to 

access classified documents, would be 

freely granted and mandatory. In this 

way, once the court is noticed by the 

prosecutor’s request, a lawyer from a 

special list at the court should be 

appointed. At the first term, the alien 

could ask for one single postponing in 

order to have a lawyer of his choice, 

otherwise, the court should allow the 

appointed lawyer to access the 

documents and prepare for the defence in 

a short but reasonable time. 
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Rezumat: Cercetarea la fața locului 

reprezintă o etapă judiciară, specifică fazei 

de urmărire penală a procesului penal, în 

care organele judiciare au ca obiectiv 

găsirea de urme ale infracțiunii investigate, 

prelevarea de probe în vederea 

descoperirii circumstanțelor în care a fost 

săvârșită infracțiunea și identificarea 

făptuitorilor. Scopul principal al acestei 

activități judiciare se subsumează scopului 

întregului proces penal, constând în faptul 

că orice persoană, care a săvârșit o 

infracțiune, trebuie să fie trasă la 

răspundere penală potrivit vinovăției sale 

și nicio persoană nevinovată să nu suporte 

rigorile legii penale pe nedrept. Prezenta 

lucrare se focalizează asupra aspectelor de 

natură a identifica cele mai relevante 

principii directoare, care se aplică cu 

precădere la etapa cercetării la fața 

locului. Știindu-se faptul că locul săvârșirii 

infracțiunii este bogat în probe, organele 

judiciare trebuie să procedeze la 

organizarea activității de cercetare penală 

cu respectarea tuturor principiilor de bază. 

Sunt avute în vedere principii, precum 

obiectivitatea, celeritatea și oportunitatea, 

a căror încălcare produce serioase 

dezechilibre atât în atingerea obiectivelor 

urmăririi penale, cât și ale procesului 
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Abstract: The crime scene investigation 

is a judicial stage basically achieved in the 

investigation phase of the penal 

proceedings. During the crime scene 

investigation the judicial bodies are 

looking for discovering crimes' traces in 

order to gather evidence and identify the 

perpetrators. The main aim of the judicial 

activity is subordinated to the entire penal 

proceedings ones, consisting in bringing 

charged the persons who committed 

offenses, in accordance with their guilt and 

avoiding the innocent persons' criminal 

liability. The current paper focuses on the 

aspects of identifying the most relevant 

guiding principles which are priority 

applied during the crime scene 

investigation. Knowing the fact that the 

crime scene is full of evidence, the judicial 

bodies must proceed to organizing the 

activity of criminal investigation in 

respecting all fundamental principles, such 

as objectiveness, efficiency, rapidity, 

opportunity, confidentiality, whose 

violation generates serious unbalance both 

in achieving the criminal investigation 

aims and the penal proceedings entirely.  
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Introducere 

 

Complexitatea cauzelor penale, 

având ca obiect investigarea 

criminalistică a infracțiunilor grave, și 

abordarea procesului penal din punctul 

de vedere al criminalisticii sunt teme-

reper ce au fost avute în vedere la 

elaborarea prezentului studiu. În 

această direcție de acțiune, s-a conturat 

o serie de principii directoare, adoptate 

de organele judiciare în cadrul 

activității de investigare criminalistică 

a locului faptei.  

În practica judiciară, aceste principii 

sunt subsumate tacticii criminalistice, 

în vederea atingerii scopului propus al 

cercetării la fața locului, scop care să 

ducă la finalizarea procesului penal, 

știindu-se că, dincolo de standardizarea 

activității judiciare, în general, 

soluționarea cauzelor penale pe bază de 

probe pertinente, concludente și utile 

reprezintă o prioritate. 

Investigarea criminalistică a 

infracțiunilor grave, în special a celor 

săvârșite cu violență [1], prezintă unele 

particularități, care impun organului 

judiciar folosirea unor tehnici și tactici 

ale criminalisticii, în așa fel încât să 

asigure obținerea probelor necesare 

soluționării cauzei penale.  
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Introduction 

 

The complexity of criminal cases 

having as objective the forensic 

investigation of serious crimes as well 

as the penal proceedings approach from 

the forensic science point of view are 

referential topics which have been 

taken into account in carrying out the 

current paper. On this direction, a set of 

guiding principles has been outlined, 

adopted by the judicial bodies during 

their activity of forensic investigation 

of crime scene.  

In practice, those principles came 

under forensic science tactics in order 

to reach the proposed purpose of crime 

scene investigation, which will lead to 

finalizing the scope of penal procedure 

entirely, knowing the fact that, beyond 

standardization of judicial activity, 

solving the penal cases based on 

pertinent, conclusive and genuine 

evidence means a priority.  

The forensic investigation of serious 

crimes, especially those committed by 

violence [1], has particular features 

which impose judicial bodies to use 

certain forensic techniques and tactics, 

in such a way to assure gathering 

evidence necessary for solving the 
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Din punct de vedere tactic, acestea 

se rezumă la activitatea de descoperire, 

fixare, conservare și ridicare de urme 

ale infracțiunii, care să permită 

investigarea de laborator a probelor 

astfel prelevate de la locul săvârșirii 

infracțiunii [2].  

Din punct de vedere tehnic, știința 

criminalistici, nefiind una solitară, 

creează legături funcționale cu alte 

ramuri, atât ale științelor juridice, cât și 

ale altor științe, precum fizica, chimia, 

matematica, biologia etc. Acestea 

permit organelor de investigare 

criminalistică să analizeze la laborator 

probele obținute de la locul săvârșirii 

infracțiunii și să formuleze opinii 

științifice, pe baza cărora instanța de 

judecată să pronunțe hotărârea 

judecătorească legală și temeinică.  

Observând cele două direcții de 

investigare penală a cauzelor, se poate 

observa că această activitate este una 

bifuncțională, care cuprinde atât 

investigarea criminalistică propriu-zisă, 

de la locul faptei, cât și analizarea la 

laborator a tuturor urmelor 

infracțiunilor, descoperite la locul 

faptei.  

Ceea ce trebuie precizat, vizavi de 

conceptul de investigare a locului 

faptei, este că cercetarea la fața locului 

trebuie privită în complexitatea de 

elemente care definesc și caracterizează 

atât activitatea de la locul săvârșirii 

infracțiunii, cât și activitatea de 

laborator, pe care experții criminaliști o 

efectuează în acest sens.  

Totodată, trebuie remarcat faptul că, 

dincolo de principiile directoare, ce vor 

fi discutate în această lucrare, știința 

penal cases.  

From a tactical point of view, this 

activity is focused to discovering, 

fixing, preserving and carrying up the 

offenses' traces, which permit the 

investigation in laboratory of the 

patterns gathered from the crime scene 

[2].  

From a technical point of view, the 

forensic science is not a solitary one 

and for this reason it creates functional 

relations with the other scientific areas, 

both legal and other ones, such as 

physics, chemistry, mathematics and 

biology. Those permit judicial bodies 

of forensic investigation to analyse in 

laboratory the patterns gathered from 

the crime scene and formulate scientific 

opinions which will be taken into 

account by the court of law in 

pronouncing legal decision.  

Taking notice of both directions of 

penal cases criminal investigation, it is 

obvious that this activity is a 

bidirectional one, which involves the 

common forensic investigation activity 

from the crime scene and the laboratory 

analysis of crimes' patterns also 

discovered on the crime scene.   

Regarding the concept of crime 

scene investigation, it is clearly that the 

activity itself must be viewed in its 

complex of activities which define and 

feature both the activity on the crime 

scene and the laboratory activity.   

At the same time, it is remarked that, 

beyond the guiding principles which 

will be discussed in the current paper, 

the forensic science and implicitly the 

activity of investigating crime scene are 

focused on general principles. They 
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criminalisticii și implicit activitatea de 

cercetare la fața locului, se focalizează 

asupra unor principii cu caracter 

general. Acestea se referă la faptul că 

săvârșirea infracțiunilor produce 

modificări în mediul înconjurător, care 

presupun urme la locul faptei și, nu în 

ultimul rând, presupun folosirea unor 

instrumente.   

 

1. Metodologia de cercetare 

 

La elaborarea prezentei lucrări, 

având ca temă aspectele referitoare la 

organizarea și  desfășurarea activității 

de cercetare la fața locului prin prisma 

principiilor directoare care 

caracterizează această activitate, au fost 

avute în vedere metodele clasice de 

cercetare a premiselor științifice, a 

bazei teoretice și jurisprudențiale în 

materie penală.  

În acest sens, baza teoretico-

științifică s-a focalizat asupra literaturii 

de referință, atât din țară, cât și din 

străinătate, care analizează aspectele 

referitoare la principiile directoare ale 

activității de cercetare la fața locului. 

Din punct de vedere jurisprudențial, 

practica judiciară în materie penală din 

țara noastră este foarte bogată în cauze 

penale, în care, în faza de urmărire 

penală a procesului penal, s-a 

desfășurat cel puțin un act de 

investigare penală la fața locului 

săvârșirii infracțiunii. Din acest 

considerent, și prezenta temă impune o 

discuție în domeniul jurisprudențial.  

De asemenea, analiza și sinteza 

aspectelor teoretice și practice ale 

lucrării sunt subsumate cadrului 

refer to the situation of committing 

offenses which produces modifications 

in the environmental area. This means 

that it supposes traces on the crime 

scene and, last but not least, supposes 

using certain instruments.  

  

1. Researching methodology  

 

In carrying out the current paper, 

having as topic the aspects on 

organizing and carrying out the activity 

of criminal investigation of the crime 

scene, in the framework of guiding 

principles this activity is featured with, 

the classical investigating methods of 

scientific premises as well as the 

theoretical and jurisprudential of 

criminal matters basis have been taken 

into consideration.  

In this matter, both theoretical and 

scientific bases were focused upon 

referential doctrine, which discusses 

the elements of guiding principles of 

crime scene investigation.  

Jurisprudentially speaking, the home 

practice in criminal matters is 

accustomed to the penal cases which 

are investigated during the 

investigation phase of penal 

proceedings in which no less than one 

procedural act of investigation of crime 

scene has been carried out. In this 

regard, a discussion on the 

jurisprudential topic is necessary.  

Thus, the current study is a doctrinal 

one, which contains elements of 

jurisprudence gathered from penal 

cases whose judicial decisions have 

been pronounced by the courts of law 

of Romania. Nevertheless, certain 
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legislativ în vigoare în materie penală.  

Așadar, acest studiu este unul 

doctrinar, cu elemente de practică 

judiciară, culese din cauzele penale ale 

căror hotărâri judecătorești au fost 

pronunțate de instanțele de judecată din 

România. Cu toate acestea, unele 

elemente de drept comparat nu fac 

decât să întregească lucrarea de față, 

prin conceptele noi pe care le 

avansează în materia soluționării 

cauzelor penale ale căror acte de 

investigare penală au avut ca obiectiv 

efectuarea de acte de cercetare la fața 

locului.  

Nu în ultimul rând, trebuie precizat 

că metodologia elaborării acestei 

lucrări nu a vizat aspecte de cercetare 

empirică, rezultatele obținute în urma 

demersului științific prezent nu 

generează date și nu folosește date de la 

autoritățile judiciare sau de la organele 

de urmărire penală, inclusiv cele de 

investigare criminalistică.    

 

2. Prezentarea generală a 

principiilor directoare  

 

În realizarea obiectivelor activității 

de investigare criminalistică, sunt 

incidente unele principii de bază, 

diriguitoare pentru organele judiciare în 

materie penală, în cadrul cercetării la 

fața locului.  

Înainte, însă, de a discuta despre 

acestea, se impun unele precizări 

referitoare la noțiunea de cercetare la 

fața locului și, în special, la cea de „fața 

locului” din expresia anterior amintită. 

De cele mai multe ori, se folosește 

expresia de „cercetare la fața locului”, 

comparative elements have the main 

role in highlighting the research study 

through the newer concepts they 

advance in the matter of solving penal 

cases by acts of forensic crime scene 

investigation.  

Last but not least, it must be pointed 

out that the methodology of researching 

the current paper did not taken into 

account aspects of empirical research 

and the obtained results do not generate 

data and do use data neither from 

judicial authorities and investigation 

bodies including the forensic ones.     

   

2. General overview of guiding 

principles  

 

In carrying out the objectives of 

forensic investigation, basic principles 

leading to the judicial bodies in 

criminal matters during the crimes 

scene investigation are circumstantial.  

Before discussing these principles, 

certain remarks regarding the notion of 

crime scene investigation, in particular 

that of ”crime scene” are essential. 

Most of times, the expression ”crime 

scene investigation” is used in practice 

in accordance with the provisions of 

Code of penal procedure which define 

the legal framework in this matter [3].   

The guiding principles, which 

characterize the activity of crime scene 

investigation must be viewed in 

conformity with its procedural stage. It 

is about the preparatory acts, static 

investigation and dynamical 

investigation. Regarding the first and 

the second stages earlier mentioned, 

particular discussions are not 
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în conformitate cu prevederile Codului 

de procedură penală, care definește 

cadrul legal în materie [3].   

Principiile directoare, care 

caracterizează activitatea de cercetare 

la fața locului, trebuie privite în funcție 

de etapa procedurală, la care această 

activitate se găsește. Este vorba despre 

etapa actelor premergătoare, etapa 

cercetării statice și etapa cercetării 

dinamice a acestei activități. În raport 

de primele două etape enumerate 

anterior, nu se impun discuții speciale, 

dat fiind faptul că cel mai mult 

interesează studiului de față etapa 

cercetării dinamice [4]. Se consideră 

astfel, deoarece, la acest moment, se 

realizează scopul acestei activități, 

constând în descoperirea, fixarea, 

conservarea și ridicarea urmelor 

infracțiunii în vederea examinării 

acestora și a obținerii de probe.  

Dincolo de principiul aflării 

adevărului și soluționării legale și 

temeinice a cauzelor penale, principii 

generale, de altfel, care caracterizează 

procesul penal în totalitate, știința 

criminalisticii a configurat unele 

principii proprii, fără de care nu poate 

fi asigurat succesul deplin al realizării 

activității de cercetare la fața locului. 

Este vorba despre principiul 

operativității, principiul obiectivității, 

principiul oportunității și, nu în ultimul 

rând, principiul celerității.  

Chiar dacă nu sunt expres 

reglementate de dispozițiile Codului de 

procedură penală, strict referitor la 

activitatea de cercetare la fața locului, 

principiile directoare ale acestei 

activități rezultă din întreg cadrul legal, 

necessary, due to the fact that the last 

stage of investigation basically 

involving the dynamical investigation, 

interests the study [4]. It is appreciated 

that, at this stage, the scope of forensic 

investigation of crime scene is 

achieved. It consists in discovering, 

fixing, preserving and carrying up the 

offenses traces in order for the forensic 

bodies to examine them and obtain 

evidence.  

Beside the principle of finding truth 

and solving penal cases legally and 

substantially, as general ones which 

characterize the penal proceedings 

entirely, the forensic science has 

configured certain own principles 

whose infringing will conduct to failing 

the activity of crime scene 

investigation. It is about the principle 

of efficiency, the principle of fairness, 

the principle of opportunity and the 

principle of rapidity.   

Even they are nor expressly 

regulated by the Code of penal 

procedure, with particular reference to 

the activity of crime scene 

investigation, the guiding principles are 

the result of the legal framework which 

regulates judicial activity in criminal 

matters and are then used during the 

criminal proceedings [5].  

The activity of the crime scene 

investigation and its efficiency is linked 

to the principle of solving penal cases 

in a reasonable time [6] as well as to 

the principle of rapidity. However, the 

principle of efficiency refers to the 

technical modality of carrying out 

procedural activities [7]. From this 

point of view, it is appreciated that the 
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care reglementează activitatea judiciară 

în materie penală și se regăsesc cu 

precădere în cursul procedurilor penale 

[5].  

Operativitatea activității de 

cercetare la fața locului se află în 

strânsă legătură cu principiul 

soluționării cauzei penale într-un 

termen rezonabil [6] și cu principiul 

celerității, însă, spre deosebire de 

acestea din urmă, principiul 

operativității se referă la modalitatea 

tehnică de efectuare a actelor 

procedurale [7]. Din acest punct de 

vedere, se apreciază că principiul 

operativității se referă la modul în care 

investigatorul criminalist aplică, în 

activitatea de practică judiciară, 

cunoștințele dobândite în cadrul acestei 

activități, precum și la modul prin care 

acesta valorifică astfel de cunoștințe.  

Mai mult decât atât, în doctrină s-a 

apreciat, că acest principiu ”(...) se 

extinde și asupra examinărilor de 

laborator efectuate în vederea 

identificării obiectelor (...). Cercetarea 

de laborator trebuie să se facă cu 

maximum de operativitate, deoarece 

urmele și obiectele care le-au creat 

sunt supuse după cum s-a văzut, unor 

transformări continue care diminuează 

valoarea lor identificatoare” [8].  

Pe de altă parte, principiul 

obiectivității caracterizează activitatea 

de cercetare la fața locului, [9], care are 

drept scop aflarea adevărului în cauza 

penală investigată. Per a contrario, 

lipsa de obiectivitate a procedurilor 

judiciare la etapa cercetării la fața 

locului va duce la vicierea aflării 

adevărului în cauza penală. Din acest 

principle of efficiency states the 

manner in which the forensic 

investigator applies in practice the 

knowledge gathered during this activity 

as well as the manner in which it 

practices such knowledge.  

Moreover, doctrine has appreciated 

that this principle ”(...) is extended over 

the laboratory examinations carried 

out in order to identify the objects (...). 

The laboratory examination must be 

carried out with maximum of efficiency 

because the traces and materials are 

then subject to continuous 

modifications which minimize their 

value of identification” [8].  

On the other hand, the principle of 

efficiency characterizes the activity of 

crime scene investigation [9], that has 

as the main purpose of finding truth in 

the investigated penal cases. Per a 

contrario, missing efficiency of 

criminal proceedings during the crime 

scene investigation concludes in 

vitiation of finding truth in penal cases. 

For this reason, the forensic 

investigator has the obligation to 

analyse situation as it results from the 

entirely evidence gathered from the 

crime scene. At the same time, it must 

provide the results objectively and 

states in the judicial record of crime 

scene investigation that he finds out, 

without falsifying truth.  

Last but not least, the principle of 

efficiency configures the penal 

proceedings from the beginning. More 

specifically, once the investigation 

phase has been started, the judicial 

mechanisms and instruments of 

gathering evidence in order to discover 
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considerent, investigatorului criminalist 

îi incumbă obligația de a analiza 

situația așa cum aceasta rezultă din 

ansamblul probelor prelevate de la 

locul faptei. De asemenea, acesta 

trebuie să prezinte rezultatele în mod 

obiectiv, să prezinte în procesul-verbal 

de cercetare la fața locului cele 

constatate, fără să denatureze în vreun 

fel adevărul. 

Nu în ultimul rând, principiul 

oportunității configurează procesul 

penal încă de la început. Mai exact, 

odată cu începerea urmăririi penale se 

declanșează mecanismele și pârghiile 

judiciare în vederea strângerii de probe 

pentru descoperirea tuturor 

infracțiunilor și a împrejurărilor în care 

acestea au fost produse, precum și 

pentru identificarea făptuitorilor în 

vederea tragerii la răspundere penală a 

acestora [10]. Potrivit acestui principiu, 

se urmărește analizarea tehnico-

științifică a tuturor urmelor de la locul 

faptei, a materialelor prelevate în 

vederea examinării, în așa fel încât să 

se evite interpretarea eronată a 

acestora. Mai mult decât atât, 

respectarea principiului oportunității în 

cadrul activității de cercetare la fața 

locului va avea consecință asupra 

înlăturării eventualelor suspiciuni ale 

organelor judiciare în procedura de 

administrare a probelor.    

Celeritatea activității de cercetare la 

fața locului se reflectă și în modul în 

care Codul de procedură penală 

reglementează activitatea organelor 

judiciare de soluționare a cauzelor 

penale, astfel ”organele judiciare au 

obligația de a desfășura urmărirea 

all crimes committed and the 

circumstances they were committed in 

as well as to identify the perpetrators in 

order for them to undergo the criminal 

prosecution are activated [10]. In 

accordance with this principle, the 

forensic investigators are looking for 

analyzing technical and scientific all 

traces found on the crime scene, the 

patterns sampled in order to be 

examined as well, in such a manner to 

avoid their erroneous interpretation. As 

a consequence, respecting the principle 

of fairness during the activity of crime 

scene investigation will conclude in 

removing the would be suspicions of 

the judicial bodies in the procedure of 

administering evidence.  

The rapidity of crime scene 

investigation is reflected upon the way 

in which the Code of penal procedure 

regulates the judicial bodies' activity of 

solving penal cases, as follows: ”the 

judicial bodies have the obligation of 

carrying out the investigation and 

judgment activities in respecting the 

parties' procedural guarantees and 

rights …, such as to ascertain promptly 

and completely the crimes, no innocent 

person to be condemned illegal, and 

guilt ones of having committed crimes 

to be punished in accordance with the 

penal law, in a reasonable time” [11].          

 

3. The technique of crime scene 

investigation  

  

Forensic investigation techniques 

are concordant with science of 

progress, especially with those 

achieved in the field of sciences, such 

http://juridica.ugb.ro/


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 8. Issue 2/2019 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Delia MAGHERESCU 

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

423 
 

penală și judecata cu respectarea 

garanțiilor procesuale și a drepturilor 

părților …, astfel încât să fie constatate 

la timp și în mod complet faptele care 

constituie infracțiuni, nicio persoană 

nevinovată să nu fie trasă la 

răspundere penală, iar orice persoană 

care a săvârșit o infracțiune să fie 

pedepsită potrivit legii, într-un termen 

rezonabil” [11]. 

 

3. Tehnica efectuării cercetării la 

fața locului 

 

Tehnicile de investigare 

criminalistică sunt în pas cu progresul 

științei, în special cu cel înregistrat în 

domeniul științelor exacte, precum 

fizica și chimia. Dezvoltarea tehnicilor 

moderne de investigare a cauzelor 

penale a fost rezultatul unui cumul de 

factori, care au avut un efect 

semnificativ asupra justiției penale 

[12]. Este vorba despre metode și 

tehnici științifice inovatoare, care ajută 

investigatorul criminalist la elucidarea 

tuturor împrejurărilor în care a fost 

săvârșită infracțiunea și care, în cele 

din urmă, vor duce la soluționarea 

cauzelor penale în mod legal și 

temeinic, pe bază de probe 

concludente, pertinente și utile [13].  

În cauzele de infracțiuni grave, așa 

cum este cazul celor de omor cu 

cadavru neidentificat, aspectele 

cercetării la fața locului ridică unele 

probleme de dificultate pentru 

investigatorii criminaliști, desemnați în 

cauza penală să efectueze această 

activitate. În astfel de cauze penale, 

este posibil ca organele judiciare să 

as physics and chemistry. Developing 

modern techniques of investigation of 

penal cases is the result of a cumulative 

factors which have had a significant 

influence over the justice in criminal 

matters [12]. It is about the innovating 

scientific methods and techniques 

which help forensic investigator in 

clarifying all circumstances the crime 

was committed in. They will conclude 

then in solving penal cases legally and 

substantially, based on conclusive, 

pertinent and genuine evidence [13].  

In cases of serious crimes, such as 

those of homicide with unidentified 

corpse, the aspects of crime scene 

investigation involve some difficult 

problems for the forensic investigators 

appointed in the penal cases to carry 

out this activity. In these cases, it is 

possible that the judicial bodies would 

have as purpose the identification of 

putrefied or distorted corpse or they 

find only parts from a corpse which 

belong to the homicide victim. In 

conformity with these situations, 

certain working hypotheses are 

outlined which have basically the 

following direction lines: (1) Firstly, 

the situations are produced either 

through passing a long time period 

from committing homicide till finding 

corpse, also called by doctrine ”post-

mortem period” [14]. (2) Secondly, the 

above presented situation can also 

indicate a corpse engorged by animals. 

(3) Finally, another hypothesis in 

outlined around the idea that the human 

corpse parts have been carved by 

perpetrator, the action carried out after 

committing homicide in purpose to 
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aibă ca obiectiv identificarea unui 

cadavru aflat în stare de putrefacție sau 

față de care a intervenit descompunerea 

ori acestea se află în prezența unor părți 

ale cadavrului aparținând victimei 

infracțiunii de omor. Vizavi de aceste 

situații, se conturează unele ipoteze de 

lucru, care au, în principiu, următoarele 

direcții de activitate. (1) Aceste situații 

sunt produse fie de trecerea unui 

interval mare de timp de la producerea 

decesului victimei infracțiunii de omor 

până la găsirea cadavrului, denumit în 

literatura de specialitate ”interval 

postmortem” [14]. (2) De asemenea, 

aspectul prezentat mai sus poate să 

indice faptul că este vorba despre un 

cadavru, ca rezultat al devorării 

acestuia de către animale. (3) În final, o 

altă ipoteză de lucru se conturează în 

jurul ideii că resturile umane de 

cadavru sunt rezultatul acțiunii de 

tranșare a acestuia de către infractor, 

realizată după săvârșirea infracțiunii de 

omor, astfel că, acesta a recurs la 

metoda respectivă cu scopul de a 

ascunde urmele infracțiunii și implicit 

identitatea victimei.  

Toate aceste aspecte creează un 

câmp larg de acțiune pentru organele 

de investigare criminalistică, în 

demersurile acestora de identificare a 

cadavrului - victimă a infracțiunii de 

omor. În literatura de specialitate s-a 

apreciat, că infractorul va folosi diverse 

metode de secționare a cadavrului 

infracțiunii de omor în scopul de a 

șterge urmele infracțiunii și de a 

îngreuna activitatea investigatorilor 

criminaliști, în special pe cea de 

identificare a victimei. Față de acest 

hide the crime traces and victim's 

identification implicitly.   

The entire aspects create a large 

action area for the forensic 

investigation bodies in their endeavour 

to identify the homicide victim's 

corpse. Doctrine has appreciated that 

the perpetrator would use diverse 

corpse sectioning methods in order to 

hide the homicide traces and aggravate 

the forensic investigators' activity, 

especially that of identifying victim. 

Considering all these points of view, a 

difficult particular case of investigation 

is that related to a corpse discovered 

which has cutting wound, even there is 

no blood surrounding [15]. This case 

indicates that the homicide was 

committed in another place that the 

corpse was found in.     

It is obvious that using aggressive 

methods of modus operandi by 

perpetrators, the scientific technique 

responds with more efficient 

investigative mechanisms and 

instruments, even if the main scope of 

judicial activity in criminal matters is 

that of preventing and combating 

criminal phenomena.   

In cases of complex crimes, as the 

cases of homicide with unidentified 

corpse are, mixed teams of 

investigators are present on the crime 

scene belonging to different scientific 

areas, such as the forensic medic, in 

accordance with Article 194 Code of 

penal procedure, which regulates that 

”The investigation bodies or the court 

of law can order the forensic medic or 

another person's presence whose 

presence is considered necessary”. As 
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aspect, a fost exprimat un punct de 

vedere constând în faptul că este un caz 

particular, dificil de instrumentat, acela 

în care un cadavru descoperit prezintă 

plăgi tăiate, dar în jur nu există nicio 

urmă de sânge [15]. Un astfel de caz 

indică faptul că infracțiunea de omor a 

fost săvârșită într-un alt loc, decât cel 

în care a fost descoperit cadavrul.    

Este evident, că față de metodele 

agresive privind modus operandi al 

infractorilor, tehnica științifică 

răspunde cu mecanisme și instrumente 

mai eficiente de investigare 

criminalistică, chiar dacă scopul 

principal al activității judiciare în 

materie penală este acela de prevenire a 

fenomenelor infracționale și de 

combatere a acestora.  

În cazul infracțiunilor complexe, așa 

cum este și cazul celor având ca obiect 

infracțiunile de omor cu cadavru 

neidentificat, se vor deplasa la locul 

săvârșirii infracțiunii echipe mixte de 

investigatori, din care poate face parte 

și medicul legist, potrivit dispozițiilor 

art. 194 C. proc. pen., care 

reglementează că ”Organul de 

urmărire penală sau instanța de 

judecată poate dispune prezența 

medicului legist sau a oricăror 

persoane a căror prezență o consideră 

necesară”. De regulă, pe lângă medicul 

legist vor mai face parte din echipa de 

investigatori și experți antropologi, 

arheologi, osteologi, odontologi, care 

vor constata, funcție de specialitatea 

fiecăruia, dacă oasele descoperite, spre 

exemplu, sunt de natură umană, pentru 

ca apoi acestea să fie examinate în 

vederea stabilirii datelor referitoare la 

a rule, alongside forensic medic, the 

investigation team will be composed by 

anthropologist, archeologist, 

osteologist, odontologist experts, who 

will state, in accordance with their 

specialization, the bones origin, and 

examine them in order to provide the 

victim's data. The data will then offer 

information regarding the victim' age, 

gender and waist. 

At the same time, in cases of 

calcined bones, the osteologist forensic 

expert will establish all these 

information in accordance with the 

bones degree of calcination.  

Finally, the odontologist expert will 

examine the victim's teeth and the 

intending dental works and will 

conclude the victim's data and its 

identification [16].  

Taking into account the elements 

stated above, certain guiding principles 

as general rules available in the penal 

cases are concluded. They refer to the 

following:   

- the principle of inter-disciplinarity 

in activity of crime scene investigation 

of forensic bodies [17]; 

- the principle of indispensability the 

activity of crime scene investigation;  

- the principle of methodical 

organization of crime scene 

investigation activity; 

- the principle of using technical-

scientific forensic means of 

investigation [18]; 

- the principle of responsibility in 

carrying out the activity of crime scene 

investigation.  
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victimă. Aceste date oferă informații cu 

privire la vârsta aproximativă a 

victimei, sexul acesteia, talia.  

De asemenea, dacă oasele găsite 

sunt calcinate, expertul criminalist, 

specializat în osteologie, va determina 

toate aceste elemente, în funcție de 

gradul de calcinare la care oasele au 

fost supuse.  

Nu în ultimul rând, expertul 

odontolog, în baza cunoștințelor de 

specialitate, va examina dantura 

victimei și eventualele lucrări de 

stomatologie efectuate, și, din acest 

punct de vedere, va determina toate 

datele de mai sus referitoare la victima 

infracțiunii de omor, în vederea 

stabilirii identității acesteia [16].  

Din cele relatate mai sus, se 

desprind unele principii directoare, ca 

reguli generale valabile în cauzele 

penale, în care se dispune efectuarea 

activității de cercetare la fața locului. 

Acestea se referă la: 

- principiul interdisciplinarității în 

activitatea de cercetare la fața locului a 

organelor de investigare criminalistică 

[17]; 

- principiul obligativității 

desfășurării activității de cercetare la 

fața locului; 

- principiul organizării sistematice a 

activității de cercetare la fața locului; 

- principiul utilizării mijloacelor 

tehnico-științifice criminalistice [18]; 

- principiul responsabilității în 

efectuarea activității de cercetare la fața 

locului.      

 

 

 

4. The importance of crime traces   

  

As it has been pointed out during the 

previous sections, the crime traces role 

that could be used by the forensic 

investigators on the crime scene is a 

substantive one. They can be 

irrefutable evidence both from the 

perpetrator's modus operandi point of 

view [19], and the idea of finding truth 

in the penal cases point of view, in 

purpose to pronounce a legal judicial 

decision.  

In the penal cases of homicide with 

unidentified corpse, the procedure of 

crime scene investigation including the 

scientific methods and techniques 

allow the judicial bodies to discover the 

crimes traces, whose examinations will 

conclude in scientific evidence [20]. 

Indifferent of the complexity of penal 

cases, it is well-known that the crime 

scene is full of evidence [21] and for 

this reason the judicial bodies' 

proficiency is very important in 

discovering them and carrying out the 

subsequent investigative activities, 

consisting in fixing, preserving and 

examining them through the samples 

sent to laboratory.   

Doctrine has highlighted that the 

crime traces are ”all that has remained 

materially, visible or invisible, on the 

crime scene from perpetrator, his 

clothes or footwear, from vehicles, 

weapons, instruments or materials he 

used, goods or part of goods of any 

kinds, abandoned or lost by perpetrator 

on the crime scene, as well as all that 

was attached materially, visible or 
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4. Importanța urmelor 

infracțiunilor   

 

Așa cum am relevat în cadrul 

secțiunilor anterioare, rolul urmelor de 

infracțiuni ce pot fi descoperite de 

investigatorii criminaliști la locul 

săvârșirii infracțiunii este unul 

considerabil. Acestea pot fi probe 

veritabile atât în ceea ce privește modus 

operandi al infractorului [19], cât și cu 

privire la aflarea adevărului în cauza 

penală investigată, în vederea 

pronunțării unei hotărâri judecătorești 

legale și temeinice.   

În cauzele penale, având ca obiect 

investigarea infracțiunilor de omor cu 

cadavru neidentificat, procedura de 

cercetare la locul faptei, incluzând 

metodele și tehnicile științifice, permite 

descoperirea urmelor de infracțiuni, 

care, examinate de către experții 

criminaliști, duc la obținerea de probe 

științifice [20]. Indiferent cât de 

complex este cazul investigat, se știe că 

locul faptei este cel mai bogat în probe 

[21], de aceea ține de măiestria 

organelor judiciare atât descoperirea de 

urme, cât și celelalte activități 

subsecvente, constând în fixarea, 

conservarea, ridicarea și examinarea 

acestor urme, prin mostrele pe care le 

transportă la laborator.  

În literatura de specialitate s-a 

arătat, că urmele de infracțiuni 

constituie ”tot ceea ce a rămas 

material, vizibil sau invizibil, la locul 

infracțiunii de la persoana 

făptuitorului, de la îmbrăcămintea sau 

încălțămintea lui, de la vehiculele, 

invisible, from the crime scene over the 

perpetrator” [22]. 

The importance of studying the 

routing - the science of crimes traces - 

is relevant for the forensic tactics of 

carrying out the crime scene 

investigation. The aspects of forensic 

tactics involve the fulfillment of 

standardized activities by the forensic 

investigators.   

Chronologically speaking, once they 

have arrived at the crime scene, the 

forensic investigators will have in view 

firstly the victim in purpose to assure it 

the first aid if it is still alive. However, 

if the victim is not alive, then the 

particular procedure will be applied.  

From the forensic tactics point of 

view too, it is recommended that a 

judicial psychologist could be part of 

the investigation team, in cases 

investigated in which the suspect is 

present in procedure of crime scene 

investigation. It is considered that the 

judicial psychologist is able to perceive 

and analyse the suspect's behaviour 

which will conclude in formulating 

pertinent points of view regarding the 

manner in which he acted in 

committing crime as well as other 

aspects that only a psychologist may 

find out and provide the judicial bodies 

with. This concept is implemented in 

the justice in criminal matters in the 

United States of America, and it is 

called forensic profiling [23], a judicial 

technique used in the procedure of 

identifying the suspect's criminal 

behaviour in cases of serial homicide 

[24].   

The tactics of carrying out the crime 
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armele instrumentele sau materialele 

pe care le-a întrebuințat, obiectele ori 

fragmentele de obiecte de orice natură, 

abandonate sau pierdute de infractor la 

locul faptei, precum și tot ceea ce s-a 

putut atașa material, vizibil sau 

invizibil de la locul infracțiunii asupra 

acestuia” [22]. 

Importanța studierii traseologiei - 

știința care se ocupă de studierea 

urmelor infracțiunilor - prezintă 

importanță și din punctul de vedere al 

tacticii criminalistice de efectuare a 

cercetării la fața locului. Aspectele de 

tactică criminalistică privesc 

îndeplinirea unor activități 

standardizate, de către investigatorii 

criminaliști.  

Din punct de vedere cronologic, 

odată ajunși la locul săvârșirii 

infracțiunii, investigatorii criminaliști 

se vor deplasa prima dată la victimă 

pentru ca, în cazul în care aceasta se 

află în viață, să i se acorde primul 

ajutor. Dar, dacă aceasta nu se mai află 

în viață, se va proceda la efectuarea 

actelor de procedură specifice.  

Tot din punctul de vedere al tacticii 

criminalistice, este indicat ca la 

efectuarea actelor de procedură în 

cadrul activității de cercetare la fața 

locului să participe și un expert 

psiholog judiciar, în cazul în care este 

prezent suspectul de săvârșirea 

infracțiunii respective. Se consideră 

astfel, deoarece acesta este cel mai în 

măsură să perceapă și să interpreteze 

comportamentul suspectului, care să 

ducă la exprimarea unor puncte de 

vedere pertinente referitoare la modul 

în care acesta din urmă a acționat în 

scene investigation involve also the 

procedure used by forensic 

investigators in preserving the crime 

traces sampled from the crime scene, 

due to the fact that the weather 

adversities or other factors, such as 

physical or mechanical ones, can 

change or even destroy them. The 

efficiency of preserving the crime 

traces creates the essential premise of 

gathering scientific evidence that could 

conduct to finding the truth in the penal 

case.  

Finally, the forensic investigators 

are looking in identifying the eye-

witnesses from the people participating 

in these activities [25], whose 

depositions are useful evidence the 

judicial bodies will administer during 

the criminal proceedings. Identifying 

perpetrator is one of the main proposed 

objectives of the forensic investigators 

came at the crime scene.  

 

Conclusions  

 

The research conducted on the topic 

presented in the current paper 

concludes that the forensic science has 

been enhanced in the last decades, 

while the scientific progress facilitates 

the forensic techniques and methods of 

investigation [26].  

Carrying out the activity of the 

crime scene investigation means an 

efficient procedural tool for the activity 

of judicial bodies invested in penal 

cases with discovering, fixing, 

preserving, and examining the crimes 

traces in order to gather pertinent, 

conclusive and genuine evidence.  
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săvârșirea infracțiunii, precum și alte 

aspecte pe care numai un specialist 

psiholog judiciar le poate afla și le 

poate oferi organelor judiciare. Este 

ceea ce în doctrina americană se 

numește profiling-ul criminalistic [23], 

tehnică folosită în identificarea 

comportamentului infracțional în 

cazurile de omor săvârșite de criminali 

în serie [24].   

De asemenea, de tactica efectuării 

cercetării la fața locului ține și modul în 

care investigatorii criminaliști reușesc 

să conserve urmele infracțiunilor, dat 

fiind faptul că intemperiile vremii ori 

alți factori de natură fizică, mecanică le 

pot altera, modifica sau chiar distruge. 

Eficiența în conservarea urmelor de 

infracțiuni constituie premisa esențială 

în obținerea de probe științifice, ce pot 

duce la aflarea adevărului în cauza 

penală.  

Nu în ultimul rând, la fața locului se 

urmărește identificarea martorilor 

oculari, din rândul persoanelor prezente 

la efectuarea acestei activități [25], ale 

căror depoziții constituie probe 

veritabile în cursul procesului penal, pe 

care organele judiciare urmează să le 

administreze. De asemenea, 

identificarea făptuitorului sau a 

făptuitorilor este una din principalele 

obiective ale investigatorilor sosiți la 

fața locului. 

 

Concluzii 

 

Referitor la tema prezentei lucrări, 

se poate conchide că știința 

criminalisticii a evoluat în ultimele 

decade, progresul științei făcând mai 

The entire procedural acts suppose a 

standardized activity. It is however 

conducted chronologically, in such a 

way for the forensic bodies to discover 

and analyse all circumstances the crime 

was committed in.  

One of the most important 

objectives, the forensic investigators 

take into account while they carry out 

the crime scene investigation, is that of 

establishing possible modifications that 

have been occurred on the crime scene 

[27] as well as to establish the factor 

which has determined such 

modifications.   

In conclusion, it is obvious that the 

forensic investigation team must be 

invested with appropriate competences 

and they have to make huge efforts in 

purpose to clear up controversial issues 

that may arise during the crime scene 

investigation and that aggravate this 

activity. They are called by doctrine as 

negative circumstance. From this 

perspective, it is pointed out that 

”Identifying and clarifying all negative 

circumstances present importance in 

drawing up the versions of 

investigation activity ...” [28].    
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Introducere 

 

Un reputat criminolog [1] se 

întreabă, în mod mai mult retoric, dacă 

infractorii au propria lor morală. 

Plecând de la această problematică 

putem examina dacă pot fi stabilite 

unele raporturi între morală și 

criminalitate. O ipoteză, ce aparține 

filozofiei clasice, susține că morala 

reprezintă o esențială barieră în calea 

crimei, în opoziție cu relativismul 

cultural care susține diversitatea în 

cadrul grupurilor sociale.  

Astfel, pentru moraliștii clasici, 

omul este o ființă care se supune 

normelor grupului căruia aparține, în 

sânul societății globale existând un 

nucleu de valori universal acceptate. Pe 

de altă parte, pentru relativiștii culturali 

normele de conduită sunt relative, 

divergente și deseori conflictuale. 

Pentru primii, crima reprezintă o 

încălcare a normelor morale, iar pentru 

relativiști aceasta reprezintă o 

manifestare de obediență față de 

normele unei subculturi.  

 

1. Morala, formă de control social 

 

În societatea contemporană nu este 

negat caracterul divergent și 

contradictoriu al unor norme de 

conduită. În ciuda acestei împrejurări, 

societatea contemporană consideră că, 

în afara unor domenii speciale, precum 

consumul de droguri, în celelalte 

domenii ale vieții sociale, precum 

familia, munca, educația, religia, nu 

există opinii fundamental contradictorii 

 

Introduction 

 

A reputed criminologist [1] is 

wondering more rhetorically if the 

law breakers have their own morals. 

Starting from this problem, we can 

examine whether some relationships 

between morality and crime can be 

established. A hypothesis belonging 

to the classical philosophy states that 

morality is an essential barrier to 

crime, as opposed to cultural 

relativism that supports diversity 

within social groups. 

Thus, for classical moralists, man 

is a being who obeys the norms of the 

group to which he belongs, within the 

global society there is a core of 

universally accepted values. On the 

other hand, for cultural relativists the 

rules of conduct are relative, 

divergent and often conflicting. For 

the former, crime is a violation of 

moral norms, and for relativists it is a 

manifestation of obedience to the 

norms of a subculture.  

 

1. Moral, a form of social control 

 

In contemporary society the 

divergent and contradictory nature of 

some rules of conduct is not denied. 

Despite this circumstance, the 

contemporary society considers that 

apart from special fields such as drug 

use, in other areas of social life such 

as family, work, education, religion, 

there are no fundamentally 

contradictory opinions about good 

and evil, on the universal core of 
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asupra binelui și răului, asupra 

nucleului universal de valori acceptate, 

precum acelea care ne spun: să nu 

ucizi, să nu furi, etc. 

În raport cu cele ce precedă, putem 

afirma că morala a reprezentat cea mai 

veche si constantă formă de control 

social. La aceasta se adaugă ideea de 

păcat, ce precede percepția despre 

crimă în societate. Identificăm, în acest 

fel, în principal manifestarea unui rău 

sub diferite forme în societate. Răul ce 

aduce atingere valorilor universale 

recunoscute de societate, la un anumit 

moment, este deopotrivă imoral, dar si 

indezirabil, fiind sancționat ca atare. În 

percepția colectivă, atingerea unei 

valori sociale nu este privită doar ca o 

manifestare a răului, ci și ca o crimă, 

indiferent daca fapta prin care s-a 

produs răul este sau nu prevăzută de 

legea penală, întrucât aceasta nu scapă 

legii morale. Astfel de fapte nu intră 

deci numai în sfera dreptului, ci, mai cu 

seamă am zice noi, în sfera moralei. 

Referindu-se la tipologia persoanei 

care alege, din diverse motive, mai 

mult sau mai puțin raționale, conduita 

imorală și ilicită, literatura de 

specialitate adesea aduce în discuție 

individul conștient de lipsa lui de 

valoare și cu o pregătire precară, pentru 

care singura variantă de a-și asigura 

stilul de viață valorizat de societate, 

este conduita criminală. Aceasta ar fi 

singura alegere ce i-ar asigura în mod 

facil accesul la resursele financiare, 

necesare satisfacerii unor obiective 

valorizate de societate la un anumit 

moment.  

Ne punem întrebări, pertinente și 

accepted values such as those which 

say: do not kill, do not steal, etc.  

In relation to the foregoing, we can 

say that morale was the oldest and 

most constant form of social control. 

To this the idea of sin that precedes 

the perception of crime in society is 

added. In this way we identify mainly 

the manifestation of evil in different 

forms in society. The evil that harms 

the universally recognized values of 

society at a given moment is both 

immoral, but also undesirable, being 

sanctioned as such. In the collective 

perception, the harm caused to a 

social value is regarded not only as an 

manifestation of evil , but also as a 

crime, regardless of whether the act 

by which the evil occurred is provided 

or not by the criminal law, as it does 

not escape the moral law. Such acts 

do not therefore fall only within the 

sphere of law, but, more importantly, 

we say, in the sphere of morality.   

Referring to the typology of the 

person who for various more or less 

rational reasons chooses the immoral 

and illicit conduct, the specialized 

literature often brings into question 

the individual aware of his lack of 

value and with a precarious education 

for which the only variant to ensure 

himself a style of life valued by 

society is the criminal conduct. This 

would be the only choice that would 

easily provide him with access to the 

financial resources necessary to meet 

certain objectives valued by the 

society at a certain time. 

We put pertinent and natural 

questions about the elements that can 
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firești, cu privire la elementele ce pot 

defini valoarea unui om și dacă, pentru 

ca acesta să fie valoros, nivelul 

instruirii școlare sau profesionale are 

ponderea determinantă. Apreciem, că 

aceste aspecte, trebuie avute în vedere 

pentru o cât mai corectă identificare a 

ponderilor factorilor criminogeni 

enunțați în procesul criminogen. 

Cu titlu exemplificativ, se poate 

menționa modul în care Alfred Adler, 

acum aproape 100 de ani, reflecta 

asupra atributelor omului valoros. În 

acest sens, cunoașterea omului 

reprezintă un element determinant: 

“Dar cel mai bun cunoscător de 

oameni va fi, desigur, acela care el 

însuşi a trăit toate aceste patimi 

omeneşti. Păcătosul care se căieşte 

pare să fie nu numai pentru vremurile 

de azi, ci şi pentru timpurile în care au 

luat fiinţă religiile, acel tip căruia i s-a 

conferit cea mai înaltă valoare şi care 

stă mai presus de o mie de oameni 

integri. Dacă ne întrebăm cum de stau 

lucrurile aşa, trebuie să recunoaştem 

că un om care s-a ridicat deasupra 

vicisitudinilor existenţei, smulgându-

se din mocirlă, care a găsit puterea 

să lase toate acestea în urma lui şi să 

se înalţe, va fi în mod necesar cel mai 

bun cunoscător atât al părţilor bune, 

cât şi al celor rele ale vieţii. Din acest 

punct de vedere nu-l întrece nimeni şi, 

mai înainte de toate, nu omul integru” 

[2]. 

 

2. Procesul de prevenire a 

imoralității și crimei 

 

Plecând de la ideile enunțate putem 

define the value of a human being and 

whether the level of school or 

vocational training has a determining 

weight for him to be valuable. We 

consider that these aspects need to be 

considered for the most accurate 

identification of the weights of the 

criminogenic factors stated in the 

criminogenic process.  

As an example there may be 

mentioned the manner in which 

Alfred Adler, nearly 100 years ago, 

thought about the attributes of a 

valuable person. In this sense human 

knowledge represents a determinant 

element: "But the best connoisseur of 

men will be, of course, the one who 

himself has experienced all these 

human passions. The sinner who 

repents seems to be not only for the 

present times, but also for the times 

when religions were born, the type to 

which the highest value was 

conferred, and which stands above a 

thousand honest people. If we ask 

ourselves how things are like this, we 

must recognize that a man who rose 

above the vicissitudes of existence, 

snatching himself out of the mud, who 

found the power to leave all this 

behind him and to rise, will 

necessarily be the best connoisseur of 

both the good and the bad parts of 

life. From this point of view nobody 

overcomes him and, above all, not the 

honest man" [2]. 

 

2. The process of preventing 

immorality and crime 

 

Starting from the outlined ideas, 
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afirma că, în procesul de prevenire a 

imoralității și crimei, precum și în 

cadrul strategiilor privind 

resocializarea, determinante sunt 

elementele care urmăresc consolidarea 

voinței criminalului de a abandona 

trecerea la act. Pentru aceasta, 

societatea în primul rând, trebuie să 

ofere alternative reale și ușor 

perceptibile care să favorizeze pe cât 

posibil reinserția socială. Elemente 

precum siguranța în societate, 

alternative concrete privind asigurarea 

unui trai decent, alături de consecințele 

certe și prompte ale unui comportament 

antisocial, pot juca un rol esențial. 

Societatea actuală, în general, și 

societatea românească actuală, în 

special, sunt departe de a oferi 

elemente solide în direcțiile enunțate. 

În plus, propagarea prin mijloacele de 

informare în masă a unor crime ce 

marchează societatea la un moment, 

fără a oferi o explicație juridico-socială 

fenomenului prezentat, oferă mai mult 

imaginea unui eșec privind limitarea pe 

viitor a unor astfel de comportamente. 

Considerăm că ar fi utilă prezentarea, 

cel puțin tot sub formă de știre în mass 

media, a modului de închidere a unor 

astfel de cazuri, respectiv, dacă și în ce 

măsură autorii acestor crime au 

suportat rigorile legii.    

Un ultim astfel de exemplu, care a 

siderat opinia publică în vara anului 

2019, este reprezentat de cazul 

criminalului de la Caracal. Privind 

informațiile din mass media, ne-am pus 

fireasca întrebare, cum s-a putut ajunge 

la aceste multiple crime și, mai cu 

seamă, ce este de făcut pentru a preveni 

we can say that in the process of 

preventing immorality and crime as 

well as within the re-socializing 

strategies, the elements that seek to 

strengthen the criminal's willingness 

to abandon the act are crucial. For 

this, society must first of all offer real 

and easily perceptible alternatives that 

favor social reintegration as much as 

possible. Elements such as safety in 

society, concrete alternatives on 

ensuring a decent life, together with 

clear and prompt consequences of an 

antisocial behavior, can play a key 

role. 

The current society in general and 

the current Romanian society in 

particular are far from offering solid 

elements in these directions. In 

addition, the propagation by mass 

media of crimes that mark the society 

at a time, without giving a legal-social 

explanation to the presented 

phenomenon, better offers the image 

of a failure regarding the future 

limitation of such behaviors. We think 

it would be useful that the manner of 

solving of such cases and whether and 

to what extent the law was enforced 

on the authors of these crimes to be 

presented even in the form of news in 

the media. 

A last such an example that took 

the public opinion in the summer of 

2019 is the case of the criminal from 

Caracal. Looking at the information in 

the media, we naturally wondered 

how this multiple crimes could be 

committed and especially what is to 

be done to prevent such a situation. In 

this regard, we intend further on to 
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o astfel de situație. În acest sens ne 

propunem, în continuare, să oferim un 

răspuns situat mai cu seamă pe criterii 

morale decât raportat la politicile 

penale. Alegerea făcută se justifică prin 

dorința de a evita comentariile din mass 

media, mai mult sau mai puțin 

pertinente, ce au accentuat carențe ale 

sistemului, fără a le corela cu naivitatea 

victimelor. Încercăm să deplasăm 

comentariul nostru de la banalele 

discuții sterile care, pentru a menține 

entuziasmul public, au avut un caracter 

instigativ, finalizate cu acuze mai mult 

sau mai puțin întemeiate la adresa unor 

persoane publice.  

În opinia noastra, în etiologia unor 

astfel de fenomene, un rol esențial îl 

reprezintă faptul că pentru răutate sau 

afecțiuni psihice ușoare, adesea 

semnalate de psihologi, nu există 

sancțiune la nivelul politicilor 

legislative. Este adevărat că, în prezent, 

conduita morală și spovedania 

reprezintă pentru unii înclinații arhaice, 

care au fost înlocuite cu sedințele la 

psiholog sau psihiatru. Chiar dacă 

psihologul sau psihiatrul, în urma unor 

ședințe, și-ar da seama de răutatea sau 

de periculozitatea unui pacient, nu are 

la îndemână un text de lege care să îi 

permită măcar să raporteze, preventiv, 

respectiva înclinație potențial 

antisocială a individului. În mod 

contrar, confidențialitatea de care 

medical sau psihologul este legat, 

împiedică orice impuls al acestuia de a 

acționa. Singura alternativă rămasă în 

această împrejurare este prescrierea 

unui tratament, care uneori nici măcar 

nu este urmat sau care nu este de natură 

offer an answer that is more focused 

on moral criteria than on criminal 

policies. The choice made is justified 

by the desire to avoid comments from 

the media, more or less relevant, 

which accentuated deficiencies of the 

system, without correlating them with 

the naivety of the victims. We are 

trying to move our comment away 

from the banal sterile discussions that, 

in order to maintain public 

enthusiasm, had an instigative 

character ended with more or less 

based accusations against some public 

persons. 

In our opinion, in the etiology of 

such phenomena an essential role is 

represented by the fact that for the 

badness or mild mental disorders, 

often pointed out by psychologists, 

there is no sanction at the level of the 

legislative policies. It is true that at 

present the moral conduct and the 

confession represent archaic 

inclinations for some people, which 

have been replaced by the sessions 

with the psychologist or psychiatrist. 

Even if the psychologist or 

psychiatrist, following some sessions, 

would realize the badness or 

dangerousness of a patient, he does 

not have at hand a text that would 

allow him to at least preventively 

report the respective antisocial 

inclination of the individual. On the 

contrary, the confidentiality to which 

the doctor or psychologist is linked 

prevents any impulse to act. The only 

possibility that remains in this 

circumstance is prescribing a 

treatment that is sometimes not even 
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a împiedica un comportament 

antisocial. 

În plan secund, putem menționa că 

îndepărtarea societății actuale de 

valorile morale, de religie și apariția 

unei indiferențe ori îndepărtări a 

individului față de ceilalți semeni, toate 

acestea au adus cu sine un respect 

scăzut față de viața aproapelui. Aceasta 

nu mai este percepută ca avănd origine 

divină, în pofida faptului că viața nu a 

putut fi creată în actualul context al 

revoluției din domeniul medicinei, și în 

special al geneticii. De la relativizarea 

vieții, care a reprezentat dintotdeauna 

printre cele mai importante valoari 

sociale, până la crimele săvârșite 

împotriva acesteia, precum omorul cu 

toate formele acestuia, nu a mai rămas 

decât un singur pas.  

 

3. Imperfecțiunile sistemului și 

reacția socială 

 

Un alt aspect, ce nu trebuie neglijat, 

se referă la imperfecțiunile sistemului 

care adesea pot pune în pericol 

siguranța și libertatea cetățeanului. 

Delimitându-ne de comentariile presei 

ce nu au abordat aspecte ce țin de 

morală, educație sau bună creștere (sau 

când acestea au fost menționate în 

unele comentarii a fost doar pentru a se 

sublinia aspecte de natură politică), 

menționăm că o posibilă explicație a 

situației, o putem găsi formulată într-un 

text vechi de aproximativ 2000 de ani, 

respectiv Psalmul 11, versetul 8: „Căci, 

atunci când se ridică sus oamenii de 

nimic, nelegiuiţii mişună pretutindeni”. 

Dacă psalmistul David a reușit să 

followed or that is not likely to 

prevent antisocial behavior. 

In the second plan, we can mention 

that the getting away of the 

contemporary society from moral 

values, religion and the appearance of 

indifference or the distancing of the 

individual from the other fellows, all 

these brought a low respect for the life 

of the neighbor. This is no longer 

perceived as having a divine origin, 

despite the fact that life could not be 

created in the current context of the 

revolution in the field of medicine and 

especially genetics. From the 

relativizing of life, which has always 

been among the most important social 

values, to crimes committed against it, 

such as killing with all its forms, there 

is only one step left. 

 

3. System imperfections and 

social reaction 

 

Another aspect that should not be 

neglected relates to the imperfections 

of the system which can often 

endanger the safety and freedom of 

the citizen. By delimiting ourselves 

from the comments from the press 

that did not address issues linked to 

morale, education or mannerliness (or 

when they were mentioned in some 

comments it was just to emphasize 

political issues), we mention that a 

possible explanation of the situation 

can be found in an about 2,000 years 

old text, Psalm 11, verse 8: „Because, 

when good-for-nothing people rise 

up, the wicked ones stream 

everywhere”. If the psalmist David 
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cuprindă în cuvinte o atare situație, este 

de la sine înțeles că împrejurările trăite 

de noi azi au mai existat și în trecut și, 

probabil, vor exista și în viitor. Este 

esențial de înțeles, că nu existența unor 

astfel de situații trebuie să neliniștească 

cetățeanul, ci lipsa reacției care trebuie 

să ducă la eradicarea imposturii, care 

poate penetra la un moment inclusiv 

nivelurile superioare ale societății, pe 

criterii clientelare de partid, prin șantaj 

sau grade de rudenie.  

Reacția socială promptă față de 

acest fenomen, poate menține 

competența și echitatea tuturor 

politicilor sociale. Pe de altă parte, în 

plan prioritar, ar trebui situată 

prevenirea apariției crimei. Un rol 

preventiv îl poate avea, la nivel social, 

acea fides publica față de instituțiile și 

oamenii care înfăptuiesc justiția. 

Aceasta nu se poate contura într-o 

societate în care, potrivit vocilor din 

mass media actuală, zeița cu balanța 

lasă impresia că este plecată cu 

sorcova. Afirmațiile de această factură, 

de care ne delimităm, nu fac decât să 

mențină entuziasmul public, fără un 

fundament științific sau măcar coerent. 

În mod ideal ar fi, așa cum s-a 

afirmat în literatura de specialitate, ca 

„autoritatea publică, acţionând cu 

desăvârşită corectitudine şi chiar cu 

altruism, să spulbere orice suspiciune a 

persoanei care se află în faţa sa, 

dobândindu-i astfel încrederea. 

Persoana, trăind într-o astfel de 

ambianţă, aflată sub protecţia 

autorităţii publice, să manifeste realism 

fără rezerve. De bună seamă, este o 

formă idilică de relaţie între 

managed to contain in words such a 

situation, it is clear that the 

circumstances we have experienced 

today have existed in the past and 

probably will exist in the future. It is 

essential to understand that not the 

existence of such situations must 

disturb the citizen, but the lack of 

reaction that must lead to the 

eradication of the imposture that can 

penetrate at a time also the higher 

levels of the society, based on the 

party client's criteria, through 

blackmail or degrees of kinship.  

Prompt social reaction to this 

phenomenon can maintain the 

competence and fairness of all social 

policies. On the other hand, the 

prevention of crime should be placed 

in the priority plane. A preventive role 

can be played at the social level that 

public fides towards the institutions 

and the people who do justice. This 

cannot be outlined in a society where 

according to the voices of the current 

mass media the goddess with the 

scales leaves the impression that she 

is psychotic. Allegations of this kind, 

that we delimit ourselves from, 

merely maintain public enthusiasm, 

without scientific or even coherent 

foundation. 

The ideal would be, as stated in the 

specialized literature, that "the public 

authority acting with complete 

fairness and even altruism, should 

dispel any suspicion of the person 

who is in front of it, gaining as such 

the confidence of that person. The 

person living in such an environment, 

under the protection of public 
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autoritatea publică şi persoană, pentru 

zidirea căreia timpul lucrării pare o 

veşnicie. Până atunci persoana trebuie 

să beneficieze de mijloace sigure şi 

eficiente de protecţie faţă de 

autoritatea publică şi corelativ de 

angajarea răspunderii acesteia - 

răspundere socială, politică sau 

juridică” [3]. 

 

Concluzii 

 

Într-un context social, în care 

morala nu mai reprezintă o barieră 

împotriva criminalității, iar legea poate 

fi declarată relativă ori contradictorie, 

fără a mai putea apăra cetățeanul de 

eventuale abuzuri, devine actuală 

maxima lui Juvenal „Qui custodie ipsos 

custode?”. 

Ajunși în punctul în care ne 

întrebăm, mai mult sau mai puțin 

pertinent, cine, sau poate mai degrabă 

ce, ne poate păzi de cei ce au datoria să 

ne păzească, apar semne serioase de 

întrebare asupra legăturii indisolubile 

ce trebuie să existe între lege și morală 

sau bune moravuri. Această legătură ori 

nu mai există, caz în care legea nu mai 

poate îndeplini rolurile inițiale în cadrul 

mecanismului social, ori legea este 

construită pe alte criterii, detașate de 

morala de altădată, dar și de 

procedurile și scopurile din prezent.  

În primul caz, evocăm spusele lui 

Caesare Beccaria. Acesta afirma că 

“legile sunt condiţiile cu care oamenii 

independenţi şi izolaţi s-au unit în 

societate, obosiţi de a mai trăi într-o 

continuă stare de război şi de a se 

bucura de o libertate inutilă din cauza 

authority, should manifest unreserved 

realism. Of course, it is an idyllic 

form of relationship between the 

public authority and the person, for 

whose construction the work time 

seems eternal. Until then, the person 

must benefit from safe and efficient 

means of protection against the public 

authority and correlatively with 

committing its responsibility - social, 

political or legal responsibility” [3]. 

 

 

Conclusions 

 

In a social context where morality 

is no longer a barrier against crime, 

and the law can be declared relative or 

contradictory, without it to be able to 

defend the citizen from possible 

abuses, the Juvenal’s dictum Quis 

custodiet ipsos custodes? become 

current. 

At the point where we ask 

ourselves, more or less relevant, who, 

or rather what, can guard us from 

those who have a duty to guard us, 

serious questions seem to arise about 

the inseparable link between law and 

moral or good manners. This 

connection either no longer exists, in 

which case the law can no longer 

fulfill the initial roles within the social 

mechanism, or the law is built on 

other criteria detached by the moral of 

the past, but also by the procedures 

and purposes of the present. 

In the first case we recall the words 

of Caesar Beccaria. He stated that 

"laws are the conditions under which 

independent and isolated people have 
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nesiguranţei de a o păstra" [4]. 

Prevenirea, afirma autorul citat, se 

poate face și indirect, prin modul în 

care sunt făcute legile, și prin modul 

cum acestea sunt respectate, în 

principal, de magistrați. Legile trebuie 

să apere clase de oameni și nu indivizi, 

să fie clare și bune, să fie lipsite de 

echivoc și să nu apere interesele și 

privilegiile celor puțini. În aceste 

circumstanțe, oamenii ar ajunge să se 

teamă de legi și nu de alți oameni. 

Respectarea legilor se realizează ca 

urmare a virtuţilor umane sau din 

teama de pedeapsă. Rezoluţia 

infracţională va fi aleasă totdeauna 

când avantajele crimei sunt superioare 

riscurilor. Pe fondul unei educaţii 

adesea precare indivizii nu mai acordă 

atenţie percepţiei publice potrivit căreia 

doar averile legitim dobândite pot fi 

considerate o răsplată a iscusinţei. 

Astfel, se ajunge la asumarea riscului 

de a primi o pedeapsă prevăzută de 

legea penală în considerarea 

avantajelor economice, pierzându-se 

din vedere inclusiv consecinţele 

pedepsei.  

 Cu privire la cel de-al doilea caz, 

trebuie avut în vedere că normele 

juridice, în general, au scopul de a 

ordona și disciplina raporturile sociale, 

de a garanta siguranța juridică, de a 

înlătura posibilele conflicte, făcând să 

se instaureze liniștea și stabilitatea [5]. 

Securitatea juridică, desemnează la 

rândul său starea de siguranță a 

indivizilor și a societății, conferită de 

normalitatea juridică, prin respectarea 

prescripțiilor sale [6]. 

In prezent noţiunea de “lege” este 

united in the society, tired to live in a 

continuous state of war and to 

enjoying an unnecessary freedom 

because of the uncertainty to preserve 

it" [4]. The prevention, said the 

quoted author, can be done indirectly, 

by the way the laws are made and by 

the way they are observed, mainly, by 

the magistrates. Laws must protect 

classes of people and not individuals, 

they must be clear and good, be 

unambiguous and should not defend 

the interests and privileges of the few. 

In these circumstances, people would 

become afraid of laws and not of 

other people.  

The observance of the laws is 

realized as a result of human virtues 

or for fear of punishment. Criminal 

resolution will always be chosen 

when the crime benefits outweigh the 

risks. On the background of an often 

precarious education, individuals no 

longer pay attention to the public 

perception that only legitimately 

acquired wealth can be considered a 

reward for skills. Thus, it comes to 

taking risks to receive a punishment 

prescribed by the criminal law in 

consideration of the economic 

advantages, neglecting the 

consequences of punishment.  

With regard to the second case, it 

should be borne in mind that the legal 

norms generally aim to order and 

discipline social relations, to 

guarantee legal certainty, to eliminate 

possible conflicts, and to bring peace 

and stability into place [5]. Legal 

security, in turn, designates the 

security status of individuals and of 
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foarte cuprinzătoare, incluzând, în 

sensul comun, atât legile (constituţia, 

legile constituţionale, legile organice), 

cât şi celelalte acte juridice normative 

(hotărâri, ordonanţe, ordonanţe de 

urgenţă, etc.). Pe baza criteriului formal 

și  criteriului material, legea a fost 

definită în literatura de specialitate 

actuală ca fiind „actul juridic normativ 

adoptat de către organul legiuitor şi 

după procedura stabilită în acest scop, 

prin care, în cadrul competenței sale 

legislative, acesta stabileşte reguli 

generale şi de aplicație repetată, a 

căror realizare este asigurată prin 

virtutea coerciţiunii statale” [7]. 

În apărarea cetățeanului unui stat de 

drept, vin multiple instituții cu rol de 

control printre care se pot enumera: 

Curtea Constituțională, prin 

intermediul căreia se asigură controlul 

aprioric ori posterior al legilor, 

Avocatul Poporului, ce poate fi sesizat 

de orice cetățean în condițiile legii, 

controlul actelor administrative (fie pe 

calea recursului grațios, fie pe cale 

contencioasă conform Legii nr. 

554/1994) și nu în ultimul rând 

controlul exercitat în sistemul juridic de 

Consiliul Superior al Magistraturii, 

precum și controlul hotărârilor 

instanțelor pe calea căilor de atac, prin 

intermediul dublului sau triplului grad 

de jurisdicție. 

În raport cu cele ce precedă, 

apreciem că orice depărtare a politicilor 

legislative și a profesioniștilor 

dreptului, din toate instituțiile și 

organizațiile profesionale de 

specialitate, de morală și de legile 

dreptului natural, va duce la apariția 

the society conferred by legal 

normality by observing its 

requirements [6]. 

At present the notion of "law" is 

very comprehensive, including in the 

common sense both the laws (the 

constitution, the constitutional laws, 

the organic laws) as well as the other 

legal normative acts (decisions, 

ordinances, emergency ordinances, 

etc.). On the grounds of formal and 

material criteria, the law was defined 

in the current specialized literature as 

"the legal statutory document adopted 

by the legislative body and by the 

procedure established for this 

purpose, by which, within its 

legislative competence, it sets the 

general and repeated application 

rules, the achievement of which is 

ensured by virtue of state 

coercion”[7].  

In the defense of the citizen in a 

state of rule of law, there come 

multiple institutions with the role of 

control, among which can be listed 

the Constitutional Court through 

which the a priori or subsequent 

control of the laws is ensured, the 

People's Advocate who can be 

notified by any citizen under the law, 

the control of administrative acts 

(either by way of gracious appeal or 

by way of litigation according to Law 

554/1994 ) and last but not least the 

control exercised in the legal system 

by the Superior Council of Magistracy 

as well as the control of the decisions 

of the courts on the remedies by 

means of double or triple degree of 

jurisdiction. 

http://juridica.ugb.ro/
https://translate.googleusercontent.com/#_ftn7
https://translate.googleusercontent.com/#_ftn8


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 8. Issue 2/2019 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Tiberiu Viorel POPESCU 

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

446 
 

unor instrumente juridice a căror 

respectare va fi dificilă chiar și de către 

cetățeanul diligent și conformist, iar 

instituțiile își vor pierde credibilitatea 

tocmai ca urmare a apariției și 

accentuarii treptate a prăpastiei între 

dreptate și justiție. Trebuie acordată 

prioritate în cercetările juridice, în 

general, și a celor în criminologie, în 

special, prevenirii crimei în general și 

prevenirii detașării actelor normative 

de bunele moravuri.  
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In relation to the foregoing, we 

consider that any departure of the 

legislative policies and of the legal 

professionals within all the 

specialized professional institutions 

and organizations from morals and the 

rules of natural law, will lead to the 

emergence of legal instruments whose 

compliance with will be difficult even 

for a diligent and conformist citizen, 

and the institutions will lose their 

credibility precisely due to the 

emergence and gradual accentuation 

of the gap between justice and justice. 

Priority should be given to legal 

research in general and especially to 

research in criminology, to prevention 

of crime in general and prevention of 

the separation of the normative acts 

from good manners. 
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Rezumat: Prin prezenta lucrare, 

supunem atenției două soluții 

constituționale privitoare la activitatea de 

combatere a terorismului pe teritoriul 

national, soluții generate de constatarea 

unor conflicte juridice de natură 

constituțională, între diverși actori 

instituționali învestiți cu atribuții de 

asigurare a climatului de securitate de care 

fiecare cetățean român ar trebui să se 

bucure. Am argumentat, astfel, necesitatea 

excluderii divergențelor de natură politică 

în elaborarea unui cadru de securitate 

națională privitor la infracțiunile de 

terorism, subliniind pe alocuri carențele ce 

determină împovărarea elementelor 

instituționale privind activitățile specifice 

de prevenire și combatere a terorismului. 

Nu în ultimul rând, susținem dezvoltarea 

unei abordări sistematice pentru 

consacrarea obligațiilor legale pe linia 

prevenirii și combaterii terorismului ce 

revin instituțiilor și organismelor publice, 

sens în care am elaborat o prezentare 

amănunțită a cadrului normativ actual 

privitor la atribuțiile funcționale ale 

diverșilor actori instituționali implicați. 
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Abstract: In this paper, we bring to 

attention two constitutional solutions 

regarding the activity of combating 

terrorism on the national territory, 

solutions generated by the finding of legal 

conflicts of constitutional nature between 

the various institutional actors invested 

with the responsibilities of assuring the 

security climate that every Romanian 

citizen should enjoy. Thus, we argued the 

need to exclude political differences in the 

elaboration of a national security 

framework regarding terrorist offenses, 

emphasizing at times the deficiencies that 

determine the burden of the institutional 

elements regarding the specific activities 

for preventing and combating terrorism 

Last but not least, we support the 

development of a systematic approach to 

consecrate legal obligations in the area of 

preventing and combating terrorism 

belonging to public institutions, in which 

we have elaborated a detailed presentation 

of the current normative framework 

regarding the functional attributions of the 

various institutional actors involved. 
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Introducere 

 

Jurisprudența recentă a Curții 

Constituționale a României, privitoare 

la aspecte ce țin de cadrul normativ al 

activităților în materia prevenirii și 

combaterii terorismului la nivel 

național, relevă nevoia punerii în acord 

a actorilor instituționali implicați și 

crearea unui spațiu de lucru optim 

organismelor interveniente.  

Drept pentru care, prezentul studiu 

nu intenționează a formula critici lipsite 

de conținut, ci de a atrage un semnal de 

alarmă asupra gradului de sensibilitate 

cu care trebuie tratată securitatea 

națională, în raport cu faptele de 

terorism. În acest sens, considerăm 

relevantă analiza obligațiilor acționale 

ale forțelor de ordine cu atribuții de 

prevenire și combatere a terorismului în 

raport de modificările de actualitate 

intervenite în domeniu. 

 

I. Aspecte controversate în 

materia procesului investigativ al 

faptelor de terorism 

 

I.1. Aspecte privind protocoalele de 

colaborare dintre Parchetul de pe 

lângă Înalta Curte de Casație și 

Justiție și Serviciul Român de 

Informații. O primă problemă 

semnalată, la începutul anului 2019, o 

reprezintă constatarea de către Curtea 

 

Keywords: constitutional conflict; 

national security; counterterrorism. 
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Introduction 

 

The recent jurisprudence of the 

Constitutional Court of Romania 

regarding aspects related to the 

normative framework on the 

prevention and combating of terrorism 

reveals the need for an agreement of 

the institutional actors involved and the 

creation of an optimal working space 

for intervening bodies. 

As a result, the present study does 

not intend to formulate hollow 

criticism, but to raise awareness on the 

degree of sensitivity with which 

national security must be treated in 

relation to terrorism. In this regard, we 

consider relevant the analysis on the 

obligations of police forces with 

attributions in preventing and 

combating terrorism in relation to the 

current legislative changes. 

 

I. Controversial aspects on the 

investigation of terrorism 

 

I.1. Aspects regarding the 

collaboration protocols between the 

Prosecutor's Office attached to the 

High Court of Cassation and Justice 

and the Romanian Intelligence 

Service. A first problem reported at the 

beginning of  2019 is represented by 

the Constitutional Court's finding of a 
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Constituțională a existenței unui 

conflict juridic de natură constituțională 

între Ministerul Public și Parlamentul 

României, pe de-o parte, și Înalta Curte 

de Casație și Justiție și celelalte instanțe 

judecătorești, pe de altă parte, generat 

de încheierea între Parchetul de pe 

lângă Înalta Curte de Casație și Justiție 

și Serviciul Român de Informații a 

două protocoale de colaborare,  în anul 

2009, respectiv 2016 [1], având ca 

obiect mandatarea SRI cu desfășurarea 

activităților specifice organelor de 

cercetare penală [2], autorul sesizării 

argumentând, în principal, în sensul 

încălcării prevederilor art. 13 din Legea 

nr. 14/1992 [3], de către autorii 

protocoalelor contestate, pe cale de 

consecință fiind creată premisa 

distorsionării probelor de către 

procurori și ofițeri SRI [4]. 

Contraargumentând, Ministerul 

Public evocă dimensiunea de cooperare 

interinstituțională a SRI, inclusiv cu 

Ministerul Public, conform rapoartelor 

de activitate ale SRI [5], în sensul că 

„Interceptarea comunicaţiilor s-a 

desfăşurat în condiţiile Legii nr. 

535/2004 sau în cele ale C. proc. pen., 

pentru toate structurile din sistemul 

naţional de securitate şi pentru 

Ministerul Public” [6], apreciind 

posibilitatea de corelare a faptelor ce 

constituie amenințări la adresa 

securității naționale în virtutea 

prevederilor speciale, cu infracțiuni 

reglementate de Codul penal [7], 

concluzionând că protocoalele avute în 

vedere sunt legale, motivând scopul 

acestora prin prisma necesității stabilirii 

unor metodologii unitare pentru 

constitutional legal conflict between 

the Public Ministry and the Parliament 

of Romania, on the one hand, and the 

High Court of Cassation and Justice 

and the other ordinary courts, on on the 

other hand, generated by the 

conclusion between the Prosecutor's 

Office attached to the High Court of 

Cassation and Justice and the 

Romanian Intelligence Service (RIS) of 

two collaboration protocols, in 2009 

and 2016 [1], having as object the 

mandate of the Intelligence Service 

with the performance of specific 

activities as criminal investigation 

bodies [2], the author of the complaint 

arguing mainly, in the sense of 

violation of the provisions of article 13 

of Law no. 14/1992 [3], as a 

consequence the premise of distortion 

of evidence by prosecutors and 

intelligence officers being created [4]. 

Counter-arguing, the Public 

Ministry evokes the dimension of inter-

institutional cooperation of the 

Intelligence Service, including with the 

PM, according to RIS activity reports 

[5], in the sense that Interception of 

communications was carried out under 

the conditions of Law no.535/2004 or 

in those of the Code of penal 

procedure, for all structures in the 

national security system and for the 

Public Ministry [6], considering the 

possibility of correlating the acts that 

constitute threats to the national 

security by virtue of the special 

provisions, with offenses regulated by 

the Penal Code [7], concluding that the 

protocols envisaged are legal, 

motivating their purpose through the 
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uniformizarea mijloacelor, metodelor și 

tehnicilor investigative ori procesual și 

procedural penale [8]. 

În continuare, în considerentele 

deciziei pronunțate, Curtea 

Constituțională admite posibilitatea 

procurorului general de a încheia 

protocoale, chiar de colaborare, cu alte 

autorități publice, inclusiv cu SRI, 

condiționată fiind această capacitate de 

necesitatea înfăptuirii actului de justiție 

în raport de competențele funcționale 

ale autorităților semnatare, actele 

încheiate astfel dobândind calitatea de 

act administrativ cu caracter normativ 

[9], tot astfel, în jurisprudența sa, 

Curtea reținând natura administrativă a 

unor atari protocoale de colaborare, 

separate de procedura judiciară penală 

în sine [10]. 

Prin soluția pronunțată, în sensul 

constatării conflictului constituțional 

între autoritățile publice enunțate, 

Curtea constată în fapt 

neconstituționalitatea pe de-o parte in 

integrum a protocolului încheiat în anul 

2009, iar pe de altă parte, parțială a 

celui încheiat în 2016. 

A mai fost reținut de către instanță 

că, din modalitatea de formulare a 

obiectului celor două protocoale, 

respectiv Părțile cooperează (…) în 

activitatea de valorificare a 

informațiilor din domeniul prevenirii și 

combaterii infracțiunilor împotriva 

securității naționale, a actelor de 

terorism, infracțiunilor ce au 

corespondent în amenințările la adresa 

securității naționale (...) [11], 

protocoalele menționează expres 

infracțiunile care formează obiectul de 

necessity of establishing unitary 

methodologies for the uniformization 

of the means, methods and criminal 

investigative or procedural techniques 

[8]. 

Further, in the recitals of the 

decision, the Constitutional Court 

admits the possibility of the general 

prosecutor to conclude protocols, even 

of collaboration with other public 

authorities, including the RIS, 

depending on the necessity of 

performing the act of justice in relation 

to the functional competences of the 

signatory authority, the acts concluded 

thus acquiring administrative quality 

with normative characte [9], likewise 

in its jurisprudence, the Court retaining 

the administrative nature of such 

collaborative protocols, separate from 

the criminal judicial procedure itself 

[10]. 

By the solution pronounced, finding 

a constitutional conflict between the 

mentioned public authorities, the Court 

finds on the one hand 

unconstitutionality in integrum of the 

protocol concluded in 2009, and on the 

other hand, the partial 

unconstitutionality of the one 

concluded in 2016. 

It was also held by the Court that the 

the two protocols formulation, 

respectively the Parties cooperate (…) 

in the activity of exploiting information 

in the field of preventing and 

combating crimes against national 

security, acts of terrorism, crimes that 

correspond to threats to national 

security (...) [11], the protocols 

expressly mention the offenses that 
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competență al SRI [12]. 

Astfel, în raport de prevederile care 

normează activitatea structurilor de 

informații în cadrul procesului penal 

[13], în mod just amintește Curtea că, 

organele de cercetare penală specială 

pot efectua în cazul infracțiunilor de 

terorism, din dispoziția procurorului, 

punerea în aplicare a mandatelor de 

supraveghere tehnică, astfel încât 

reglementarea unor atribuții în sarcina 

acestuia în legătură cu derularea fazei 

de urmărire penală are un temei legal 

[14], fără însă a omite că activitatea 

SRI se rezumă la asigurarea unui sprijin 

tehnic, tot astfel reținându-se în 

jurisprudența Curții [15]. 

În considerarea faptului că, apanajul 

activităților de supraveghere tehnică 

executate de către SRI, în cadrul unui 

mandat de securitate națională, constă 

în monitorizarea, generică, a mai 

multor împrejurări neprevăzute care, 

transpuse în procesul penal, ar pricinui 

o ingerință a drepturilor persoanelor, 

excedând cadrului democratic consacrat 

de CEDO, este de menționat opinia 

doctrinară exprimată în favoarea 

reglementării funcționării unui Sistem 

de Interceptare și Înregistrare a 

Comunicațiilor care să aibă ca principal 

atribut punerea în executare a 

mandatului de supraveghere tehnică 

[16]. 

Înțelegând puterea de lege a 

soluțiilor pronunțate de Curtea 

Constituțională a României, arătăm că, 

luând în considerare prevederile 

punctuale din cuprinsul protocoalelor, 

prin care SRI este învestit cu realizarea 

unor activități specifice punerii în 

form the object of competence of the 

RIS [12]. 

Thus, in relation to the provisions 

that regulate the activity of intelligence 

structures in the criminal process [13], 

the Court justly reminds that the 

special criminal investigation bodies 

can carry out the implementation of 

technical supervision mandates in the 

case of terrorist offenses, at the 

prosecutor's disposal, so that the 

regulation of certain tasks assigned to it 

in connection with the conduct of the 

criminal investigation phase has a legal 

basis [14], but without omitting that the 

activity of the RIS is limited to 

providing technical support, in the 

same manner being retained in the 

Court's jurisprudence [15]. 

Considering that the technical 

surveillance activities carried out by 

the RIS within a national security 

mandate consists in the generic 

monitoring, of several unforeseen 

circumstances, transposed in the 

criminal trial, it would have interfered 

with the people's rights, exceeding the 

democratic framework established by 

ECHR, it is worth mentioning the 

doctrinal opinion expressed in favor of 

regulating the operation of a 

Communication Interception and 

Registration System that has as main 

attribute the implementation of the 

technical supervision mandate [16]. 

Understanding that  the solutions 

pronounced by the Constitutional Court 

of Romania have the power of law, we 

show that taking into account the 

punctual provisions of the protocols by 

which the RIS is invested with the 
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executare a mandatelor de 

supraveghere tehnică, pentru infracțiuni 

ce exced competențele atribuționale 

stabilite prin lege, precum cele din 

spectrul infracțiunilor grave, acestea 

contravin vădit scopului pentru care 

SRI a fost nominalizat ca organ de 

cercetare specială. 

Pe cale de consecință, în raport de 

învestirea cu anumite activități 

specifice a unor organe specializate 

precum SRI, care își desfășoară 

activitatea în faza de urmărire penală 

pentru descoperirea infracțiunilor, 

identificarea și prinderea infractorilor 

[17], forul constituțional susține că 

Punerea în executare a mandatelor de 

supraveghere tehnică de către „alte 

organe specializate ale statului”, fără 

calitate de organe judiciare, determină 

atât o încălcare a competenţei 

materiale/funcționale, cât și o încălcare 

a competenţei generale a organelor 

statului [18]. 

Pe de altă parte, după cum opiniile, 

exprimate separat de argumentele finale 

ale Curții Constituționale, au reținut 

legalitatea parțială a protocoalelor 

analizate, afirmând necesitatea 

colaborării între Ministerul Public și 

SRI, în vederea apărării ordinii de 

drept, a drepturilor și libertăților 

cetățenești și realizării securității 

naționale [19], motivată de posibilitatea 

efectuării activităților de supraveghere 

tehnică doar de către organele de 

urmărire penală [20], precum și că cele 

două protocoale nu au reprezentat 

decât o detaliere a modului care 

impunea fiecăreia dintre cele două 

instituții a-și exercita atribuțiile 

accomplishment of specific activities 

for the execution of the technical 

supervision mandates for offenses that 

exceed the established powers, like 

those in the spectrum of serious 

crimes, these clearly contradict the 

purpose for which the RIS was 

nominated as a special investigative 

body. 

As a consequence, in relation to the 

investment with certain specific 

activities of specialized bodies such as 

the RIS, which carries out its activity in 

the criminal prosecution phase for the 

detection of crimes, the identification 

and capture of the offenders [17], the 

constitutional forum claims that the 

implementation of technical 

supervision mandates by "other 

specialized organisms of the state", 

without the quality of judicial organs, 

it determines both an infringement of 

material / functional competence and 

an infringement of the state organisms 

general competence [18]. 

On the other hand, we agree with the 

opinions expressed separately from the 

final arguments of the Constitutional 

Court that have retained the partial 

legality of the analyzed protocols, 

affirming the need for collaboration 

between the Public Ministry and the 

RIS, in order to defend the order of 

law, the rights and freedoms of citizens 

and to achieve national security [19], 

motivated by the possibility of carrying 

out the technical supervision activities 

only by the criminal investigation 

bodies [20], as well as that the two 

protocols represented only a detailed 

manner through which the two 
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conferite de lege [21], ne raliem 

acestora, susținând totodată că o soluție 

optimă ar fi putut constitui adaptarea 

celor două protocoale la exigențele 

constituționale, în sensul abrogării 

punctuale a prevederilor 

neconstituționale. 

În final, precizăm că, necesitatea 

încheierii celor două protocoale 

constituie o soluție de compromis, 

considerând că aceasta rezidă nu într-un 

scop obscur, ci în tocmai lipsa 

suportului logistic specific [22], la 

nivelul organelor de urmărire penală - 

procuror, poliție judiciară - pe care 

legiuitorul ar fi trebuit să o aibă în 

vedere în analiza oportunității instituirii 

unui nou cadru procedural, în care 

activitățile de supraveghere tehnică să 

fie întreprinse exclusiv de organul de 

cercetare penală sau de lucrători 

specializați ai poliției. 

I.2. Aspecte privind suplimentarea 

prin lege a unor atribuții ale Poliției 

Române. O a doua problemă de 

actualitate în domeniul prevenirii și 

combaterii actelor de terorism, asupra 

căreia a fost instituit controlul de 

constituționalitate, este reprezentată de 

sesizarea de neconstituționalitate, 

ridicată de președintele României, 

asupra Proiectului Legii pentru 

modificarea și completarea unor acte 

normative din domeniul ordinii și 

siguranței publice. 

În ceea ce privește analiza 

fenomenului terorist, proiectul de lege 

menționat intenționa modificarea și 

completarea Legii nr. 218/2002 privind 

organizarea şi funcţionarea Poliţiei 

Române [23], astfel: art. 26 alin. (1) 

institutions exercise the powers 

conferred by the law [21] and we also 

argue that an optimal solution could 

have been the adaptation of the two 

protocols to the constitutional 

requirements, in the sense of repealling 

only the precise unconstitutional 

provisions. 

Finally, we mention that the need to 

conclude the two protocols is a 

compromise solution, considering that 

this resides not for an obscure purpose, 

but precisely because of the lack of 

logistical support [22], that the 

legislator should have taken  into 

account when analyzing the 

opportunity of establishing a new 

procedural framework in which the 

technical supervision activities should 

be undertaken exclusively by criminal 

investigation bodies or by specialized 

police workers. 

I.2. Aspects regarding the 

supplementation by law of some 

attributions of the Romanian Police. 

A second issue in the field of 

preventing and combating acts of 

terrorism, on which the 

constitutionality supervision was 

instituted, is represented by the 

notification of unconstitutionality 

raised by the Romania President on the 

Draft Law for amending and 

completing some normative acts in the 

field of public order and security. 

Regarding the analysis of the 

terrorist phenomenon, the above 

mentioned law project intended to 

amend and supplement Law no. 

218/2002 regarding the organization 

and functioning of the Romanian 
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pct. 2 se modifică în principal prin 

suplimentarea atribuțiilor principale ale 

Poliției Române și în vederea aplicării 

măsurilor pentru prevenirea şi 

combaterea terorismului; art. 26 alin. 

(1) pct. 4 se completează prin 

suplimentarea enumerării atribuțiilor 

Poliției Române pe linia executării 

controalelor tehnice şi intervenţiilor 

pirotehnice asupra dispozitivelor 

radioactive, nucleare, chimice sau 

biologice (n.r. activități care se 

circumscriu parțial înțelesului 

termenului de control antiterorist de 

securitate potrivit art. 4 pct. 23 din 

Legea nr. 535/2004); la art. 26 alin. 

(1), după pct. 4 se introduc două noi 

puncte, punctele 4^1 şi 4^2, cu următorul 

cuprins: (n.r. Poliția Română are 

următoarele atribuții principale:) 4^1 

desfăşoară activităţi de negociere şi 

asigură intervenţia, pentru eliberarea 

persoanelor lipsite de libertate în mod 

ilegal, imobilizarea sau neutralizarea 

persoanelor care folosesc arme de foc 

ori alte mijloace care pot pune în 

pericol viaţa, sănătatea sau integritatea 

corporală a persoanei (n.r. activități 

care se circumscriu înțelesului 

termenului de intervenție 

contrateroristă potrivit art. 4 pct. 21 

din Legea nr. 535/2004); 4^2 desfăşoară 

activităţi specifice, potrivit 

competenţelor stabilite prin lege, ca 

reacţie la acte de terorism iminente sau 

în desfăşurare în scopul împiedicării 

ori limitării efectelor acestuia, 

neutralizării acţiunilor agresive şi/sau 

a mijloacelor şi dispozitivelor utilizate 

de terorişti; se introduce art. 32^11 care 

prevede la alin. (2) lit. b) că poliţistul 

Police [23], as follows: article 26 

paragraph (1) point 2 is modified 

mainly by supplementing the main 

tasks of the Romanian Police also in 

order to apply the measures to prevent 

and combat terrorism; article 26 

paragraph (1) point 4 is supplementing 

the enumeration of the police duties 

regarding the execution of technical 

examination and the pyrotechnic 

interventions on the radioactive, 

nuclear, chemical or biological devices 

(activities that partially circumscribe 

the meaning of security 

counterterrorism control definiton, 

according to article 4 point 23 of Law 

no. 535/2004, red.); to article 26 

paragraph (1), after point 4, two new 

points are introduced, points 4^1 and 

4^2, with the following content: (the 

Romanian Police has the following 

main attributions:, red.) 4^1 carries out 

negotiation activities and ensures the 

intervention, for the release of persons 

illegally deprived of liberty, 

immobilizing or neutralizing persons 

using firearms or other means that 

could endanger the life, health or 

bodily integrity of others (activities 

that fall within the meaning of the term 

counter-terrorist intervention 

according to article 4 point 21 of Law 

no. 535/2004, red.); 4^2  carries out 

specific activities, according to the 

competences established by law, in 

response to imminent or ongoing acts 

of terrorism in order to prevent or limit 

its effects, to neutralize the aggressive 

actions and / or the means and devices 

used by the terrorists; is introduced 

article 32^11 which provides in 
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are dreptul de a utiliza cătuşe sau alte 

mijloace de imobilizare dacă persoana 

condusă la sediul poliţiei a comis sau 

este suspectă de săvârşirea unei 

infracţiuni cu violenţă ori a unor acte 

de terorism; se introduce la art. 38, 

alin. (2) care prevede la lit. d) că 

poliţistul are dreptul de a pătrunde într-

o locuinţă fără consimţământul 

persoanei care deservește spațiul, 

pentru a prinde autorul unor acte de 

terorism, dacă există indicii că acesta 

se află în acel spaţiu. 

În cuprinsul sesizării Curții 

Constituționale, autorul arată că 

mandatarea Poliției Române cu atribuții 

în domeniul aplicării măsurilor pentru 

prevenirea şi combaterea terorismului, 

fără avizul Consiliului Suprem de 

Apărare a Țării este lipsită de legalitate 

[24], încălcând dispozițiile art. 6 din 

Legea nr. 51/1991, potrivit cărora (1) 

Organele de stat cu atribuții în 

domeniul securității naționale sunt: 

SRI, SIE, SPP, precum și MApN, MAI 

și MJ, prin structuri interne 

specializate. (2) Activitatea pentru 

realizarea securității naționale este 

organizată și coordonată de către 

Consiliul Suprem de Apărare a Țării. 

Se mai susține teza potrivit căreia, 

norma legală ar fi lipsită de claritate și 

precizie, în condițiile modificării 

acesteia prin introducerea atribuțiilor în 

domeniul prevenirii și combaterii 

terorismului, fără realizarea unei 

corelări cu activitățile specifice altor 

organe de stat, cu atribuții în domeniul 

securității naționale [25]. 

Prin punctul de vedere exprimat de 

forul decizional - Camera Deputaților, 

paragraph (2) letter b) that the 

policeman has the right to use 

handcuffs or other means of restraint if 

the person led to the police 

headquarters has committed or is 

suspected of committing a crime with 

violence or acts of terrorism; is 

introduced to article 38 a second 

paragraph which provides in letter d) 

that the policeman has the right to enter 

a dwelling without the consent of the 

person serving the space, to catch the 

perpetrator of acts of terrorism, if 

there are indications that he is in that 

space. 

In the contents of the Constitutional 

Court notification, the author shows 

that the mandate of the Romanian 

Police with attributions in the field of 

applying measures for preventing and 

combating terrorism, without the 

approval of the Supreme Council for 

the Country's Defense is devoid of 

legality [24], in violation of the 

provisions of article 6 of Law no. 

51/1991, according to which (1) State 

bodies with responsibilities in the field 

of national security are: Romanian 

Intelligence Agency, External 

Intelligence Agency, Security and 

Protection Agency, as well as Ministry 

of National Defense, Ministry of 

Interiour Affairs and Ministry of 

Justice, through specialized internal 

structures. (2) The activity for 

achieving national security is 

organized and coordinated by the 

Supreme Council for the Country's 

Defense. 

It is further argued that the legal 

norm would be lacking in clarity and 
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se arată lipsa de necesitate a obținerii 

avizului CSAT [26], în condițiile în 

care, prin modificările propuse a fi 

aduse Legii nr. 218/2002, Poliția 

Română nu a dobândit calitatea de 

organ de stat cu atribuții în domeniul 

securității naționale [27], modificările 

propuse având scopul de a realiza 

corelarea cu normele internaționale în 

domeniul cooperării și asistenței 

polițienești, precum și al cooperării 

judiciare internaționale în materie 

penală [28]. 

În considerentele deciziei avute în 

vedere, Curtea Constituțională reține că 

reglementarea rolului și atribuțiilor 

specifice ale Poliției Române sunt 

subsumate conceptului de securitate 

națională [29], conchizându-se că se 

impunea solicitarea avizului CSAT 

[30], drept pentru care constată că 

Legea în cauză este neconstituțională în 

ansamblul său. 

Fără a pune la îndoială intenția 

legiuitorului, de consolidare a rolului 

Poliției Române în contextul realizării 

securității naționale, concept care 

implică activități destinate menținerii 

unei stări preexistente de liniște și de 

siguranță internă [31], considerăm justă 

decizia Curții Constituționale, având în 

vedere vădita obligație de respectare a 

procedeelor extrinseci, de legiferare în 

domeniul securității naționale, respectiv 

cu obținerea avizului CSAT, for cu rol 

organizatoric și coordonator în 

domeniu. 

Pe de altă parte, deși Curtea 

Constituțională nu s-a pronunțat în 

privința motivelor intrinseci, invocate 

odată cu ridicarea excepției de 

precision in terms of its modification 

by introducing attributions in the field 

of preventing and combating terrorism, 

without making a correlation with the 

specific activities of other state bodies 

with attributions in the field of national 

security [25]. 

By the explanations expressed by 

the decision-making forum - the 

Chamber of Deputies, it is shown the 

lack of need to obtain the Supreme 

Council's approval [26], under the 

conditions that through the proposed 

modifications to be brought to Law no. 

218/2002, the Romanian Police did not 

acquire attributions in the field of 

national security [27], the purpose of 

the modifications regarding the 

achievement of correlation with the 

international norms in the field of 

police cooperation and assistance, as 

well as of international judicial 

cooperation in criminal matters [28]. 

In the recitals of the decision 

envisaged, the Constitutional Court 

holds that the regulation of the specific 

role and attributions of the Romanian 

Police are subsumed to the concept of 

national security [29], concluding that 

the request of the Supreme Council's 

approval was required [30], thus 

finding that the law in question is 

unconstitutional as a whole. 

Without questioning the legislator's 

intention to consolidate the role of the 

Romanian Police in the context of 

achieving national security, a concept 

that involves activities aimed at 

maintaining a pre-existing state of 

peace and internal security [31], we 

consider the decision of the 
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neconstituționalitate, arătăm că o atare 

consolidare a rolului Poliției Române în 

desfășurarea activităților specifice, ca 

reacție la acte de terorism, vine să 

complinească spectrul preexistent al 

organelor specializate ale statului cu rol 

activ în prevenirea și combaterea 

terorismului, oferind claritate și 

previzibilitate activităților polițienești 

specifice capturării autorilor 

infracțiunilor de terorism. 

În consecință, legiuitorul național 

reinițiază Proiectul de Lege pentru 

modificarea şi completarea unor acte 

normative din domeniul ordinii şi 

siguranţei publice, păstrând forma 

identică a primului Proiect, constatat ca 

fiind neconstituțional, de această dată 

însă respectând cerințele procedurale de 

solicitare a avizului de la Consiliul 

Suprem de Apărare a Țării [32]. 

Față de unele componente de fond 

ale Proiectului avut în vedere, au fost 

formulate critici de 

neconstituționalitate, argumentându-se 

în principal în privința lipsei de 

claritate și previzibilitate a textului 

normativ, precum și privitor la crearea 

premiselor unor potențiale abuzuri 

săvârșite de forțele de ordine [33], însă 

Curtea Constituțională respinge 

obiecțiile formulate, constatând că prin 

textul de lege avut în vedere, legiuitorul 

a circumstanțiat cu claritate situațiile 

în care comportamentul persoanei 

justifică recurgerea la măsuri de 

această natură (n.r. măsuri de utilizare 

a forței fizice) de către polițist [34], 

astfel Proiectul de lege analizat 

căpătând forma finală prin Legea nr. 

192/2019 [35]. 

Constitutional Court to be fair, given 

the obvious obligation to respect the 

external process to legislate in the field 

of national security, respectively with 

the approval of the Supreme Council 

for the Country's Defense, forum with 

organizational and coordinating role in 

the field. 

On the other hand, although the 

Constitutional Court has not ruled on 

the intrinsic reasons invoked with 

raising the exception of 

unconstitutionality, we show that such 

a consolidation of the Romanian Police 

in carrying out specific activities in 

response to acts of terrorism, comes to 

fulfill the pre-existing spectrum of 

specialized state organisms with an 

active role in the prevention and 

combating of terrorism, offering clarity 

and predictability to the specific police 

activities to capture the perpetrators of 

terrorist offenses. 

Accordingly, the national legislator 

restarts the Draft Law for amending 

and completing some normative acts in 

the field of public order and safety, 

retaining the same form as the first 

Project found to be unconstitutional, 

but this time respecting the procedural 

requirements for requesting the 

approval of the Supreme Defense 

Council [32]. 

To some of the substantive 

components of the Project, critics of 

unconstitutionality have been 

formulated against, arguing mainly 

about the lack of clarity and 

predictability of the normative text, as 

well as regarding the premises of 

potential abuses committed by law 
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Luând în considerare că textul 

proiectului de lege vizat, intenționat de 

legiuitor a conduce la o modernizare a 

sistemului de securitate națională, după 

ce a fost constatată neconstituțio-

nalitatea acestuia în raport de atribuțiile 

procedurale ce trebuiau îndeplinite de 

cei în drept, respectiv de a solicita 

avizul CSAT, a fost reciclat sub forma 

unui nou proiect legislativ, având 

același scop, de data aceasta fiind 

solicitat avizul de specialitate al CSAT, 

nu putem să nu constatăm că, față de 

prima inițiativă legislativă, legiuitorul 

național a fost surprins ca necunoscând 

procedura de urmat în procesul de 

legiferare în domeniul securității 

naționale. 

 

II. Obligații acționale ale actorilor 

instituționali cu atribuții de 

prevenire și combatere a 

fenomenului terorist la nivel național 

 

Dezvoltând o abordare sistematică 

pentru consacrarea obligațiilor legale, 

pe linia prevenirii și combaterii 

terorismului, ce revin instituțiilor și 

organismelor publice [36], cu scopul 

realizării unor obiective precum: 

identificarea, monitorizarea și 

evaluarea permanentă a riscurilor, 

amenințărilor și a vulnerabilităților 

sistemului național de securitate; 

protejarea teritoriului țării și a 

cetățenilor; prevenirea implicării 

cetățenilor în activități teroriste [37], 

legiuitorul național consacră realizarea 

unitară a cooperării în materie, prin 

intermediul Sistemului național de 

prevenire și combatere a terorismului 

enforcement [33], but the 

Constitutional Court rejects the 

objections formulated, noting that 

through the law text envisaged, the 

legislator clearly circumscribed the 

situations in which the behavior of the 

person justifies the use of policing 

measures (the use of physical force, 

red.) by the policeman [34], thus the 

Draft Law analyzed obtaining the final 

form through Law no. 192/2019 [35]. 

Considering that the text of the draft 

law, intended by the legislator, led to a 

modernization of the national security 

system, after its unconstitutionality was 

ascertained in relation to the procedural 

tasks that had to be fulfilled by those in 

law, respectively to request the 

Supreme Defense Council's approval , 

was recycled in the form of a new 

legislative project, with the same 

purpose, this time being requested the 

specialized approval of the Council, we 

cannot fail to find that compared to the 

first legislative initiative, the national 

legislator was surprised not knowing 

the procedure to be followed in the 

process of legislation in the field of 

national security. 

 

II. Actional obligations of the 

institutional actors with 

responsibilities for preventing and 

combating the terrorist phenomenon 

at national level 

 

By developing a systematic 

approach to consecrate legal 

obligations in the area of prevention 

and combating terrorism of public 

institutions and bodies [36], in order to 
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(SNPCT) [38], devenit astfel un mijloc 

principal de realizare a cooperării 

interinstituționale, necesare pentru 

gestionarea și circulația optimă a 

informației în acest domeniu [39]. 

Potrivit art. 6 alin. (2) din Legea nr. 

535/2004, în cadrul SNPCT participă în 

principal Serviciul Român de 

Informații, cu rol de coordonare 

tehnică; Ministerul Afacerilor Interne; 

Ministerul Apărării Naționale; 

Ministerul Afacerilor Externe; 

Ministerul Justiției; Serviciul de 

Informații Externe; Serviciul de 

Protecție și Pază; Serviciul de 

Telecomunicații Speciale; Autoritatea 

Națională pentru Administrare și 

Reglementare în Comunicații, precum 

și alte ministere, instituții publice și 

autorități prevăzute de lege. 

Este lesne de înțeles de ce în cadrul 

SNPCT își găsește locul nou-introdusa 

Autoritatea Națională pentru 

Administrare și Reglementare în 

Comunicații (în continuare denumită 

ANCOM), având în vedere că, în 

virtutea atribuțiilor generale, ANCOM 

urmărește și controlează aplicarea 

prevederilor în domeniul 

comunicațiilor electronice, 

comunicațiilor audiovizuale, 

echipamentelor radio și echipamentelor 

terminale de comunicații electronice, 

compatibilității electromagnetice și 

serviciilor poștale, luând măsuri pentru 

prevenirea, înlăturarea și sancționarea 

nerespectării acestora [40], iar în 

cuprinsul art. 38^2 din Legea nr. 

535/2004 sunt instituite atribuțiile 

specifice ale ANCOM privind 

prevenirea și combaterea faptelor de 

achieve objectives such as: 

identification, monitoring and 

permanent evaluation of risks, threats 

and vulnerabilities of the national 

security system; protecting the territory 

of the country and its citizens; to 

prevent the involvement of citizens in 

terrorist activities [37], the national 

legislator compresses the unitary 

cooperation in the matter through the 

National System for the prevention and 

combating of terrorism (NSPCT) [38], 

thus becoming a main tool for 

achieving the interinstitutional 

cooperation necessary for the 

management and optimal circulation of 

information [39]. 

According to article 6 paragraph (2) 

of Law no. 535/2004, within the 

NSPCT mainly participates the 

Romanian Intelligence Service, having 

the role of technical coordination; 

Ministry of Internal Affairs; Ministry of 

National Defense; Ministry of Foreign 

Affairs; Ministry of Justice; External 

Intelligence Agency; Security and 

Protection Agency; Special 

Telecommunications Service; National 

Authority for Administration and 

Regulation in Communications, as well 

as other ministries, public institutions 

and authorities provided by law. 

It is easily understood why within 

the NSPCT it finds its place the newly 

introduced National Authority for 

Administration and Regulation in 

Communications (hereinafter referred 

to as NACOM), given that, by virtue of 

its general duties, NACOM monitors 

and controls the application of the 

provisions in the field of electronic 
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terorism, în raport cu obligațiile 

furnizorilor de servicii de găzduire 

[41], furnizorilor de conținut [42], și 

furnizorilor de servicii mass-media, de 

a întrerupe transmiterea într-o rețea de 

comunicații electronice ori stocarea 

conținutului, (...), de a bloca accesul 

utilizatorilor din România la conținut, 

de a bloca funcționalitatea unui 

domeniu «.ro», de a nu promova sau 

facilita promovarea de idei, concepții, 

doctrine sau atitudini, dacă, prin 

intermediul conținutului respectiv sau 

prin numele de domeniu «.ro», se face 

apologia actelor de terorism ori se 

îndeamnă la comiterea unui act de 

terorism, potrivit art. 42 alin. (3) din 

Legea nr. 535/2004, personalul 

împuternicit din cadrul ANCOM având 

capacitatea de a constata contravenții și 

de a aplica sancțiuni privind încălcarea 

acestor obligații. 

Este de menționat că, potrivit 

dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea 

nr. 535/2004, activitățile de prevenire și 

combatere a actelor de terorism se 

desfășoară de către instituțiile 

componente ale SNPCT, individual sau 

în cooperare, drept pentru care, 

prevenirea faptelor de terorism se 

realizează în principal prin activități 

informativ-operative, activități 

împotriva fluxurilor de alimentare cu 

resurse umane sau resurse financiare, 

logistice ori informaționale a entităților 

teroriste (...), activități de pază, 

protecție, ordine publică, control 

antiterorist de securitate, și activități 

speciale de descurajare, realizate de 

către autorități publice din componența 

SNPCT, precum și prin alte activități 

communications, audiovisual 

communications, radio equipment and 

electronic communications terminal 

equipment, electromagnetic 

compatibility and postal services, 

taking measures to prevent, remove 

and sanction their non-compliance 

[40], and in article 38^2 of Law no. 

535/2004 are stated the specific tasks 

of NACOM regarding the prevention 

and combating of terrorist acts in 

relation to the obligations of the 

hosting service providers [41], the 

content providers [42], and the media 

service providers to interrupt the 

transmission in an electronic 

communications network or to storage 

content (...), to block the access of 

Romanian users to the content, to block 

the functionality of a «.ro» domain, not 

to promote or facilitate the promotion 

of ideas, concepts, doctrines or 

attitudes, if through the respective 

content or by the domain  name «.ro» 

the apology of acts of terrorism is 

realised or it is urged to commit an act 

of terrorism, according to article 42 

paragraph (3) of Law no. 535/2004, the 

authorized personnel of NACOM 

having the capacity to record 

contraventions and to apply sanctions 

regarding the violation of these 

obligations. 

It's worth mentioning that according 

to the provisions of article 7 paragraph 

(1) of Law     no. 535/2004, the 

activities for preventing and combating 

terrorist acts are carried out by the 

NSPCT component institutions, 

individually or in cooperation, for 

which, the prevention of terrorist acts is 
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prevăzute de lege [43], iar combaterea 

terorismului se realizează prin activități 

de identificare a persoanelor care 

inițiază, pregătesc, comit ori 

favorizează actele de terorism, 

prin intervenția antiteroristă, în 

situația iminenței producerii unui act 

de terorism, și, respectiv, intervenția 

contrateroristă, când se desfășoară ori 

s-au produs acte de terorism, precum și 

prin cooperare internațională [44]. 

 

III. Discordanțe privind 

atribuțiile acționale antiteroriste ale 

SRI 

 

Subliniem, în primul rând, distinția 

celor două metode de intervenție, 

respectiv antiteroristă și contrateroristă, 

sens în care arătăm că, intervenția 

antiteroristă cuprinse sistemul de 

măsuri defensive, având drept scop 

minimalizarea vulnerabilităților și 

potențialelor prejudicii, atunci când 

există certitudinea producerii unui act 

de terorism [45], în vreme ce 

intervenția contrateroristă presupune 

ansamblul măsurilor cu caracter 

ofensiv, având drept scop capturarea 

sau anihilarea factorului terorist, 

neutralizarea dispozitivelor utilizate de 

aceștia, eliberarea obiectivelor atacate 

sau ocupate, eliberarea potențialilor 

ostatici și restabilirea ordinii de drept 

[46], pe timpul desfășurării ori ulterior 

săvârșirii unor acte de terorism [47]. 

Observând, așadar, diferența dată de 

reperul temporal în catalogarea celor 

doi termeni, în cuprinsul Legii nr. 

535/2004, constatând veridicitatea celor 

două definiții enunțate, în raport de 

carried out mainly by informative-

operative activities, activities against 

supply flows with human or financial 

resources, logistical or informational 

resources of terrorist entities (...), 

security, protection, public order 

activities, counterterrorism check and 

special deterrent activities carried out 

by public authorities within the 

NSPCT, as well as through other 

activities provided by law [43], while 

the fight against terrorism is carried out 

through activities of identification of 

persons initiating, preparing, 

committing or promoting terrorist acts, 

through «anti-terrorist» intervention, 

in the event of the imminence of 

producing an act of terrorism, and, 

respectively, through counter-terrorist 

intervention, when terrorist acts have 

occurred or have been produced, as 

well as through international 

cooperation [44]. 

 

III. Discordances regarding the 

counter-terrorist actions of the RIS 

 

We emphasize first of all the 

distinction between the two methods of 

intervention, respectively «anti-

terrorist» and «counter-terrorist», 

meaning that we show that the anti-

terrorist intervention includes a system 

of defensive measures aimed at 

minimizing vulnerabilities and 

potential damages, when there is the 

certainty of producing an act of 

terrorism [45], while the counter-

terrorist intervention involves all the 

offensive measures aimed at capturing 

or annihilating the terrorist factor, 
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prevederile art. 37 din Legea nr. 

24/2000 [48], semnalăm o atare 

discordanță în cadrul normativ care 

stabilește atribuțiile acționale ale 

unităților SRI, în ceea ce privește 

clasificarea drept intervenție 

antiteroristă, în loc de intervenție 

contrateroristă, a măsurilor având drept 

scop anihilarea teroriștilor, eliberarea 

ostaticilor și restabilirea ordinii [49], 

deci intervențiile executate pe timpul 

sau ulterior săvârșirii unui act de 

terorism, sens în care, considerăm 

necesară intervenția legiuitorului în 

vederea efectuării modificărilor 

necesare, deși de-a lungul timpului, 

actul normativ în cauză a suferit 

modificări și completări, fără ca 

legiuitorul a se sesiza cu privire la 

discrepanțele etimologice amintite. 

Constatând rolul de autoritate 

națională în domeniu a SRI [50], 

arătăm că în cadrul SNPCT, acesta are 

atributul coordonării tehnice [51], în 

acest scop înființându-se, la nivelul său, 

Centrul de coordonare operativă 

antiteroristă, ca structură 

organizatorico-funcțională [52], care 

constituie interfaţa SRI cu instituţiile şi 

autorităţile naţionale ce fac parte din 

SNPCT [53]. 

Totodată, pe linia prevenirii și 

combaterii terorismului pe teritoriul 

României, SRI execută activități 

informative și tehnice de prevenire și 

combatere a terorismului, execută 

intervenția antiteroristă [54] asupra 

obiectivelor atacate sau ocupate de 

teroriști, asigură protecția antiteroristă 

a demnitarilor români și străini [55], 

având și capacitatea de a reține un 

neutralizing the devices used by them, 

releasing the attacked or occupied 

targets, releasing the potential hostages 

and restoring the lawful order [46], 

during the execution or after the 

commiting of certain acts of terrorism 

[47]. 

Observing the difference given by 

the temporal reference in ascertaining 

the two terms, in the contents of Law 

no. 535/2004, given the genuine of the 

two definitions stated, in relation to the 

provisions of article 37 of Law no. 

24/2000 [48], we point out such a 

discrepancy in the normative 

framework that establishes the 

attributions of the RIS units, regarding 

the classification as anti-terrorist 

intervention, instead of counter-

terrorist intervention, the measures 

aimed at annihilating the terrorists, 

releasing the hostages and restoring the 

order [49], that is, those executed 

during or after a terrorism crime was 

done, thus we consider the intervention 

of the legislator necessary in order to 

make the essential changes, although 

over time, the law in question has 

undergone modifications and 

completions, without the legislator 

notifying about the etymological 

discrepancies mentioned above. 

Noting the role of RIS as national 

authority in the field [50], we show that 

within the NSPCT, it has the attribute 

of technical coordination [51], for this 

purpose establishing within its 

premises the Anti-Terrorist Operational 

Coordination Center as an 

organizational-functional structure 

[52], which constitutes the RIS 
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făptuitor, în cazul constatării (flagrante) 

unui act terorist ori a unor tentative sau 

acte preparatorii la asemenea 

infracțiuni, cu obligația predării 

proxime a acestuia către organele 

judiciare competente, împreună cu actul 

de constatare și corpurile delicte [56]. 

Subliniem și rolul SRI de a realiza 

intervenția contrateroristă prin unitatea 

specializată, independent sau în 

cooperare, cu aprobarea prealabilă a 

CSAT [57], având la dispoziție 

capacitatea de a solicita autorităților și 

instituțiilor publice transferul către 

acesta a controlului operațional [58], în 

funcție de amploarea și natura acțiunii 

teroriste, intervenția contrateroristă 

putând fi executată de către unități 

specializate ale Poliției Române, 

Jandarmeriei Române, Serviciului de 

Protecție și Pază și/sau Ministerului 

Apărării Naționale [59]. 

Nu în ultimul rând, supunem atenției 

rolul de coordonator strategic în cadrul 

mecanismului de cooperare SNPCT al 

Consiliului Suprem de Apărare a Țării 

[60], sens în care, în cazul iminenței 

sau producerii unui act de terorism pe 

teritoriul țării, (...) CSAT poate emite o 

hotărâre privind declararea situației de 

criză teroristă [61]. 

Declanșarea unei atari crize 

teroriste, implică activarea structurii ad-

hoc pentru soluţionarea situaţiei de 

criză teroristă [62], denumit Centrul 

Național de Acțiune Antiteroristă, ca 

structură interinstituțională, fără 

personalitate juridică, subordonată 

direct Consiliului Suprem de Apărare a 

Țării [63], constituit sub egida 

Centrului de coordonare operativă 

interface with national institutions and 

authorities that are a part of NSPCT 

[53]. 

At the same time, on the line of 

preventing and combating terrorism on 

the Romanian territory, RIS executes 

informative and technical activities to 

prevent and combat terrorism, executes 

the anti-terrorist [54], intervention to 

the objectives attacked or occupied by 

terrorists, ensures the anti-terrorist 

protection of the Romanian and foreign 

dignitaries [55], having the capacity to 

detain a perpetrator, in case of flagrant 

detecting of a terrorist act or of 

attempts or preparatory acts for such 

offenses, with the obligation of his near 

surrender to the competent judicial 

bodies together with the finding papers 

and other evidence [56]. 

We also emphasize the role of RIS 

in carrying out the counter-terrorist 

intervention through its specialized 

unit, independently or in cooperation, 

with a prior approval of the Defense 

Council [57], having the ability to 

request to other authorities and public 

institutions the transfer of the 

operational control [58], depending on 

the extent and nature of the terrorist 

action, the counter-terrorist 

intervention being able to be executed 

by specialized units of the Romanian 

Police, the Romanian Gendarmerie, the 

Security and Protection Service or the 

Ministry of National Defense [59]. 

Last but not least, we pay attention 

to the role of strategic coordinator 

within the NSPCT cooperation 

mechanism of the Defense Supreme 

Council [60], that in case of the 
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antiteroristă, care asigură la nivel 

național managementul crizei teroriste, 

în scopul înlăturării amenințărilor la 

adresa securității naționale generate de 

situația de fapt creată [64], 

centralizând astfel o structură 

organizatorică ierarhică identificată la 

nivelul organismelor naționale cu rol în 

prevenirea și combaterea terorismului. 

 

Concluzii 

 

Punând în discuție situații concrete, 

prin care forul constituțional a fost 

învestit pentru delimitarea 

constituționalității anumitor acțiuni ale 

actorilor centrali deliberativi, am 

constatat punctual momente în care 

aceștia au dat dovadă de lipsă de 

profesionalism în procesul de 

legiferare, dar și faptul că, pe alocuri, 

cadrul legislativ operant în materie de 

terorism la nivel național apare ca o 

consecință a unor lupte politice, iar nu 

ca urmare a unor analize competente să 

delimiteze un câmp de lucru necesar 

profesioniștilor din teren, nevoiți să 

consolideze un spațiu de securitate 

pentru cetățeni, având la dispoziție ca 

instrumente, norme legislative incerte. 

Pe de altă parte, am scos în evidență 

cadrul instituțional în care organismele 

specializate ale statului își desfășoară 

activitatea de prevenire și combatere a 

terorismului, remarcând intenția 

legiuitorului de a eficientiza activitățile 

operaționale punctuale, prin 

implementarea capacității structurilor 

interveniente de a realiza acțiuni 

operative concertate și centralizate. 

 

imminence or the occurrence of a 

terrorist act on the territory of the 

country, (...) can issue a decision on 

declaring the situation of terrorist crisis 

[61]. 

The triggering of such a terrorist 

crisis involves activating the 

impromptu structure to solve the 

terrorist crisis situation [62], called the 

National Center for Anti-terrorist 

Action as an interinstitutional 

structure, without legal personality, 

directly subordinated to the Defense 

Supreme Council [63], set up under the 

Center of Anti-terorrist Operational 

Coordination, which ensures the 

management of the terrorist crisis, in 

order to eliminate the national security 

threats generated by the actual 

situation [64], thus centralizing a 

hierarchical organizational structure 

identified within the national bodies 

with a role in preventing and 

combating terrorism. 

 

Conclusions 

 

Discussing concrete situations 

whereby the constitutional forum was 

vested for the delimitation of the 

constitutionality of certain actions 

taken by the central deliberative actors, 

we punctually noted moments when 

they showed a lack of professionalism 

in the legislative process, but also that 

at times the operative legislative 

framework in terms of terrorism 

appears as a consequence of political 

struggles, and not as a result of 

competent analyzes necessary for 

professionals in the field who need to 
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în vederea asigurării unei practici 

judiciare unitare în materia infracțiunii de 

evaziune fiscală, prevăzută de art. 9 din 

Legea nr.241/2005 pentru prevenirea și 

combaterea evaziunii fiscale. Totodată, 

articolul urmărește să atragă atenția 

asupra jurisprudenței Curții de Justiției a 

Uniunii Europene în materia fraudei 

fiscale și posibilele aplicații practice ale 

principiilor ce se desprind din hotărârile 
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Introduction 

 

In the last years, the High Court of 

Cassation and Justice has given a 
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decizii în materia infracțiunii de 

evaziune fiscală prevăzută de 

dispozițiile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 

241/2005 pentru prevenirea și 

combaterea evaziunii fiscale, fie în 

procedura recursului în interesul legii, 

fie hotărâri prealabile pentru dezlegarea 

unor chestiuni de drept.  

Am ales să prezentăm, în cele ce 

urmează, trei dintre aceste decizii, 

relevând totodată modul în care 

principiile statuate de instanța supremă 

în considerentele acestora au fost 

receptate și dezvoltate în practica 

instanțelor naționale. Acestea vizează, 

pe de o parte, modalitatea în care 

urmează să fie soluționată acțiunea 

civilă în cauzele penale având ca obiect 

infracțiunea de evaziune fiscală, și pe 

de altă parte, relația existentă între 

această infracțiune și alte infracțiuni cu 

care intră în concurs sau pe care le 

absoarbe.  

Cunoașterea jurisprudenței Înaltei 

Curți de Casație și Justiție în vederea 

asigurării unei practici judiciare unitare 

la nivel național prezintă importanță 

sub două aspecte.  

În primul rând, deciziile pronunțate 

în procedura recursului în interesul 

legii, respectiv hotărârile prealabile 

pentru dezlegarea unor chestiuni de 

drept sunt obligatorii pentru instanțele 

de judecată, context în care se impune 

cunoașterea acestora atât de 

teoreticieni, cât și de către practicieni.  

În al doilea rând, argumentele 

logico-juridice oferite de instanța 

supremă în cuprinsul considerentelor 

pe care se sprijină soluțiile adoptate în 

cadrul acestor decizii pot reprezenta un 

punct de plecare pentru rezolvarea altor 

series of decisions regarding the tax 

evasion offense provided by the 

provisions of art. 9 paragraph (1) of 

Law no. 241/2005 for the prevention 

and combating of tax evasion, either 

in the procedure of the appeal in the 

interest of the law, or preliminary 

decisions for the solution of some law 

matters.  

In the following line, we have 

chosen to present three of these 

decisions, also highlighting the way in 

which the principles set by the 

supreme court in their recitals have 

been received and developed in the 

practice of national courts. They 

concern, on the one hand, the way in 

which the civil lawsuit in the criminal 

cases having the object of the tax 

evasion offense is to be solved, and 

on the other hand, the existing relation 

between this offense and other 

offenses with which it competes or 

which it absorbs.  

The knowledge of the case law of 

the High Court of Cassation and 

Justice in order to ensure a consistent 

judicial practice at national level is 

important in two aspects.  

First of all, the decisions given in 

the appeal procedure in the interest of 

law, respectively the preliminary 

decisions for the solution of some law 

matters are mandatory for the courts, 

context in which it is required to 

know them both by theoreticians and 

by practitioners.  

Secondly, the logical and legal 

arguments offered by the supreme 

court in the recitals on which the 

solutions adopted in these decisions 

are supported may represent a starting 
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probleme de drept care se pot ivi în 

practica judiciară. 

Totodată, având în vedere bogata 

jurisprudență a Curții de Justiție a 

Uniunii Europene în materia fraudei 

fiscal, precum și faptul că principiile 

care emană din aceasta sunt obligatorii 

pentru instanțele din statele membre, 

am dorit să prezentăm în mod succint 

cele mai relevante hotărâri pronunțate 

de Curtea de la Luxembourg în această 

materie, apreciind că acestea prezintă o 

deosebită importanță în special pentru 

practicienii interesați de rezolvarea 

cauzelor care au ca obiect infracțiunea 

de evaziune fiscală.  

Spunem aceasta deoarece, așa cum 

vom arăta, principiile dezvoltate de 

instanța europeană în jurisprudența sa, 

în special în ceea ce privește 

probatoriul necesar a fi administrat în 

vederea dovedirii unei fraude fiscale, 

vin, de cele mai multe ori, în 

contradicție cu practica organelor de 

urmărire penală din România. 

Astfel, cunoașterea jurisprudenței 

europene poate contribui cu succes la 

dovedirea inconsistenței probatoriului 

administrat în acuzare, conducând 

astfel la pronunțarea unor soluții de 

achitare de către instanțele de judecată 

penale. 

 

1. Modalitatea corectă de 

soluționare a acțiunii civile în cauzele 

penale având ca obiect infracțiunea 

de evaziune fiscală  

 

Prin Decizia nr. 17/2015 [1], Înalta 

Curte de Casație și Justiție (Complet 

RIL) a admis recursul în interesul legii 

declarat de procurorul general al 

point for solving other legal issues 

that may arise in the judicial practice. 

At the same time, given the rich 

case law of the Court of Justice of the 

European Union in the field of tax 

fraud, and the fact that the principles 

emanating from it are binding on the 

courts of the Member States, we 

wanted to briefly present the most 

relevant judgments of the Court from 

Luxembourg in this matter, 

considering that they are of particular 

importance especially for the 

practitioners interested in resolving 

cases having as their object the tax 

evasion offense.  

We say this because, as we shall 

show, the principles developed by the 

European court in its case law, 

especially with regard to the evidence 

needed to be administered in order to 

prove a tax fraud, come, most often, 

in contradiction with the practice of 

the criminal investigation authorities 

in Romania. 

Thus, the knowledge of the 

European case law can successfully 

contribute to proving the 

inconsistency of the evidence 

administered in the prosecution, thus 

leading to the delivery of acquittal 

solutions by the criminal courts. 

 

1. The correct way of solving the 

civil lawsuit in criminal cases 

having as object the offense of tax 

evasion  

 

By Decision no. 17/2015 [1], the 

High Court of Cassation and Justice 

(RIL Panel of Judges) admitted the 

appeal in the interest of the law 
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Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă, în 

interpretarea şi aplicarea unitară a 

dispoziţiilor art. 19 din Codul de 

procedură penală a stabilit că: ”În 

cauzele penale având ca obiect 

infracţiunile de evaziune fiscală 

prevăzute în Legea nr. 241/2005, 

instanţa, soluţionând acţiunea civilă, 

dispune obligarea inculpatului 

condamnat pentru săvârşirea acestor 

infracţiuni la plata sumelor 

reprezentând obligaţia fiscală 

principală datorată şi la plata sumelor 

reprezentând obligaţiile fiscale 

accesorii datorate, în condiţiile Codului 

de procedură fiscală”. 

Instanța supremă a arătat în esență 

că, în contextul în care temeiul 

răspunderii penale îl constituie o 

infracţiune de evaziune fiscală, 

acţiunea civilă, care este accesorie 

acțiunii penale, urmează să se raporteze 

la natura infracţiunii, la scopul 

incriminării evaziunii fiscale. Astfel, în 

considerentele deciziei anterior 

menționate s-a arătat că în cazul 

săvârşirii infracţiunii de evaziune 

fiscală, contribuabilului, ca subiect 

pasiv al raportului juridic procedural 

fiscal, i se reproşează fie o acţiune, fie 

o inacţiune în privinţa obligaţiilor ce îi 

revin în legătură cu administrarea 

impozitelor, taxelor, contribuţiilor sau 

altor sume datorate bugetului general 

consolidat, în condiţiile legii, iar statul, 

prin autoritatea fiscală, ca subiect activ 

al raportului juridic procedural fiscal, 

are dreptul de a obţine respectarea 

obligaţiilor contribuabililor în legătură 

cu administrarea impozitelor, taxelor şi 

contribuţiilor sau altor sume datorate 

declared by the Prosecutor General of 

the Prosecutor's Office attached to the 

High Court of Cassation and Justice 

and, consequently, in the unitary 

interpretation and application of the 

provisions of art. 19 of the Criminal 

Procedure Code established that: ”In 

the criminal cases having as object the 

tax evasion offenses provided by Law 

no. 241/2005, the court, solving the 

civil lawsuit, orders the obligation of 

the convicted defendant for 

committing these offenses to pay the 

amounts representing the main tax 

obligation due and to pay the amounts 

representing the accessory tax 

obligations due, under the conditions 

of the Fiscal Procedure Code”. 

The supreme court has shown in 

essence that, in the context in which 

the argument of the criminal liability 

is a tax evasion offense, the civil 

lawsuit, which is incidental to the 

criminal lawsuit, is to be related to the 

nature of the offense, to the purpose 

of the tax evasion indictment. 

Therefore, in the recitals of the 

aforementioned decision it was shown 

that in the case of the offense of tax 

evasion, the taxpayer, as a passive 

subject of the fiscal procedural legal 

report, is accused either by a lawsuit 

or an inaction regarding the 

obligations incurred in relation to the 

administration of fees, taxes, 

contributions or other amounts due to 

the general consolidated budget, 

according to the law, and the state, 

through the fiscal authority, as an 

active subject of the fiscal procedural 

legal report, is entitled to obtain the 

compliance of the obligations of the 
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bugetului general consolidat. 

Totodată, Înalta Curte de Casație și 

Justiție a subliniat faptul că având în 

vedere relația dintre creanțele fiscale 

principale (impozite, taxe și alte 

contribuții datorate bugetului general 

consolidat) și cele accesorii (dobânzi, 

penalități și, după caz, majorări de 

întârziere), dar și natura juridică a 

raportului dedus judecății, instanțele 

penale urmează să acorde despăgubiri 

pentru prejudiciul cauzat reprezentând 

exclusiv accesoriile fiscale ale creanței 

fiscale principale, și nu dobânda legală 

caracteristică raporturilor juridice de 

drept privat. Nu în ultimul rând, în ceea 

ce privește perioada de timp pentru 

care trebuie calculate aceste accesorii, 

s-a arătat că stabilirea momentului 

nașterii acestor obligații de plată ca 

fiind situat la finalul procedurii 

judiciare (după rămânerea definitivă a 

hotărârii de condamnare) reprezintă o 

soluție eronată, deoarece presupune 

acoperirea doar parțială a prejudiciului 

cauzat creditorului fiscal prin 

întârzierea plății obligațiilor fiscale 

principale, cu excluderea perioadei 

cuprinse între data la care acestea au 

devenit scadente și data rămânerii 

definitive a hotărârii de condamnare și 

cu consecința exonerării parțiale și 

nejustificate a debitorului de plata unor 

daune-interese moratorii și a 

penalităților de întârziere. 

În practica judiciară, s-a făcut o 

distincție între prejudiciu în înțelesul 

legii penale și cel aferent laturii civile, 

arătându-se că, în cazul infracțiunii de 

evaziune fiscală, ceea ce interesează 

încadrarea juridică și sancționarea 

faptei este prejudiciul cauzat prin fapta 

taxpayers in relation to the 

administration of fees, taxes and 

contributions or other amounts due to 

the general consolidated budget. 

At the same time, the High Court 

of Cassation and Justice emphasized 

that regarding the relationship 

between the main tax claims (fees, 

taxes and other contributions due to 

the general consolidated budget) and 

the accessory ones (interests, penalties 

and, as the case may be, late payment 

increases), but also the legal nature of 

the report deduced from the judgment, 

the criminal courts are to award 

damages for the damage caused 

representing exclusively the fiscal 

accessories of the main tax claim, and 

not the legal interest characteristic of 

the private law legal reports. Last but 

not least, as regards the period of time 

for which these accessories must be 

calculated, it has been shown that 

establishing the birth time of these 

payment obligations at the end of the 

judicial procedure (after the final 

settlement of the conviction decision) 

is a wrong solution, since it implies 

only partial coverage of the damage 

caused to the tax creditor by delaying 

the payment of the main tax 

obligations, excluding the period 

between the date on which they 

became due and the date of the final 

settlement of the conviction decision, 

with the consequence of the partial 

and unjustified exemption of the 

debtor from the payment of default 

damages interests and delay penalties. 

In the judicial practice, a 

distinction was made between 

prejudice within the meaning of the 
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penală la momentul epuizării acesteia, 

independent de penalitățile și dobânzile 

ce decurg din acest prejudiciu. Astfel, 

s-a apreciat că sintagma ”acoperire 

integrală a prejudiciului cauzat nu 

poate fi interpretată în sensul că 

noțiunea de prejudiciu, în înțelesul legii 

penale, cuprinde și dobânzile, 

penalitățile etc, spre deosebire de 

noțiunea de prejudiciu astfel cum este 

aceasta definită în legislația civilă – 

care interesează și latura civilă a 

procesului penal – care cuprinde toate 

prejudiciile cauzate prin fapta penală. 

[2]  

În același sens, într-o altă cauză, s-a 

arătat că se poate constata că noțiunea 

de prejudiciu este utilizată în contexte 

juridice diferite, ceea ce ar presupune o 

tratare distinctă a acesteia, dacă se 

impune o astfel de abordare, pentru a se 

putea ajunge astfel la finalitatea 

specifică fiecărei situații urmărite de 

legiuitor. Astfel, instanța a subliniat că 

dacă decizia RIL nr. 17/2015 statuează 

expres asupra prejudiciului înțeles ca 

pretenție a părții civile, în latura civilă 

a cauzei penale, cauza de nepedepsire 

reglementată de art. 10 din Legea nr. 

241/2005 prevede un cuantum expres al 

prejudiciului aceleiași infracțiuni, 

limită a aplicării cauzei de nepedepsire, 

care ține de latura penală a cauzei. 

Așadar, în primul caz, noțiunea de 

prejudiciu vizează latura civilă și 

îndestularea părții civile, în timp ce în 

cel de-al doilea caz acesta reprezintă 

doar limita nominală a cuantumului 

prejudiciului aplicabilă în vederea 

neantrenării răspunderii penale și 

încetării procesului penal. [3] 

 

criminal law and the one related to the 

civil side, showing that, in the case of 

the tax evasion offense, what interests 

the legal classification and the 

sanction of the offense is the damage 

caused by the criminal offense at the 

time of its exhaustion, regardless of 

the penalties and interests arising 

from this damage. Thus, it was 

appreciated that the phrase “full 

coverage of the damage caused cannot 

be interpreted as meaning that the 

notion of damage, within the meaning 

of the criminal law, also includes 

interests, penalties, etc., as opposed to 

the damage notion as defined in the 

civil law - which also affects the civil 

side of the criminal lawsuit - which 

includes all the damages caused by 

the criminal offense. [2]  

In the same sense, in another case, 

it has been shown that the notion of 

damage can be used in different legal 

contexts, which would require a 

distinct treatment of it, if such an 

approach is required, in order to reach 

the specific purpose of each situation 

pursued by the legislator. Thus, the 

court highlighted that if the RIL 

decision no. 17/2015 expressly states 

on the damage understood as a claim 

of the civil party, in the civil side of 

the criminal case, the cause of non-

punishment regulated by art. 10 of 

Law no. 241/2005 provides for an 

express amount of the damage of the 

same offense, limit of the application 

of the non-punishment case, which 

belongs to the criminal side of the 

case. Thus, in the first case, the notion 

of damage concerns the civil side and 

the sufficiency of the civil party, 
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2. Evaziunea fiscală, variantă 

specială a infracțiunilor de fals în 

înscrisuri sub semnătură privată și 

uz de fals 

 

Prin Decizia nr. 21/2017 [4], Înalta 

Curte de Casație și Justiție (Complet 

RIL) a admis recursul în interesul legii 

formulat de procurorul general al 

Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 

Casație și Justiție și, în consecință, a 

stabilit că: în interpretarea și aplicarea 

unitară a dispozițiilor vizând încadrarea 

juridică a faptei de evidențiere, în 

actele contabile sau în alte documente 

legale, a cheltuielilor care nu au la bază 

operațiuni reale ori evidențierea altor 

operațiuni fictive, în ipoteza 

înregistrării unor facturi fiscale și 

chitanțe de plată întocmite în fals în 

numele unor societăți comerciale care 

nu recunosc tranzacțiile sau care au 

avut în perioada funcționării 

comportamentul fiscal asemănător 

societăților comerciale „fantomă”, în 

scopul sustragerii de la îndeplinirea 

obligațiilor fiscale; raportul dintre 

infracțiunea de evaziune fiscală 

prevăzută de art. 9 alin. (1) din Legea 

nr. 241/2005 și infracțiunile de fals în 

înscrisuri sub semnătură privată/uz de 

fals prevăzute de art. 322 și art. 323 din 

Codul penal, fapta de evidențiere în 

actele contabile sau în alte documente 

legale a cheltuielilor care nu au la bază 

operațiuni reale ori evidențierea altor 

operațiuni fictive, prin folosirea de 

facturi și chitanțe fiscale falsificate, în 

scopul sustragerii de la îndeplinirea 

obligațiilor fiscale, constituie 

infracțiunea de evaziune fiscală 

while in the second case it represents 

only the nominal limit of the amount 

of the damage applicable in order not 

to incur criminal liability and to end 

the criminal lawsuit. [3] 

 

2. Tax evasion, special variant of 

the offenses of forgery in deeds by 

private signature and use of forgery 

 

By Decision no. 21/2017 [4], the 

High Court of Cassation and Justice 

(RIL Panel of Judges) admitted the 

appeal in the interest of the law 

declared by the Prosecutor General of 

the Prosecutor's Office attached to the 

High Court of Cassation and Justice 

and, consequently, established that: in 

the unitary interpretation and 

application of the provisions aiming at 

the legal classification of the 

highlighting act, in the accounting 

documents or other legal documents, 

of the expenses that are not based on 

real operations or the highlighting of 

other fictitious operations, in case of 

recording tax invoices and payment 

receipts drawn up falsely on behalf of 

companies which do not recognize the 

transactions or who had during the 

operation period the fiscal behaviour 

similar to the “ghost” companies, in 

order to avoid the compliance of the 

fiscal obligations; the report between 

the tax evasion offense provided by 

art. 9 paragraph (1) of Law no. 

241/2005 and the offenses of forgery 

in deeds by private signature/use of 

forgery provided by art. 322 and art. 

323 of the Criminal Code, the fact of 

highlighting in the accounting 

documents or other legal documents 
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prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) din 

Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea 

și combaterea evaziunii fiscale. 

În considerentele acestei decizii, 

instanța supremă a început prin a 

realiza o delimitare între infracțiunile 

de evaziune fiscală, fals în înscrisuri 

sub semnătură privată, respectiv uz de 

fals, prin prisma elementului material 

al acestor infracțiuni. Astfel, s-a arătat 

că, în ceea ce privește infracțiunea de 

evaziune fiscală reglemetată de art. 9 

alin. (1) lit. c) din Legea nr. 241/2005, 

elementul material se poate realiza doar 

printr-o acțiune de evidențiere în actele 

contabile sau în alte documente legale, 

cu caracter de document justificativ, 

facturi și chitanțe, a unor cheltuieli care 

nu au avut o existență reală pentru că 

nu au fost determinate de operațiuni 

reale ori în evidențierea în actele 

contabile a unor operațiuni fictive. 

Referitor la infracțiunea de fals în 

înscrisuri sub semnătură privată, 

instanța supremă a arătat că elementul 

material al acestei infracțiuni este 

constituit fie din acțiunea făptuitorului 

de a falsifica un înscris sub semnătură 

privată prin vreuna din modalitățile 

prevăzute de art. 320 din Codul penal, 

respectiv prin contrafacerea scrierii ori 

a subscrierii sau prin alterarea lui în 

orice mod, fie din acțiunea autorului  

de a falsifica un înscris prin atestarea 

unor fapte sau împrejurări 

necorespunzătoare adevărului ori prin 

omisiunea cu știință de a insera unele 

date sau împrejurări, potrivit 

prevederilor art. 321 din Codul penal. 

Nu în ultimul rând, în cazul infracțiunii 

de uz de fals, elementul material al 

acestei infracțiuni este reprezentat de 

of the expenses that are not based on 

real operations or the highlighting of 

other fictitious operations, by using 

falsified fiscal invoices and receipts, 

in order to avoid the compliance of 

the fiscal obligations, constitutes the 

tax evasion offense provided by art. 9 

paragraph (1) letter c) of Law no. 

241/2005 for the prevention and 

combating of tax evasion. 

In the recitals of this decision, the 

supreme court began by making a 

delimitation between the offenses of 

tax evasion, forgery in deeds by 

private signature, respectively use of 

forgery, in the light of the material 

element of these offenses. Thus, it 

was shown that, regarding the tax 

evasion offense regulated by art. 9 

paragraph (1) letter c) of Law no. 

241/2005, the material element can be 

achieved only by an action of 

highlighting in the accounting 

documents or other legal documents, 

such as justifying documents, 

invoices and receipts, of expenses that 

did not have a real existence because 

they were not determined by real 

operations or in highlighting in the 

accounting documents of fictitious 

operations. Regarding the offense of 

forgery in deeds by private signature, 

the supreme court has shown that the 

material element of this offense is 

constituted either by the perpetrator's 

action to falsify a deed by private 

signature by any of the modalities 

provided by art. 320 of the Criminal 

Code, respectively by counterfeiting 

the writing or the subscription or by 

altering it in any way, either from the 

author's action to falsify a deed by 
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acțiunea de folosire a unui înscris 

oficial sau sub semnătură privată, fals, 

în condițiile în care făptuitorul cunoaște 

faptul că acesta este fals, în vederea 

producerii unei consecințe juridice. 

Comparând elementul material al 

infracțiunilor de fals în înscrisuri sub 

semnătură privată, respectiv uz de fals 

cu cel al infracțiunii de evaziune în 

forma prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. c) 

din Legea nr. 241/2005, Înalta Curte de 

Casație și Justiție a reținut că acestea 

sunt similare, în sensul că activitatea 

desfășurată de făptuitor vizează 

falsificarea conținutului unor înscrisuri 

sub semnătură privată prin atestarea 

unor fapte sau împrejurări 

necorespunzătoare adevărului, sau 

folosirea unor astfel de înscrisuri care 

au fost falsificate în prealabil de alte 

persoane, în timp ce în cazul 

infracțiunii prevăzute de legea specială, 

cerința esențială este ca înscrisurile 

asupra cărora se acționează să fie actele 

contabile sau alte documente legale, 

facturi ori chitanțe, toate aceste acțiuni 

urmărind scopul special prevăzut de 

norma de incriminare, respectiv 

sustragerea de la îndeplinirea 

obligațiilor fiscale prin reducerea bazei 

impozabile. Activitatea infracțională 

poate viza doar evidențele contabile, 

respectiv alte documente legale, care în 

condițiile în care stau la baza 

înregistrărilor în contabilitate 

dobândesc calitatea de document 

justificativ ori poate viza ambele 

categorii de înscrisuri. 

Instanța supremă a concluzionat 

arătând că aceeași acțiune a 

făptuitorului nu poate primi o încadrare 

juridică dublă, respectiv că nu se poate 

certifying facts or circumstances not 

appropriate to the truth or by the 

intentional omission to insert certain 

data or circumstances, according to 

the provisions of art. 321 of the 

Criminal Code. Last but not least, in 

the case of the use of forgery offense, 

the material element of this offense is 

represented by the action of using an 

official deed or by a private signature, 

false, provided that the perpetrator 

knows that it is false, in order to 

produce a legal consequence. 

By comparing the material element 

of the offenses of forgery in deeds by 

private signature, respectively use of 

the forgery with the one of the offense 

of evasion in the form provided by 

art. 9 paragraph (1) letter c) of Law 

no. 241/2005, the High Court of 

Cassation and Justice held that they 

are similar, in the sense that the 

activity carried out by the perpetrator 

aims to falsify the content of some 

deeds by private signature by 

certifying facts or circumstances 

inappropriate to the truth, or the use 

of such deeds that have been forged in 

advance by other persons, while in the 

case of the offense provided for in the 

special law, the essential requirement 

is that the deeds on which action is 

taken to be the accounting documents 

or other legal documents, invoices or 

receipts, all these actions having the 

special purpose provided by the norm 

of incrimination, respectively theft 

from complying with the fiscal 

obligations by reducing the taxable 

base. The criminal activity can only 

concern the accounting records, 

respectively other legal documents, 

http://juridica.ugb.ro/


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 8. Issue 2/2019 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Mihai GURAN 

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

480 

reține în sarcina acestuia comiterea atât 

a infracțiunii de evaziune fiscală, cât și 

a infracțiunii de fals în înscrisuri sub 

semnătură privată ori a infracțiunii de 

uz de fals, aflate în concurs ideal, 

acțiunea sa unică fiind cea specifică 

primei infracțiuni menționate, care are 

caracterul unei forme particulare de fals 

în înscrisuri sub semnătură privată ori 

uz de fals, fiind în prezența unei norme 

speciale care are prioritate de aplicare 

în raport cu norma generală. 

 

3. Evaziunea fiscală, infracțiune 

unică cu conținut alternativ? 

 

Prin Decizia Înaltei Curți de Casație 

și Justiție nr. 25/2017 din 03.10.2017 

pronunțată de Completul pentru 

dezlegarea unor chestiuni de drept în 

materie penală [5], s-a statuat că 

acţiunile şi inacţiunile enunţate în art. 9 

alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 

241/2005 pentru prevenirea şi 

combaterea evaziunii fiscale, care se 

referă la aceeaşi societate comercială, 

reprezintă variante alternative de 

săvârşire a faptei, constituind o 

infracţiune unică de evaziune fiscală 

prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) şi c) 

din Legea nr. 241/2005 pentru 

prevenirea şi combaterea evaziunii 

fiscale. 

Pentru pronunțarea acestei hotărâri, 

instanța supremă a delimitat, din punct 

de vedere teoretic infracţiunile cu 

conţinut unic, cele cu conţinut 

alternativ şi cele cu conţinuturi 

alternative. Astfel, s-a arătat că 

infracţiunile cu conţinut unic sunt acele 

infracţiuni ale căror elemente 

constitutive se înfăţişează sub o formă 

which, if are based on the accounting 

records, acquire the quality of a 

supporting document or can target 

both categories of documents. 

The supreme Court concluded by 

pointing out that the same action of 

the perpetrator cannot receive a 

double legal classification, 

respectively that it cannot be held in 

charge of committing both the offense 

of tax evasion and the offense of 

forgery in deeds by private signature 

or of the use of forgery offense, in 

ideal competition, its unique action 

being specific to the first mentioned 

offense, which has the character of a 

particular form of forgery in deeds by 

private signature or use of forgery, 

being in the presence of a special rule 

that has application priority in the 

report with the general rule. 

 

3. Tax evasion, unique offense 

with alternative content? 

 

By the Decision of the High Court 

of Cassation and Justice no. 25/2017 

of October 3rd 2017 pronounced by 

the Panel competent to solve law 

issue [5], it was stated that the actions 

and inactions set out in art. 9 

paragraph (1) letter b) and c) of Law 

no. 241/2005 for the prevention and 

combating of tax evasion, which 

refers to the same trading company, 

represent alternative variants of the 

commission of the offense, 

constituting a unique crime of tax 

evasion provided by art. 9 paragraph 

(1) letter b) and c) of Law no. 

241/2005 for the prevention and 

combating of tax evasion. 
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unică, exclusivă, nesusceptibilă de mai 

multe modalităţi (bigamia, omorul), în 

timp ce infracţiunile cu conţinut 

alternativ sunt acele infracţiuni pentru 

care legea prevede variante alternative 

ale elementului material al laturii 

obiective, variante echivalente sub 

aspectul semnificaţiei lor penale. Înalta 

Curte de Casație și Justiție a subliniat 

că, spre deosebire de infracţiunile cu 

conţinut alternativ care, în esenţă, 

presupun existenţa mai multor 

modalităţi de săvârşire a faptei, în cazul 

infracţiunilor cu conţinuturi alternative 

legiuitorul regrupează, sub aceeaşi 

denumire, două sau mai multe 

infracţiuni de sine stătătoare. 

Totodată, s-a arătat că această 

delimitare prezintă atât relevanță 

teoretică, cât și practică, sub aspectul 

efectelor diferite care apar în cazul 

realizării mai multor variante 

alternative de comitere. Astfel, în cazul 

infracţiunilor cu conţinut alternativ, 

modalităţile diferite, prevăzute în 

norma de incriminare, nu generează un 

concurs de infracţiuni, în timp ce în 

cazul infracţiunilor cu conţinuturi 

alternative, dacă se realizează mai 

multe dintre aceste conţinuturi, ne vom 

afla în prezenţa unui concurs de 

infracţiuni. 

Nu în ultimul rând, instanța supremă 

a arătat că modalitățile faptice de 

săvârșire a infracțiunii de evaziune 

fiscală au același scop, respectiv 

sustragerea de la îndeplinirea 

obligațiilor fiscale, acest aspect 

constituind un argument suplimentar în 

sprijinul tezei conform căreia ne aflăm 

în prezența unei infracțiuni unice, 

nefiind posibilă reținerea concursului 

For the ruling of this judgment, the 

supreme court has, from a theoretical 

point of view, delimited the offenses 

with unique content, those with 

alternative content and those with 

alternative contents. Thus, it has been 

shown that offenses with unique 

content are those offenses whose 

constituent elements appear in a 

unique, exclusive, non-susceptible 

form of several ways (bigamy, 

murder), while offenses with 

alternative content are those offenses 

for which the law provides alternative 

variants of the material element of the 

objective side, equivalent variants in 

terms of their criminal significance. 

The High Court of Cassation and 

Justice has pointed out that, unlike 

offenses with alternative content 

which, in essence, imply the existence 

of several ways of committing the 

offense, in the case of offenses with 

alternative contents the legislator 

regroups, under the same name, two 

or more stand-alone offenses. 

At the same time, it has been 

shown that this delimitation has both 

theoretical and practical relevance, in 

terms of the different effects that 

appear in the case of several 

commission alternative variants. 

Thus, in the case of offenses with 

alternative content, the different 

modalities, provided for in the rule of 

incrimination, do not generate a 

competition of offenses, whereas in 

the case of offenses with alternative 

contents, if more of these contents are 

realized, we shall be in the presence 

of an offense competition. 

Last but not least, the supreme 
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între modalitățile alternative 

reglementate de art. 9 alin. (1) din 

Legea nr. 241/2005. 

În lumina considerentelor de ordin 

teoretic prezentate anterior, Înalta Curte 

de Casație și Justiție a statuat că 

infracțiunea de evaziune fiscală este 

una cu conţinut alternativ, variantele 

alternative de săvârşire a faptei fiind 

echivalente sub aspectul semnificaţiei 

lor penale. 

Apreciem că raționamentul expus de 

instanța supremă este pe deplin 

jusitificat și perfect fundamentat pe 

argumentele teoretice prezentate 

anterior. Mai mult decât atât, opinăm 

că, pentru identitate de rațiune, s-ar 

impune reținerea unei infracțiuni de 

evaziune fiscală și în ipoteza în care 

inculpatul este trimis în judecată sub 

aspectul săvârșirii mai multor acțiuni 

sau inacțiuni care se circumscriu 

elementului material al acestei 

infracțiuni, indiferent dacă acestea sunt 

încadrate din punct de vedere juridic în 

art. 9 alin. (1) lit. a), b), c), d), e), f) sau 

g) din Legea nr. 241/2005.  

Un argument suplimentar în 

sprijinul acestei teze este și concluzia la 

care a ajuns instanța supremă în 

cuprinsul Decizie anterior menționate, 

în sensul că din interpretarea literală a 

textului, rezultă, în mod neechivoc, 

intenţia legiuitorului de a stabili mai 

multe modalităţi alternative ale 

elementului material al infracţiunii 

unice de evaziune fiscală, şi nu 

infracţiuni distincte de evaziune fiscală.  

Așadar, chiar dacă sesizarea Înaltei 

Curți de Casație și Justiție în vederea 

pronunțării unei hotărâri prealabile 

pentru dezlegarea unor chestiuni de 

court has shown that the factual ways 

of committing the tax evasion offense 

have the same purpose, namely the 

avoidance of complying with the 

fiscal obligations, this aspect 

constituting an additional argument in 

support of the thesis according to 

which we are in the presence of a 

single offense, not being possible to 

retain the competition between the 

alternative modalities regulated by art. 

9 paragraph (1) of Law no. 241/2005. 

In the light of the theoretical 

recitals presented above, the High 

Court of Cassation and Justice has 

ruled that the tax evasion offense is an 

alternative content one, the alternative 

variants for committing the offense 

being equivalent in terms of their 

criminal significance. 

We consider that the reasoning 

presented by the supreme court is 

fully justified and perfectly based on 

the theoretical arguments presented 

above. Moreover, we believe that, for 

the identity of reason, it would be 

necessary to retain an offense of tax 

evasion and in the event that the 

defendant is sent to court under the 

aspect of committing several actions 

or inactions that are confined to the 

material element of this offense, 

whether they are legally classified in 

art. 9 paragraph (1) letter a), b), c), d), 

e), f) or g) of Law no. 241/2005.  

A further argument in support of 

this thesis is also the conclusion 

reached by the supreme court in the 

aforementioned Decision, in the sense 

that from the literal interpretation of 

the text, it results, unequivocally, the 

legislator's intention to establish 
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drept viza exclusiv ipoteza acțiunilor și 

inacțiunilor enunțate în art. 9 alin. (1) 

lit. b) şi c) din Legea nr. 241/2005, 

apreciez că argumentele expuse de 

instanța supremă vizează toate 

modalitățile alternative reglementate de 

art. 9 alin. (1) din Legea nr. 241/2005. 

De altfel, acest punct de vedere a 

fost îmbrățișat și în jurisprudență [6] în 

condițiile în care Tribunalul București a 

dispus schimbarea încadrării juridice 

data faptelor prin actul de sesizare a 

instanței din două infracțiuni de 

evaziune fiscal prevăzute de art. 9 alin. 

(1) lit. f) și alin. (2) din Legea nr. 

241/2005, cu aplicarea art. 37 alin. (1) 

lit. a) C. pen. (1969), art. 41 alin. (2) 

C.Pen. (1969) și art. 5 C.Pen, respectiv 

de art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (2) din 

Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 37 

alin. (1) lit. a) C. pen. (1969), art. 41 

alin. (2) C.Pen. (1969) și art. 5 C.Pen, 

în infracțiunea de evaziune fiscală 

prevăzută de art. 9 alin. (1) lit. b) și f) și 

alin. (2) din Legea nr. 241/2005, cu 

aplicarea art. 37 alin. (1) lit. a) C. pen. 

(1969), art. 41 alin. (2) C.Pen. (1969) și 

art. 5 C. Pen. Pentru a dispune astfel, 

instanța de judecată a avut în vedere 

Decizia nr. 25/2017 pronunțată de 

Înalta Curte de Casație și Justiție, 

prezentată anterior, reținând că, deși 

decizia menționată se referă la literele 

b) și c) ale art. 9 din Legea nr. 

241/2005, o singură normă legală nu 

poate primi interpretări trunchiate și 

distincte.  

Astfel, Tribunalul București a 

apreciat că atâta vreme cât în 

considerentele Decizie nr. 25/2017 se 

reține că evaziunea fiscală este o 

infracțiune unică, existând mai multe 

several alternative modalities of the 

material element of the single offense 

of tax evasion, and not distinct tax 

evasion offenses.  

Therefore, even though the referral 

of the High Court of Cassation and 

Justice in order to issue a preliminary 

ruling for the solution of some law 

matters exclusively concerns the 

hypothesis of the actions and 

inactions set out in art. 9 paragraph 

(1) letter b) and c) of Law no. 

241/2005, I appreciate that the 

arguments presented by the supreme 

court concern all the alternative 

modalities regulated by art. 9 

paragraph (1) of Law no. 241/2005. 

Moreover, this point of view was 

also embraced in the case law [6], in 

the conditions in which the Bucharest 

Court ordered the change of the legal 

classification given to the offenses by 

the referral notice of the court from 

two tax evasion offenses provided by 

art. 9 paragraph (1) letter f) and 

paragraph (2) of Law no. 241/2005, 

with the implementation of art. 37 

paragraph (1) letter a) Criminal Code 

(1969), art. 41 paragraph (2) Criminal 

Code (1969) and art. 5 Criminal 

Code, respectively by art. 9 paragraph 

(1) letter b) and paragraph (2) of Law 

no. 241/2005, with the 

implementation of art. 37 paragraph 

(1) letter a) Criminal Code (1969), art. 

41 paragraph (2) Criminal Code 

(1969) and art. 5 Criminal Code, in 

the tax evasion offense provided by 

art. 9 paragraph (1) letter b) and f) and 

paragraph (2) of Law no. 241/2005, 

with the implementation of art. 37 

paragraph (1) letter a) Criminal Code 
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modalități alternative ale elementului 

material al acestei infracțiuni, cele 

dezlegate de instanța supremă cu 

privire la lit. b) și c) sunt pe deplin 

aplicabile și în privința celorlalte litere 

ale art. 9 din Legea nr. 241/2005. 

Cu toate acestea, în practica 

judiciară au existat și puncte de vedere 

contrare [7] Tribunalul Mehedinți 

respingând cererea de schimbare a 

încadrării juridice formulată de 

procuror, întrucât s-a apreciat că 

aceasta este neîntemeiată, deoarece art. 

9 alin. (1) lit. b) și, respectiv art. 9 alin. 

(1) lit. e) din Legea nr. 241/2005 

incriminează situații de fapt distincte, 

schimbarea încadrării juridice putând fi 

făcută doar dacă conținutul faptei 

imputate se schimbă. 

 

4. Jurisprudența relevantă a 

Curții de Justiție a Uniunii Europene 

în materia fraudei fiscale și 

aplicabilitatea acesteia în cauzele 

penale având ca obiect infracțiuni de 

evaziune fiscală.  

 

Curtea de Justiție a Uniunii 

Europene a dezvoltat, în cei peste 65 de 

ani de existență, o vastă jurisprudență 

în materia fraudelor fiscale, obligatorie 

pentru toate statele membre.  

Deși cauzele care au fost analizate 

de către instanța de la Luxemburg 

vizau în principal raporturi de drept 

administrativ, fiscal, apreciem că 

principiile creionate de Curte sunt pe 

deplin aplicabile și la fel de obligatorii 

în cauzele penale având ca obiect 

infracțiunea de evaziune fiscală, în 

condițiile în care inclusiv legislația 

internă, respective art. 11 alin. (11) din 

(1969), art. 41 paragraph (2) Criminal 

Code (1969) and art. 5 Criminal 

Code. In order to rule so, the court 

considered the Decision no. 25/2017 

given by the High Court of Cassation 

and Justice, presented previously, 

noting that, although the 

aforementioned decision refers to 

letters b) and c) of art. 9 of Law no. 

241/2005, a single legal norm cannot 

receive truncated and distinct 

interpretations.  

Therefore, the Bucharest Court 

appreciated that as long as in the 

recitals of the Decision no. 25/2017 it 

is noted that tax evasion is a single 

offense, there are several alternative 

modalities of the material element of 

this offense, those solved by the 

supreme court regarding letter b) and 

c) are fully applicable also with 

regard to the other letters of art. 9 of 

Law no. 241/2005. 

However, in the judicial practice 

there were contrary views [7] the 

Mehedinți Court rejecting the request 

to change the legal classification 

made by the prosecutor, as it was 

considered that it is unfounded, 

because art. 9 paragraph (1) letter b) 

and respectively art. 9 paragraph (1) 

letter e) of Law no. 241/2005 

incriminates different factual 

situations, the change of the legal 

classification can be made only if the 

content of the imputed offense 

changes. 

 

4. The relevant case law of the 

Court of Justice of the European 

Union in the field of tax fraud and 

its applicability in criminal cases 
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Codul fiscal stipulează că art. „în 

domeniul taxei pe valoarea adăugată și 

al accizelor, autoritățile fiscale și alte 

autorități naționale trebuie să țină cont 

de jurisprudența Curții de Justiție a 

Uniunii Europene”. 

În cele ce urmează, vom prezenta 

succint cele mai relevante hotărâri 

pronunțate de Curtea de Justiție a 

Uniunii Europe în materia fraudelor 

fiscală, întrucât apreciem că o mai bună 

cunoaștere a jurisprudenței europene se 

poate dovedi a fi extrem de utilă pentru 

practicienii interesați în rezolvarea 

acestor tip de cauze. 

Una dintre cele mai importante 

hotărâri pronunțate recent de Curtea de 

la Luxemburg a fost cea din cauza 

Gábor Tóth împotriva Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal Észak-magyarországi 

Regionális Adó Főigazgatósága [8]. În 

considerentele acestei hotărâri, instanța 

de la Luxemburg a arătat că dreptul de 

deducere a TVA nu poate fi refuzat pe 

motiv că beneficiarul unor servicii nu a 

dispus verificări cu privire la 

raporturile contractuale existente între 

furnizorul său și personalul angajat pe 

care acesta pretinde că îl are disponibil, 

în contextul în care în evidența 

autorităților naționale acesta nu 

figurează ca având vreun angajat.  

În acest sens, instanța europeană a 

arătat că nu contribuabul nu are nici 

dreptul, nici obligația, de a efectua 

verificări cu privire la situația 

angajaților subcontractantului său. 

Totodată, Curtea a subliniat că 

împrejurarea că anumite facturi fiscale 

au fost achitate în numerar sau că 

acestea au fost emise la o data 

anterioară achiziționării de către 

having as object tax evasion 

offenses.  

 

In the over 65 years of existence, 

the Court of Justice of the European 

Union has developed extensive case 

law on tax fraud, which is mandatory 

for all Member States.  

Although the cases that were 

analysed by the Luxembourg Court 

were mainly related to administrative, 

fiscal law, we consider that the 

principles set out by the Court are 

fully applicable and equally binding 

in criminal cases dealing with tax 

evasion offense, including domestic 

law, respectively art. 11 paragraph 

(11) of the Fiscal Code stipulates in 

the art. that “in the field of value 

added tax and excise duty, tax 

authorities and other national 

authorities must take into account the 

case law of the Court of Justice of the 

European Union”. 

In the following lines, we shall 

briefly present the most relevant 

judgments of the Court of Justice of 

the European Union in the field of tax 

fraud, as we consider that a better 

knowledge of European case law can 

prove to be extremely useful for the 

practitioners interested in solving 

these types of causes. 

One of the most important 

decisions recently given by the 

Luxembourg Court was the one in the 

case of Gábor Tóth against Nemzeti 

Adó- és Vámhivatal Észak-

magyarországi Regionális Adó 

Főigazgatósága [8]. In the recitals of 

this decision, the Luxembourg Court 

stated that the right to deduct VAT 
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emitent a unui facturier nu reprezintă 

indicii suficiente pentru a concluziona 

că beneficiarul serviciilor a participat la 

o fraudă fiscală. 

În același sens Maks Pen EOOD 

împotriva Direktor na Direktsia 

„Obzhalvane i danachno‑osiguritelna 

praktika” Sofia [9], în care instanța 

europeană a arătat că împrejurarea că 

serviciul prestat beneficiarului nu ar fi 

fost prestat în mod efectiv de către 

societatea furnizoare, care figura pe 

facturi, sau de un subcontractant al 

acesteia, în condițiile în care aceste din 

urmă societăți nu ar fi dispus de 

personalul sau mijloacele fixe necesare 

în acest sens, nu este suficientă, prin ea 

însăși, să conducă la concluzia că 

beneficiarul a luat parte la o fraudă 

fiscală.  

Această concluzie la care a ajuns 

instanța europeană prezintă o deosebită 

importanță, având în vedere practica 

unor organe de urmărire penală de a 

aprecia că în ipoteza în care o anumită 

societate comercială nu a avut niciun 

angajat care să fie declarant și înscris în 

evidențele organelor evidente, în mod 

automat serviciul facturat de această 

societate a avut un caracter fictiv, 

nefiind prestat în realitate. 

Același principiu a fost relevat de 

Curtea de la Luxemburg și în cauzele 

conexate Mahagében Kft împotriva 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-

dunántúli Regionális Adó 

Főigazgatósága și Péter Dávid 

împotriva Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Észak-alföldi Regionális Adó 

Főigazgatósága [10], în care s-a 

subliniat faptul că dreptul de deducere 

a taxei pe valoarea adăugată nu poate fi 

cannot be denied on the grounds that 

the beneficiary of some services did 

not have any checks on the 

contractual relations existing between 

his supplier and the employed 

personnel he claims to have available, 

in the context where it does not 

appear as having an employee in the 

records of the national authorities.  

In this regard, the European court 

has shown that the taxpayer has 

neither the right nor the obligation to 

carry out checks on the status of his 

subcontractor's employees. At the 

same time, the Court emphasized that 

the fact that certain tax invoices were 

paid in cash or that they were issued 

at a date prior to the acquisition of an 

invoice book by the issuer is not 

sufficient evidence to conclude that 

the beneficiary of the services 

participated in a tax fraud. 

In the same context Maks Pen 

EOOD against Direktor na Direktsia 

„Obzhalvane i danachno‑osiguritelna 

praktika” Sofia [9], in which the 

European court showed that the 

circumstance that the service provided 

to the beneficiary was not effectively 

provided by the supplying company, 

which was on the invoices, or by a 

subcontractor thereof, provided that 

the latter companies would not have 

the personnel or the fixed means 

necessary in this regard, is not 

sufficient, by itself, to lead to the 

conclusion that the beneficiary took 

part in a tax fraud.  

This conclusion reached by the 

European court is of particular 

importance, given the practice of 

some criminal prosecution authorities 
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refuzat pentru motivul că persoana 

impozabilă nu s-a asigurat că furnizorul 

său dispunea de bunurile ce au fost 

livrate sau de mijloacele logistice 

pentru a efectua transportul acestora. 

De asemenea, instanța europeană a 

arătat că, pentru a beneficia de 

deducere, persoana impozabilă nu este 

obligată să prezinte alte documente 

justificative (avize de însoțire a mărfii 

etc.), în afara unei facturi fiscale. 

Apreciem că soluțiile menționate 

anterior sunt corecte, având în vedere 

împrejurarea că un contribuabil are 

posibilități limitate de a verifica situația 

fiscală sau logistică a unui partener 

comercial, și mai mult decât atât, 

întreprinderea unui astfel de demers ar 

genera anumite costuri, inclusiv de 

timp, pe care acesta nu poate fi obligat 

să le suporte. Totodată, existența unor 

eventuale nereguli sau deficiențe 

identificate de organele fiscale sau de 

urmărire penală în activitatea 

partenerului comercial al persoanei în 

cauză nu probează, în mod automat, 

faptul că aceasta din urmă cunoștea că 

participă la o fraudă fiscală. 

Deosebit de relevante sunt și cele 

statuate de Curtea de Justiție a Uniunii 

Europene în cauza Bonik EOOD 

împotriva Direktor na Direktsia 

„Obzhalvane i upravlenie na 

izpalnenieto” [11], unde s-a arătat că 

dreptul de a deduce taxa pe valoarea 

adăugată aferentă unei livrări de bunuri 

nu poate fi refuzat pentru simplul motiv 

că autoritățile naționale au în vedere 

fraude sau nereguli săvârșite anterior 

sau ulterior acestei livrări, motiv pentru 

care se consideră că livrarea ulterioară 

nu a fost realizată în mod efectiv. 

to assess that if a certain trading 

company did not have any employee 

to be a declarant and included in the 

records of the obvious authorities, 

automatically the service invoiced by 

this company was fictitious, not being 

rendered in reality. 

The same principle has been 

pointed out by the Luxembourg Court 

also in the cases related to Mahagében 

Kft against Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális 

Adó Főigazgatósága and Péter Dávid 

against Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Észak-alföldi Regionális Adó 

Főigazgatósága [10], in which it was 

emphasized that the right to deduct 

the value added tax cannot be denied 

for the reason that the taxable person 

did not ensure that its supplier had the 

goods that were delivered or the 

logistical means to transport them. 

Also, the European court has shown 

that, in order to benefit from the 

deduction, the taxable person is not 

obliged to present other supporting 

documents (waybills, etc.), apart from 

a tax invoice. 

We consider that the solutions 

mentioned above are correct, given 

the fact that a taxpayer has limited 

possibilities to check the fiscal or 

logistical situation of a business 

partner, and moreover, undertaking 

such an approach would incur certain 

costs, including time, which he cannot 

be forced to bear. At the same time, 

the existence of any irregularities or 

deficiencies identified by the tax 

authorities or criminal prosecution 

authorities in the activity of the 

commercial partner of the person 
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Curtea de la Luxemburg a avut în 

vedere faptul că în această cauză, 

autoritățile naționale bulgare nu au 

stabilit, în baza unor elemente 

obiective, că persoana impozabilă în 

cauză cunoștea sau ar fi trebuit să 

cunoască faptul că operațiunea invocată 

pentru a beneficia de dreptul de 

deducere era implicată într-o fraudă 

privind taxa pe valoarea adăugată care 

a intervenit în amonte sau în aval în 

lanțul de livrări.   

În cauza PPUH Stehcemp sp. j. 

Florian Stefanek, Janina Stefanek, 

Jarosław Stefanek. împotriva. Dyrektor 

Izby Skarbowej w Łodzi [12] – pentru 

motivul că facturile fiscale în baza 

cărora s-a exercitat dreptul de deducere 

a TVA au fost emise de un operator 

care a fost apreciat de către autoritățile 

naționale ca fiind inexistent în 

condițiile în care nu avea un cod TVA, 

nu depusese declarațiile fiscale 

prevăzute de lege, nu își achitase 

obligațiile fiscale, nu depusese niciun 

document contabil, nu deținea 

autorizațiile necesare pentru a-și putea 

desfășura activitatea, imobilul în care 

era declarat sediu social era într-o stare 

precară și niciun reprezentant legal al 

acestei societăți nu a putut fi contactat. 

Totodată, apreciem ca fiind extrem 

de relevantă concluzia la care a ajuns 

Curtea de la Luxemburg în cauza Paper 

Consult SRL împotriva Direcției 

Regionale a Finanțelor Publice Cluj-

Napoca, Administrației Județene a 

Finanțelor Publice Bistrița Năsăud [13], 

unde a arătat că dreptul european se 

opune refuzului unei autorități fiscal 

naționale de a recunoaște dreptul de 

deducere a TVA unui contribuabil 

concerned does not automatically 

prove that the latter knew that he was 

participating in a tax fraud. 

The judgments of the Court of 

Justice of the European Union are 

particularly relevant in the case of 

Bonik EOOD against Direktor na 

Direktsia „Obzhalvane i upravlenie na 

izpalnenieto” [11], where it has been 

shown that the right to deduct value 

added tax related to a supply of goods 

cannot be denied for the simple 

reason that the national authorities are 

considering frauds or irregularities 

committed before or after that 

delivery, which is why it is considered 

that the subsequent delivery it was not 

effectively achieved. The 

Luxembourg Court considered that in 

this case, the Bulgarian national 

authorities did not establish, based on 

objective elements, that the taxable 

person in question knew or should 

have known that the operation relied 

on to benefit from the right of 

deduction was involved in a fraud on 

value added tax that intervened 

upstream or downstream in the supply 

chain.   

In the case of PPUH Stehcemp sp. 

j. Florian Stefanek, Janina Stefanek, 

Jarosław Stefanek. against. Dyrektor 

Izby Skarbowej w Łodzi [12] – for the 

reason that the tax invoices under 

which the VAT deduction right was 

exercised were issued by an operator 

who was considered by the national 

authorities to be non-existent under 

the conditions in which he did not 

have a VAT code, he had not filed the 

tax statements provided by law, he 

had not complied with his fiscal 
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pentru motivul că unul dintre partenerii 

săi comerciali a fost declarat inactiv 

fiscal, chiar dacă informația cu privire 

la situația fiscală a acestuia era 

disponibilă prin accesarea paginii de 

internet a autorității fiscal naționale.  

Tot în acest context, în doctrină s-a 

arătat că lipsa depunerii unor declarații 

fiscale de către un partener comercial 

nu este, în viziunea instanței europene, 

un element care să demonstreze 

existența unei fraude fiscale sau 

participarea la un astfel de mecanism. 

[14]  

Apreciem că jurisprudența la care 

am făcut referire anterior ar trebui să 

atragă atenția organelor de urmărire 

penală în sensul că acuzațiile de 

evaziune fiscală care se sprijină pe 

elemente de fapt precum cele 

prezentate anterior reprezintă o 

încălcare flagrantă a dreptului 

european.  

 

Concluzii 

 

Având în vedere multitudinea de 

cauze penale ce au ca obiect infracțiuni 

de evaziune fiscală care se află în 

prezent pe rolul organelor judiciare, 

apreciez că este necesară o cunoaștere 

aprofundată a jurisprudenței Înaltei 

Curți de Casație și Justiție, precum și a 

Curții de Justiție a Uniunii Europene, 

cu atât mai mult cu cât acestea sunt 

obligatorii pentru organele judiciare din 

România, întrucât acest aspect poate 

constitui un ajutor prețios pentru toți 

practicienii dreptului, interesați de 

soluționarea cu profesionalism a 

acestui tip de cauze.  

 

obligations, he had not filed any 

accounting document, he did not have 

the necessary authorizations to carry 

out his activity, the building in which 

the registered office was declared was 

in a precarious state and no legal 

representative of this company could 

be contacted. 

At the same time, we consider 

extremely relevant the conclusion of 

the Luxembourg Court in the case of 

Paper Consult SRL against the 

Regional Directorate of Public 

Finance of Cluj-Napoca, the County 

Public Finance Administration of 

Bistrița Năsăud [13], where it pointed 

out that European law opposes the 

refusal of a national tax authority to 

recognize the right to deduct VAT 

from a taxpayer on the grounds that 

one of its trading partners has been 

declared tax inactive, even though the 

information on its tax status was 

available by accessing the website 

page of the national tax authority.  

Also in this context, the doctrine 

has shown that the failure to submit 

tax statements by a trading partner is 

not, in the European court's view, an 

element that proves the existence of a 

tax fraud or the participation in such a 

mechanism. [14]  

We consider that the case law 

referred to above should draw the 

attention of the criminal prosecution 

authorities in the sense that the 

accusations of tax evasion which are 

based on factual elements such as 

those presented above are a flagrant 

violation of the European law.  
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Conclusions 

 

Taking into consideration the 

multitude of criminal cases that have 

the object of tax evasion offenses that 

are currently pending before the 

judicial authorities, I consider that a 

thorough knowledge of the case law 

of the High Court of Cassation and 

Justice as well as of the Court of 

Justice of the European Union is 

necessary, all the more as they are 

mandatory for the judicial authorities 

in Romania, as this aspect can be a 

valuable aid for all the practitioners of 

law, interested in solving with 

professionalism this type of cases.  
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Rezumat: Respectarea drepturilor 

omului în penitenciarele din România este 

un domeniu care a fost analizat din 

perspectivă multidisciplinară de 

cercetătorii din domeniile științelor 

juridice și sociale. O serie de probleme 

evidențiate în aceste studii, îndeosebi 

dinamica recidivei și influența mediului 

penitenciar asupra comportamentului 

personalului și deținuților, sunt elemente 

esențiale în cadrul de analiză privind 

implementarea standardelor de protecție a 

drepturilor omului în penitenciare. O 

abordare mai puțin utilizată în România 

pentru studiul reintegrării sociale și 

riscului de recidivă este cadrul teoretic al 

justiției procedurale, prin care se 

argumentează că atunci când indivizii 

consideră că o măsură este justă și corect 

aplicată, acceptă legitimitatea și 

autoritatea instituțională cu mai multă 

ușurință. Prezentul articol își propune să 

evidențieze efectele pozitive ale 

implementării justiției procedurale în 

mediul penitenciar, atât în ceea ce privește 

reducerea riscului de recidivă, cât și în 

ceea ce privește creșterea siguranței pe 

durata executării pedepsei privative de 

libertate, respectiv scăderea incidentelor 

violente între deținuți sau între deținuți și 

 

Procedural justice in prison 

environment and 

decreasing the risk of 

reoffending 

 

 

Alexandru PETRE, PhD in 

progress 

West University of Timişoara, 

Romania 
petre.n.alexandru@gmail.com 

 

 

Abstract: Compliance with the human 

rights standards in Romania’s 

penitentiaries has been interdisciplinary 

analyzed by social and legal researchers. 

Several issues underlined by such studies, 

mainly the dynamics of recidivism and the 

influence of the penitentiary environment 

on the behavior of the inmates and prison 

staff, are essential elements for the 

framework analysis of the standards for 

human rights protection in penitentiaries. 

A perspective which has not been used 

frequently in Romania for the study of the 

social reintegration and risk of 

reoffending is the theoretical framework 

of procedural justice, which argues that 

when the individuals consider that a 

measure is just and applied in a fair 

manner, they more easily accept its 

legitimacy and the institutional authority. 

The present article’s objective is to 

underline the positive effects of 

implementing a procedural justice 

approach in penitentiaries, coherent with 

the standards for protection of human 

rights, which positively impacts on the 

risk of reoffending and with on safety 

during detention, respectively decreasing 

the violent incidents between inmates or 

between inmates and prison staff. 
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personalul din penitenciar. 
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Introducere 

 

Respectarea drepturilor omului în 

penitenciarele din România este un 

domeniu tratat cu deosebit interes de 

cercetătorii din domeniul științelor 

juridice și sociale. Dreptul execuțional 

penal și mecanismele de protejare a 

drepturilor fundamentale ale 

persoanelor private de libertate au făcut 

obiectul unor lucrări de specialitate 

care s-au axat în principal pe analiza 

cadrului juridic și, în unele cazuri, au 

facilitat îmbunătățirea procedurilor 

aplicabile activității din penitenciare 

(Băla, 2011; Bălan et al., 2003; Chiş, 

2007; Rusu, 2015). 

O parte dintre studiile dedicate 

domeniului au vizat problematica 

drepturilor omului în sistemul 

penitenciar din perspectiva dreptului 

european sau a instrumentelor 

internaționale de drept execuțional 

penal. Unele decizii ale Curții 

Europene a Drepturilor Omului 

(CEDO) au sancționat condițiile de 

detenție, urgentând o serie de măsuri 

pentru îmbunătățirea acestora (Popescu 

et. al., 2013). Deși sistemul european 

de protecție a drepturilor omului 

reprezintă cel mai avansat și eficient 

sistem internațional de promovare, 

protejare și implementare a drepturilor 
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Introduction 

 

Compliance with human rights 

protection standards in Romanian 

penitentiaries is an area of particular 

interest for researchers in the field of 

legal and social sciences. Criminal 

justice administration and 

mechanisms for the protection of the 

fundamental rights of persons 

deprived of liberty have been the 

subject of specialized studies that 

have focused mainly on the analysis 

of the legal framework and, in some 

cases, they facilitated the 

improvement of the procedures for 

penitentiary administration (Băla, 

2011; Bălan et al., 2003; Chiş, 2007; 

Rusu, 2015). 

Some of the studies dedicated to 

this field have focused on human 

rights issues in the penitentiary 

system from the perspective of 

European law or international law 

regarding detainees’ rights. Some 

decisions of the European Court of 

Human Rights (ECHR) have 

sanctioned the conditions of 

detention, speeding up a series of 

measures to improve them (Popescu 

et. al., 2013). Although the European 

system of human rights protection is 

the most advanced and effective 
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individului, este important ca impactul 

deciziilor CEDO să fie analizat nu doar 

sub aspectul măsurilor dispuse pentru 

cazurile individuale, ci și ca efect 

asupra cadrului legal, presiunea 

exercitată prin condamnarea statului 

român în cazuri similare (condițiile de 

cazare din penitenciare) generând o 

serie de modificări legislative. 

 

1. Considerații teoretice privind 

justiția procedurală 

 

Sistemul european de protecție a 

drepturilor omului este coerent cu 

principiile justiției procedurale, cu 

precădere în ceea ce privește asigurarea 

garanțiilor cu privire la justețe și 

corectitudine, dar și în ceea ce privește 

transparența și legitimitatea 

instituțională. Teoria justiției 

procedurale argumentează că atunci 

când indivizii consideră că o măsură 

este justă și corect aplicată, acceptă 

legitimitatea și autoritatea instituțională 

cu mai multă ușurință (Lind și Tyler, 

1998). Sintetizând cadrul teoretic la 

care profesorul Tom R. Tyler a avut o 

contribuție deosebită (Tyler 2003, 

2010), se poate afirma că principalul 

obiectiv al justiției procedurale, 

raportat la mediul penitenciar, este 

acceptarea de către deținuți a 

importanței procesului decizional și 

evaluarea acestuia ca fiind corect, 

aspect care este separat de așteptările 

referitoare la rezultatul deciziei. Justiția 

procedurală are patru principii de 

funcționare: incluziunea, accentul fiind 

pus pe luarea în considerare a opiniilor 

celor vizați de efectele deciziilor 

adoptate, neutralitatea, încrederea și 

international system for the 

promotion, protection and 

implementation of individual rights, it 

is important that the impact of ECHR 

decisions should be analyzed not only 

in terms of the measures taken for 

individual cases, but also with regard 

to their effect on the legal framework, 

given the fact that the pressure 

exerted by condemning the Romanian 

state in similar cases (the conditions 

of accommodation in penitentiaries) 

have generated a series of legislative 

changes. 

 

1. Theoretical considerations 

regarding procedural justice 

 

The European system for the 

protection of human rights is 

consistent with the principles of 

procedural justice, specifically with 

regard to ensuring the guarantees of 

justice and fairness, but also with 

regard to institutional transparency 

and legitimacy. Procedural justice 

theory argues that when individuals 

consider a measure to be fair and 

properly applied, they more readily 

accept institutional legitimacy and 

authority (Lind and Tyler, 1998). 

Summarizing the theoretical 

framework to which Professor Tom 

R. Tyler has made a special 

contribution (Tyler 2003, 2010), it can 

be stated that the main objective of 

procedural justice, related to the 

penitentiary environment, is the 

acceptance by the detained persons of 

the importance of the decision-

making process and its evaluation as 

being fair, an aspect that is separated 
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respectul. Persoanele vizate trebuie să 

aibă oportunitatea de a-și exprima 

opinia cu privire la aplicarea unei 

decizii și să perceapă că autoritățile vor 

ține cont de poziția exprimată. Deținuții 

ar trebui să vadă reprezentanții 

autorității ca persoane neutre, care 

aplică regulile în mod transparent, 

constant și obiectiv. Este necesar ca 

orice deținut să se simtă respectat și să 

aibă încredere că beneficiază de 

aceleași drepturi ca și ceilalți deținuți, 

iar problemele cu care se confruntă 

sunt luate în considerare. De asemenea, 

trebuie să vadă în reprezentanții 

autorității persoane de încredere, care 

sunt sincere și oneste, care ascultă și 

care încearcă să facă ceea ce este 

corect. 

Studiile efectuate pentru 

identificarea celor mai bune metode de 

gestionare a populației penitenciare 

sunt axate, în general, pe strategii care 

folosesc un sistem de recompense și 

sancțiuni, în timp ce impactul justiției 

procedurale nu este analizat în detaliu, 

atât în ceea ce privește efectele pe 

durata detenției, dar și după eliberare. 

Penitenciarele reprezintă un mediu 

adecvat pentru evaluarea efectelor 

justiției procedurale, deoarece 

interacțiunile dintre personal și deținuți 

sunt frecvente și prelungite, există o 

multitudine de solicitări ale deținuților 

și proceduri pentru managementul 

acestora, iar comportamentul 

deținuților este atent documentat. 

Justiția procedurală reprezintă o 

strategie alternativă pentru a menține o 

atmosferă de ordine și siguranță în 

penitenciare, îmbunătățirea calității 

vieții pe durata detenției, precum și 

from expectations regarding the 

outcome of the decision. Procedural 

justice has four operating principles: 

inclusion, the emphasis being on 

taking into account the opinions of 

those affected by the effects of the 

decisions taken, neutrality, trust and 

respect. The subjects should have the 

opportunity to express their opinion 

on the application of a decision and to 

perceive that the authorities will take 

into account the position expressed. 

Detainees should see the authority's 

representatives as neutral persons, 

who apply the rules in a transparent, 

consistent and objective manner. It is 

necessary for any person deprived of 

liberty to feel respected and to trust 

that they enjoy the same rights as their 

peers, and the issues they are facing 

are taken into consideration. They 

must also see in the representatives of 

the authority reliable persons, who are 

sincere and honest, who listen and 

who try to implement fair measures. 

Studies conducted to identify the 

best methods of managing the prison 

population are generally focused on 

strategies that use a system of rewards 

and sanctions, while the impact of 

procedural justice is not analyzed in 

detail, in terms of long-term effects 

caused both by detention and  also 

after release. Penitentiaries are an 

appropriate environment for assessing 

the effects of procedural justice, 

because interactions between staff and 

detainees are frequent and prolonged, 

there are a multitude of requests from 

inmates and procedures for their 

management, and the detainees' 

behavior is carefully documented. 
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pentru facilitarea reintegrării sociale a 

deținuților, după eliberare.  

În cadrul dezbaterilor privind 

politicile penale din SUA și având în 

vedere numărul foarte mare de 

persoane private de libertate, peste 2.3 

milioane, Tyler (2010) a subliniat 

necesitatea de a avea politici care 

permit deținuților să reintre în 

comunitate cu un risc cât mai mic de 

recidivă, iar justiția procedurală poate 

juca un rol cheie prin dezvoltarea și 

implementarea proceduri clare de 

management al persoanelor încarcerate, 

precum și prin promovarea unui model 

decizional corect și un tratament demn 

în ceea ce privește deținuții. Orice 

contact pe care persoanele îl au cu 

instituțiile de aplicare a legii are un 

impact în ceea ce privește percepția 

legitimității instituțiilor judiciare atât 

asupra persoanelor direct implicate, cât 

și a familiilor acestora sau altor 

participanți indirecți. Se confirmă că 

tratamentul corect al deținuților în 

penitenciare este asociat cu un grad 

crescut de satisfacție, acceptare a 

deciziilor, un nivel crescut de 

cooperare și încredere în autoritatea 

instituției, precum și atitudini 

preponderent de conformare în fața 

legii (Tyler et al., 2007). Autoritățile 

trebuie să fie mai interesate și să pună 

accentul pe politici care promovează 

corectitudinea procedurală foarte 

probabil va maximiza legitimitatea și 

va minimiza atât violența și indisciplina 

deținuților, precum și recidiva 

ulterioară (Tyler, 2010).  

În Olanda, un studiu efectuat pe un 

grup de 1,241 deținuți a examinat dacă 

percepțiile deținuților asupra justiției 

Procedural justice represents an 

alternative strategy to maintain an 

atmosphere of order and safety in 

prisons, to improve the quality of life 

during detention, and to facilitate the 

social reintegration of prisoners after 

release. 

During the debate on United States 

criminal justice policies and 

considering the very large number of 

persons deprived of their liberty, over 

2.3 million, Tyler (2010) emphasized 

the need for policies that allow 

detainees to return to the community 

with a lower risk of recidivism, and 

procedural justice can play a key role 

by developing and implementing clear 

management procedures for 

incarcerated persons, as well as by 

promoting a correct decision-making 

model and a dignified treatment 

regarding detainees. Any contact that 

individuals have with law 

enforcement institutions has an 

impact on the perception of the 

legitimacy of judicial institutions, 

both on the persons directly involved, 

as well as on their families or other 

indirect participants. It is confirmed 

that the fair treatment of inmates in 

penitentiaries is associated with an 

increased degree of satisfaction, 

acceptance of decisions, an increased 

level of cooperation and trust in the 

authority of the institution, as well as 

attitudes predominantly in compliance 

with the law (Tyler et al., 2007). 

Authorities need to be more interested 

and focused on policies that promote 

procedural fairness, that will most 

likely maximize legitimacy and 

minimize both the violence and 
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procedurale influențează 

comportamentul infracțional după 

eliberare și dacă relația dintre justiția 

procedurală și recidivă este mediată de 

percepțiile deținuților privind 

legitimitatea sistemului de justiție 

penală (Beijersbergen et al., 2016). 

Cercetătorii olandezi au demonstrat că 

deținuții care au considerat că sunt 

tratați de o manieră procedurală corectă 

pe durata detenției au o rată a recidivei 

mai mică cu 5.3% după 18 luni de la 

eliberare față de cei care au considerat 

tratamentul ca fiind neutru. Concluzia 

studiului a fost că, întrucât este dificil 

să fie schimbate caracteristicile 

individuale ale deținuților, o abordare 

mai pragmatică poate fi îmbunătățirea 

tratamentului pe care personalul 

penitenciarului îl aplică persoanelor 

private de libertate, mai ales pentru că 

acesta depinde atât de legislație și 

normele interne, cât și de nodul de 

administrare al penitenciarelor. Astfel, 

instituțiile penitenciare pot contribui la 

scăderea ratei recidivei prin tratarea 

deținuților corect și cu respect pe 

durata detenției (Beijersbergen et al., 

2016, pp. 79-80). 

Teoria justiției procedurale poate fi 

aplicată prin programe specifice la 

nivelul sistemului penitenciar român, 

pentru a întări percepția deținuților cu 

privire la corectitudinea și transparența 

tratamentului de care beneficiază, 

atitudine care este corelată cu un nivel 

ridicat de acceptare a regulilor și 

autorității personalului, cu o scădere 

vizibilă a numărului de evenimente 

negative produse de deținuți și o 

reducere a ratei de recidivism. 

Integrarea modelului justiției 

indiscipline of detainees, as well as 

subsequent offending (Tyler, 2010). 

In the Netherlands, a study on a 

group of 1,241 inmates examined 

whether their perceptions of 

procedural justice influence criminal 

behavior after release and whether the 

relationship between procedural 

justice and reoffending is mediated by 

inmates' perceptions of legitimacy of 

the criminal justice system 

(Beijersbergen et al., 2016). Dutch 

researchers have shown that detainees 

who felt that they were being treated 

in a correct procedural manner during 

detention had a recidivism rate with 

5.3% lower after 18 months of release 

compared to those who considered 

treatment as neutral. The conclusion 

of the study was that, since it is 

difficult to change the individual 

characteristics of the detainees, a 

more pragmatic approach could be to 

improve the treatment that prison staff 

apply to persons deprived of their 

liberty, especially since it depends on 

the law, internal rules and the 

administration of the penitentiaries. 

Thus, penitentiary institutions can 

contribute to lowering the rate of 

recidivism by treating prisoners 

correctly and with respect during 

detention (Beijersbergen et al., 2016, 

pp. 79-80). 

The procedural justice principles 

can be applied through specific 

programs in the Romanian 

penitentiary system, in order to 

strengthen the prisoners' perception of 

the correctness and transparency of 

the treatment they receive, an attitude 

that is correlated with a high level of 
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procedurale în cadrul general al 

respectării drepturilor omului în 

sistemul penitenciar românesc poate 

reprezenta o bună practică, cu efecte 

sustenabile în ceea ce privește 

îmbunătățirea condițiilor și 

experiențelor pe durata detenției, 

asociate și cu scăderea ratei recidivei 

după eliberare. 

Concluziile desprinse din studiul 

literaturii de specialitate converg spre 

ideea că măsurile procedurale pentru 

respectarea drepturilor omului în 

penitenciare, precum și eforturile 

personalului de a asigura respectarea 

acestor drepturi, susțin justiția 

procedurală și generează o percepție 

pozitivă a deținuților asupra modului în 

care sunt tratați și un comportament de 

conformare la regulile interne, cu 

efecte pozitive pentru personalul 

penitenciarului și pentru deținuți pe 

durata detenției, precum și, după 

eliberare, cu efecte benefice pentru 

societate și foștii deținuți, prin 

facilitarea reintegrării sociale și 

scăderea ratei recidivei. 

 

2. Metodologia cercetării 

 

Având în vedere stadiul cercetării în 

domeniu, precum și rezultatele cu un 

grad ridicat de similitudine obținute în 

urma unor studii desfășurate în diferite 

state din Europa și SUA care confirmă 

relația puternică dintre respectarea 

drepturilor omului, justiția procedurală 

și reintegrarea socială, am analizat 

dinamica acestor relații pentru 

România și, prin comparații cu 

rezultatele cercetărilor din alte state, 

am evidențiate domeniile în care 

acceptance of the rules and authority 

of the staff, with a visible decrease of 

the number of negative events 

produced by prisoners and an overall 

reduction in the reoffending rate. 

Integrating the model of procedural 

justice into the general framework on 

compliance with human rights 

standards in the Romanian 

penitentiary system can be a good 

practice, with sustainable effects in 

terms of improving conditions and 

experiences during detention, 

associated with lowering the rate of 

reoffending after release. 

The conclusions drawn from the 

literature review converge on the idea 

that the procedural measures for 

compliance with human rights 

standards in prisons, as well as the 

staff's efforts to ensure the respect of 

these rights, support the procedural 

justice and generate a positive 

perception of the inmates on the way 

they are treated and a behavior 

compliant with the internal rules, with 

positive effects for prison staff and 

inmates during detention, and, after 

release, with beneficial effects for 

society and former detainees, by 

facilitating social reintegration and 

lowering the rate of recidivism. 

 

2. Methodology of research 

 

Considering the state of the 

research in this area, as well as the 

results with a high degree of 

similarity obtained from studies 

carried out in different countries in 

Europe and the USA, confirming the 

strong relationship between 
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transferul de standarde și bunele 

practici pot contribui la creșterea 

eficienței sistemului penitenciar 

românesc, din perspectiva facilitării 

reîntoarcerii în societate a foștilor 

deținuți și a reducerii recidivei 

infracționale.  

Folosind cadrul teoretic al justiției 

procedurale și pentru testarea în 

sistemul penitenciar românesc a 

concluziilor rezultate din studiile 

derulate în alte state, în contextul 

situației dezbaterii actuale din societate 

privind rolul reeducativ al pedepselor 

privative de liberate, principala ipoteză 

de cercetare analizată este că nivelul 

implementării standardelor minime 

privind drepturile omului în 

penitenciare este corelat cu atingerea 

scopului de reeducare și reinserție 

socială al pedepsei privative de 

libertate. Ipoteza secundară de 

cercetare este că percepțiile persoanelor 

private de libertate privind respectarea 

drepturilor de care beneficiază, pe 

durata executării pedepsei privative de 

libertate, sunt corelate cu nivelul de 

siguranță fizică, atât pentru persoanele 

private de libertate, cât și pentru 

personalul penitenciarelor. 

Cadrul teoretic al cercetării s-a bazat 

pe modelul justiției procedurale, iar 

pentru colectarea  datelor primare a fost 

folosit interviul semistructurat, având 

ca subiecți deținuți și personalul din 

penitenciare și centrele de arest și 

reținere preventivă. Pe baza analizei 

literaturii de specialitate, dar și a altor 

cercetări din mediul penitenciar, a fost 

întocmit un ghid de interviu prin care 

să fie colectate date cu privire la 

percepțiile persoanelor private de 

compliance with human rights, 

procedural justice and social 

reintegration, the dynamics of these 

relationships have been analyzed for 

Romania and, in comparison with the 

results of the research from other 

states, emphasis has been placed on  

identifying areas in which the transfer 

of standards and good practices can 

contribute to increasing the efficiency 

of the Romanian penitentiary system, 

from the perspective of facilitating the 

return to the society of former inmates 

and reducing reoffending. 

Using the theoretical framework of 

procedural justice and for testing in 

the Romanian penitentiary system the 

conclusions resulting from the studies 

carried out in other states, in the 

context of the current debate in the 

society regarding the educational role 

of the sentences which includes 

deprivation of liberty, the main 

research hypothesis analyzed is that 

the degree of the implementation of 

the minimum standards regarding the 

human rights protection in 

penitentiaries is correlated with the 

achievement of re-education and 

social reintegration of the inmates. 

The secondary research hypothesis is 

that the perceptions of persons 

deprived of liberty regarding the 

observance of their rights, during the 

execution of the sentence, are 

correlated with the level of physical 

security, both for the persons deprived 

of liberty and for the prison staff. 

The theoretical framework of the 

research was based on the model of 

procedural justice, and the semi-

structured interview was used for the 
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libertate din penitenciare privind 

respectarea drepturilor fundamentale în 

penitenciare, precum și interacțiunea 

dintre personalul penitenciarelor și 

persoanele private de libertate. În 

cadrul proiectului de cercetare, în 

cursul anului 2019, au fost intervievate 

20 persoane private de libertate din 

Penitenciarul Slobozia și 16 persoane 

cu funcții de execuție din centrele de 

reținere și arest preventiv.  

Selectarea și intervievarea 

persoanele private de libertate a 

presupus adaptarea metodologiei de 

cercetare, pentru asigurarea participării 

și obținerii unor date relevante. Astfel, 

grupul țintă a fost selectat din rândul 

deținuților recidiviști, cu pedepse 

cuprinse între 3 și 10 ani, care au 

executat o perioadă din pedeapsă și în 

alte penitenciare și care nu sunt 

înregistrați cu probleme de 

comportament. Selecția subiecților a 

cuprins, în special pentru primele 

interviuri, deținuți “populari” în rândul 

celorlalți deținuți, astfel încât 

informațiile comunicate informal 

privind cercetarea desfășurată să fie 

corecte și credibile, prevenind astfel un 

eventual eșec prematur al activității 

inițiate. O caracteristică unică a 

studiilor efectuate în penitenciare este 

că majoritatea membrilor grupului țintă 

se cunosc și, în mod sigur, vor discuta 

între ei și vor evalua proiectul de 

cercetare chiar înainte de începerea 

acestuia (Newman, 1958, p. 130). 

Rezultatul acestei abordări a avut 

efectul anticipat, în ziua următoare 

începerii interviurilor în penitenciar 

personalul care desfășoară activități 

directe cu deținuții informând că un 

collection of primary data, with the 

subjects being inmates and staff from 

prisons and centers for preventive 

detention. Based on literature review, 

as well as on other reports with 

regards to the penitentiary 

environment, an interview guide was 

compiled to collect data on the 

perceptions of persons deprived of 

liberty regarding the observance of 

fundamental rights in penitentiaries, 

as well as the interaction between 

prison staff and inmates. Within the 

research project, during the year 2019, 

20 inmates from the Slobozia 

Penitentiary were interviewed, as well 

as 16 front line officers from the 

preventive detention centers. 

Selecting and interviewing inmates 

implied an effort to adapt the research 

methodology, in order to ensure 

participation and to obtain relevant 

data. Thus, the target group was 

selected from repeated offenders, with 

convictions from 3 to 10 years, who 

executed a period of their penal 

sentence in other penitentiaries and 

who are not registered with behavior 

problems. The selection of the 

subjects included, especially for the 

first interviews, "popular" detainees 

among their peers, so that the 

information communicated informally 

about the research is correct and 

credible, thus preventing a possible 

premature failure of the interviewing 

exercise. A unique feature of the 

penitentiary studies is that most of the 

members of the target group know 

each other and will certainly discuss 

with each other and evaluate the 

research project just before it begins 
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număr mare de deținuți, care nu se 

aflau pe lista subiecților selectați, și-au 

exprimat interesul de a participa la 

cercetarea desfășurată.  

Interviurile s-au desfășurat într-un 

cadru privat, în spații anume 

desemnate, în birouri aflate la nivelul 

secțiilor de deținere, în care nu au avut 

acces membrii personalului sau alți 

deținuți. Interviuri semistructurate au 

fost orientate să identifice experiențe 

reale trăite de deținuți pe timpul 

executării pedepselor privative de 

libertate. Pentru a crea un nivel sporit 

de transparență și încredere s-au folosit 

spații prevăzute cu ferestre astfel încât 

activitatea să poată fi observată de alți 

deținuți, dar fără să fie deranjată de 

zgomote sau alte intervenții. A fost 

avut în vedere și faptul că anumite 

întrebări adresate pot fi mai dificile 

pentru subiecți, și, pentru a obține 

informații reale și pertinente, am folosit 

bune practici din activitatea unor 

experți în domeniu cercetării calitative 

în penitenciare, respectiv am explicat în 

amănunt utilitatea cercetării desfășurate 

și faptul că datele oferite pot contribui 

îmbunătățirea mediului penitenciar 

(Kristin, 2016, p. 522). 

Intervievarea persoanelor private de 

libertate din Penitenciarul Slobozia este 

prima etapă de colectare a datelor, 

următoarele etape presupunând 

interviuri în alte două penitenciare din 

România și două penitenciare din 

străinătate, pentru a permite 

interpretarea comparativă a datelor și 

identificarea unor bune practici care pot 

fi adaptate și transferate. 

 

 

(Newman, 1958, p. 130). The result of 

this approach had the anticipated 

effect, on the day following the 

beginning of the interviews in the 

penitentiary, the personnel involved in 

the organization of the interviews 

informed the researcher that a large 

number of prisoners, who were not on 

the list for interviews, expressed their 

interest to participate in the research. 

Interviews were conducted in an 

environment which could ensure a 

certain degree of privacy, in 

designated areas, in offices located 

within detention units, where staff 

members or other detainees did not 

have access. Semi-structured 

interviews were oriented to identify 

real experiences of the inmates during 

the execution of the prison sentences. 

To create an increased level of 

transparency and trust, the offices 

where interviews were conducted had 

windows, so that the activity could be 

observed by other inmates, but 

without being disturbed by noise or 

other interventions. Another potential 

issue considered was the fact that 

certain questions asked may be more 

difficult for the subjects, and, in order 

to obtain real and relevant 

information, good practices from the 

activity of some experts in the field of 

qualitative research in penitentiaries 

were employed, respectively the 

researcher explained in detail the 

usefulness of the research and the fact 

that the data provided can contribute 

to the improvement of the penitentiary 

environment (Kristin, 2016, p. 522). 

Interviews with inmates from 

Slobozia Penitentiary is the first stage 
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3. Justiția procedurală și 

reducerea recidivei în penitenciarele 

din România 

 

Întrucât a fost finalizată doar o etapă 

de colectare a datelor, interpretarea 

acestora permite formularea unor 

concluzii relevante, dar limitate la o 

singură locație, privind ipotezele de 

cercetare. După finalizarea celor trei 

etape de colectare a interviurilor, 

volumul și calitatea datelor obținute vor 

permite comparații între situația 

respectării drepturilor omului în 

penitenciare și percepțiile persoanelor 

private de libertate din România cu alte 

state din regiune sau în plan 

internațional.  

Luând în considerare concluziile 

studiilor desfășurate în penitenciare în 

mai multe state din Europa și în SUA, 

identificate în urma analizei literaturii 

de specialitate, se pot identifica unele 

tendințe caracteristice penitenciarelor 

românești, comparativ cu cele din 

Europa de Vest sau SUA. 

Astfel, pe baza datelor preliminare 

obținute se conturează faptul că 

persoanele private de libertate din 

România au percepții preponderent 

negative cu privire la condițiile de 

detenție (elemente de infrastructură), 

fiind indicat că aceste elemente le 

generează o stare generală negativă pe 

durata detenției. De asemenea, starea 

infrastructurii atrage cele mai multe 

critici privind respectarea drepturilor 

omului în penitenciarele românești, dar 

și percepții privind lipsa siguranței 

fizice (supraaglomerarea este percepută 

ca generând conflicte). Percepția 

of data collection. The next stages 

involve interviews in two other 

penitentiaries in Romania and two 

penitentiaries abroad, in order to 

allow comparative data interpretation 

and identification of good practices 

that can be adapted and transferred. 

 

3. Procedural justice and the 

reduction of recidivism in 

Romanian prisons 

 

Since only one stage of data 

collection has been completed, their 

interpretation has partial relevance, 

limited to one location, with regards 

to the research hypotheses. After the 

completion of the three stages of data 

collection, the volume and quality of 

the data obtained will allow 

comparisons between the degree of 

implementation of the human rights 

protection standards in penitentiaries 

and the perceptions of persons 

deprived of liberty in Romania with 

other states in the region. 

Considering the conclusions of the 

studies carried out in penitentiaries in 

several states of Europe and in the 

USA, identified following the 

literature review, some particularities 

of the Romanian penitentiaries can be 

identified and compared with the 

same facilities from Western Europe 

or the USA. 

Thus, based on the preliminary 

data obtained, one finding is that the 

inmates from Romania have 

predominantly negative perceptions 

regarding the conditions of detention 

(infrastructural elements), indicating 

that these elements generate a general 
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deținuților privind relaționarea cu 

personalul penitenciarului este 

preponderent pozitivă în România, ceea 

ce are efect în ceea ce privește 

acceptarea unor reguli cu privire la 

regimul de detenție. Faptul că 

personalul din penitenciare are o mai 

bună comunicare și preia doleanțele 

deținuților, fiind astfel vizibilă 

implicarea și efortul lor de a încerca să 

asigure respectarea unor drepturi 

(comunicare, asistență medicală), 

generează și o percepție relativ pozitivă 

asupra corectitudinii aplicării regulilor 

aplicabile regimului de detenție. Din 

acest punct de vedere, este mai probabil 

ca deținuții din România să considere 

că regulile din penitenciar sunt aplicate 

cu corectitudine, că au fost tratați 

corect, ceea ce este corelat cu o rată de 

incidente violente în penitenciar 

scăzută și scăderea ratei de recidivă.  

Comparativ, percepțiile persoanelor 

private de libertate din statele din 

Europa de Vest sau SUA, sun 

preponderent pozitive cu privire la 

condițiile de detenție (cu excepția 

penitenciarelor federale din SUA unde 

se aplică reguli de încarcerare 

individuală) și neutre sau negative 

privind interacțiunea cu personalul 

(Beijersbergen et. al, 2016). Diferențele 

de percepție pot fi cauzate și de 

așteptările diferite ale deținuților din 

România și cei din alte state, fiind mult 

mai probabil ca deținuții din România 

să se aștepte la un tratament lipsit de 

empatie din partea personalului, iar o 

interacțiune, chiar și minim pozitivă, să 

genereze un efect de apreciere mai 

mare. 

Legitimitatea în mediul penitenciar 

negative state during the detention. 

Also, the state of the infrastructure 

attracts most criticisms regarding the 

compliance with human rights in the 

Romanian penitentiaries, also 

influencing perceptions regarding the 

lack of physical security 

(overcrowding is considered as 

generating conflicts). The perception 

of the inmates regarding the 

relationship with the prison staff is 

predominantly positive in Romania, 

which has an effect regarding the 

acceptance of some rules regarding 

the detention regime. The fact that the 

prison staff has better communication 

competences and takes the wishes of 

the prisoners into consideration, 

makes visible their involvement and 

effort to try to ensure the observance 

of inmates’ rights (communication, 

healthcare); it also generates a 

relatively positive perception about 

the fairness of applying the detention 

rules. From this point of view, the 

Romanian inmates are more likely to 

consider that the rules of the 

penitentiary are applied with fairness, 

that they have been treated correctly, 

which is correlated with a low rate of 

violent incidents in penitentiaries and 

subsequent reduction of reoffending 

rate. 

Comparatively, the perceptions of 

inmates in Western European or US 

states are predominantly positive 

regarding the conditions of detention 

(with the exception of US federal 

prisons where individual incarceration 

rules apply) and neutral or negative 

regarding the interaction with the staff 

(Beijersbergen et. al, 2016). 
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este probabil să fie percepută ca fiind 

mai scăzută în România, comparativ cu 

penitenciarele din alte state. Acest 

aspect este contrar principiilor teoriei 

justiției procedurale, dar, în 

interpretarea acestui aspect, trebuie luat 

în considerare și imaginea 

preponderent negativă a penitenciarelor 

românești, susținută și de o campanie 

mediatică intensă, cu accent pe 

condițiile degradante din penitenciare 

și tratamentul inuman al deținuților, 

care s-a desfășurat în perioada 2017-

2018. Astfel, deși deținuții români au o 

percepție relativ pozitivă cu privire la 

modul în care sunt tratați și 

interacțiunea cu personalul, apreciind 

ca fiind în general corect tratamentul la 

care sunt supuși, sub influența 

mesajelor mediatice și a imaginii 

generale depreciative cu privire la 

instituțiile publice, apreciază că în 

penitenciare există un grad scăzut de 

legitimitate. 

Standardele privind drepturile 

omului și măsurile implementate 

privind respectarea drepturilor 

fundamentale în penitenciarele 

românești au cunoscut o evoluție 

pozitivă în cursul ultimilor ani, după 

cum rezultă din analiza sistematică a 

rapoartelor Avocatului Poporului și 

APADOR-CH, precum și din 

rapoartele European Committee for the 

Prevention of Torture and Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment 

(CPT) întocmite cu ocazia vizitelor 

periodice în România. Incidente 

separate, precum și deficiențe în 

sistemul penitenciar sunt identificate 

periodic, fiind semnalate administrației 

penitenciare și instituțiilor 

Differences in perception may also be 

caused by the different expectations 

of inmates in Romania compared with 

the same group from other countries, 

being more likely that detainees in 

Romania will expect an empathy-free 

treatment from the staff, and an 

interaction, even if minimally 

positive, could generate a greater 

appreciation effect. 

Legitimacy in the penitentiary 

environment is likely to be perceived 

as lower in Romania, compared to 

penitentiaries in other states. This 

aspect is contrary to the principles of 

procedural justice theory, but, in 

interpreting this aspect, the 

predominantly negative image of the 

Romanian penitentiaries, supported 

by an intense media campaign which 

took place in 2017-2018, with 

emphasis on the degrading conditions 

of the penitentiaries and the inhuman 

treatment of the detainees, should also 

be taken into account. Thus, although 

the Romanian detainees have a 

relatively positive perception of how 

they are treated and the interaction 

with the staff, considering that the 

treatment they are subjected to is 

generally correct, under the influence 

of the media messages and the general 

depreciative image regarding the 

public institutions, it is viewed that in 

the penitentiaries there is a low degree 

of legitimacy. 

The human rights standards and the 

measures implemented regarding the 

observance of fundamental rights in 

the Romanian penitentiaries have seen 

a positive evolution during the last 

years, as it results from the systematic 
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guvernamentale românești, dar nu au 

fost semnalate deficiențe sistemice cu 

impact semnificativ asupra drepturilor 

populației penitenciare, cu excepția 

infrastructurii neadecvate, care are un 

impact asupra calității vieții în 

penitenciar, dar nu poate fi remediată 

într-un timp scurt. 

Rezultatele parțiale ale cercetării 

conturează însă o altă deficiență 

sistematică, cu impact preponderent 

asupra drepturilor lucrătorilor din 

penitenciare, respectiv că, urmare a 

subfinanțării sistemului penitenciar și 

deficitului major de personal, se 

creează o situație de suprasolicitare 

constantă a personalului existent, cu 

potențiale efecte negative în ceea ce 

privește bunăstarea fizică și psihologică 

a lucrătorilor, ceea ce are un impact 

negativ indirect asupra interacțiunii 

dintre lucrătorii din penitenciare și 

deținuți. În situația în care lucrătorii 

sunt constant suprasolicitați și supuși 

unui nivel foarte ridicat de stress 

profesional, disponibilitatea de a se 

angaja într-o interacțiune pozitivă cu 

deținuții este limitată, în primul rând 

urmare a aglomerării lucrătorilor cu 

sarcini foarte diverse, dar și ca efect al 

epuizării fizice și mentale.  

Ipotezele de cercetare sunt 

confirmate de datele preliminare 

colectate, conform predicțiilor teoretice 

ale justiției procedurale, respectiv 

efortul de aliniere la standardele 

minime privind protecția drepturilor 

omului în penitenciare fiind corelat cu 

un grad ridicat de acceptare din partea 

persoanelor private de libertate al 

măsurilor aplicate pe durata detenției, 

precum și cu o rată de recidivă în 

analysis of the reports of the People's 

Advocate, APADOR-CH and 

European Committee for the 

Prevention of Torture and Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment 

(CPT), prepared for regular visits to 

Romania. Particular incidents, as well 

as deficiencies in the penitentiary 

system, are periodically identified, 

being reported to the penitentiary 

administration and the Romanian 

governmental institutions, but no 

systemic deficiencies with significant 

impact on the rights of the 

penitentiary population have been 

reported, except for the inadequate 

infrastructure, which has an impact on 

the quality of life in Romania’s 

penitentiaries, but cannot be remedied 

in a short time. 

The partial results of the present 

research, however, outline another 

systematic deficiency, with a major 

impact on the rights of the 

penitentiary workers, namely that, as 

a result of the underfunding of the 

penitentiary system and the major 

personnel deficit, a situation of 

constant over-loading of the existing 

staff is created, with potential 

negative effects with regards to the 

physical and psychological well-being 

of the workers, which has an indirect 

negative impact on the interaction 

between prison workers and 

detainees. In the situation where 

workers are constantly overworked 

and subjected to a very high level of 

professional stress, the willingness to 

engage in a positive interaction with 

prisoners is limited, primarily due to 

the tasking of penitentiary staff with 
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scădere a acestora pentru perioada 

2008-2018, confirmate de statisticile 

privind popula’ia penitenciar[ (ANP, 

2018). De asemenea, se confirmă faptul 

că percepțiile persoanelor private de 

libertate privind respectarea drepturilor 

de care beneficiază, pe durata 

executării pedepsei privative de 

libertate, sunt corelate cu un nivel 

ridicat de siguranță fizică, atât pentru 

persoanele private de libertate, cât și 

pentru personalul penitenciarelor. Cu 

privire la a doua ipoteză, fluctuația 

actelor de agresiune fizice și verbale 

asupra personalului în perioada 2016-

2018 (ANP, 2018), a fost influențată, 

într-un mod care necesită analize 

suplimentare, și de imaginea 

preponderent negativă a actului de 

justiție din mass-media, uneori sub 

forma unor campanii de presă, cu efect 

în crearea percepției persoanelor 

private de libertate cu privire la lipsa de 

legitimitate a măsurilor din penitenciar, 

efect coerent cu predicțiile teoriei 

justiției procedurale. 

Prin urmare, deși în ceea ce privește 

cadrul legal și procedural există un 

progres în ceea ce privește alinierea la 

standardele europene privind detenția, 

iar implementarea corectă a 

procedurilor este relativ sistematică la 

nivelul penitenciarelor românești, 

așadar există condițiile de formă și 

parțial de fond pentru asigurarea 

justiției procedurale în mediul 

penitenciar, efecte adverse, respectiv 

de-legitimizarea, sunt generate, pe de o 

parte, de campaniile mediatice negative 

privind sistemul penitenciar sau actul 

de justiție și, pe de altă parte, de 

infrastructura deficitară și subfinanțarea 

very different activities, but also as a 

result of physical and mental 

exhaustion. 

The research hypotheses are 

confirmed by the preliminary data 

collected, according to the theoretical 

predictions of the procedural justice, 

respectively the effort to align to the 

minimum standards regarding the 

protection of human rights in 

penitentiaries is correlated with a 

higher degree of acceptance by 

inmates of the measures applied 

during the detention, as well as with a 

lower reoffending rate of penitentiary 

population, as confirmed by 2008-

2018 statistics (ANP, 2018). It is also 

confirmed that the perceptions of 

persons deprived of liberty regarding 

the observance of their rights, during 

the execution of their convictions, are 

correlated with a higher level of 

physical security, both for the persons 

deprived of liberty and for the prison 

staff. Regarding the second 

hypothesis, the fluctuation of the 

physical and verbal acts of aggression 

on the staff in the period 2016-2018 

(ANP, 2018), was influenced, in a 

way that requires further analysis, by 

the predominantly negative image of 

the justice act from the media, 

sometimes in the form of press 

campaigns, with effects in creating 

the perception of inmates regarding 

the lack of legitimacy of the measures 

implemented in penitentiaries, an 

effect which is consistent with the 

predictions of the procedural justice 

theory. 

Therefore, although in terms of 

legal and procedural framework, there 
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administrației penitenciare. 

 

Concluzii 

 

Pe baza datelor obținute până la 

acest stadiu al cercetării se pot formula 

câteva concluzii preliminare în ceea ce 

privește implementarea unor elemente 

de justiție procedurală în penitenciarele 

românești, reflectate prin alinierea la 

standardele privind protecția drepturilor 

omului în penitenciare, și 

comportamentul pe durata executării 

pedepsei privative de libertate și după 

eliberarea din penitenciar. Astfel, în 

primul rând se constată că reforma 

sistemului penitenciar din România a 

facilitat încorporarea în cadrul legal și 

procedurile de lucru a standardelor 

minime prevăzute de legislația 

internațională și recomandările 

europene. Deficiențele în 

implementarea acestor standarde sunt 

generate de disfuncționalități 

structurale, atât în ceea ce privește 

capacitățile de cazare și facilitățile 

medicale din sistemele penitenciare, cât 

și de supraîncărcarea cu sarcini 

profesionale, lipsa de pregătire și 

motivarea insuficientă a personalului 

din penitenciare. Măsuri specifice pot fi 

luate pentru remedierea unor aspecte, 

în principal în ceea ce privește 

pregătirea personalului, managementul 

carierei lucrătorilor din penitenciare, 

asigurarea accesului la servicii sociale 

și medicale, inclusiv la asistența 

religioasă, precum și implicarea unor 

organizații non-guvernamentale sau 

civice în proiecte de menținere a 

legăturii persoanelor private de 

libertate cu familia și comunitatea. 

is progress in aligning with the 

European standards on detention, and 

the correct implementation of the 

procedures is relatively systematic at 

the level of the Romanian 

penitentiaries, therefore formal and 

partially substantive conditions for 

implementing procedural justice 

principles in the penitentiary 

environment, adverse effects, 

respectively de-legitimization, are 

generated, on the one hand, by 

negative media campaigns regarding 

the penitentiary system or the act of 

justice and, on the other hand, by the 

deficient infrastructure and the under-

financing of the penitentiary 

administration. 

 

Conclusions 

 

Based on the data obtained at this 

stage of the research, some 

preliminary conclusions can be 

outlined regarding the implementation 

of procedural justice principles in 

Romanian penitentiaries, reflected by 

the alignment with the standards on 

human rights protection, the inmates’ 

behavior during the execution of the 

custodial sentence and reoffending 

after release from prison. Thus, first 

of all, it is noted that the reform of the 

Romanian prison system has 

facilitated the incorporation into the 

legal framework and working 

procedures of the minimum standards 

provided by international law and 

Council of Europe. Deficiencies in the 

implementation of these standards are 

caused by structural dysfunctions, 

both in terms of accommodation 
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Recomandările din partea 

organismelor internaționale pentru 

îmbunătățirea condițiilor de detenție 

din penitenciare, pe fondul unei lipse 

acute a resurselor materiale, generează 

schimbări în plan legislativ care, prin 

reducerea perioadei de detenție, chiar 

dacă, pe de o parte, compensează 

condițiile de detenție, pe de altă parte, 

au potențialul de a afecta scopul 

principal al pedepsei penale de 

reducere a pericolului social, reeducare 

și reintegrare socială. Din acest punct 

de vedere ar trebui analizate și 

prevederile legale din România privind 

acordarea unor zile de compensare prin 

scăderea din cuantumul pedepselor 

pentru condițiile din penitenciare din 

perspectiva dinamicii recidivei, la 

momentul când suficiente date vor fi 

disponibile, respectiv în cursul anului 

2020, pentru integrarea în analiza 

comparată cu situația din alte state 

membre ale Uniunii Europene. 

Preluarea și adaptarea unor bune 

practici din alte state în domeniul 

parteneriatului public-privat pentru 

construcția sau înființarea de 

penitenciare, facilități și pachete de 

servicii pentru facilitarea tranziției spre 

libertate și reintegrării sociale, poate 

degreva bugetul de stat de costuri 

semnificative în domeniul justiției 

penale și poate asigura implementarea 

la cel mai înalt standard de calitate a 

unor recomandări internaționale. 

Totuși, este necesar să se evite 

experiențele negative din domeniu, 

cum este cazul penitenciarelor private, 

pentru care s-a demonstrat că 

administrarea de către entități 

comerciale, axate pe maximizarea 

capacities and medical facilities in the 

penitentiary system, as well as the 

overload, lack of training and 

insufficient motivation of the prison 

staff. Specific measures can be taken 

to remedy some issues, mainly 

regarding recruiting new staff, 

personnel training, career 

management of prison workers, 

ensuring inmates better access to 

social and medical services, including 

religious assistance, as well as 

involving non-governmental or civic 

organizations in projects to maintain 

the connection of detainees with the 

family and the community. 

Recommendations from 

international bodies for improving the 

conditions of detention in 

penitentiaries, caused by the lack of 

material resources, have generated 

changes in the legislative framework 

through reducing detention length 

that, although, on the one hand, 

compensate the inadequate conditions 

of detention, on the other hand, have 

the potential to affect the main 

purpose of the criminal justice 

sentencing for reducing social danger, 

specifically re-education and social 

reintegration. From this point of view, 

the legal provisions in Romania for 

granting of compensation days by 

reducing the detention duration due to 

inappropriate conditions of the 

penitentiaries, from the perspective of 

the dynamics of the reoffending 

should be analyzed, when sufficient 

data will be available, respectively 

during 2020, for integration in the 

compared analysis to the situation in 

other Member States of the European 
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profiturilor, scade calitatea vieții în 

mediul penitenciar, generând probleme 

psihologice și medicale pentru 

persoanele private de libertate (Palaez, 

2014). 

Justiția procedurală are ca potențiale 

beneficii îmbunătățirea condițiilor de 

muncă din penitenciare, a relațiilor 

dintre personal și deținuți, a condițiilor 

de trai oferite deținuților, dar și 

eficientizarea procesului de reabilitare. 

Începând cu anul 2006, sistemul 

penitenciar român a beneficiat de o 

îmbunătățire constantă a legislației 

privind executarea pedepselor privative 

de libertate. Aceste elemente au condus 

la o reducere recidivei înregistrată în 

populația carcerală în perioada 2008-

2018, de la 46.3% în anul 2008 la 38.4 

în anul 2018 (Administrația Națională a 

Penitenciarelor, 2018). Comparativ cu 

situația din alte state, rata de recidivă a 

populației carcerale din România în 

perioada 2012-2018 este sub media 

internațională, dar complexitatea 

metodologiei privind colectarea și 

interpretarea datelor privind recidiva 

raportate de diferitele state presupune 

un efort de cercetare suplimentar (Fazel 

și Wolf, 2015). 

Concluziile preliminare converg 

spre ideea că legitimitatea se află în 

strânsă legătură cu respectarea 

drepturilor omului și cu reintegrarea 

socială a deținuților după eliberare. 

Datele sunt consistente pentru mai 

multe spații geografice, respectiv 

Europa de Sud-Est, Europa de Vest, 

Statele Unite ale Americii și pentru 

diferite tipuri de penitenciare, iar 

percepțiile deținuților că sunt tratați 

procedural corect este în strânsă 

Union. 

Transferring and adapting good 

practices from other states in the field 

of public-private partnership for the 

construction or administration of 

penitentiaries, facilities and services 

to support the transition from prison 

to community and social 

reintegration, can relieve the state 

budget of significant costs in the field 

of criminal justice administration and 

can ensure full implementation of 

international recommendations 

regarding detention. However, it is 

necessary to avoid negative 

experiences in the field, such as in the 

case of private penitentiaries, for 

which it has been shown that the 

administration by commercial entities, 

focused on maximizing profits, 

decreases the quality of life in the 

penitentiary environment, generating 

psychological and medical problems 

for inmates (Palaez, 2014). 

The procedural justice has as 

potential benefits the improvement of 

the working conditions in the 

penitentiaries, improving the relations 

between staff and inmates, enhancing 

the living conditions offered to the 

detainees, but also increasing the 

efficiency of the rehabilitation 

process. Starting in 2006, the 

Romanian penitentiary system has 

benefited from a constant 

improvement of the law regarding the 

execution of the prison sentences. 

These elements led to a reduction in 

the reoffending rate recorded in the 

prison population in the period 2008-

2018, from 46.3% in 2008 to 38.4 in 

2018 (ANP, 2018). Compared to the 
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legătură atât cu un mediu penitenciar 

sigur și relații amiabile între deținuți și 

personalul penitenciar, cât și cu 

facilitarea și susținerea 

comportamentului de conformare la 

reguli al deținuților, care se menține și 

după eliberare și are efect în scăderea 

ratei recidivei. 

Deși literatura de specialitate și 

analiza datelor primare confirmă 

legăturile din triada respectarea 

dreptului omului - justiție procedurală - 

reintegrare socială a deținuților, există 

indicii cu privire la influența altor 

factori în complexitatea acestei relații, 

cu o relevanță deosebită în contextul 

proiectului de cercetare. Astfel, în 

triada menționată rolul de mediere al 

legitimității nu este confirmat 

sistematic de toate studiile analizate 

(Beijersbergen et al., 2016). Aceasta 

este un punct care necesită investigații 

suplimentare asupra teoriei justiției 

procedurale întrucât, conform 

modelului teoretic, legitimitatea are un 

rol de mediere în dinamica tratament 

procedural corect aplicat deținuților – 

conformare la reguli, văzut ca un ciclu 

virtuos de natură a facilita siguranța 

deținuților și personalului penitenciar, 

precum și reintegrarea socială după 

eliberare. Deși cadrul teoretic prezice 

creșterea legitimității odată cu 

percepțiile privind justiția procedurală, 

datele colectate în România pe durata 

cercetării nu confirmă acest aspect, 

întrucât majoritatea deținuților 

apreciază că sunt tratați corect, dar 

răspunsurile lor denotă opinii privind 

legitimitatea scăzută a sistemului 

penitenciar. Pentru România, 

explicațiile acestei dezvoltări 

situation in other states, the average 

rate of recidivism of the prison 

population in Romania is below the 

international average, but the 

complexity of the methodology 

regarding the collection and 

interpretation of the data regarding the 

reoffending reported by the different 

states requires an additional research 

effort (Fazel and Wolf, 2015). 

Preliminary conclusions converge 

on the idea that legitimacy is closely 

linked to respecting human rights and 

the social reintegration of detainees 

after release. The data are consistent 

for several geographical areas, namely 

South-Eastern Europe, Western 

Europe, United States of America and 

for different types of penitentiaries, 

and the prisoners' perceptions that 

they are being treated by fair 

procedures is closely linked to both a 

safe and secure prison environment 

and positive relations between 

detainees and prison staff, as well as 

with facilitating and sustaining a 

compliant behavior of inmates, which 

is maintained after release and has an 

effect on lowering the reoffending 

rate. 

Although the literature review and 

the analysis of the primary data 

confirm the links in the triad human 

rights compliance - procedural justice 

- social reintegration of prisoners, 

there are indications regarding the 

influence of other variables in this 

complex relationship, with particular 

relevance in the context of the 

research project. Thus, in the 

mentioned triad, the role of mediation 

for legitimacy is not systematically 
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antagonice față de principiile teoriei pot 

fi legate de factorii externi, respectiv 

campaniile mediatice puternic negative 

la adresa sistemului penitenciar, sau de 

factori interni, respectiv starea 

inadecvată și degradarea infrastructurii 

penitenciare. 

Adoptarea principiilor justiției 

procedurale în regulile interne de 

administrare a penitenciarelor poate 

avea un impact semnificativ și 

măsurabil în cadrul sistemului 

penitenciar român. Includerea unor 

măsuri specifice pentru informarea 

deținuților cu privire la procesul de 

luare al deciziilor și asigurarea 

transparenței procesului decizional vor 

susține percepția deținuților privind 

aplicarea unui tratament just și vor 

facilita implementarea standardelor 

privind drepturile omului în 

penitenciarele din România. De 

asemenea, trebuie alocate resurse și 

pentru ca ceilalți factori care pot 

influența relațiile pozitive în mediul 

penitenciar, cum ar fi mărirea 

numărului de angajați, programe de 

pregătire pentru personal, 

îmbunătățirea legislației execuțional 

penale și a procedurilor de lucru. 

Aceste măsuri, când sunt documentate, 

testate și evaluate corespunzător,  pot 

deveni bune practici cu aplicabilitate 

România, dar pot face parte și dintr-un 

proces de schimb reciproc cu alte 

sisteme penitenciare din Europa, cu 

scopul de a îmbunătăți condițiile pentru 

deținuți, asigurând un nivel ridicat de 

siguranță, și oferind șanse mai bune în 

procesul de reabilitare și reintegrare 

socială după punerea în libertate. 

Datele preliminare ale cercetării 

confirmed by all the analyzed studies 

(Beijersbergen et al., 2016). This is a 

point that requires further 

investigations on the theory of 

procedural justice because, according 

to the theoretical model, legitimacy 

has a mediating role in the relation 

fair procedural treatment applied to 

prisoners - conformity to rules, seen 

as a virtuous cycle that could facilitate 

the physical safety of prisoners and 

prison staff, as well as social 

reintegration after release. Although 

the theoretical framework predicts the 

increase of legitimacy with the 

perceptions regarding procedural 

justice, the data collected in Romania 

during the research does not confirm 

this aspect, as most prisoners consider 

that they are treated correctly, but 

their answers denote opinions on the 

low legitimacy of the prison system. 

For Romania, the explanations of this 

antagonistic development against the 

principles of the theory can be related 

to external factors, respectively the 

strongly negative media campaigns 

against justice and the penitentiary 

system, or to internal factors, 

respectively the inadequate state and 

the degradation of the penitentiary 

infrastructure. 

Adopting the principles of 

procedural justice into the internal 

rules for administration of prisons can 

have a significant and measurable 

impact within the Romanian 

penitentiary system. Enabling specific 

measures for informing the inmates 

on the decision-making process and 

ensuring the transparency of the 

decision-making process will support 
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susțin concluzia că, pentru sistemul 

penitenciar românesc, cadrul justiției 

procedurale este aplicabil și practic, 

fiind de natură a susține alinierea la 

standardele europene privind 

respectarea drepturilor omului și de a 

menține a unui mediu sigur în 

penitenciar, propice pentru atingerea 

scopului educativ al sancțiunii penale. 

Prin principiile susținute, respectiv 

tratarea corectă a deținuților și 

consolidarea legitimității sistemului 

penitenciar și, indirect, a celui de 

justiție penală, precum și prin 

încurajarea comportamentului de 

conformare la reguli, justiția 

procedurală are efecte benefice prin 

reducerea riscului de recidivă și 

susținerea reintegrării sociale după 

eliberarea din penitenciar. 
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Rezumat: Asociat cu acțiunea de 
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Abstract: Associated with the act of 

intimidation, "bullying" implies the 

existence of a hostile context or an 

uncomfortable situation concerning a 

certain person, with a certain element 

being exploited to his detriment. Through 

this study, we aim to analyze the causes, 

modes of manifestation and implications 

of bullying, in order to finally analyze and 
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phenomenon. 
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Introduction. The human - a 

complex emotional being 

 

The human being can be defined, 

from a psychological point of view, as 

an organism capable of a rationality 

far above the level of satisfying the 
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nevoilor primare, grație unui proces 

evolutiv ce se întinde pe mai multe 

milioane de ani. Înzestrat cu un nivel 

de percepție și înțelegere mai complex 

față de restul speciilor aflate pe Terra, 

omul a recurs la ingeniozitatea sa 

pentru a câștiga bătălia supraviețuirii și 

pentru a ridica o civilizație la un nivel 

avansat. 

Unealta cea mai de preț a omului 

modern este reprenzată de creierul 

acestuia, format din partea 

subconștientă (creierul limbic) și partea 

conștinentă (neocortexul). 

Neocortextul, este partea creierului 

însărcinată cu raționamentul, cu 

operațiunile de deducție și inducție. El 

constituie un filtru pentru informațiile 

ce ajung în partea subconștientă. 

Fenomenele din jurul unei persoane 

sunt trecute prin partea conștientă a 

minții, unde sunt analizate și explicate. 

Această componentă se dezvoltă odată 

cu înaintarea în vârstă a individului 

prin educație și alte metode folosite 

pentru înțelegerea logică a lumii în care 

trăim.  

Creierul limbic, reprezintă acea 

parte a minții unde rezidă emoțiile, 

laolaltă cu o serie de operațiuni 

automate ce permit menținerea în viață 

a organismului. Spre exemplu, bătăile 

inimii sunt asigurate de partea limbică 

a creierului, nefiind realizată în mod 

conștient de om. Subconștientul este 

foarte expus în primii ani de viață ai 

copilului, acesta din urmă neavând 

dezvoltate o serie de concepții despre 

mediul în care trăiește, pentru a putea 

discerne acțiunile ce se petrec în 

apropierea lui și, implicit, nu poate 

basic needs, due to an evolutionary 

process scattered across millions of 

years. Blessed with a complex level of 

perception and understanding beyond 

that of the other species on planet 

Earth, the human used its ingenuity in 

order to win the battle for survival and 

to create an advanced civilization. 

The most valuable tool of the 

modern man is the brain, divided into 

two segments: the subconscious part 

(the limbic brain) and the conscious 

part (the neocortex). 

The neocortex is the part of the 

brain which handles the rationality, by 

this we refer to the operations of 

deduction and induction. It can be 

compared to a filter for all the 

information that arrives in the 

subconscious part. The events 

experienced by a person first go 

through the conscious part of the 

mind, where they are analyzed and 

explained. This component develops 

throughout the lifetime of the 

individual with the help of education 

and other methods used for logical 

understanding of the world in which 

we live. 

The limbic brain represents the 

part of the mind where the emotions 

are present alongside an automated 

series of operations which help the 

body maintain its functions. For 

example, the heartbeats are done 

automatically by the limbic part and 

not consciously by the person. The 

subconscious is very vulnerable in the 

early life of a child, due to the fact 

that the newborn does not have any 

concepts developed about the medium 
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controla felul în care va reacționa ori 

modul în care se va lăsa afectat de către 

acestea.  

Încă din primele clipe de la naștere, 

creierul acumulează neîncetat 

informații. Această strângere de date 

durează până în clipa decesului. 

Dezvoltarea unei anumite categorii de 

emoții, pozitive ori negative, este 

consecința mai multor interferențe. 

Factorii ce au impact asuprea copilului 

și conduc în cele din urmă la formarea 

unui adult, cu concepții sănătoase ori 

toxice, sunt de natură genetică, 

familială și socială. 

Este necesar de menționat că, o 

perioadă a copilăriei, marcată de 

evenimente neplăcute, nu va duce în 

mod garantat la crearea unui 

comportament deviant. Schimarea 

direcției de evoluție poate avea loc în 

orice moment al vârstei, fie prin 

autoconștientizare, fie prin asistență 

venită din exterior. 

 

1. Societatea - mediul realizării 

omului 

 

Societatea constituie o colectivitate, 

în care omul a ales să își ducă existența, 

cu scopul asigurării îndeplinirii 

anumitor nevoi și a garantării unor 

drepturi. În contextul societății, prin 

împărțirea sarcinilor, oamenii și-au 

constituit un mecanism de satisfacere 

continuă a nevoilor de bază, precum 

nevoia de hrană, de protecție față de 

pericole și nevoia de perpetuare a 

speciei. Astfel, orizontul a devenit mai 

larg și indivizii au putut să înceapă 

ascensiunea către scopuri mai înalte, 

in which he lives. In this manner, he 

is not able to rationalize the events 

happening next to him, and thus he 

will have no control over his own 

reactions. 

Since the first moments of being 

brought to this world the brain 

constantly accumulates information. 

This gathering of data lasts up until 

death. The development of a certain 

category of emotions, positive or 

negative, is the consequence of 

several interferences. Factors with the 

most significant impact over the 

child’s behavior and which can lead 

to the raising of an adult with good or 

toxic concepts are the genetically 

heritage, the family and the social 

groups. 

It is important to mention that a 

childhood marked with unpleasant 

episodes will not imperatively create 

a bad behavior. The changing of 

one’s direction in life can be done at 

any moment as an inside revelation or 

with the help from exterior game 

changers. 

 

1. Society - where the human is 

created 

 

Society is a community in which 

the human has chosen to exist with 

the purpose of satisfying some needs 

and to protect his rights. In this 

context, by separating several chores, 

the people built a mechanism which 

helped them put an end to the basic 

necessities such as food, protection 

and reproduction.  

The perspective got larger and the 
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spre exemplu cunoaștea lumii din jur, 

inventarea şi inovarea unor modalităţi 

prin care să se poată asigura protejarea 

drepturilor și intereselor fiecăruia. 

Aristotel, în lucrarea sa intitulată 

„Politica”, spune: „Constatăm că 

fiecare cetate este o comunitate 

determinată și că fiecare comunitate a 

fost alcătuită în vederea unui bine 

determinat, căci toți acționează în 

numele a ceea ce li se pare a fi bine. 

De aceea, este clar că toate 

comunitățile tind spre un bine 

determinat și, mai ales, cea care le 

întrece și le conține pe toate celelalte, 

tinde către binele cel mai ales dintre 

toate” [1]. În această ordine de idei 

putem afirma că, statul și, implicit, 

societatea, au rolul de a desăvârși 

formarea omului, atât în plan fizic şi 

psihologic, cât și în plan spiritual. 

De asemena, filosoful grec mai 

afirmă că: „cetatea este naturală și că 

omul este în mod natural un viețuitor 

politic, pe când cel lipsit de o cetate 

(natural și nu prin accident) se află fie 

mai presus fie mai prejos de om.” [2]. 

Astfel, omul este clasificat drept un 

animal social, el putând să atingă 

propria devenire numai alături de 

semenii lui.  

În timp, societățile, cetățile ori 

colectivitățile, prin unificare pașnică 

sau prin război au devenit state. 

Statul, se prezintă drept un 

ansamblu de instituții ce au drept scop 

protejarea drepturilor și garantarea 

îndeplinirii obligațiilor de către 

cetățenii săi. 

Un stat este condus după un sistem 

de norme juridice și reguli sociale, în 

individuals could pursue higher 

objectives: getting to know the world 

around them, the invention and 

innovation of methods to protect the 

rights and interests of everybody and 

others such. 

Aristotle, in his book „Politics”, 

tells us that: „Every citadel is a 

determined community and each 

community was formed with the 

purpose of a greater good, due to the 

fact that all act towards what they 

consider to be beneficial. That is the 

clear reason why all the communities 

tend to a determined good, and why 

the one which outshines the rest and 

includes all that its positive, moves 

towards an even higher goal” [1]. 

With this line of thinking, we can say 

that the state, the society generally, 

has the role to ensure the full 

development of the human being on a 

physical, psychological and spiritual 

plan. 

The Greek philosopher also states 

that: „the citadel is a natural 

construction and thus the human is 

also naturally a political inhabitant. 

On the other hand, the one with no 

citadel (naturally and not by accident) 

is either above or below the human” 

[2]. In this manner, one is classified as 

a social animal, his full potential 

being attainable only around his 

siblings.  

Throughout time societies, citadels 

and collectivities unified in a peaceful 

way or by force and became states. 

The state is an assembly of 

institutions with the objective to 

protect the rights of their citizens and 
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vederea realizării binelui suprem. În 

interiorul lui, prin mijloacele aferente, 

sunt urmărite garantarea drepturilor și 

libertăților, oferirea mijlocului dorit de 

cetățean pentru a se realiza profesional, 

asistarea socială a persoanelor 

defavorizate, educarea noilor generații, 

etc. 

Constituția României prevede 

următoarele: „România este stat de 

drept, democratic și social, în care 

demnitatea omului, drepturile și 

libertățile cetățenilor, libera dezvoltare 

a personalității umane, dreptatea și 

pluralismul politic, reprezintă valori 

supreme, în spiritul tradițiilor 

democratice ale poporului român și 

idealurilor Revoluției din decembrie 

1989, şi sunt garantate” [3]. 

România, ca stat democratic, 

asigură o libertate a individului ce îi 

permite libera exprimare și urmărirea 

îndeplinirii dorințelor aflate în 

conformitate cu ordinea de drept și 

bunele moravuri. 

 

2. Bullying. Definire, cauze, 

moduri de manifestare și implicații 

 

2.1. Definirea Bullying-ului. 

Termenul de „bullying” este asociat cu 

acțiunea de intimidare. Pentru a fi 

prezent, fenomenul presupune crearea 

unui context ostil ori a unei situații 

incomode, ce vizează o anumită 

persoană. Individul, avut în vedere de 

către autor, prezintă un anumit element 

ce este exploatat în defavoarea sa. 

2.2. Cauzele Bullying-ului. O primă 

cauză de declanșare poate fi originea 

rasială a victimei acestui fenomen. 

to also assure that they respect their 

obligations. 

A state is lead with the help of a 

law system and social norms, with the 

main goal of reaching a higher state of 

existence. Inside, with the help of its 

mechanisms, the institutions work in 

order to guarantee rights and 

freedoms, to offer the possibilities for 

any citizen to develop himself, to help 

any person in need of social 

assistance, to educate the future 

generations etc. 

The Constitution of Romania states 

the following: “Romania is a state of 

law, democratic and social, in which 

the dignity of human beings, the 

rights and freedoms of the citizens, 

the freedom of development for the 

human personality, the justice and the 

political pluralism, in the name of the 

democratic traditions and the ideals 

forged trough the 1989 Revolution, 

are guaranteed” [3]. 

Romania, as a democratic state, 

ensures a freedom to the individual 

which helps him express convictions 

and pursue goals. Also, the objectives 

of any citizen require to be within the 

law limits. 

  

2. Bullying. Definition, causes, 

ways of manifesting and 

implications 

 

2.1. Definition of Bullying. The 

term “to bully” can be associated with 

the action of intimidating. In order to 

be present, the current of bullying 

requires the creation of a hostile 

context or an inappropriate situation 
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Astfel, cel care a iniţiat intimidarea se 

va folosi de anumite concepții și idei, 

pentru a justifica de ce victima nu este 

aptă pentru un anumit lucru, o anumită 

sarcină ori activitate, spre exemplu, 

culoarea pielii va constitui un criteriu 

pe baza căruia o persoană nu va fi 

acceptată într-un colectiv sau nu i se va 

permite intrarea într-o locație.  

A doua cauză de îndeplinire a 

fenomenului se constituie din referirea 

la situația materială. În această ordine 

de idei, într-o instituție de învățământ, 

frecventată majoritar de copii ai căror 

părinți au o situaţie materială peste 

medie, se pot forma grupuri ce 

discriminează elevii sau studenții ce 

provin din familii cu situaţii materiale 

precare. 

O dizabilitate fizică poate îndeplini 

rolul de catalizator. Sunt cazuri în care 

persoanele cu anumite dizabilități fizice 

(lipsa unor membre ale corpului, 

anumite trăsături faciale ieșite în 

evidență, purtarea de proteze 

ortopedice) sunt victimele manifestării 

fenomenului bullying. 

2.3. Moduri de manifestare ale 

Bullying-ului. Angresorul, la 

momentul intimidării victimei, poate 

folosi limbajul pentru a crea starea de 

discomfort. Astfel, persoana care se 

erijază în agresor recurge la jigniri, la 

glume sau la simpla evidențiere a 

elementului urmărit, în așa fel încât să 

conducă la scăderea stimei de sine și a 

încrederii în propriile capacități ale 

victimei. 

Gesturile violente, reprezintă și ele 

o posibilitate de manifestare a bullying-

ului, însă, de cele mai multe ori, ele 

which targets a certain person. The 

victim presents an element used as a 

reason by the author to attack. 

2.2. Causes of Bullying. Firstly, a 

cause for someone to be bullied can 

be his racial origin. In this manner, 

the one who initiated the aggression 

might have some conceptions and 

ideas which justify, in his opinion, the 

fact that the target cannot be allowed 

to do a certain activity, to possess a 

certain object or to belong to a group.  

Secondly, the wealth of an 

individual can be considered as a 

reason for being bullied. Therefore, in 

an educational institution where the 

majority of children have parents with 

above average revenue, groups can be 

formed with the intent to discriminate 

the part of the collective with low 

income. 

A physical disability can also be a 

trigger for this phenomenon. There 

are cases in which persons with 

problems (the absence of limbs, some 

unusual facial features, and 

orthopedic prosthetics) are victims of 

bullies.   

2.3. Ways of manifesting of 

Bullying. The aggressor, at the 

moment he decides to act as a bully, 

can use language to create an 

uncomfortable situation. Next, he 

resorts to insults, bad jokes or the 

simple exploitation of the element 

used as the reason for his behavior. 

This results in low self-esteem on the 

victim’s part and the inability to trust 

in his own capacity. 

Violent gestures represent a 

possibility for the bullying to 
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sunt folosite în combinație cu limbajul 

violent.  

Deși, fenomenul aflat în discuție se 

observă cel mai des în mediul școlar, el 

poate fi prezent și în viața unui adult, în 

familie, la locul de muncă, la un 

eveniment ori zonă frecventată. 

2.4. Implicațiile Bullying-ului. Este 

universal acceptat faptul că bullying-ul 

afectează într-o măsură mai mare 

copiii, întrucât aceștia nu au 

discesnământul pe deplin format și, 

astfel, nu își pot controla pe deplin 

reacția la eveniment. 

După cum s-a specificat anterior, 

neocortexul se dezvoltă în timp, odată 

cu înaintarea în vârstă, creierul limbic 

fiind vulnerabil la sugestii în perioada 

copilăriei și adolescenței.  

Sugestia se definește ca o idee care, 

prin repetiție, poate ajunge să devină 

credință sau să fie acceptată ca adevăr 

de către cel/cea sugestionat/ă. Emoția 

joacă un rol important, ce permite 

acceptarea mai rapidă a mesajului 

transmis.  

Copilul ori adolescentul supus unui 

tratament de intimidare, jignire ori 

terorizare, va rămâne cu convingerea că 

lucrurile transmise sunt adevărate și 

trebuiesc acceptate ca atare. Drept 

exemplu, se poate lua clasicul episod 

prezent în familiile defavorizate:  

Tatăl tânărului X, este alcoolic din 

pricina unor traume emoționale avute la 

un anumit moment în viață, soția 

acestuia, mama lui X, muncește din 

greu pentru a întreține casa și a-i 

asigura copilului cele necesare pentru a 

putea merge la școală. X, este supus în 

fiecare seară unei serii de jigniri, 

manifest. Most of the times this is 

combined with the language described 

above. 

Even if this current can be 

observed most often in school, it is 

also true that it can be present in the 

life of an adult at the workplace, in his 

family, at a certain location or highly 

frequented places. 

2.4. Implications of Bullying. It is 

universally accepted that bullying 

affects the children on a larger scale, 

because they do not have the 

discerning totally formed and thus 

they are not able to control their 

reaction to a negative event. 

As said previously, the neocortex 

evolves during the time of growth, the 

limbic brain being vulnerable to 

suggestions in the periods of 

childhood and adolescence.  

Suggestion can be explained as an 

idea which by repeating can become a 

belief or it can be accepted as an 

absolute truth by the receiver. 

Emotions play a huge part which can 

accelerate the acceptance of the 

message. 

The child or teenager exposed to a 

negative treatment will develop the 

convictions that what he witnessed is 

the truth and must be accepted as it is. 

For example, we can expose the 

classical episode of a disabled family.  

A father named X is an alcoholic 

due to some trauma suffered during 

his young days. His wife, mother of 

child Z, works hardly to maintain the 

house and to provide access for the 

kid in the educational system. Z is 

insulted everyday by his own father 
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provenite din partea tatălui său pe 

motivul lipsei unei stări materiale 

satisfăcătoare. Pe fondul repetării 

acestor episoade în mediul familial, 

implicațiile pot fi majore. În acest fel, 

copilul poate să ajungă să considere 

normal consumul de alcool, și poate 

vedea drept ceva firesc jignirea 

semenilor, pentru propria descărcare 

emoțională.  

Urmările se pot rezuma la simpla 

acceptare a unor concepții toxice în 

mintea tânărului, concepții ce duc la 

formarea unor reflexe condiționate 

nocive care, la rândul lor, vor afecta 

alte persoane. Se poate afirma că este 

declanșată o reacție în lanț care 

conduce la perpetuarea unui 

comportament neadecvat și/sau 

deviant, ce se transmite de la un individ 

la altul. 

Copilul ce a crescut într-un astfel de 

mediu, va ajunge să aibă o conduită 

neconformă cu valorile urmărite de 

societate, în general. El se va rezuma, 

fie doar la simpla imitare a acțiunilor 

văzute, fie, pe fondul unui anturaj 

neadecvat, la amplificarea lor într-o 

purtare ce poate conduce la fapte mult 

mai grave, chiar de natură penală. 

 

3. Prevenirea și combaterea 

fenomenului de „bullying” 

 

Destinul unui om poate fi influențat 

în primul rând din punct de vedere 

genetic, în al doilea rând în funcţie de 

mediul familial și în special de 

anturajul frecventat. Totuși, o persoană 

capabilă de autoconștientizare poate 

alege în orice moment al vieții să facă o 

who blames the misfortunes on him. 

With the repetition of this treatment, 

the implications can be very severe. 

The child can reach the conclusion 

that it is normal to consume alcohol 

and to express bad behavior towards 

others in order for him to feel better. 

The repercussions can be resumed 

to the child having developed a series 

of conditioned reflexes with bad 

nature which will affect others at 

some point. We can say that a chain 

of reactions is put into motion with 

the perpetuation of a toxic behavior 

from one human to another.  

The child who grew up in such an 

environment will end up having a 

behavior that is not in line with the 

values pursued by society in general. 

It will be summarized, either only by 

the mere imitation of the actions seen, 

or, against the background of an 

inappropriate entourage, to their 

amplification in a behavior that can 

lead to much more serious acts, even 

of a criminal nature. 

 

3. Preventing and combating the 

phenomenon of „bullying” 

 

The destiny of any human can be 

influenced first of all by his genetics, 

secondly by the family and lastly but 

not the less important, but his 

entourage. Even so, a person capable 

of self-awareness can chose at any 

moment of his life to make a change 

towards a better and more prosperous 

future. There are several ways of 

dealing with the bullying current. 

More attention can be placed on 
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schimbare către un viitor mai bun şi 

mai prosper. Pe această cale de gândire, 

problema avută în discuție poate fi 

rezolvată prin mai multe mijloace. 

O primă modalitate ar fi o atenţie 

sporită pentru educația emoțională a 

tinerelor generații. Cei aflați în primele 

două decenii ale vieții trebuie să fie 

ajutați să înțeleagă faptul că omul este 

o ființă complexă, atât fizic cât și 

psihic, și că trebuie urmărită 

dezvoltarea unor relații interumane 

benefice.  

A doua modalitate ar fi crearea şi 

promovarea unor programe de asistență 

socială sau promovarea mai intensă a 

programelor deja existente pentru 

adulții ce nu au putut găsi sprijin în anii 

copilăriei și la momentul prezent se 

află pe un drum greșit. Aceste 

programe vor trebui să urmărească 

reducerea reflexelor condiționate 

negative din sistemul limbic al 

persoanei asistate și inocularea acestora 

cu unele convingeri mai sănătoase. 

Într-o a treia modalitate, statul în 

general prin instituțiile de care 

duspune, ar trebui să caute a promova 

conlucrarea între cetățenii săi. Nu este 

suficient ca solidaritatea unui popor să 

fie insitutită prin literă de lege, ea 

trebuie înțeleasă și acceptată la rândul 

său de către omul de zi cu zi.  

După cum un comportament 

neadecvat se dezvoltă în urma unor idei 

sugerate și implementate în mod 

repetitiv, așa se poate dezvolta și o 

conduită benefică, natura informațiilor 

și repetiția lor fiind factorii cheie.  

 

 

the emotional education of the new 

generations. The people going 

through their first two decades of life 

need to be helped to realize that 

humans are a complex lifeform, both 

physical and emotional, and that they 

should look to form good 

relationships. 

Social assistance should create and 

promote programs or to insist more on 

the ones already present in order to 

guide the adults which have suffered 

in their childhood and are now on a 

wrong path. These instruments will 

need to target the destruction of the 

toxic conditional reflexes formed in 

the limbic brain of the subjects and 

the implementation of positive 

concepts. 

Generally the state with the 

mechanisms at his disposal should 

look forward to promoting 

cooperation between its citizens. It is 

not sufficient for the law to state the 

solidarity of the people, this needs to 

be understood and the accepted by the 

ordinary person.  

Since a bad conduct is reached as a 

consequence of the repetition and 

accumulation of bad factors, by using 

these two key factors (repetition and 

acceptance), a normal and good state 

of mind can be created. 

 

Conclusions 

 

The bullying phenomenon can be 

characterized as a socially problem 

because it is created at a particularly 

level between two individuals, but it 

affects the entire community with the 
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Concluzii 

 

Fenomenul bullying poate fi 

caracterizat drept o problema de ordin 

social, tocmai din cauza faptului că, 

deşi este iniţiat în mod particular de 

către o persoană ce se erijază în agresor 

şi este îndreptat către o altă persoană 

devenită în mod direct sau indirect 

victimă, acest fenomen afectează 

întreaga societate, dând curs naşterii 

unui lanţ de comportamente inadecvate 

şi incorecte, care se reflectă asupra 

persoanelor aflate în relaţie de grup, 

extinzându-se apoi în relaţiile de tip 

intergrup, până la acapararea societăţii, 

ca întreg. 

Pentru a putea fi diminuat 

fenomenul bullying, trebuie să 

conlucreze în bună înţelegere mai 

multe sisteme aflate pe picior de 

egalitate. În ordinea naturală regăsim 

următoarele sisteme: 

- primul sistem este sistemul de 

apărare şi garantare a drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor, el poate asigura 

în linii mari izolarea generală a 

fenomenului bullying, prin autoritatea 

de care dispune. 

- al doilea sistem este sistemul ce 

asigură sănătatea fizică şi psihică a 

persoanei, acesta poate iniţia tratarea în 

mod particular a fenomenului, având 

instrumentele necesare vindecării 

fiecărei persoane în parte. 

- al treilea sistem este sistemul ce 

asigură educaţia şi formarea 

particulară a subiectelor de drept şi 

generală a întregii societăţi, prin care 

se previne, combate sau măcar poate 

creations of inadequate attitudes. In 

worst case scenarios, the bullying can 

spread from a simple group of people 

to a larger scale and even affect an 

entire part of the collective.    

In order to be reduced several 

systems must work together, these are 

the following: 

- first in line is the system which 

assures and protects the freedoms and 

rights of the citizens, he can isolate on 

a general level the problem by using 

his authority. 

- second in line is the one who 

guards the health of both mind and 

body, it can approach on a particularly 

level the bullying because it has the 

necessary instruments to cure one 

individual at a time. 

- lastly the educational system can 

have an influence on many levels due 

to the fact that it is tasked to 

educating future adults. I bad behaved 

child today can become a social 

problem tomorrow. 

We could state that the most 

important factor in dealing with this 

problem is the individual himself. A 

doctor cannot help a patient without 

his consent and thus everyone must 

have that interior desire for a change, 

the desire to take a stand and work 

together with the above mentioned 

systems in order to have a healthy 

social organism. 
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ţine sub control efectele fenomenului. 

Dar cel mai important factor care 

poate contribui la diminuarea şi chiar 

stoparea bullying-ului este individul. 

Asemenea doctorului care nu poate 

trata pacientul fără acordul acestuia, 

fiecare persoană trebuie prin sine însăşi 

să conlucreze cu toate sistemele mai 

sus menţionate pentru a căpăta 

siguranţa vindecării durabile şi a 

obţinerii unui organism social sănătos. 
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Rezumat: Realitatea contemporană ne 

dezvăluie un sistem social global, 

structurat printr-o dimensiune complexă şi 

autoreglabilă în domeniul: educaţiei, 

culturii, economiei, administraţiei şi 

politicii. Abordând societatea contempo-

rană din perspectiva teoriei sistemelor, 

constatăm că aceasta a devenit un sistem 

social global, capabil să asigure 

mecanisme funcţionale în timp şi spaţiu, 

prin educație și pentru beneficiarii 

acesteia. 
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I. Introducere. Delimitări 

conceptuale 

 

Conceptul de sistem, este frecvent 

utilizat în toate domeniile acţiunilor 

umane, asociat cu o trăsătură specifică 

domeniului studiat, şi poate fi definit ca 

fiind ,,anasamblul de elemente ce 

interacţionează între ele şi cu 

exteriorul, cu respectarea unor reguli, 
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I. Introduction. Conceptual 

Delimitations 

 

The system concept is frequently 

used in all areas of human actions, 

associated with a specific feature of the 

studied field and can be defined as the 

combination of elements that interact 

with each other and with the outside, in 

compliance with rules, laws and 

http://juridica.ugb.ro/
mailto:roxanne_lex@yahoo.com
mailto:roxanne_lex@yahoo.com


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 8. Issue 2/2019 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Elena Roxana VIȘAN 

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

530 

legi şi principii, în vederea realizării 

unui sens, obiectiv, scop” [1]. 

În cazul nostru, este vorba despre 

sistemul social global, ce reprezintă un 

sistem de activitate socială, capabil de 

modificarea propriilor reguli în scopul 

atingerii obiectivului urmărit [2, p. 

185]. Analizat din perspectiva 

epistemologică, sistemul social este un 

sistem cognitiv, un model analitic 

global, al complexităţii sociale, compus 

din subsisteme bine definite, care 

îndeplinesc funcţii specifice prin 

mijloace proprii, dar şi prin interacţiune 

cu celelalte subsisteme sociale [3]. 

Complexitatea subsistemelor sociale 

evidențiază realitatea socială, dinamica 

şi interacţiunea colectivă a acestora, în 

vederea organizării şi funcţionării 

întregii societăţi contemporane. 

Condiţionat de realitatea sistemică a 

lumii, în care funcţionează, Bernard 

Walliser cataloga sistemul social ca „un 

ansamblu aflat în raporturi reciproce 

cu mediul, aceste schimbări 

asigurându-i o anumită autonomie. 

Ansamblul suportând modificări mai 

mult sau mai puţin profunde în timp, 

conservând, însă, o anumită 

permanenţă”. 

Prin mecanismul interacţiunii, 

prefigurat în interiorul sistemului 

social, desprindem o serie de 

caracteristici care să fundamenteze 

modul de funcţionare al acestuia: 

caracterul structural-unitar asigurat prin 

„elemente aflate în interconexiuni, 

raporturi de interdeterminare 

reciprocă, în baza cărora partea se 

subordonează întregului, iar acesta din 

urmă este cu totul distinct de fiecare 

principles, in order to achieve a 

meaning, objective, purpose [1]. 

In our case it is about the global 

social system which represents a 

system of social activity, capable of 

modifying its own rules in order to 

achieve the objective followed [2, p. 

185]. 

Analyzed from the epistemological 

perspective, the social system is a 

cognitive system, a global analytical 

model, of social complexity composed 

of well-defined subsystems, which 

perform specific functions through 

their own means, but also through 

interaction with the other social 

subsystems. The complexity of the 

social subsystems highlights the social 

reality, their dynamics and their 

collective interaction in order to 

organize and function the entire 

contemporary society [3]. 

The complexity of the social 

subsystems highlights the social reality, 

their dynamics and their collective 

interaction, in order to organize and 

function the entire contemporary 

society. Conditioned by the systemic 

reality of the world in which it works, 

Bernard Walliser cataloged the social 

system as „an ensemble in reciprocal 

relations with the environment, these 

changes ensuring a certain autonomy. 

The assembly with more or less 

profound changes over time, however, 

preserving a certain permanence”. 

Through the mechanism of 

interaction foreshadowed within the 

social system, we come up with a series 

of characteristics, which underpin its 

functioning: the structural-unitary 
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parte a sa” [2, p. 186]. 

Caracterul dinamic, reflectă evoluţia 

în timp şi spaţiu, sub influenţa 

factorilor intrinseci şi extrinseci, iar 

caracterul informaţional are rol în 

receptarea, prelucrarea şi transmiterea 

informaţiilor conform stimulilor cauză-

efect.  

Raportându-ne la complexitatea 

sistemului social global, descoperim 

patru sfere vaste de subsisteme: politic, 

economic, comunicațional și socio-

cultural, cu o autonomie relativă, care 

oferă concomitent interacţiuni profunde 

în domeniile societăţi globale. Pentru o 

înţelegere mult mai profundă a 

mecanismului de funcţionare al 

sistemul social global, vom prezenta 

schematic, în cele ce urmează:  

 

Fig. nr. 1. Societatea 

 

 
Raportată la întregul uman şi la 

evoluţia întregii societăţi, educaţia 

capătă o dimensiune nelimitată, 

globală, ce cuprinde întregul univers 

social, economic, politic şi cultural. 

Sub acest aspect, constatăm că educaţia 

este vectorul principal în evoluţia 

tuturor domeniilor de activitate 

character provided by „elements in 

interconnections, relations of mutual 

interdependence, based on which the 

part is subordinated to the whole, and 

this one from the trace is completely 

distinct from each part of it” [2, p. 186] 

The dynamic character reflects the 

evolution in time and space under the 

influence of the intrinsic and extrinsic 

factors, and the informational character 

has a role in the reception, processing 

and transmission of information 

according to the cause-effect stimuli.  

Referring to the complexity of the 

global social system, we discover four 

broad sub-system: political, economic, 

socio-cultural, with relative autonomy, 

which simultaneously offer deep 

interactions in the fields of global 

societies. For a deeper understanding of 

the mechanism of functioning of the 

global social system we will present 

schematically, in the following: 

 

Figure no. 1. The Society 

 

 
Reported to the whole human being 

and to the evolution of the whole 

society, education acquires an 

http://juridica.ugb.ro/


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 8. Issue 2/2019 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Elena Roxana VIȘAN 

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

532 

existente şi calea către reclădirea unei 

lumi a bunăstării şi a înţelegerii între 

naţiuni. Privită ca un proces continuu 

de perfecţionare, educaţia devine o 

prioritate pentru actuala comunitate, 

fiind fundamentul dezvoltării durabile, 

al creşterii economice, al egalităţii de 

şanse, de gen şi al cetăţeniei globale.  

 

II. Sistemul de educaţie şi sistemul 

social global 

 

O corectă şi eficientă funcţionalitate 

a sistemului social global, este 

asigurată de întrepătrunderea sferei 

socio-culturale, prin instruirea şi 

formarea individului. Raportându-ne la 

conţinutul, obiectivele şi finalităţile 

sferei socio-culturale, poziţionăm 

central sistemul de educaţie, ca mijloc 

de evoluţie şi aspiraţii profunde, 

absolute, privind generaţiile prezente şi 

viitoare. În acest sens, este vizibil rolul 

multilateral pe care îl are educaţia, ca 

sistem amplu în formarea unor 

orizonturi comune, ce favorizează 

acţiuni sociale, care ,,mijlocesc şi 

diversifică relaţiile dintre om şi 

societate” [4, p. 13].  

Parte integrantă a sistemului social 

global, sistemul de educaţie acţionează 

dinamic, unitar şi multilateral, 

angrenând toate mecanismele de 

afirmare şi exercitare a dreptului la 

educaţie, orientând omul spre aspiraţii 

măreţe şi autodesăvârşire. 

Conceptual, sistemul de educație 

,,reprezintă totalitatea instituţiilor, 

organizaţiilor (politice, economice, 

socio-culturale), infrastructurilor şi 

comunităţilor social-umane (familie, 

unlimited, global dimension, which 

encompasses the entire social, 

economic, political and cultural 

universe. In this respect, we find that 

education is the main vector in the 

evolution of all the existing fields of 

activity and the path to rebuilding a 

world of well-being and understanding 

between nations. Viewed as a 

continuous process of improvement, 

education becomes a priority for the 

current community, being the 

foundation of sustainable development, 

economic growth, equal opportunities, 

gender and global citizenship. 

 

II. The education system and the 

global social system 

 

A correct and efficient functionality 

of the global social system is ensured 

by the interweaving of the socio-

cultural sphere, by training and training 

the individual. Referring to the content, 

objectives and aims of the socio-

cultural sphere, we centrally position 

the education system, as a means of 

evolution and deep, absolute 

aspirations regarding present and future 

generations. In this sense, it is visible 

the multilateral role that education has 

as a broad system in the formation of 

common horizons that favor social 

actions, which „mediate and diversify 

the relations between human and 

society” [4, p. 13]. 

An integral part of the global social 

system, the education system acts 

dynamically, unitarily and 

multilaterally, engaging all the 

mechanisms of asserting and exercising 
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mediu), ce contribuie la formarea şi 

dezvoltarea personalităţii umane, prin 

exercitarea unor funcţii şi roluri 

pedagogice explicite sau implicite, în 

mod direct sau indirect” [5, p. 337]. 

Analizând explicaţia sistemului de 

educaţie, observăm o responsabilizare 

generală, a tuturor organizaţiilor 

implicate, cu rol fundamental în crearea 

unei societăţi a binelui comun, printr-o 

dezvoltare armonioasă a individului în 

toate sferele sistemului social global. 

Privit ca o „cetate a educaţiei” [6, p. 

10], sistemul social global acţionează 

asupra societăţii, prin subsistemele pe 

care le deţine, guvernând acţiuni umane 

transdisciplinare, cu efecte asupra 

educaţiei.  

Abordarea transdisciplinară a 

sistemului social global favorizează 

,,dezvoltarea omului, prin intermediul 

societăţii şi a societăţii prin 

intermediul omului” [7, p. 21], unde 

sistemul de educaţie trebuie să 

orienteze, în special, particularităţi ce 

necesită asimilarea şi implementarea 

unor politici publice, care se îndreaptă 

către perfecţionarea tinerilor şi a 

adulţilor, deopotrivă, pregăteşte forţa 

de muncă, formează un profil uman 

valoros tezaurului identitar naţional. 

Şi, pentru că exercitarea dreptului la 

educație se realizează prin intermediul 

sistemului de educaţie, orientat pe 

structuri multilaterale de acţiune, vom 

analiza, pragmatic, mecanismul de 

funcţionare al acestuia în cadrul 

sistemului social global. Analiza 

porneşte de la teoria sistemelor, care se 

realizează prin ,,intermediul fluxurilor 

de masă şi energie purtătoare de 

the right to education, orienting the 

man towards great aspirations and self-

fulfillment. 

Conceptually, the education system 

„represents the totality of institutions, 

organizations (economic, political, 

socio-cultural), infrastructures and 

social-human communities (family, 

environment) that contribute to the 

formation and development of the 

human personality through the exercise 

of explicit or implicit pedagogical 

functions and roles, directly or 

indirectly” [5, p. 337]. Analyzing the 

explanation of the education system, 

we observe a general accountability, of 

all the organizations involved, with a 

fundamental role in creating a society 

of the common good, through a 

harmonious development of the 

individual in all spheres of the global 

social system. Regarded as a “fortress 

of education” [6, p. 10], the global 

social system acts on society, through 

its subsystems, governing 

transdisciplinary human actions, with 

effects on education. 

The transdisciplinary approach of 

the global social system favors „the 

development of man through society 

and society through human” [7, p. 21], 

where the education system has to 

oriented in special, particularities that 

require the assimilation and 

implementation of public policies, 

which are aimed at improving young 

people and adults wich, prepares the 

workforce, forms a valuable human 

profile to the national identity treasurer. 

And because the exercise of the 

right to education is achieved through 
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informaţie, cauză-stare-efect” [8],  o 

teorie ce poate fi adaptată sistemului de 

educaţie, prin prezenta abordare 

schematică:  

 

Fig. nr. 2. Teoria sistemelor „cauză-

stare-efect” 

 

 

 

 

 

 

Conceptul cauză, incumbă 

fenomene şi procese care intră în 

alcătuirea sistemului de educaţie 

(curriculă, politici publice, strategii 

educaționale, etc), care transmit, în 

funcţie de factorii interni şi externi 

(școală, mediul academic, familie, 

mediu), stări și stimuli cu efecte 

diverse. Noţiunea de efect, este 

identificată cu finalitatea actului de 

educaţie, produsul finit, mai exact cu 

educabilul ce a fost format pentru a 

deveni resursă umană pe piaţa muncii, 

parte integrantă a sistemului social 

global. O analiză de acest fel, 

îndrăzneşte să evidenţieze o direcţie 

precisă a mecanismelor de funcţionare 

ale sistemului de educaţie, cu incidenţă 

precisă asupra caracterului social al 

dreptului la educaţie. Acesta porneşte 

de la premisa că ,,persoana nu e privită 

ca simplu obiect sau simplu beneficiar 

al unor acorduri globale, ci este 

protejată ca fiinţă umană, individuală 

sau ca membră a unui grup de 

persoane” [9], parte integrantă a 

sistemului social global.  

Constatăm că dreptul la educaţie 

the education system, oriented on 

multilateral structures of action, we 

will pragmatically analyze its 

functioning mechanism within the 

global social system. This analysis 

starts from the theory of systems, 

which is realized through „mass and 

energy flows, carrying information, 

cause-state-effect” [8]. Thus, we 

discover a theory of the system that 

operates with the cause-state-effect 

formula, which can be adapted to the 

education system through this 

schematic approach: 

 

Figure no. 2. The theory of systems 

„cause-status-effect” 

 

 

 

 

 

 

The concept of cause lies with 

phenomena and processes that form the 

education system (curricula, public 

policies, educational strategies, etc.), 

which transmit according to internal 

and external factors (school, academic 

environment, family, environment), 

states / stimuli, with different effects. 

The notion of effect is identified 

with the purpose of the education act, 

the finished product, more precisely 

with the educable one that was formed 

to become a human resource on the 

labor market, an integral part of the 

global social system. Such an analysis 

to point out a precise direction of the 

functioning mechanisms of the 

education system, with a precise impact 
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ocupă un loc fundamental, ca act liber 

consimţit în sistemul social global, 

deoarece, prin intermediul lui se 

realizează celelalte drepturi şi libertăţi, 

unde persoana îşi dezvoltă propriul 

ideal creator: ,,învăţământul trebuie să 

urmărească dezvoltarea deplină a 

personalităţii umane şi să întărească 

respectul pentru drepturile omului şi 

libertăţile fundamentale” [10]. 

Așadar, educația este generatoarea 

desăvârșirii prin cunoaștere a ființei 

umane, unde statuarea fiinţei umane, ca 

persoană cu drepturi depline, la nivel 

naţional, decurge din prevederile 

constituţionale ale art. (15) şi art. (16), 

ce recunosc principiile aplicabile 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale 

ale cetăţenilor români. La nivel 

european, Convenţia Europeană a 

Drepturilor Omului recunoaşte, în 

preambul, că apărarea şi dezvoltarea 

drepturilor omului şi a libertăţilor 

fundamentale, constituie temelia însăşi 

a justiţiei şi a păcii în lume, obiectiv 

universal ce vine să întărească aceeaşi 

idee prin art. (1) şi art. (53). 

Coroborarea acestor documente 

proiectează, la nivel internaţional, 

prevederile Declaraţiei Universale a 

Drepturilor Omului, unde 

recunoasterea demnității „inerente 

tuturor membrilor familiei umane şi a 

drepturilor egale și inalienabile ca 

ideal comun” [10], este asigurată prin 

învăţătură şi educaţie. 

Din această perspectivă, sistemul de 

educaţie ocupă un loc central, nu numai 

în sistemul social global, ci şi în 

sistemul drepturilor omului, unde 

dreptul la educație, ,,ca drept mixt, este 

on the social character of the right to 

education. It starts from the premise 

that, “the person is not regarded as a 

simply object or beneficiary of global 

agreements, but is protected as a 

human being, individual or as a 

member of a group of persons” [9], an 

integral part of the global social 

system. 

We find that the right to education 

occupies a fundamental place, as a free 

act allowed in the global social system, 

because, through it, other rights and 

freedoms are realized, where the person 

develops his own creative ideal: 

„education must follow the full 

development of the human 

personality. and to strengthen respect 

for human rights and fundamental 

freedoms” [10]. 

Therefore, education is the generator 

of the perfection through knowledge of 

the human being, where the status of 

the human being as a person with full 

rights, at national level derives from the 

constitutional provisions of art. (15) 

and art. (16), which recognize the 

principles applicable to the 

fundamental rights and freedoms of 

Romanian citizens. At European level, 

the European Convention of Human 

Rights recognizes in the preamble that 

the defense and development of human 

rights and fundamental freedoms are 

the very foundation of justice and 

peace in the world, a universal goal that 

will strengthen the same idea by art. (1) 

and art. (53). The corroboration of 

these documents projects at 

international level, the provisions of the 

Universal Declaration of Human 
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considerat cel mai important dintre 

drepturile culturale şi aparţinător 

drepturilor de a doua generatie, 

fundamentându-se pe filosofia, potrivit 

căreia, nu pot fi garantate decât printr-

o acţiune pozitivă a statului şi care sunt 

legate prin natura lor de drepturile 

economice” [11]. 

De asemenea, caracterul social al 

educaţiei reiese şi din natura juridică, 

mixtă, a dreptului la educaţie, unde 

conţinutul acestuia întrepătrunde atât 

aspecte specifice laturii liberale, cu 

direcţie către ,,libertatea destinatarilor 

educației” [12, p. 35], cât și aspecte 

specifice dimensiunii sociale: 

,,adaptabilitate şi accesibilitate” [13, 

para. 4].  

Adaptabilitatea include totalitatea 

stărilor/emoțiilor/comportamentelor, 

regăsite în acțiunea educațională 

întreprinsă de actorii educației, astfel 

încât, „să asigure accesul egal şi de 

calitate, necesar satisfacerii nevoilor de 

dezvoltare personală, de integrare 

socială şi profesională, în condiţiile 

utilizării eficiente a acestora [14]. 

Accesibilitatea este „afirmată prin 

intermediul principiului echităţii, în 

baza căruia accesul la învăţare se 

realizează fără discriminare şi al 

principiului asigurării egalităţii de 

şanse”, prevăzut în art. 3 din Legea 

Educaţiei Naţionale [14]. Mai mult, 

această latură asigură accesul la 

educație pentru toți copiii de vârsta 

care se încadrează în nivelul 

învățământului obligatoriu, dar nu 

pentru învățământul secundar superior 

și învăţământului superior. Mai mult 

decât atât, învățământul obligatoriu 

Rights, where the recognition of the 

inherent dignity „of all members of the 

human family and of equal and 

inalienable rights as a common ideal” 

[10], is ensured through teaching and 

education.  

From this perspective the education 

system occupies a central place not 

only in the global social system, but 

also in the human rights system, where 

the right to education, „as a mixed law, 

is considered the most important of the 

cultural rights and belonging to the 

rights of the second generation, based 

on the philosophy according to which 

they can be guaranteed only by a 

positive action of the state and which 

are linked by their nature to economic 

rights” [11] 

Also, the social character of 

education also emerges from the legal, 

mixed nature of the right to education, 

where its content encompasses both 

specific aspects of the liberal side, with 

a focus on "freedom of education 

recipients" [12, p. 35], as well as 

specific aspects the social dimension: 

“adaptability and accessibility” [13, 

para. 4]. 

Adaptability includes all the states / 

emotions / behaviors found in the 

educational action undertaken by the 

education actors, so as to “ensure equal 

access and quality, necessary to meet 

the needs of personal development, 

social and professional integration, 

under the conditions of their efficient 

use [14]. Accessibility is “affirmed 

through the principle of equity, based 

on which access to learning is achieved 

without discrimination and on the 
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trebuie să fie gratuit, în timp ce 

învățământul post-obligatoriu poate 

atrage după sine plata taxei de înscriere 

și alte taxe, în măsura în care acestea 

sunt rezonabil de oneroase. 

Sub aceste aspecte, prevederea, 

„drepturi egale, de acces la toate 

nivelurile şi formele de învăţământ 

preuniversitar şi superior, precum şi la 

învăţarea pe tot parcursul vieţii, fără 

nicio formă de discriminare” [14, art. 

2], întăreşte răspunderea statului de a 

performa în garantarea egalităţii de 

şanse a oricărei persoane. O altă 

modalitate prin care este pusă în 

valoare accesibilitatea, constă în 

asigurarea învăţării şi a instruirii în 

limba maternă, la toate nivelurile, 

tipurile şi formele de învăţământ 

preuniversitar, a persoanelor aparţinând 

minorităţilor naţionale, în condiţiile 

legii. 

Analizând conținutul dreptului la 

educație, pe baza schemei cvadripartite 

de studiu a obligațiilor statelor, care 

rezultă din art. 13 alin. 2 al Pactului 

internațional cu privire la drepturile 

economice, sociale și culturale, se 

constată intervenţia de necontesatat a 

statelor semnatare, ce susţin, pe lângă 

cele două elemente ale dimensiunii 

sociale ale sistemului de educaţie, şi 

„latura acceptabilităţii” [15].  

Domeniul de aplicare al 

acceptabilității a fost extins 

considerabil prin dezvoltarea dreptului 

internațional al drepturilor omului. 

„Accentul pe drepturile minorităților și 

a populațiilor indigene a acordat 

prioritate limbii de desfășurare a 

procesului educativ, care de multe ori 

principle of ensuring equal 

opportunities”, provided in art. 3 of the 

Law on National Education [14]. 

Moreover, this side provides access to 

education for all children of the age 

group who are in the compulsory 

education level, but not for the 

secondary and higher education. 

Moreover, compulsory education must 

be free, while post-compulsory 

education may entail payment of the 

registration fee and other fees, insofar 

as they are reasonably onerous. 

Under these aspects, the provision, 

„equal rights, access to all levels and 

forms of pre-university and higher 

education, as well as to lifelong 

learning, without any form of 

discrimination” [14, art. 2], reinforces 

the responsibility the state to perform 

in guaranteeing the equal opportunities 

of any person. Another way in which 

accessibility is emphasized is to ensure 

learning and training in the mother 

tongue, at all levels, types and forms of 

pre-university education, of persons 

belonging to national minorities, 

according to the law. 

Analyzing the content of the right to 

education on the basis of the four-part 

study scheme of the obligations of the 

states resulting from art. 13 paragraph 2 

of the International Covenant on 

economic, social and cultural rights, we 

find the non-contacting intervention of 

the signatory states, which support in 

addition to the two elements of the 

social dimension of the education 

system and the “acceptability side” 

[15]. 

The scope of acceptability has been 

http://juridica.ugb.ro/


Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 8. Issue 2/2019 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Elena Roxana VIȘAN 

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

538 

face educația inacceptabilă în cazul, în 

care limba este străină pentru copiii 

mici (și, de asemenea, de multe ori 

pentru profesori)” [12, p.36]. Interdicția 

de a aplica pedepse corporale, a 

transformat disciplina școlară în multe 

țări, fiind astfel extinse în continuare 

criteriile de acceptabilitate. Tratarea 

copiilor ca „actori, care își revendică 

dreptul lor la educație și drepturile în 

învățământ, promite să înzestreze 

noțiunea de acceptabilitate cu viziunea 

lor asupra modului în care ar trebui să 

fie interpretate și aplicate drepturile 

lor” [12]. 

 

III. Educaţia naţională în sistemul 

social global 

 

Viziunea educaţiei contemporane 

rezidă din prevederile art. 2 alin. (1) din 

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 

care promovează un învăţământ 

orientat pe valori, creativitate, 

capacităţi cognitive, capacităţi volitive 

şi capacităţi acţionale, cunoştinţe 

fundamentale, competenţe şi abilităţi de 

utilitate directă, în profesie şi în 

societate. Așa cum am reiterat, sistemul 

de educaţie cuprinde în alcătuirea lui, 

subsisteme ce asigură organizarea 

instituţională a educaţiei. 

Transformările globale şi 

contradicţiile cu care se confruntă 

actuala societate, impune, și din partea 

sistemului de educaţie naţional, o 

configurare care să deschidă porţi 

multilaterale, către asigurarea funcţiei 

cognitive, economice, de conştiinţă şi 

responsabilizare a întregii societăţi. 

Această configurare, impune o 

considerably expanded through the 

development of international human 

rights law. "The emphasis on the rights 

of minorities and indigenous 

populations has given priority to the 

language of the educational process, 

which often makes education 

unacceptable if the language is foreign 

to young children (and often to 

teachers)” [12, p. 36]. The prohibition 

to apply corporal punishment has 

transformed the school discipline in 

many countries, thus further extending 

the acceptability criteria. Treating 

children as "actors who claim their 

right to education and rights in the 

education system, promises to endow 

the notion of acceptability with their 

vision of how their rights should be 

interpreted and applied" [12]. 

 

III. National education in global 

social system 

 

The vision of contemporary 

education resides in the provisions of 

art. 2, para. (1) of the Law on national 

education no. 1/2011, which promotes 

education oriented on values, 

creativity, cognitive abilities, volitional 

capacities and action capacities, 

fundamental knowledge, competences 

and skills of direct utility, in profession 

and in society. As we have reiterated, 

the education system comprises in its 

composition, subsystems that ensure 

the institutional organization of 

education. 

The global transformations and the 

contradictions that the present society 

faces, also impose from the national 
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implicare unitară la nivelul decidenţilor 

politici, a resursei umane din domeniul 

educaţiei, precum şi din partea 

beneficiarilor acesteia, determinând cu  

precădere modificări asupra 

reglementărilor juridice impuse de 

noile exigenţe politice, economice şi 

administrative.  

Un element în acest sens îl 

reprezintă, „articularea unui cadru 

legislativ armonizat, flexibil şi coerent” 

[16, p. 29], concretizat prin adoptarea 

Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, 

cu modificările şi completările 

ulterioare, impune ,,cadrul pentru 

exercitarea (…) dreptului fundamental 

la învăţătură pe tot parcursul vieţii” 

[14]. Evidenţierea caracterului 

fundamental şi permanent al dreptului 

la educaţie, derivă din asimilarea unor 

valori și modele de bună practică a 

tinerilor şi adulţilor, din complexitatea 

relaţiilor sociale dintre familie, 

instituţia de învăţământ şi societate, 

unde educaţia conferă un mod de a fi, 

de a trăi, de asumare a ritmului şi 

dimensiunilor, a conţinuturilor şi 

formelor oricăror schimbări [17, p. 7]. 

Dispoziţiile acestei legi conturează 

misiunea educaţiei, ca răspuns la 

problemele cu care se confruntă 

omenirea [18], formând infrastructura 

mentală a societăţii românesti, resursa 

umană, capabilă să funcţioneze eficient 

în societatea actuală şi viitoare [14]. 

Sub aceste aspecte se conturează un 

sistem educaţional direcţionat bipolar, 

către orientarea privind pregătirea 

profesională, ca parte integrantă a 

mecanismelor economiei de piaţă şi 

către dezvoltarea furnizorilor de 

education system a configuration that 

opens multilateral gates to ensure the 

cognitive, economic, conscientious and 

responsible function of the whole 

society. This configuration imposes a 

unitary involvement at the level of the 

political decision-makers, of the human 

resource in the field of education, as 

well as on the part of its beneficiaries, 

determining mainly changes on the 

legal regulations imposed by the new 

political, economic and administrative 

demands. 

An element in this sense represents, 

“the articulation of a harmonized, 

flexible and coherent legislative 

framework” [16, p. 29], materialized by 

the adoption of the Law of National 

Education no.1 / 2011, with the 

subsequent modifications and 

completions, imposes, for the exercise 

(…) of the fundamental right to 

education throughout life” [14]. 

Highlighting the fundamental and 

permanent character of the right to 

education, derives from the 

assimilation of values and models of 

good practice of young people and 

adults, from the complexity of social 

relations between the family, the 

educational institution and society, 

where education gives a way of being, 

to live, assuming the rhythm and 

dimensions, contents and forms of any 

changes [17, p. 7]. The provisions of 

the present law outline the mission of 

education in response to the problems 

facing humanity [18], forming the 

mental infrastructure of the Romanian 

society, the human resource, capable of 

functioning efficiently in the present 
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servicii publice/private de educaţie, cu 

accent pe evoluţia calitativă şi 

cantitativă a sferei umane, tehnologice, 

administrative. În acest context, 

sistemul de educaţie naţional, prin 

reţeaua şcolară, are nevoie de o 

eficientizare a procesului de educaţie, 

spre o abordare pozitivă la schimbare, 

la adaptabilitate faţă de un management 

al inovării, al gestionării resursei 

umane şi al promovării unor strategii 

specifice profilului instituţiei de 

învăţământ, precum şi a conţinutului 

ariilor curriculare. 

Asigurarea acestor direcţii, a pretins 

din partea factorilor politici să creeze 

un climat favorabil de exercitate şi 

asimilare a politicilor naţionale şi 

europene. România, ca stat membru al 

Uniunii Europene, a adoptat, la 

recomandarea Parlamentului European 

şi a Consiliului Uniunii Europene, 

directivele ce privesc „competenţele 

cheie ale învăţării pe tot parcursul 

întregii vieţii -,,key competences for 

lifelong learning” [19, p. 10-18], care 

conturează pentru „absolvenţii 

învăţământului secundar inferior şi 

superior, un profil de formare 

europenizat, orientat pe formarea celor 

opt competenţe cheie: comunicare în 

limba maternă, comunicare în limbi 

străine, competenţe matematice şi de 

bază în ştiinţe şi tehnologii, competenţe 

digitale, competenţe sociale şi civice, 

competenţe antreprenoriale, spirit de 

iniţiativă şi exprimare culturală” [20, 

p. 82]. Aplicarea directivelor europene, 

în vederea dobândirii şi aprofundării 

celor opt competenţe cheie ale tânărului 

din învăţământrul preuniversitar, 

and future society [14]. 

Under these aspects, a bipolar 

directed educational system is outlined, 

towards the orientation on the 

professional training, as an integral part 

of the market economy mechanisms 

and towards the development of the 

public / private education service 

providers, with emphasis on the 

qualitative and quantitative evolution 

of the human, technological, 

administrative. In this context, the 

national education system through the 

school network needs to streamline the 

education process towards a positive 

approach to change, adaptability to 

innovation management, human 

resource management and the 

promotion of strategies specific to the 

educational institution profile, as well 

as the content of the curricular areas. 

The assurance of these directions 

demanded from the political factors to 

create a favorable climate of exercise 

and assimilation of national and 

European policies. Romania, as a 

member of the European Union, has 

adopted at the recommendation of the 

European Parliament and the Council 

of the European Union the directives 

regarding "key competences of lifelong 

learning" [19, p 10-18 ], which outlines 

for, “graduates of lower and upper 

secondary education, a Europeanized 

training profile, oriented on the 

formation of the eight key 

competences: communication in the 

mother tongue, communication in 

foreign languages, mathematical and 

basic competences in science and 

technology, digital skills, social and 
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asigură o perspectivă amplă şi utilă, un 

suport al formării unitare pentru 

dezvoltarea în viitor a unor competenţe 

profesionale specifice, în funcţie de 

mediul academic vizat.  

Preocuparea sistemului de educaţie 

naţional, în promovarea unor abilităţi şi 

aptitudini profesionale materializate în 

competenţe cheie, dezvoltă experienţe 

de învăţare cu perspective optimiste 

către inserţia pe piaţa muncii a 

viitorilor angajaţi. Aceste experienţe, 

nu sunt suficiente pentru formarea 

viitoarei resurse umane din piata 

muncii, ele trebuie continuate printr-o 

ofertă educaţională adecvată 

solicitărilor beneficiarilor educaţiei şi, 

totodată, prin elaborarea unor strategii 

care să vizeze „articularea 

învățământului superior la realitatea din 

piața muncii” [21]. 

 

Concluzii 

 

Mileniul III ne oferă o serie de 

provocări și modificări la nivel 

conceptual, cognitiv și acțional, privind 

aplicarea dreptului la educație, exercitat 

printr-un sistem național de educație, 

raportat la standardele unei societăți 

globale.  În acest context, sistemul de 

educație național trebuie să se orienteze 

către formarea unei personalități 

multilaterale a cetățeanului, pentru a 

răspunde prompt sistemului social 

global. 

Aceste aspecte, ne determină să 

conștientizăm rolul important pe care îl 

deține educația la nivel national și 

global, prin îmbinarea armonioasă și 

conștientă a necesităților individuale și 

civic competences, entrepreneurial 

competences, spirit of initiative and 

cultural expression” [20, p. 82]. The 

application of the European directives 

in order to acquire and deepen the eight 

key competences of the young person 

in pre-university education provides a 

broad and useful perspective, a support 

of the unitary training for the future 

development of specific professional 

competences depending on the 

academic environment concerned. 

The preoccupation of the national 

education system in promoting some 

professional skills and aptitudes 

materialized in key competences, 

develops learning experiences with 

optimistic perspectives towards the 

insertion in the labor market of the 

future employees. These experiences 

are not sufficient for the formation of 

the future human resource in the labor 

market, they must be continued through 

an educational offer adapted to the  

requests of the beneficiaries of 

education and at the same time by 

elaborating strategies aimed at 

“articulating higher education to the 

reality of the labor market” [21]. 

 

Conclusions 

 

The third millennium offers us a 

series of challenges and changes at the 

conceptual, cognitive and action level 

regarding the application of the right to 

education through a national education 

system in relation to the standards of a 

global society. In this context, the 

national education system must orient 

itself towards the formation of a 
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colective, ca un răspuns eficient la 

factorii sociali prezenți și viitori. 
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These aspects make us aware of the 
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I. Introducere. Unele considerente 

care au stat la baza reglementării 

legislative a muncii virtuale 

(telemunca) în România 

 

Obiectivul strategic al Uniunii 

Europene, stabilit la reuniunea 

Consiliului European de la Lisabona 

din anul 2000, a fost acela de a deveni 

cea mai competitivă și dinamică 

economie bazată pe cunoștințe, avându-

se în vedere tendințele evoluțiilor 

globale („knowledge based economy”). 

În acest context, s-a urmărit 

modernizarea relațiilor de muncă, 

incluzând stabilirea unor moduri de 

lucru flexibile, cu scopul de a crește 

productivitatea și competitivitatea 

întreprinderilor, dar și de a îmbunătăți 

calitatea locurilor de muncă. În 

consecință, Comisia Europeană a 

invitat partenerii sociali de la nivelul 

Uniunii Europene să înceapă 

negocierile cu privire la telemuncă, 

negocieri ce au demarat pe 20 

septembrie 2001 și s-au finalizat pe 16 

iulie 2002, odată cu semnarea 

Acordului-Cadru asupra Telemuncii, 

încheiat între Uniunea Industriașilor 

din Comunitatea Europeană, Uniunea 

Europeană a Artizanilor și a 

Intreprinderilor Mici și Mijlocii, 

Centrul European al Intreprinderilor cu 

Participare Publică și Intreprinderilor 

de interes Economic General și 

Confederația Europeană a Sindicatelor 

[1]. 

Este adevărat că, Acordul, nu are 

valoarea unei legislații secundare la 

nivelul Uniunii Europene, cum sunt 

 

I. Introduction. Some 

considerations that have stood at the 

basis of the legislative regulation of 

virtual work (telework) in Romania 

 

The European Union's strategic 

objective set at the European Council 

meeting in Lisbon in 2000 was to 

become the most competitive and 

dynamic knowledge-based economy in 

view of the trends in global 

developments ("knowledge based 

economy"). In this context, the 

modernization of labor relations has 

been pursued, including the 

establishment of flexible working 

modes in order to increase the 

productivity and competitiveness of 

businesses, but also to improve the 

quality of jobs. Consequently, the 

European Commission invited social 

partners at the European Union level to 

start negotiations on telework, 

negotiations that started on 20 

September 2001 and finalized on 16 

July 2002 with the signing of the 

framework agreement on telework 

concluded between the European 

Roundtable of Industrialists, the 

European Association of Craft, Small 

and Medium-sized Enterprises, the 

European Centre of Enterprises with 

public participation and enterprises of 

General Economic interest and the 

European Trade Union Confederation 

[1]. 

It is true that the Agreement does 

not have the validity of secondary 

legislation at European Union level, 

such as the Regulation (with direct 
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Regulamentul (cu aplicabilitate directă 

în sistemul juridic al țărilor membre) 

sau Directiva (care impune 

transpunerea în legislația națională) 

dar, potrivit Tratatului privind 

Funcționarea Uniunii Europene, acesta 

trebuie implementat de partenerii 

sociali din statele membre. 

În majoritatea acestor state, cum ar 

fi Franța, Belgia, Luxemburg, Austria, 

Germania, Italia, Acordul a fost 

implementat prin intermediul 

Contractelor colective, la nivel național 

sau sectorial, ori prin ghiduri, coduri și 

recomandări, și nu prin acte normative, 

cum ar fi legile, ordonanțele sau 

hotărârile de guvern. Cu toate acestea, 

au existat și state care au ales 

implementarea prin intermediul actelor 

normative, cum ar fi Cehia, Ungaria, 

Polonia, Slovacia sau Slovenia, țări 

care sunt considerate că nu au o tradiție 

puternică a negocierilor colective între 

partenerii sociali [2]. 

Scopul declarat al Acordului a 

fost/este „modernizarea organizării 

muncii, incluzând angajamente 

flexibile de a munci și pentru a realiza 

echilibrul necesar între flexibilitate și 

securitate” [3]. 

Un studiu, dedicat pieței forței de 

muncă din Uniunea Europeană, 

publicat de Oficiul European de 

Statistică Eurostat, preciza că în anul 

2017 un procent de 2,8% dintre 

angajații din Uniunea Europeană, cu 

vârste cuprinse între 15 și 74 de ani, 

lucrau în mod obișnuit de acasă, cel 

mai ridicat procent fiind în Luxemburg 

(10%) iar cel mai scăzut în România 

(0,3%), Letonia (0,5%), Croația 

applicability in the legal system of the 

Member States) or the Directive 

(requiring transposition into national 

law) but, according to the Treaty on the 

functioning of the European Union, it 

must be implemented by the social 

partners of the Member States. 

In most of these states, such as 

France, Belgium, Luxembourg, 

Austria, Germany, Italy, the Agreement 

was implemented through Collective 

Agreements, at national or sectoral 

level, or through guidelines, codes and 

recommendations, and not by 

normative acts such as laws, ordinances 

or government decisions. However, 

there were also states that chose 

implementation through normative acts 

such as the Czech Republic, Hungary, 

Poland, Slovakia or Slovenia, countries 

that are considered not to have a strong 

tradition of collective bargaining 

between social partners [2]. 

The stated purpose of the agreement 

was/is "to modernize the organization 

of work, including flexible 

commitments to work and to achieve 

the necessary balance between 

flexibility and security" [3]. 

A study dedicated to the labor 

market in the European Union, 

published by the European Statistical 

Office Eurostat, stated that in 2017 a 

percentage of 2.8% of employees in the 

European Union, aged between 15 and 

74, were working normally at home, 

the highest percentage being in 

Luxembourg (10%) and the lowest in 

Romania (0.3%), Latvia (0.5%), 

Croatia (0.8%), Cyprus (0.6%) and 

Lithuania (0.9%) [4]. 
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(0,8%), Cipru (0,6%) și Lituania 

(0,9%) [4]. 

Conform unui alt studiu, derulat în 

2018, de către o platformă de recrutare 

online (eJobs), IT-iştii şi angajaţii din 

poziţii de middle management din 

companiile care activează în România 

beneficiază de cel mai mult timp lucrat 

de acasă (telemuncă), iar 80% dintre 

salariaţi şi-ar dori să muncească în 

acest fel măcar o dată pe săptămână,  

Astfel, în timp ce opt din 10 români 

ar vrea să lucreze de acasă, în Finlanda 

procentajul ajunge la aproape 50%. De 

asemenea, 32% dintre top managerii 

din Estonia muncesc remote, în timp ce 

în Cehia procentul este de 30,8%, iar în 

Slovacia de 28,4%. Macedonia este 

singura ţară care se apropie de 

România, din acest punct de vedere, în 

condiţiile în care 9% dintre top 

manageri aleg sistemul de telemuncă 

[5]. 

În România, imediat după încheirea 

Acordului-cadru, în anul 2003, a fost 

adoptată Legea nr. 53/2003 Codul 

muncii, care s-a limitat să reglementeze 

în art. 108-110 doar munca la domiciliu 

ca o varietate a contractului de muncă-

tip, având ca specificitate locul muncii, 

domiciliul, unde angajtorul și-a dat 

acordul ca salariatul să-și desfășoare 

activitatea. 

Conform prevederilor legale, citate 

mai sus, salariații cu munca la 

domiciliu își stabilesc singuri 

programul de lucru, dar angajatorul va 

putea să verifice activitatea salariatului 

în condițiile stabilite prin contractele 

colective de muncă. 

De asemenea, contractul individual 

According to another study, 

conducted in 2018 by an online 

recruitment platform (eJobs), IT-guys 

and middle management employees 

from companies operating in Romania 

have the most time worked from home 

(telework), and 80% of employees 

would like to work this way at least 

once a week. Thus, while eight out of 

10 Romanians would like to work from 

home, in Finland the percentage 

reaches almost 50%. Also, 32% of top 

managers in Estonia work remote, 

while in the Czech Republic the 

percentage is 30.8%, and in Slovakia 

28.4%. Macedonia is the only country 

approaching Romania, from this point 

of view, 9% of top managers choose 

the telework system [5]. 

In Romania, immediately after the 

conclusion of the Framework-

Agreement, in the year 2003, Law no. 

53/2003 - The Code of work which has 

been limited to regulate in art. 108-110 

only working from home as a variety of 

employment-type contract, having as 

specificity the place of work, domicile, 

where the employer has consented to 

the employee to perform his work.  

According to the legal provisions, 

cited above, employees working from 

home set their own work schedule, but 

the employer will be able to verify the 

work of the employee under the 

conditions laid down in collective 

agreements.  

Also, the individual employment 

contract shall be concluded only in 

written form and shall contain in 

addition to the elements laid down in 

art. 17 para. (3) of Labor Code and the 
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de muncă la domiciliu se încheie numai 

în formă scrisă și va conține, în plus 

față de elemntele prevăzute la art. 17 

alin. (3) din C. mun., și precizarea 

expresă că salariatul lucrează la 

domiciliu, modalitatea concretă de 

realizare a controlului de către 

angajator și a programului în care se va 

putea realiza acest control, obligația 

angajatorului de a asigura transportul la 

și de la domiciliul salariatului al 

materiilor prime și materialelor pe care 

le utilizează în activitate, precum și al 

produselor finite pe care le realizează. 

Nu în ultimul rând, legiuitorul a 

precizat că salariatul cu munca la 

domiciliu se bucură de toate drepturile 

recunoscute prin lege și prin contractele 

colective de muncă, aplicabile 

salariaților al căror loc de muncă este la 

sediul angajatorului. 

După cum s-a constat din activitatea 

zilnică, munca la domiciliu, 

reglementată de Legea nr. 53/2003 

Codul muncii [6], are în vedere, în 

principal, activitățile de producție 

manuală, care presupun transformarea 

unor materii prime și materiale în 

produse finite, iar nu activități 

desfășurate prin mijloace informatice. 

În afară de prevederile privind 

egalitatea de tratament și stabilirea de 

către angajat a programului de lucru, 

reglementările curente nu cuprind toate 

garanțiile, drepturile și obligațiile 

specifice telemuncii, precum și 

posibilitatea de a lucra în alt loc față de 

„domiciliul” angajatului, ceea ce 

denotă un caracter anacronic. 

În realitate, angajatorii din România 

au extins sfera de aplicare a muncii la 

express indication that the employee 

works from home, the concrete way of 

carrying out the control by the 

employer and the schedule in which 

that control will be carried out, the 

employer's obligation to ensure the 

transport to and from the domicile of 

the raw materials and materials he uses 

in the activity as well as the finished 

products he carries out. Last but not 

least, the legislator stated that the 

employee working from home enjoys 

all rights recognized by law and 

collective agreements applicable to 

employees whose work is at the 

employer's premises. 

As consisted from the daily 

activities, working from home, 

governed by Law no. 53/2003 - Labor 

Code [6] mainly takes into account the 

manual production activities, which 

involve the transformation of raw 

materials and materials into finished 

products and not activities carried out 

by means of IT. In addition to the 

provisions on equal treatment and the 

establishment of the work schedule by 

the employer, the current regulations 

do not include all warranties, rights and 

obligations specific to telework, as well 

as the possibility of working from 

another place than the employee's 

"domicile", which denotes an 

anachronistic character.  

In reality, employers in Romania 

have expanded the scope of work from 

home to include work by electronic 

means, regulating ad hoc obligations of 

employees in this regard, perhaps not 

few times in the sense of telework, 

copying the provisions applicable at the 
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domiciliu și cu privire la munca prin 

mijloace electronice, reglementând ad 

hoc obligațiile salariaților în acest sens, 

poate nu de puține ori în sensul 

telemuncii, copiind prevederile 

aplicabile la nivelul altor societăți din 

țări ale Uniunii Europene, care au 

implementat astfel de reglementări [7].  

După cum este unanim apreciat, 

industria IT a cunoscut o dezvoltare 

deosebită în țara noastră, în ultimii ani, 

fapt ce justifică și apariția noilor forme 

de muncă, precum telemuncă. De 

exemplu, potrivit studiului KessFin 

„Industria de software în România”, 

cifra de afaceri a dezvoltatorilor de 

software din România pentru anul 2019 

va depăși pragul de 6,2 miliarde de 

euro, ceea ce face ca acest domeniu să 

fie în topul industriilor cheie pentru 

economia țării [8]. 

Avându-se în vedere aceste realități, 

determinate mai ales de explozia 

informațională, de necesitatea 

flexibilizării și adaptării relațiilor de 

muncă la realitățile socio-economice 

actuale, al modernizării pieții muncii, 

după mai bine de 16 ani de la încheirea 

Acordului-Cadru din 2002, între 

partenerii sociali europeni, România a 

luat măsuri de legiferare a telemuncii 

(teleworking), adoptând Legea nr. 

81/2018 privind reglementarea 

activității de telemuncă [9]. 

Conform actului normativ mai sus 

citat, prin această formă de organizare a 

muncii, telesalariatul va executa 

activitățile specifice funcției deținute la 

locul de muncă organizat de angajator, 

de la distanță, în mod regulat și 

voluntar, cel puțin o zi pe lună, folosind 

level of other group companies from 

countries in the European Union that 

have implemented such regulations [7].  

As it is widely appreciated IT 

industry has experienced great 

development in our country in recent 

years, which also justifies the 

emergence of new forms of work, such 

as telework. For example, according to 

the KessFin study "the software 

industry in Romania" the turnover of 

software developers in Romania for the 

year 2019 will exceed the threshold of 

6.2 billion, which makes this area the 

top of the key industries for the 

economy of the country [8]. 

Taking into consideration these 

realities, especially determined by the 

information explosion, the need to 

make it more flexible and adapt labor 

relations to the current socio-economic 

realities, to modernize the labor market, 

more than 16 years after the conclusion 

of the framework agreement of 2002, 

between the European social partners, 

Romania has taken measures to 

legislate teleworking by adopting Law 

no. 81/2018 on regulating the activity 

of the telework [9]. 

According to the normative act 

above quoted, by this form of 

organization of work the teleworker 

will execute the activities specific to 

the function held at the work place, 

organized by the employer, from a 

distance, regularly and voluntarily, at 

least one day per month using 

information and communication 

technology on the basis of an 

individual contract of indefinite 

duration, with fixed-term, full or partial 
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tehnologia informației și 

comunicațiilor, în baza unui contract 

individual de muncă pe durată 

nedeterminată, pe durată determinată, 

cu normă întreagă sau parțială sau în 

baza unui act adițional la acesta. 

Imediat după publicarea acestui act 

normativ, au apărut și primele reacții în 

presă, afirmându-se că „Telemunca sau 

munca la domiciliu a prins la români. 

Conform datelor pe care Inspecţia 

Muncii le-a furnizat (...), în primele 

două luni de la aprobarea şi 

promulgarea Legii nr. 81/2018, în 

România, peste 6000 de cetăţeni au ales 

acest tip de job. Astfel, în perioada 30 

martie - 31 mai, 6.030 de contracte de 

muncă la domiciliu au fost introduse în 

baza de date REVISAL” [10]. După 

cum se poate observa, și autorul 

articolului confundă contractul de 

muncă la domiciliu cu telemunca, care, 

după cum vom vedea pe parcursul 

acestui material, are doar unele 

elemente comune. 

Alți jurnaliști s-au dovedit a fi mai 

sceptici, în perioada dezbaterii publice 

a proiectului Legii nr. 81/2018, 

neînțelegând mecanismul determinat de 

aplicarea actului normativ privind 

telemuncă, susținând că: „Deja sistemul 

devine foarte restrictiv pentru angajat, 

dar și foarte birocratic și extrem de 

greu de urmărit de către angajator. Cum 

ar mai putea să își valorifice salariatul 

timpul de lucru când, în contract, 

trebuie prevăzut exact când și unde își 

va desfășura activitatea? Pe de altă 

parte, cum ar putea angajatorul să 

evalueze și să își asume condiții de 

muncă sigure pentru angajat, când 

duration or on the basis of an 

addendum. 

Immediately after the publication of 

this normative act appeared in the press 

the first reactions stating that 

"Teleworking or working from home 

has caught up in Romanians. 

According to the data that the Labor 

inspection provided (...), within the first 

two months after the approval and 

promulgation of law 81/2018, in 

Romania, more than 6000 citizens 

chose this type of job. Thus, between 

30 March and 31 May, 6,030 home 

employment contracts were introduced 

into the REVISAL database [10]. As it 

can be seen, the author of the article 

confuses the working from home 

contract with teleworking, which as we 

shall notice during this material has 

only some common elements). 

Other journalists proved to be more 

skeptical during the public debate of 

the draft Law no. 81/2018, not 

understanding the mechanism 

determined by the application of the 

normative act on teleworking, claiming 

that: "The system already becomes 

very restrictive for the employee, but 

also very bureaucratic and extremely 

difficult to follow by the employer. 

How could the employee be able to 

exploit the working time when the 

contract exactly provides when and 

where he will operate? On the other 

hand, how could the employer assess 

and assume safe working conditions for 

the employee when he chooses to work 

in his own apartment, in a holiday 

cabin or on a bench in the park? Which 

monitoring and control system should 
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acesta va alege să lucreze în propriul 

apartament, într-o cabană de vacanță 

sau pe o banca în parc? Ce sistem de 

monitorizare și control ar trebui să aibă 

ca să poată îndeplini toate condițiile 

legale? În viața reală, munca de acasă 

presupune că angajatorul urmărește 

doar realizarea sarcinilor și obiectivelor 

stabilite împreună cu angajatul, la 

termenele și în condițiile de calitate 

stabilite. O astfel de supra-

reglementare, ori va face inutil 

demersul guvernului, ori va forța 

firmele și angajații să agreeze 

întocmirea formală a unor documente, 

care să nu aibă nicio legătură cu 

realitatea. Așa cum se întamplă de 

fiecare dată, când reglementările sunt 

făcute fără să se țină cont de economia 

reală și de impactul asupra angajaților 

și angajatorilor” [11]. 

O astfel de abordare sceptică a fost 

înlăturată, în opinia autorului, prin 

modul de reglementare a acestei noi 

forme de muncă, mult mai flexibilă, dar 

și de actualitate, și care are la bază 

principiul voluntariatului, legiutorul 

precizând expresiss verbis acest lucru 

în art. 17 alin. (2) lit. a) din Lege. Prin 

contractul individual de muncă sau prin 

actul adițional, părțile vor negocia și 

vor găsi soluțiile cele mai acceptabile 

de rezolvare și a acelor probleme care 

ar părea de nerezolvat la prima vedere.  

Modul cum acest aspect, precum și 

altele, ridicate de cei care au participat 

la dezbaterile proiectului de lege au 

fost rezolvate, rezultă din analiza 

textului Legii nr. 81/2018 privind 

reglementarea activității de telemuncă, 

ce se va dezvota în capitolul următor. 

be capable of fulfilling all legal 

conditions? In real life, working from 

home assumes that the employer is 

only pursuing the tasks and objectives 

set together with the employee, the 

deadlines and the established quality 

conditions. Such over-regulation will 

either make the governmental approach 

useless or will force firms and 

employees to agree with the formal 

drafting of documents that have 

nothing to do with reality. As it 

happens every time the regulations are 

made without taking into account the 

real economy and the impact on 

employees and employers" [11]. 

Such a skeptical approach has been 

removed, in the opinion of the author, 

through the way of regulating this new 

form of work, much more flexible, but 

also up to date and is based on the 

principle of volunteering, the legislator 

specifying this expresiss verbis in art. 

17 para. (2) letter a) of the law. 

Through the individual employment 

contract or the addendum the parties 

will negotiate and find the most 

acceptable solutions for solving those 

problems that would seem unsolvable 

at first sight.  

How this aspect, as well as others 

raised by those who participated in the 

debates of the bill were resolved, 

results from the analysis of the text of 

the Law no. 81/2018 on regulating the 

activity of the teleworking, which will 

be detailed in the next chapter. 
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II. Reglementarea telemuncii în 

România 

 

Prin adoptarea Legii nr. 81/2018 

privind reglementarea activităţii de 

telemuncă [12], s-a realizat de fapt 

transpunerea recomandărilor cuprinse 

în Acordul-Cadru al partenerilor sociali 

europeni, din 2002, în legislația 

specifică din România. Adoptarea 

cestui act normativ are ca finalitate, 

mărturisită încă din primul articol, 

flexibilizarea și adaptarea relațiilor de 

muncă la realitățile socio-economice 

actuale, modernizarea organizării pieții 

muncii raportat la evoluția dinamică a 

acesteia și a mijloacelor informaționale 

și de comunicare la distanță. Prin acest 

act normativ se reglementează 

modalitatea desfășurării activității de 

către salariat în regim de telemuncă 

(teleworking). 

În literatura de specialitate s-a 

afirmat, justificat, că „Ceea ce a 

determinat reglementarea particulară a 

telemuncii nu a fost faptul că lucrătorii 

își desfășurau activitatea în alt loc de 

muncă decât acela organizat în acest 

scop de către angajatori, deoarece acest 

lucru se realiza și anterior Legii nr. 

81/2018 prin detașarea, delegarea sau 

mobilitatea salariatului, ci faptul că 

mecanismele, mijloacele specifice de 

comunicare de către telelucrători și 

angajtori sunt influențate fundamental 

de implementarea, acceptarea și 

folosirea pe scară largă, globală a 

noilor tehnologii informaționale și de 

comunicații” [13]. 

Telemunca a fost definită prin lege 

 

II. The regulation of teleworking 

in Romania 

 

By adopting Law no. 81/2018 on 

regulating the activity of telework [12] 

the transposition of the 

recommendations contained in the 

framework agreement of the European 

social partners, of 2002, was actually 

implemented in the specific legislation 

in Romania. The adoption of a 

normative act has as its finality, as it is 

confessed since the first article, the 

flexibility and adaption of the labor 

relations to the current socio-economic 

realities, the modernization of the 

organization of the labor market in 

relation to its dynamic evolution as 

well as its informational means and 

distance communication. This 

normative act governs the manner in 

which the employee is carrying out his 

activity of teleworking. 

In the specialty literature, it was 

argued, justified, that “what led to the 

particular regulation of teleworking 

was not the fact that the workers 

carried out their activities in a different 

workplace than that organized for that 

purpose by the employers, because this 

was done before Law No. 81/2018 by 

the posting, delegation or mobility of 

the employee, but the fact that the 

mechanisms, the specific means of 

communication used by teleworkers 

and employers are fundamentally 

influenced by the implementation, 

acceptance and widespread use of the 

new information and communication 

technologies” [13]. 
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ca fiind „forma de organizare a muncii 

prin care salariatul, în mod regulat şi 

voluntar, îşi îndeplineşte atribuţiile 

specifice funcţiei, ocupaţiei sau 

meseriei pe care o deţine, în alt loc 

decât locul de muncă organizat de 

angajator, cel puţin o zi pe lună, 

folosind tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor” [14]. 

Telesalariatul [15], prin această 

formă de organizare a muncii, va 

desfășura activitățile specifice funcției 

deținute în cadrul locului de muncă 

organizat de angajator, de la distanță, în 

mod regulat și voluntar cel puțin o zi pe 

lună, folosind tehnologia informației și 

a comunicațiilor, în baza unui contract 

individual de muncă (încheiat pe o 

perioadă nedeterminată/determinată, cu 

timp parțial de muncă sau cu fracțiune 

de normă). 

Precizăm că Legea nr. 81/2018 

privind reglementarea activității de 

telemuncă, are caracterul unei legi 

speciale în raport cu Codul muncii, (un 

exemplu de aplicare a principiului 

specialia generalibus derogant în 

dreptul muncii), ceea ce presupune că 

acest act normativ se va aplica cu 

prioritate, urmând ca dispozițiile lui să 

fie completate cu cele generale ale 

Codului muncii. 

Activitatea de telemuncă are la bază 

acordul de voinţă al părţilor şi se 

prevede în mod expres în contractul 

individual de muncă, odată cu 

încheierea acestuia, pentru personalul 

nou angajat sau prin act adiţional la 

contractul individual de muncă existent 

[(art. 3 alin. (1)].  

Contractul individual de muncă se 

Teleworking was defined by law as 

"the form of organization of work 

whereby the employee, on a regular 

and voluntary basis, performs the 

duties specific to his function, 

occupation or profession, in a place 

other than the workplace organized by 

the employer, at least one day per 

month, using information and 

communication technology" [14]. 

The teleworker [15], through this 

form of organization of work, will 

carry out the activities specific to the 

function held in the workplace 

organized by the employer, from a 

distance, regularly and voluntarily at 

least one day per month, by using 

information and communication 

technology, based on an individual 

contract of employment (concluded 

indefinitely/determined, with part-time 

work or with a working fraction). 

We state that Law No. 81/2018 on 

the regulation of the activity of 

teleworking has the character of a 

special law in relation to the Labor 

Code, (an example of the application of 

the derogate principle specialia 

generalibus derogant in labor law), 

which presupposes that this normative 

act will be applied with priority 

following that its provisions are 

supplemented with the general rules of 

the Labor Code. 

The activity of teleworking is based 

on the willing agreement of the parties 

and is expressly provided for in the 

individual contract of employment 

once it is concluded for the newly 

employed staff or by additional act for 

the existing individual employment 
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încheie şi se modifică, după caz, pentru 

salariaţii care desfăşoară activitatea de 

telemuncă, în condiţiile prevăzute 

Codul muncii, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

respectiv în formă scrisă, în dublu 

exemplar. 

În afara elementelor prevăzute la 

art. 17 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, 

republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, contractul 

individual de muncă pentru salariații 

care desfășoară activitatea de 

telemuncă, va conține și o serie de 

clauze specifice și anume:  

a. precizarea expresă că salariatul 

lucrează în regim de telemuncă;  

b. perioada şi/sau zilele în care 

telesalariatul îşi desfăşoară activitatea 

la un loc de muncă organizat de 

angajator;  

c. locul/locurile desfăşurării 

activităţii de telemuncă, convenite de 

părţi; Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce 

le revin, telesalariaţii organizează 

programul de lucru de comun acord cu 

angajatorul, în conformitate cu 

prevederile contractului individual de 

muncă, regulamentului intern şi/sau 

contractului colectiv de muncă 

aplicabil, în condiţiile legii [(art. 4 alin. 

(1)]. Esențial în cazul acestui tip de 

contract de muncă este locul unde 

telesalariatul își va desfășura 

activitatea, în subordinea angajtorului, 

adică în alt loc de muncă decît cel 

organizat de angajator, folosind 

tehnologia informației și 

comunicațiilor. Spre deosebire de 

detașare sau delegare, instituții în care 

angajtorul poate dispune modificarea 

contract (article 3 para. (1)).  

The individual contract of 

employment shall be concluded and 

amended, where appropriate, for 

employees carrying out the activity of 

the teleworking, under the conditions 

laid down in the Labor Code, reposted, 

with subsequent amendments and 

additions, namely in written form, in 

duplicate. 

Outside the elements provided for in 

art. 17 para. (3) of Law no. 53/2003, 

republish, with subsequent 

amendments and additions, the 

individual employment contract for 

employees carrying out the teleworking 

activity, will also contain a number of 

specific clauses, namely:  

a. the express indication that the 

employee is working in a teleworking 

regime;  

b. the period and/or days during 

which the teleworker operates at a 

workplace organized by the employer;  

c. place (s) of the teleworking 

activity, agreed by the parties; For the 

performance of their duties, the 

teleworkers shall organize the work 

schedule in agreement with the 

employer, in accordance with the 

provisions of the individual 

employment contract, the internal 

regulation and/or the applicable 

collective employment contract, under 

the terms of the law (article 4 para. 

(1)). Essential in the case of this type of 

employment contract is the place where 

the teleworker will operate, under the 

employer's responsibility, meaning in a 

different workplace than that organized 

by the employer, using information and 
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unilaterală a locului muncii, în cazul 

contractului de telemuncă angajatorul 

nu poate dispune schimbarea locului de 

muncă al telesalariatului fără acordul 

expres al acestuia. 

d. programul în cadrul căruia 

angajatorul este în drept să verifice 

activitatea telesalariatului şi 

modalitatea concretă de realizare a 

controlului; Angajatorul are dreptul să 

verifice activitatea telesalariatului, în 

condiţiile stabilite prin contractul 

individual de muncă, regulamentul 

intern şi/sau contractul colectiv de 

muncă aplicabil, [(art. 5 alin. (2)-(3)]. 

În ceea ce privește modalitățile 

concrete de a realizare a controlului, 

acestea pot fi de exemplu, prin 

intermediul Intranetului, care indică 

perioada de conectare a salariatului sau 

prin intermediul apelurilor telefonice.  

e. modalitatea de evidenţiere a 

orelor de muncă prestate de 

telesalariat; În realizarea acestei clauze 

angajatorul are două posibilități, și 

anume: - pentru perioada în care 

telesalariatul își desfășoară activitatea 

la un loc de muncă asigurat de angajtor 

în unitate, acesta va avea în continuare 

obligația de a ține la locul de muncă 

evidența orelor lucrate zilnic de către 

telesalariat, menționând ora de începere 

și de încetare a programului de lucru; - 

pentru perioada în care telesalaratul își 

execută sarcinile de serviciu în alt loc 

de muncă, agreat de ambele părți, 

angajatorul va putea evidenția orele de 

muncă printr-o aplicație special 

destinată acestei evidențe. Concret, 

angajatorul va avea o evidență a orelor 

prestate de angajat la locul de muncă 

communication technology. In contrast 

to the posting or delegation, institutions 

in which the employee may order a 

unilateral modification of the place of 

employment, in the case of the 

teleworking contract for the employer 

may not change the place of 

employment of the teleworker without 

his express consent. 

d. the program in which the 

employer is entitled to check the 

activity of the teleworker and the 

concrete way of achieving the 

verification; The employer shall have 

the right to verify the activity of the 

teleworker under the conditions laid 

down in the individual employment 

contract, the internal regulation and/or 

the applicable collective employment 

contract [(art. 5 para. (2) to (3)). The 

concrete ways of achieving control may 

be the internet, which indicates the 

period of connection of the employee 

or via telephone calls.  

e. the way to highlight the working 

hours provided by the teleworker; In 

achieving this clause, the employer has 

two possibilities, namely: - for the 

period during which the teleworker 

operates at a workplace provided by the 

employer in the establishment, he will 

continue to have the duty to keep track 

of the hours worked daily by the 

teleworker, mentioning the time he 

starts and finishes the work program; - 

for the period during which the 

teleworker executes service tasks in 

another workplace, agreed on both 

sides, the employer will be able to 

highlight the working hours through a 

special application intended for this 
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organizat de societate și o evidență a 

orelor prestate în regim de telemuncă. 

f. responsabilităţile părţilor, 

convenite în funcţie de locul/locurile 

desfăşurării activităţii de telemuncă, 

inclusiv responsabilităţile din domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă; 

Potrivit reglementărilor legale 

angajatorul are o serie de obligaţii 

specifice privind securitatea şi 

sănătatea în muncă a telesalariatului, 

respectiv: - să asigure mijloacele 

aferente tehnologiei informaţiei şi 

comunicaţiilor şi/sau echipamentele de 

muncă sigure necesare prestării muncii, 

cu excepţia cazului în care părţile 

convin altfel; - să instaleze, să verifice 

şi să întreţină echipamentul de muncă 

necesar, cu excepţia cazului în care 

părţile convin altfel; - să asigure 

condiţii pentru ca telesalariatul să 

primească o instruire suficientă şi 

adecvată în domeniul securităţii şi 

sănătăţii în muncă, în special sub formă 

de informaţii şi instrucţiuni de lucru, 

specifice locului de desfăşurare a 

activităţii de telemuncă şi utilizării 

echipamentelor cu ecran de vizualizare: 

la angajare, la schimbarea locului de 

desfăşurare a activităţii de telemuncă, 

la introducerea unui nou echipament de 

muncă, la introducerea oricărei noi 

proceduri de lucru (art. 7). În același 

timp, Legea nr. 81/2018, precizează că 

telesalariatul trebuie să îşi desfăşoare 

activitatea, în conformitate cu 

pregătirea şi instruirea sa, precum şi cu 

instrucţiunile primite din partea 

angajatorului, astfel încât să nu expună 

la pericol de accidentare sau 

îmbolnăvire profesională nici propria 

record. Specifically, the employer will 

have a record of the hours performed 

by the employee at the workplace 

organized by the company and a record 

of the hours rendered under the 

teleworking regime.  

f. the responsibilities of the agreed 

parties on the place(s) of the 

teleworking activity, including 

responsibilities in the field of 

occupational safety and health; 

According to legal regulations, the 

employer has a number of specific 

obligations regarding the safety and 

health at work of the teleworker, 

respectively: - ensure the means related 

to the information and communication 

technology and/or the safe work 

equipment necessary for the provision 

of work, unless the parties agree 

otherwise; - install, verify and maintain 

the necessary work equipment, unless 

the parties agree otherwise;  - ensure 

that the teleworker receives sufficient 

and adequate training in the field of 

safety and health at work, in particular 

in the form of information and working 

instructions, specific to the place where 

the teleworking activity will be taking 

place and the use of the viewing screen 

equipment: when hired, when changing 

the place of the teleworking activity, 

when introducing new work equipment 

or any new working procedures (art. 7). 

At the same time, Law no. 81/2018, 

states that the teleworker must carry 

out his activity, in accordance with his 

preparation and training, as well as 

with the instructions received from the 

employer, so as not to expose the risk 

of injury or professional illness to any 
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persoană, nici alte persoane care pot fi 

afectate de acţiunile sau omisiunile sale 

în timpul procesului de muncă. În 

vederea realizării obiectivelor 

prevăzute anterior telesalariatului îi 

revin următoarele obligaţii: - să 

informeze angajatorul cu privire la 

echipamentele de muncă utilizate şi la 

condiţiile existente la locurile 

desfăşurării activităţii de telemuncă şi 

să îi permită acestuia accesul, în 

măsura în care este posibil, în vederea 

stabilirii şi realizării măsurilor de 

securitate şi sănătate în muncă, 

necesare conform clauzelor din 

contractul individual de muncă, ori în 

vederea cercetării evenimentelor; - să 

nu schimbe condiţiile de securitate şi 

sănătate în muncă de la locurile în care 

desfăşoară activitatea de telemuncă; - 

să utilizeze numai echipamente de 

muncă care nu prezintă pericol pentru 

securitatea şi sănătatea sa; - să îşi 

desfăşoare activitatea cu respectarea 

dispoziţiilor privind obligaţiile 

lucrătorilor, aşa cum sunt ele prevăzute 

în Legea securităţii şi sănătăţii în 

muncă nr. 319/2006, cu modificările 

ulterioare [16], precum şi în 

conformitate cu clauzele contractului 

individual de muncă; - să respecte 

regulile specifice şi restricţiile stabilite 

de către angajator cu privire la reţelele 

de internet folosite sau cu privire la 

folosirea echipamentului pus la 

dispoziţie (art. 8).  

g. obligaţia angajatorului de a 

asigura transportul, la şi de la locul 

desfăşurării activităţii de telemuncă, a 

materialelor pe care telesalariatul le 

utilizează în activitatea sa, după caz; 

person or persons who may be affected 

by his or her actions or omissions 

during the work process. In order to 

achieve the objectives set out above the 

teleworker has the fallowing 

obligations: - inform the employer 

about the work equipment used and the 

conditions existing at the places where 

the teleworking activity takes place and 

allows him access, as far as possible, 

with a view to establishing and 

carrying out the occupational safety 

and health measures required under the 

terms of the individual contract of 

employment or for the purposes of the 

investigation of events; - not to change 

the conditions of safety and health at 

work from the places where they carry 

out the activity of teleworking;  - use 

only work equipment which does not 

pose a danger to its safety and health; - 

carry out their work in compliance with 

the provisions on workers' obligations, 

as laid down in the Law on 

Occupational Safety and Health no. 

319/2006, with subsequent 

amendments [16], as well as in 

accordance with the clauses of the 

individual contract of employment; - 

comply with the specific rules and 

restrictions established by the employer 

on the Internet networks used or on the 

use of the equipment provided (art. 8). 

g. The employer's obligation to 

ensure the transport to and from the 

place of business of the material which 

the teleworker uses in his work, as 

appropriate; 

h. The employer's obligation to 

inform the teleworker of the provisions 

from the statutory regulations, the 
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h. obligaţia angajatorului de a 

informa telesalariatul cu privire la 

dispoziţiile din reglementările legale, 

din contractul colectiv de muncă 

aplicabil şi/sau regulamentul intern, în 

materia protecţiei datelor cu caracter 

personal, precum şi obligaţia 

telesalariatului de a respecta aceste 

prevederi; În cazul în care telesariatul 

desfășoară activități care privesc 

prelucrarea de date cu caracter 

personal, angajatorul, în calitate de 

operator de astfel de date, are obligația 

de a stabili proceduri precise și clare, 

de a implementa și menține măsuri 

privind siguranța gestionării aestor date 

[17]. Așa după cum se prevede în 

Regualment UE, în legea de aplicare și 

cât și prin precizările făcute în 

literatura de specialitate [18], 

procedurile de lucru ale telesalariatului 

trebuie să prevadă reguli precise, în 

principal cu privire la: - punerea la 

dispoziția telesalariatului de date cu 

carater personal, scopul precis pentru 

care acestea sunt prelucrate; - 

procedurile de prelucrare a datelor cu 

caracter personal cu indicarea etapelor 

de prelucrare astfel ca acestea să fie 

canalizate exclusiv către îndeplinirea 

scopului urmărit: - procedurile de 

predare către anagajator sau clienții 

acestuia a activității salariatului 

desfășurate prin intermediul tehnologiei 

informațiilor și de comunicații, ceea ce 

presupune asigurarea unor căi de 

comunicații cât mai sigure, 

nevulnerabile; - proceduri privind 

stocarea datelor necesare desfășurării 

activității de către telesalariat; - 

proceduri de raportare a eventualelor 

applicable collective employment 

contract and/or the internal regulation, 

in matters relating to the protection of 

personal data, and the obligation of the 

teleworker to comply with those 

provisions; If the teleworker carries on 

activities relating to the processing of 

personal data, the employer as 

controller of such data is obliged to 

establish precise and clear procedures, 

to implement and maintain measures 

concerning the safety of the 

management of the data [17]. As 

provided for in the EU Regulation, in 

the law of application, as well as in the 

particulars made in the specialty 

literature [18], the working procedures 

of the teleworker should provide for 

precise rules, mainly concerning: - 

making available to the teleworker data 

with personal character, the precise 

purpose for which they are processed; - 

the procedures for the processing of 

personal data with indication of the 

processing phases so that they are 

channeled exclusively towards the 

attainment of the intended purpose; - 

the procedures for surrender to the 

employee or his clients of the 

employees’ activity carried out by 

means of information and 

communications technology, which 

implies the provision of safe, non-

vulnerable communication pathways; - 

procedures for storing the data 

necessary for the activity of the 

teleworker; - procedures for reporting 

possible security breaches of 

equipment; - procedures for deleting 

data that are no longer necessary to 

perform the service tasks of the 
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breșe de securitate a echipamentelor; - 

proceduri de ștergere a datelor care nu 

mai sunt necesare îndeplinirii sarcinilor 

de serviciu ale telesalariatului. 

i. măsurile pe care le ia angajatorul 

pentru ca telesalariatul să nu fie izolat 

de restul angajaţilor şi care asigură 

acestuia posibilitatea de a se întâlni cu 

colegii în mod regulat; Asemenea 

măsuri sunt absolut necesare, deoarece 

telemunca poate duce la plafonare și 

izolare. Fie și numai pentru asemenea 

motive, angajatorii care optează pentru 

această formă de muncă, trebuie să fie 

conștienți și să organizeze schimburi de 

idei între specialiști, întâlniri periodice 

pentru ca salariații să poată învăța unul 

de la altul. 

j. condiţiile în care angajatorul 

suportă cheltuielile aferente activităţii 

în regim de telemuncă (art. 5). În 

vederea evitării unor situații de genul 

acelora în care telesalariatul să fie 

obligat să continuie prestarea activității 

numai în regim de telemuncă, legea 

dispune că refuzul salariatului de a 

consimţi la prestarea activităţii în regim 

de telemuncă nu poate constitui motiv 

de modificare unilaterală a contractului 

individual de muncă, şi nu poate 

constitui motiv de sancţionare 

disciplinară a acestuia [(art. 4 alin. (2)].  

 

Munca suplimentară se poate 

efectua de către telesalariatul cu normă 

întreagă, la solicitarea angajatorului şi 

cu acordul în scris al telesalariatului. 

Lipsa acordului scris al telelucrătorului, 

coroborat cu constatarea efectuării 

muncii suplimentare, constituie 

contravenție, chiar dacă orele 

teleworker. 

i. The measures taken by the 

employer to ensure that the teleworker 

is not isolated from the rest of the 

employees and to ensure the possibility 

to meet with colleagues on a regular 

basis; Such measures are absolutely 

necessary because teleworking can lead 

to capping and isolation. It is only for 

such reasons that employers who opt 

for this form of work must be aware 

and organize exchanges of ideas 

between specialists, regular meetings 

so that employees can learn from each 

other. 

j. The conditions under which the 

employer bears the expenses related to 

the activity found in a teleworking 

regime (art. 5). In order to avoid 

situations such as those in which the 

teleworker is obliged to continue the 

performance of the activity only in a 

teleworking regime, the law provides 

that the refusal of the employee to 

consent to the provision of the activity 

under the teleworking procedure cannot 

constitute grounds for unilateral 

modification of the individual contract 

of employment and cannot constitute a 

ground for disciplinary sanction of that 

person [(article 4 para. (2)]  

Additional work can be done by full-

time teleworkers at the employer's 

request and with the written consent of 

the teleworker. The lack of the written 

consent of the teleworker in 

conjunction with the finding of 

additional work constitutes 

contravention, even if overtime has 

been paid.  

The teleworker shall benefit from all 
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suplimentare au fost plătite.  

Telesalariatul beneficiază de toate 

drepturile recunoscute prin lege, prin 

regulamentele interne şi contractele 

colective de muncă aplicabile 

salariaţilor care au locul de muncă la 

sediul sau domiciliul angajatorului, iar 

prin contractele colective de muncă 

aplicabile şi/sau prin contractele 

individuale de muncă şi regulamentele 

interne se pot stabili şi alte condiţii 

specifice privind telemunca în 

conformitate cu Legea nr. 53/2003, 

republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi cu Legea 

dialogului social nr. 62/2011, 

republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare [19] (art. 6).  

Reprezentanţii organizaţiilor 

sindicale la nivel de unitate ori 

reprezentanţii salariaţilor, pentru a 

putea verifica condiţiile de muncă ale 

telesalariatului, au acces la locurile de 

desfăşurare a activităţii de telemuncă, 

în condiţiile stipulate în contractul 

colectiv de muncă sau contractul 

individual de muncă ori regulamentul 

intern, după caz.  

Aceleași drepturi privind verificarea 

aplicării şi respectării cerinţelor legale 

din domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă şi al relaţiilor de muncă, la 

locurile de desfăşurare a activităţii de 

telemuncă, le au, potrivit legii, și 

reprezentanţii autorităţilor competente 

în condiţiile stipulate în Legea nr. 

108/1999 pentru înfiinţarea şi 

organizarea Inspecţiei Muncii, 

republicată, cu modificările ulterioare 

[20]. 

Potrivit art. 19 alin. (1) lit. a) din 

rights recognized by law, by the 

internal regulations and collective 

agreements applicable to employees 

who have the workplace at the 

employer's premises or domicile, and 

through the applicable collective 

agreements and/or individual 

employment contracts and internal 

regulations, other specific conditions 

relating to teleworking may be 

established in accordance with Law no. 

53/2003, reregistered, with subsequent 

amendments and additions, and with 

the Law of social dialogue no. 62/2011, 

reprocessed, with subsequent 

modifications and additions [19] (art. 

6).  

Representatives of union 

organizations at unit level or 

employees' representatives, in order to 

be able to verify the working 

conditions of the teleworker, have 

access to the location of the 

teleworking activity, under the 

conditions stipulated in the collective 

contract of employment or the 

individual employment contract or the 

internal regulation, as appropriate.  

Under the conditions laid down in 

Law No. 108/1999 for the 

establishment and organization of the 

work inspection, reprocessed, with 

subsequent amendments, the 

representatives of the competent 

authorities have, according to the law, 

the same rights concerning the 

verification of the application and 

observance of the legal requirements in 

the field of occupational safety and 

health and labor relations at the places 

where the teleworking activity is 
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Legea nr. 108/1999, inspectorii de 

muncă, purtând asupra lor legitimaţia şi 

insigna care atestă funcţia pe care o 

îndeplinesc în exercitarea atribuţiilor 

stabilite prin lege, au acces liber, 

permanent şi fără înştiinţare 

prealabilă, în sediul oricărui angajator 

şi în orice alt loc de muncă organizat de 

persoane fizice sau juridice. 

Această prevedere legală trebuie 

interpretată, în coroborare cu 

dispozițiile art. 9 din Legea nr. 

81/2018, potrivit căreia, în situația în 

care locul de desfăşurare a activităţii 

telesalariatului este la domiciliul 

acestuia, accesul se acordă doar în 

urma notificării în avans a 

telesalariatului, şi sub rezerva 

consimţământului acestuia, prevederile 

legale din urmă, fiind de strictă 

interpretare, vor avea prioritate în 

aplicare față de cele cuprinse în Legea 

nr. 108/1999, astfel încât orice 

inspector de muncă va trebui să se 

conformeze acestei dispoziții, în cazul 

în care telesalariatul își desfășoară 

activitatrea la domiciliu. 

 

III. Natura juridică a contractului 

privind telemunca. Forme sub care 

se poate manifesta aceasta 

 

Potivit art. 2 alin. (1) din Acord, 

telemunca este „o formă de organizare 

sau/și de realizare a unei munci, 

utilizînd tehnologiile informatice, în 

cadrul unui contract sau a unei relații 

de muncă - ce ar putea fi realizată, în 

egală măsură, în localurile 

angajatorului - care este efectuată, în 

mod regulat, în afara acestora”. 

carried out. [20] 

According to art. 19 para. (1), letter 

a) of law no. 108/199, labor inspectors, 

bearing upon them the ID and badge 

certifying the function they perform in 

the exercise of the duties laid down by 

law, shall have free, permanent and 

non-prior notice in the premises of any 

employer and in any other workplace 

organized by natural or legal persons. 

This legal provision must be 

interpreted in conjunction with the 

provisions of art. 9 of Law no. 81/2018 

according to which, if the place of 

business of the teleworker is at his 

domicile, access is granted only 

following the advance notification of 

the teleworker and subject to his 

consent, the latter's legal provisions, 

being of strict interpretation, will take 

precedence over those contained in 

Law no. 108/1999, so that any labor 

inspector will have to comply with this 

provision, if the teleworker carries out 

his activity at home. 

 

III. Legal nature of the contract 

concerning teleworking. Forms 

under which it can manifest 

 

As stated in art. 2 para. (1) of the 

agreement, teleworking is “a form of 

organization or/and realization of a 

work using IT technologies in the 

framework of a contract or employment 

relationship - which could be 

accomplished, equally in the 

employer’s premises but are carried out 

on a regular basis outside them”. 

Starting from the above definition it 

was appreciated that "teleworking is a 
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Pornindu-se de la definția de mai 

sus, s-a apreciat că „telemunca este o 

formă de muncă la distanță, ce 

utilizează tehnologia telecomunicațiilor 

pentru a înlocui, parțial sau total, 

deplasarea spre locul de muncă, 

respectiv înapoi acasă, și care se 

asociază, de obicei, activităţilor la care 

intrările/ieşirile sunt informaţii, iar 

rezultatele pot fi transmise prin 

componente TIC [21]. Datorită acestui 

fapt, locul de telemuncă se numeşte 

birou virtual, cele două concepte 

confundându-se adesea” [22]. 

Alți autori [23] au defint telemunca 

ca fiind „o formă de desfășurare a 

muncii care se caracterizează prin 

faptul că activitatea - compatibilă cu 

cea realizată de către salariat la sediul 

angajtorului - se prestează, cu 

regularitate de un salariat, în afara 

acestui sediu - la domiciliul salariatului 

sau alt loc de muncă - utilizându-se 

tehnologiile informatice aflate în 

legătură cu rețeaua informatică a 

angajatorului”. 

Referitor la regimul juridic al 

contractului privind telemunca, anterior 

apariției Legii nr. 81/2018, s-a susținut, 

într-o opinie, că acesta ar fi „un 

contract numit, grefat pe contractul 

individual de muncă la domiciliu [24]. 

Într-o altă opinie, căreia i se raliază 

și autorul, se susține că, de fapt, prima 

opinie este una eronată întrucât „(...) 

până în prezent nu exista o 

reglementare legală sau convențională 

care să vizeze - de sine stătător - 

regimul juridic aplicabil telemuncii. Ca 

atare, prin prisma legislației române a 

muncii, se poate vorbi despre un 

form of work at the distance which uses 

telecommunications technology to 

partially or totally replace the 

movement to the workplace and back 

home, which usually is associated with 

the activities to which inputs/outputs 

are information, and the results can be 

transmitted through ICT components 

[21]. Because of this, the place of 

teleworking is called a virtual office, 

the two concepts often being confused" 

[22]. 

Other authors [23] defined 

teleworking as "a form of work that is 

characterized by the fact that the 

activity - compatible with that 

performed by the employee at the 

employee's premises - is provided, on a 

regular basis by an employee, outside 

this premises - at the employee's 

domicile or other job - using computer 

technologies connected with the 

employer's computer network". 

On the legal regime of the contract 

on teleworking, prior to the occurrence 

of Law no. 81/2018 it was argued, in an 

opinion, that it would be “a contract 

called, greed on the individual 

employment contract at home” [24]. 

In another opinion, with which the 

author agrees on, it is argued that the 

first opine is an erroneous one because 

"(...) up to date, there is no legal or 

conventional regulation aimed - on its 

own - at the legal regime applicable to 

teleworking. As such, in the light of 

Romanian labor law, we can talk about 

an unsaid contract which lends, by 

analogy, certain regulations to the 

employment contract at home” [25].  

It is true that with the emergence of 
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contract nenumit, care împrumută, prin 

analogie, anumite reglementări proprii 

contractului de muncă la domiciliu” 

[25].  

Este adevărat că, odată cu apariția 

Legii nr. 81/1918 privind 

reglementarea activității de telemuncă, 

acest contract a devenit unul numit, dar 

numai parțial, este și un contract cu 

munca la domiciliu, respectiv numai 

când locul de muncă al telesalariatului 

este la domiciliul său, nu și atunci când 

locul de muncă al acestuia este oriunde 

în altă parte, în mașină, în parc, la 

domiciliul sau sediul clienților, la 

biroul brokerilor, etc. 

De asemenea, reținem că acest tip 

de contract de muncă are în prezent o 

reglementare de sine stătătoare, fiind 

reglementat printr-o lege specială, și 

deci un regim juridic distinct de cel al 

contractului de muncă la domiciliu care 

este reglementat în Codul muncii. 

Este adevărat că, între contractul 

privind telemunca și contractul privind 

munca la domiciliu, sunt și unele 

asemănări, cum ar fi faptul că în 

ambele situații contractele individuale 

de muncă se încheie în formă scrisă 

(art. 5 din Legea nr. 81/2018 și art. 109 

Codul muncii), unele clauze specifice, 

precum: precizarea expresă că 

salariatul/telelucrătorul lucrează și/la 

domiciliu; programul în cadrul căruia 

angajtorul este îndreptățit să controleze 

activitatea salariatului și modalitatea 

concretă de realizare a controlului, 

obligația angajatorului de a asigura 

transportul la și de la domiciliul 

salariatului al materiilor prime și 

materialelor pe care le utilizează în 

the Law no. 81/1918 on regulating the 

activity of teleworking, this contract 

became a named one, but it is also only 

partially a work at home contract, that 

is, only when the work of the 

teleworker is at his domicile, not when 

his work is anywhere else, in the car, in 

the park, at the domicile or the 

customer's premises, at the brokers' 

office, etc. 

We also maintain that this type of 

employment contract currently has an 

autonomous regulation, governed by a 

special law, and therefore a separate 

legal regime from that of the 

employment contract at home which is 

governed by the Labor Code. It is true 

that between the contract on 

teleworking and the contract on work at 

home there are also some similarities, 

such as the fact that in both situations 

individual employment contracts are 

concluded in written form (art. 5 of 

Law no. 81/2018 and art. 109 Labor 

Code), some specific clauses, such as: 

explicit indication that the 

employee/teleworker is working and/at 

home; the program in which the 

employer is entitled to control the 

activity of the employee and the 

concrete way of carrying out the 

control, the employer's obligation to 

ensure the transport to and from the 

domicile of the raw materials and 

materials which he uses in the activity, 

as well as the finished products which 

he carries out [art. 109 lit. a)-c) Labor 

Code]. Similar provisions, with 

nuances of rigor, are also found in the 

specific clauses of the contract on 

teleworking art. 5 lit. a), d) and g) of 
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activitate, precum și al produselor finite 

pe care le realizează [art. 109 lit. a) - c) 

C. muncii]. Prevederi asemănătoare, cu 

nuanțările de rigoare, se regăsesc și în 

clauzele specifice ale contractului 

privind telemunca de la art. 5 lit. a), d) 

și g) din Legea nr. 81/2018. 

În același timp, în art. 5 din Legea 

nr. 81/2018 se regăsesc multe clauze 

care sunt specifice contractului privind 

telemunca, și care-i conferă acestuia 

caracterul unui contract individual de 

muncă de un tip particular, cu identitate 

proprie, și care-l deosebesc de 

contractul individual de muncă 

standard. Astfel de clauze sunt cele 

referitoare la: perioada şi/sau zilele în 

care telesalariatul îşi desfăşoară 

activitatea la un loc de muncă organizat 

de angajator; locul/locurile desfăşurării 

activităţii de telemuncă, convenite de 

părţi; modalitatea de evidenţiere a 

orelor de muncă prestate de telesalariat; 

responsabilităţile părţilor convenite în 

funcţie de locul/locurile desfăşurării 

activităţii de telemuncă, inclusiv 

responsabilităţile din domeniul 

securităţii şi sănătăţii în muncă; 

obligaţia angajatorului de a informa 

telesalariatul cu privire la dispoziţiile 

din reglementările legale, din contractul 

colectiv de muncă aplicabil şi/sau 

regulamentul intern, în materia 

protecţiei datelor cu caracter personal, 

precum şi obligaţia telesalariatului de a 

respecta aceste prevederi; măsurile pe 

care le ia angajatorul pentru ca 

telesalariatul să nu fie izolat de restul 

angajaţilor şi care asigură acestuia 

posibilitatea de a se întâlni cu colegii în 

mod regulat; condiţiile în care 

Law No. 81/2018. 

At the same time in art. 5 of Law no. 

81/2018 there are many clauses that are 

specific to the contract concerning the 

teleworking which give it the character 

of an individual contract of 

employment of a particular type with 

its own identity and which distinguish 

it from the individual standard 

employment contract. Such clauses are 

those relating to: the period and/or days 

during which the teleworkers operates 

at a workplace organized by the 

employer; place(s) of activity of the 

teleworking, agreed by the parties; the 

ways to highlight the work hours 

provided by the teleworker; the 

responsibilities of the parties agreed on 

depending on the place(s) of the 

activity of teleworking, including 

responsibilities in the field of 

occupational safety and health; the 

employer's obligation to inform the 

teleworker concerning the provisions of 

the statutory regulations, from the 

applicable collective employment 

contract and/or the internal regulation, 

in matters relating to the protection of 

personal data, and the obligation of the 

teleworker to comply with those 

provisions; the measures taken by the 

employer to ensure that the teleworker 

is not isolated from the rest of the 

employees and ensures that it is 

possible to meet with colleagues on a 

regular basis; the conditions under 

which the employer bears the expenses 

related to the activity carried out in a 

teleworking procedure [Art. 5, letter b), 

c), e), f), h), i), j) of Law no. 81/2018] 

Another difference between the 
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angajatorul suportă cheltuielile aferente 

activităţii în regim de telemuncă [art. 5 

lit. b),c),e), f), h), i), j) din Lege nr. 

81/2018]. 

De asemenea telesalariatul se 

deosebește de salariatul cu munca la 

domiciliu și prin aceea că produsul 

muncii primului este unul virtual, 

obținut prin prelucrarea și valorificarea 

informației folosind tehnologia 

informaţiei şi comunicaţiilor, pe când 

în cazul celui de al doilea salariat, 

produsul muncii sale este, de regulă, un 

bun corporal obținut prin prelucrarea 

mecanică/manuală a materiei prime. 

Din punct de vedere juridic, dar și 

economic, în funcție de gradul de 

libertate ce-l conferă salariatului, 

principalele modalități de exprimare a 

muncii virtuale, pot fi: 

a. Telemunca ocazională, situație în 

care salariații îşi desfăşoară activitatea, 

în principal, la sediul angajtorului şi, 

ocazional, o zi pe săptămână, la 

domiciliu. Această formă de telemuncă 

a fost printre primele care a apărut, 

fiind frecvent întâlnită în activităţi de 

cercetare, proiectare, programare a 

calculatoarelor, contabilitate etc., de 

regulă în marile companii.  

b. Telemunca semimobilă, implică o 

mobilitate sporită a angajaţilor faţă de 

un spaţiu fix de muncă, dar presupune, 

în continuare, o legătură permanentă cu 

biroul fizic, după un program 

prestabilit. Specific acestei forme este 

faptul că salariații, în situația în care 

sunt programaţi să lucreze la sediul 

angajatoruluii, nu au locuri fixe de 

lucru. Când vin la serviciu, primesc 

telefon mobil şi calculator portabil, şi 

teleworker and the employee who 

works at home is the fact the product of 

the first work is a virtual one, obtained 

by processing and valorizing 

information using information and 

communication technology, while in 

the case of the second employee, the 

product of his work is, as a rule, a 

tangible asset obtained by 

mechanical/manual processing of raw 

material. 

From a legal and economic point of 

view, depending on the degree of 

freedom conferred on the employee, 

the main ways of expressing virtual 

work can be: 

a. Occasional teleworking, a 

situation where employees operate 

mainly at the employer's premises and 

occasionally one day per week at home. 

This form of teleworking was among 

the first to appear, being frequently 

found in research activities, design, 

computer programming, accounting, 

etc., usually in major companies.  

b. Semi-mobile teleworking involves 

increased employee mobility to a fixed 

space of work, but still requires a 

permanent connection with the physical 

office after a pre-determined schedule. 

Specific to this form is that the 

employees, if they are programmed to 

work at the employer's premises, do not 

have fixed places of work. When they 

come to work, they get a mobile phone 

and a portable computer and are 

assigned to a space available that day.  

c. Teleworking with a random 

program is a form of virtual work that 

combines work at home with that at the 

employer's premises or its customers in 
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sunt repartizaţi într-un spaţiu disponibil 

în acea zi.  

c. Telemunca cu program aleator, 

este o formă de muncă virtuală prin 

care se combină munca la domiciliu cu 

cea la sediul angajtorului sau al 

clienţilor acesteia, în proporţii diferite. 

Angajaţii vin la serviciu în funcţie de 

necesităţile curente ale sarcinilor 

primite. Ei nu au un loc fix de muncă în 

sediul angajtorului. În situația in care 

un angajat trebuie să vină la serviciu, el 

trebuie să-şi anunţe din timp 

programul, pentru a i se rezerva un 

birou în care să-şi instaleze 

calculatorul, să-l lege la reţeaua 

angajatorului, să poată purta convorbiri 

telefonice şi să fie în contact cu 

superiorii şi colaboratorii. Această 

formă de muncă își face din ce în ce 

mai mult simțită prezența în cadrul 

unor mari companii, fie în centrul 

marilor oraşe, fie, cu precădere, în 

suburbii, unde se găsesc spaţii de 

închiriat mai ieftine. 

d. Telemunca la domiciliu, 

presupune organizarea locului de 

muncă la domiciliul angajatului, cu 

toate dotările necesare pe care le 

implică funcţia şi genul de muncă ale 

persoanei respective: mobilier, 

calculator legat în reţea, telefon, fax, 

copiator şi alte dotări specifice muncii 

prestate. Toate cheltuielile necesare 

dotării şi întreţinerea birourilor casnice 

cad în sarcina angajtorului, care nu mai 

închiriază birouri. Acest tip de 

telemuncă se regăsește în special la 

companiile prestatoare de servicii 

pentru clienţi, informatice, de 

publicitate, de contabilitate, 

different proportions. Employees come 

to work according to the current needs 

of the tasks received. They don't have a 

fixed place of work in the employee's 

premises. If an employee has to come 

to work, he must notify his program in 

advance, in order to reserve an office in 

which to install his computer, bind him 

to the network of the employer, be able 

to carry telephone conversations and be 

in contact with the superiors and 

collaborators. This form of work is 

used more and more by the large 

companies, either in the center of major 

cities or, in particular, in the suburbs, 

where cheaper rental spaces are found. 

d. Home-based teleworking involves 

organizing the workplace at the 

employee's home, with all the 

necessary facilities that the function 

and type of work of the person 

involves: furniture, network-connected 

computer, telephone, fax, copier and 

other equipment specific to the work 

rendered. All expenses necessary for 

the endowment and maintenance of the 

domestic offices fall to the employer’s 

task, who no longer rents offices. This 

type of teleworking is mainly found in 

companies providing customer 

services, computer, advertising, 

accounting, telemarketing, etc. This 

type of work can only be accessible to 

employees who have a living space in 

which an office can be arranged, with 

all the facilities and conditions to 

operate in terms of maximum 

efficiency. 

The main feature of teleworking 

with total mobility is that employees 

carry out their activities at the 
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telemarketing, etc. Acest tip de muncă 

nu poate fi accesibil decât salariaților 

care dispun de un spaţiu de locuit în 

care se poate amenaja un birou, cu 

toate dotările şi condiţiile prielnice 

pentru a-şi desfăşura activitatea în 

condiții de maximă eficiență. 

Caracteristică principală a 

Telemuncii cu mobilitate totală este 

aceea că salariații îşi desfăşoară 

activtatea la sediul clienţilor, în 

autoturism, în care, prin dotări 

corespunzătoare, îşi construiesc un 

birou mobil. Acest tip de muncă a 

apărut mai întâi prin comis-voiajorii 

specializaţi în vânzarea de bunuri şi 

servicii. O astfel de telemuncă, cu 

mobilitate totală, se identifică, de 

regulă, în companii care vând diferite 

produse prin angajaţii lor, fără a avea 

magazine de desfacere, relaţia client-

furnizor fiind mai directă şi mai 

avantajoasă pentru ambele părţi [26]. 

 

Concluzii 

 

Indiscutabil, elaborarea unui act 

normativ privind activitatea de 

telemuncă, era absolut necesară, pe de 

o parte, pentru a răspunde necesității 

adaptării Acordului-Cadru din anul 

2002 al partenerilor sociali europeni, 

iar pe de altă parte, pentru flexibilizarea 

și adaptarea relațiilor de muncă la 

realitățile socio-economice actuale, în 

raport cu evoluția dinamică a pieții 

muncii. 

Prin adoptarea Legii nr. 81/2018 

privind activitatea de telemuncă se 

realizează o serie de avantaje, de 

ambele părți, atât pentru salariat cât și 

customer's premises, in the car, where, 

by appropriate facilities, they build a 

mobile office. This type of work first 

appeared through salesman specializing 

in the sale of goods and services. Such 

teleworking, with total mobility 

identifies, as a rule, in companies that 

sell different products through their 

employees, without having outlets, the 

customer-supplier relationship being 

more direct and advantageous for both 

parties [26]. 

 

Conclusions 

 

Admittedly, the elaboration of a 

normative act on the teleworking 

activity was absolutely necessary, on 

one hand, to meet the need to adapt the 

framework agreement of the year 2002 

of the European social partners, and on 

the other hand, for the flexibility and 

adaptation of labor relations to the 

current socio-economic realities in 

relation to the dynamic evolution of the 

labor market. 

By adopting Law no. 81/2018 on the 

activity of teleworking, a number of 

advantages are carried out on both 

sides, both for the employee and for the 

employer. 

Thus, for the employer, the 

administrative costs of renting 

premises, expense with utilities, fuel 

consumption and the fleet are reduced.  

The advantages for the teleworker 

are achieved by eliminating the costs of 

money and time moving from and to 

the headquarters of the employer, as 

well as the freedom of choice of 

employment and the capitalization of 
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pentru angajator. 

Astfel, pentru angajator, se reduc 

costurile administrative privind 

închirierea spațiilor, cheltuielile cu 

utilitățile, consumul de carburanți, 

precum și cu parcul auto.  

Avantajele pentru telesalariați, se 

concretizează prin eliminarea costurilor 

de bani și timp cu deplasarea de la și 

până la sediul angajatorului, precum și 

libertatea alegerii locului de muncă și 

valorificarea timpului de lucru, în 

vederea îmbunătățirii echilibrului între 

viața profesională și cea personală. 

De asemenea, prin acest act 

normativ cresc șanșele persoanelor cu 

dizabilități pe piața muncii. 

Teleworkingul este, în același timp, 

un mijloc pentru angajatori de a și 

moderniza organizarea muncii, dar și 

un mijloc pentru telesalariați de a-și 

reconcilia munca și viața socială. 

Din punct de vedere al naturii 

juridice, contractul privind telemuncă 

este un contract de muncă de tip 

particular, numit, cu o reglementare 

proprie. 
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natura juridică a contractului de 

întreținere. Reglementarea expresă a 

contractului de întreținere, este o 

consecință firească a evoluției științei 

dreptului civil, care este chemat să 

răspundă noilor comandamente sociale și 

juridice ale oamenilor. 
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Abstract: The comprehensiveness of 

the economic and social life occurring at 

the level of the contemporary society has 

determined the legislator to create new 

legal instruments, capable and able to 

regulate the legal nature of the 

maintenance contract. The express 

regulation of the maintenance contract is 

a natural consequence of the evolution of 

the civil law science that is called to 
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commands. 
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Introductory aspects 

 

The changes that occurred both at 

the economic level and at the political 

and social level determined the civil 

society to create legal instruments 

capable of responding to the current 

needs of the contemporary society. 
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 Astfel, cu ocazia intrării în vigoare 

a noului Cod Civil, legiuitorul 

reglementează pentru prima dată atât 

contracte care anterior cunoscuseră 

consacrare numai în materie comercială 

- contractul de transport, de 

consignaţie, de expediţie, cât şi 

contracte care anterior făceau parte din 

categoria celor nenumite [1], creaţii ale 

practicii judiciare şi literaturii de 

specialitate.  

Deși întâlnit și apărut în practică, 

dezvoltat de aceasta, de doctrină şi 

jurisprudenţa, dar lipsit de norme care 

să îi determine definiţia şi conţinutul, 

contractul de întreţinere a ridicat 

întotdeauna probleme practicii 

jurisprudențiale. 

Răspunzând necesitaţii existenţei 

unui sistem unitar de reguli aplicate 

contractului de întreţinere, Noul Cod 

civil, în premieră, redefineşte această 

noţiune, stabilind criteriile care îl 

delimitează de contractele similare şi îi 

determină specificul, atât în ceea ce 

priveşte condiţiile de existenţă, cât şi în 

ceea ce priveşte efectele juridice. 

În Noul Cod civil, contractul de 

întreţinere are o reglementare proprie în 

Capitolul XVIII „Contractul de 

întreţinere”, din Titlul II „Diferite 

contracte speciale”, Cartea a V-a 

„Despre obligaţii”, art. 2254-2263 [2]. 

 

1. Considerații cu privire la 

contractul de întreținere din 

perspectiva noului Cod Civil 

 

Anterior intrării în vigoare a noului 

Cod Civil, contractul de întreţinere nu 

s-a bucurat de o reglementare 

Thus, on the occasion of the entry 

into force of the new Romanian Civil 

Code, the legislature regulates for the 

first time both contracts that had 

previously been known only in 

commercial matters - the contract of 

transport, of consignment, of 

shipment – and contracts that 

previously belonged to the category of 

the unnamed [1], creations of judicial 

practice and specialized literature. 

Although encountered in practice, 

developed by it, by doctrine and 

jurisprudence, but lacking rules to 

determine its definition and content, 

the maintenance contract has always 

raised problems in the jurisprudential 

practice. 

Responding to the needs of the 

existence of a unitary system of rules 

applied to the maintenance contract, 

the new Civil Code, for the first time, 

redefines this notion by establishing 

the criteria that delimit it from similar 

contracts and determines its 

specificity both in terms of the 

conditions of existence and in terms 

of legal effects. 

In the new Civil Code, the 

maintenance contract has its own 

regulation in Chapter XVIII - 

Maintenance contract, from Title II - 

Different special contracts, Book V - 

About obligations, art. 2254 - 2263 

[2]. 

 

1.  Considerations regarding the 

maintenance contract from the 

perspective of the new Civil Code 

 

Prior to the entry into force of the 
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legislativă proprie, nici în Codul Civil 

de la 1864, şi nici în vreo lege specială. 

Cu toate acestea, a fost frecvent întâlnit 

în viața socială, fiind creația practicii 

judiciare și a literaturii de specialitate, 

care i-au aplicat regulile din teoria 

generală a obligaţiilor civile, dacă 

părțile nu au prevăzut alte reguli.  

În prezent, reglementarea expresă a 

contractului de întreținere este o 

consecință firească a evoluției științei 

dreptului civil, fiind chemată să 

răspundă unor nevoi concrete și actuale 

ale oamenilor. Ca urmare, noul Cod 

civil a răspuns acestor obiective 

sociale, legiferând contractul de 

întreținere în Titlul IX (Diferite 

contracte speciale), Capitolul XVIII, la 

art. 2254-2263. Altfel spus, practica, 

doctrina și jurisprudența aplicabilă 

anterior intrării în vigoare a noului Cod 

Civil, este astăzi transpusă în cadrul 

articolelor 2254-2263. 

În conformitate cu dispozițiile art. 

2254 alin. 1 C. civ., contractul de 

întreținere este „convenția prin care o 

parte se obligă să efectueze, în folosul 

celeilalte părți sau al unui terț, 

prestațiile necesare întreținerii și 

îngrijirii pentru o anumită durată de 

timp”. Observăm că legiuitorul a impus 

obligația încheierii contractului în 

formă autentică, sancțiunea aplicabilă 

nerespectării condiției privind forma 

acestuia fiind nulitatea absolută. 

Odată cu încheierea contractului de 

întreținere, iau naștere drepturile și 

obligațiile părților. Astfel, partea care 

se obligă să efectueze prestațiile 

necesare întreținerii și îngrijirii se 

numește întreținător (debitorul 

new Civil Code, the maintenance 

contract did not enjoy its own 

legislative regulation, neither in the 

Civil Code of 1864 nor in any special 

law. However, it was frequently 

encountered in social life, being the 

creation of judicial practice and 

specialized literature, which applied 

the rules of the general theory of civil 

obligations, unless the parties 

provided for other rules. 

At present, the express regulation 

of the maintenance contract is a 

natural consequence of the evolution 

of the civil law science, being called 

to answer people’s concrete and 

current needs. As a result, the new 

Civil Code has responded to these 

social objectives, legislating the 

maintenance contract in Title IX 

(Different special contracts), Chapter 

XVIII, art. 2254-2263. In other words, 

the practice, doctrine and 

jurisprudence applicable prior to the 

entry into force of the new Civil Code 

is transposed today in articles 2254-

2263. 

According to the provisions of art. 

2254 para. 1 of the Civil Code, the 

maintenance contract is „the 

agreement by which one party 

undertakes to perform for the benefit 

of the other party or of a third party 

the necessary maintenance and care 

for a certain period of time”. We note 

that the legislature imposed the 

obligation to conclude the authentic 

contract in authentic form, the 

sanction applicable for not respecting 

the condition regarding its form being 

absolute nullity. 
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întreținerii), iar partea în folosul căreia 

se efectuează aceste prestații se 

numește întreținut (creditorul 

întreținerii).  

Menționăm, cu privire la cele 

învederate anterior, că dreptul la 

întreținere al creditorului este un drept 

strict personal, motiv pentru care se 

stinge la moartea sa (nu se poate 

transmite moștenitorilor prin 

succesiune).  

Contractul de întreținere poate fi 

constituit, atât cu titlu oneros, cât și cu 

titlu gratuit. Atunci când întreținerea a 

fost constituită cu titlu oneros, 

întreținutul are obligații identice cu cele 

ale vânzătorului, menționând aici, cu 

titlu de exemplu, obligația de a 

transmite întreținătorului dreptul de 

proprietate asupra bunurilor promise 

(mobile sau imobile). 

În schimb, drepturile întreținătorilor 

sunt corelative obligațiilor asumate de 

întreținut. În sarcina întreținătorilor se 

naște obligația de a presta, în principal, 

întreținere în natură, în conformitate cu 

stipulațiile din contract.  

 

2. Principiul libertății 

contractuale  

 

Ca urmare a celor prezentate, în 

temeiul principiului libertății 

contractuale, părțile au posibilitatea să 

determine expres în contract prestațiile 

în natură la care debitorul întreținerii se 

obligă. În acest caz, executarea 

obligației de întreținere se va face 

potrivit stipulațiilor contractuale.  

Așa cum s-a subliniat în literatura 

juridică, datorită caracterului 

With the conclusion of the 

maintenance contract, the rights and 

obligations of the parties arise. Thus, 

the party who is obliged to carry out 

the necessary maintenance and care 

services is called the maintainer (the 

maintenance debtor), and the party for 

whom these benefits are performed is 

called the maintained (the 

maintenance creditor). 

We mention, with respect to those 

previously mentioned, that the 

maintenance right of the creditor is a 

strictly personal right, which is why it 

is extinguished at his death (it cannot 

be transmitted to his heirs by 

succession).  

The maintenance contract can be 

constituted both onerous and free of 

charge. When the maintenance has 

been onerous, the maintained has 

obligations identical to those of the 

seller, mentioning here, as an 

example, the obligation to convey to 

the maintainer the ownership of the 

promised goods (movable or 

immovable). 

In contrast, the maintainers’ rights 

are correlative to the obligations 

assumed by the maintained. It is the 

maintainers’ responsibility to provide 

maintenance mainly in kind, in 

accordance with the provisions of the 

contract. 

 

2. The principle of contractual 

freedom 

 

As a result of the above, under the 

principle of contractual freedom, the 

parties have the possibility to express 
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preponderent alimentar al obligației de 

întreținere, aceasta trebuie executată 

permanent [3]. 

Debitorul este obligat, în special, să 

asigure creditorului hrană, 

îmbrăcăminte, încălțăminte, menaj, 

îngrijirile și cheltuielile necesare în caz 

de boală. În orice caz, prestațiile în 

natură ale debitorului, ca să fie 

echitabile, trebuie să fie 

corespunzătoare nevoilor materiale și 

spirituale ale creditorului întreținerii, 

să-i asigure acestuia un nivel de trai 

obișnuit, normal, cel puțin egal cu cel 

avut anterior încheierii contractului. Pe 

parcursul executării contractului de 

întreținere, prestațiile în natură trebuie 

adaptate și actualizate în funcție de 

vârsta și evoluția stării de sănătate a 

întreținutului, a nevoilor sale concrete 

și a costului vieții.  

Nu în ultimul rând, contractul de 

întreținere prezintă caracter intuitu 

personae, acesta fiind încheiat în 

considerarea calităților personale ale 

părților contractante. Astfel, obligația 

de întreținere este o obligație de a face, 

strict personală și netransmisibilă [4]. 

Chiar dacă, uneori debitorul 

întreținerii apelează la alte persoane 

pentru a-și îndeplini, în parte, obligația 

asumată, nu se poate spune că în acest 

mod este înfrânt caracterul personal al 

acestei obligații [5]. 

Așa fiind, în cazul unui litigiu, 

instanța de judecată urmează să 

stabilească dacă prestațiile efectiv în 

natură efectuate de debitor, au fost sau 

nu echitabile, în funcție de cele două 

criterii: valoarea capitalului transmis 

întreținătorului (adică valoarea 

in the contract the benefits in kind to 

which the maintenance debtor 

undertakes. In this case, the 

maintenance obligation will be 

executed according to the contractual 

stipulations. 

As it has been emphasized in the 

legal literature, due to the 

predominantly alimentary character of 

the maintenance obligation, it must be 

executed permanently [3]. 

The debtor is obliged in particular 

to provide the creditor with food, 

clothing, footwear, housekeeping, and 

the necessary care and expenses in 

case of illness. In any case, the 

debtor’s in-kind benefits, in order to 

be fair, must be in accordance with 

the maintenance creditor’s material 

and spiritual needs and ensure to him 

a normal standard of living, at least 

equal to that had before the 

conclusion of the contract. During the 

execution of the maintenance 

contract, the in-kind benefits must be 

adapted and updated according to the 

age and the evolution of the health 

status of the maintained, his concrete 

needs and the cost of living. 

Last but not least, the maintenance 

contract has an intuitu personae 

character, which is concluded 

considering the personal qualities of 

the contracting parties. Thus, the 

maintenance obligation is an 

obligation to do strictly personal and 

non-transferable [4]. 

Even if the maintenance debtor 

sometimes calls on other persons to 

fulfil, in part, the obligation assumed, 

it cannot be said that in this way the 
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bunurilor transmise) și condiția socială 

anterioară a acestuia.  

Reiterăm, debitorul întreţinerii este 

obligat să acorde întreţinerea în natura 

în condiţiile prevăzute în contract. Ca 

regulă, debitorul nu se poate libera de 

executarea obligaţiei de întreţinere, 

oricât de oneroasă ar fi pentru el (viaţă 

lungă a creditorului), şi chiar dacă s-ar 

obliga să retransmită în patrimoniul 

creditorului bunul său, capitalul primit, 

fără a pretinde restituirea contravalorii 

întreţinerii prestate. 

 De la această regulă existând o 

singură excepţie, când debitorul 

întreţinerii se poate libera doar cu  

acordul creditorului întreţinerii, situație 

cu greu întâlnită însă în practica 

instanțelor de judecată. 

Debitorul întreținerii, are obligația 

de a efectua prestațiile necesare 

întreținerii și îngrijirii, chiar dacă 

întreținutul are mijloace materiale 

suficiente. Aceasta deoarece, așa cum 

s-a arătat în practica judiciară, în 

absența unei clauze exprese, nu are nici 

o relevanță faptul că beneficiarul 

întreținerii are suficiente mijloace 

materiale, deoarece obligaţia 

convenţională de întreținere nu se 

confundă cu obligația legală de 

întreținere, când acordarea întreținerii 

depinde de starea de nevoie a celui 

îndreptățit să o primească [6]. 

Obligația debitorului întreținerii, de 

a acorda celeilalte părți întreținere în 

natură, este o obligație de a face, care 

trebuie executată zi de zi, permanent, 

iar nu periodic, până la încetarea din 

viață a creditorului.  

Întrucât obligația de întreținere are 

personal character of this obligation is 

defeated [5]. 

Thus, in the case of a litigation, the 

court will determine whether or not 

the debtor’s actual benefits in kind 

were fair, depending on two criteria: 

the value of the capital transmitted to 

the maintainer (i.e. the value of the 

goods transmitted) and the previous 

social condition of this person. 

We reiterate that the maintenance 

debtor is obliged to grant maintenance 

in kind under the conditions provided 

in the contract. As a rule, the debtor 

cannot relieve himself of the 

maintenance obligation no matter how 

onerous it would be for him (the 

creditor’s long life) even though he 

would oblige himself to repay in the 

creditor’s patrimony his good, the 

capital received, without demanding 

the restitution the value of the 

maintenance provided. 

 From this rule there is only one 

exception, when the maintenance 

debtor can only be released with the 

consent of the maintenance creditor, a 

situation that is hardly encountered in 

the practice of the courts. 

The maintenance debtor has the 

obligation to perform the necessary 

maintenance and care services even if 

the maintained has sufficient material 

means. This is because, as stated in 

the judicial practice, in the absence of 

an express clause, it has no relevance 

that the maintenance beneficiary has 

sufficient material means, because the 

conventional maintenance obligation 

should not confused with the legal 

maintenance obligation, when 
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un caracter preponderent 

„alimentar”, trebuind a fi executată 

permanent și zi de zi, debitorul este de 

drept în întârziere, atunci când refuză 

sau când neglijează să își execute 

obligația în mod repetat. Pe cale de 

consecință, creditorul poate cere, în 

această situație, rezoluțiunea 

contractului, fără prealabila punere în 

întârziere a debitorului, termenul de 

executare a obligației fiind considerat 

esențial.  

Art. 2260 Cod Civil prevede un caz 

special de revocare al contractului de 

întreținere, acesta fiind revocabil în 

folosul persoanelor cărora creditorul 

întreţinerii le datorează alimente în 

temeiul legii dacă, prin efectul 

contractului, el s-a lipsit de mijloacele 

necesare îndeplinirii obligaţiei de a 

asigura alimentele. Revocarea poate fi 

cerută, chiar dacă nu există fraudă din 

partea debitorului întreţinerii şi 

indiferent de momentul încheierii 

contractului de întreţinere. Important 

este faptul că, instanţa de judecată 

poate, chiar şi din oficiu, însă numai cu 

acordul debitorului întreţinerii, în loc să 

dispună revocarea contractului,  să îl 

oblige pe acesta să asigure alimente 

persoanelor faţă de care creditorul are o 

astfel de obligaţie legală, fără ca în 

acest mod să fie diminuate prestaţiile 

datorate creditorului întreţinerii. 

Totodată, dacă prestarea sau 

primirea în natură a întreţinerii nu mai 

poate continua, din motive obiective, 

sau dacă debitorul întreţinerii 

decedează şi nu intervine o înţelegere 

între părţi, instanţa judecătorească 

poate să înlocuiască, la cererea 

granting the maintenance depends on 

the state of need of the right person to 

receive it [6]. 

The obligation of the maintenance 

debtor to provide the other party with 

maintenance in kind is an obligation 

to do, which must be performed daily, 

permanently and not periodically, 

until the creditor ceases to exist. 

As the maintenance obligation 

has a predominantly “alimentary” 

character and must be executed 

permanently and daily, the debtor is 

legally late when he refuses or fails 

to perform his obligation repeatedly. 

As a consequence, the creditor may 

request, in this situation, the 

termination of the contract without 

prior delay of the debtor, the term of 

execution of the obligation being 

considered essential. 

Art. 2260 Civil Code provides for a 

special case of revocation of the 

maintenance contract, this being 

revocable for the benefit of the 

persons to whom the maintenance 

creditor owes them food under the 

law if, by the effect of the contract, he 

lacked the means necessary to fulfil 

the obligation to provide food. The 

revocation can be requested even if 

there is no fraud on the part of the 

maintenance debtor and regardless of 

when the maintenance contract is 

concluded. It is important that the 

court can, even ex officio, but only 

with the maintenance debtor’s 

consent, instead of having the contract 

revoked, force him to provide food to 

the persons to whom the creditor has 

such a legal obligation, without 
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oricăreia dintre părţi, fie şi numai 

temporar, întreţinerea în natură cu o 

sumă de bani corespunzătoare. 

Legiuitorul a prevăzut situația în care 

prestarea sau primirea în natură a 

întreţinerii nu mai poate continua, din 

culpă uneia dintre părţi, astfel că, la 

acel moment, instanţa de judecată va 

majora sau, după caz, diminua 

cuantumul sumei de bani care 

înlocuieşte prestaţia de întreţinere. 

 Încetarea contractului de 

întreţinere este stipulată în cuprinsul 

art. 2263 Cod Civil. Ca regulă, 

contractul de întreţinere încheiat pe 

durată determinată încetează la 

expirarea acestei durate, cu excepţia 

cazului în care creditorul întreţinerii 

decedează mai devreme. 

Când însă, comportamentul 

celeilalte părţi face imposibilă 

executarea contractului în condiţii 

conforme bunelor moravuri, cel 

interesat poate cere rezoluţiunea. Se 

poate observa astfel că, în privința 

efectelor rezoluțiunii contractului de 

întreținere față de părți se aplică dreptul 

comun. Astfel fiind, odată cu 

desființarea contractului de întreținere, 

operează repunerea părților în situația 

anterioară, recunoscută și ca restituţio 

în integrum. 

În cazul anterior arătat, precum şi 

atunci când se întemeiază pe 

neexecutarea fără justificare a 

obligaţiei de întreţinere, rezoluţiunea 

nu poate fi pronunţată decât de instanţă, 

orice clauză contrară este considerată 

nescrisă. 

Deosebit de important este că, 

atunci când rezoluţiunea a fost cerută 

diminishing the benefits due to the 

maintenance creditor in this way. 

At the same time, if the 

maintenance provision or receipt in 

kind cannot continue for objective 

reasons or if the maintenance debtor 

dies and there is no agreement 

between the parties, the court may 

replace, at the request of either party, 

or only temporarily, maintenance in 

kind with an appropriate amount of 

money. The lawmaker foresaw the 

situation in which the provision or 

receipt in kind of maintenance can no 

longer continue from the fault of one 

of the parties, so that, at that time, the 

court will increase or, as the case may 

be, reduce the amount of money that 

replaces the maintenance benefit.  

 The termination of the 

maintenance contract is stipulated in 

the content of art. 2263 Civil Code. 

As a rule, the maintenance contract 

concluded for a fixed period ceases 

upon expiry of this period, unless the 

maintenance creditor dies earlier. 

However, when the behaviour of 

the other party makes it impossible to 

execute the contract under conditions 

in accordance with good morals, the 

interested party may request the 

resolution. It can thus be noted that 

with regard to the effects of the 

resolution of the maintenance contract 

towards the parties, common law 

applies. Thus, with the termination of 

the maintenance contract, the parties 

return to the previous situation also 

recognized as restitutio in integrum. 

In the above case, as well as when 

it is based on the unjustified non-
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pentru unul dintre motivele anterior 

evidențiate, oferta de întreţinere făcută 

de debitorul pârât după introducerea 

acţiunii, nu poate împiedica 

rezoluţiunea contractului. 

Nu în ultimul rând, art. 2263 Cod 

civil consacră dreptul moștenitorilor, de 

a putea solicita rezoluțiunea 

contractului de întreținere, acest drept 

fiind transmis acestora odată cu decesul 

creditorului întreținerii. 

 

Concluzii  

 

În condițiile în care, contractul de 

întreținere se bucură de o reglementare 

proprie, distinctă, doar începând cu 1 

octombrie 2011, data intrării în vigoare 

a Codului civil, remarcăm că acest 

contract a fost la fel de utilizat și 

prezent în viața juridică, precum a fost 

și anterior ca legiuitorul să îi confere un 

loc aparte în cadrul contratelor numite. 

Dacă, anterior intrării în vigoare a 

noului Cod Civil, lipsa reglementării 

legale a acestui contract a fost suplinită 

de practică judiciară și doctrină, care i-

au trasat principalele și esențialele 

caracteristici, la acest moment acest 

contract are o delimitare proprie, 

distinctă, fiind determinat din punct de 

vedere legislativ, toată practica, 

doctrina și jurisprudența aplicabilă 

anterior intrării în vigoare a noului Cod 

Civil fiind astăzi transpusă exclusiv în 

cadrul articolelor 2254-2263. 

 

Referințe  

 

[1] A se vedea: T.S., Dec. nr. 

1114/23.06.1976, publicată în 

execution of the maintenance 

obligation, the resolution can only be 

pronounced by the court and any 

contrary clause is considered 

unwritten. 

Particularly important is that when 

the resolution has been requested for 

one of the reasons previously 
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made by the defendant debtor after 

the action has been introduced cannot 

prevent the resolution of the contract. 

Last but not least, art. 2263 Civil 

Code enshrines the right of the heirs 

to be able to request the termination 

of the maintenance contract, this right 

being transmitted to them once the 

maintenance creditor dies. 

 

Conclusions 

 

Given that the maintenance 

contract has its own regulation, 

distinct only from the 1st October 

2011, the date of entry into force of 

the Civil Code, we note that this 

contract was as used and present in 

the legal life as it was before the 

legislator gave it a special place 

within the named contracts. 

If, before the entry into force of the 

new Civil Code, the lack of legal 

regulation of this contract was 

supplemented by the judicial practice 

and doctrine, which outlined its main 

and essential characteristics, at this 

moment this contract has its own 

distinct delimitation, being 

determined from the legislative point 

of view, all the practice, doctrine and 

jurisprudence applicable prior to the 
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revăzută și adăugită, Editura Universul 
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[4] F. Moțiu, Idem, p. 330. 
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Juridic - Scurte Considerații asupra 

contractului de întreținere. 
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entry into force of the new Civil Code 
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Volumul ”Criminalistică”, al 

autoarei Delia Magherescu, este un 

curs universitar, adresat studenților din 

anul IV de la facultățile de Drept, care 

studiază disciplina Criminalistică din 

programa universitară. Cursul, publicat 

la Editura Wolters Kluwer din 

București, în anul 2017, este la prima 

ediție și comprimă un număr de 312 

pagini.  

Pentru o cât mai bună deprindere a 

studenților cu noțiunile, principiile și 

instituțiile de bază ale criminalisticii, 

autoarea a conceput acest curs 

universitar cu respectarea temelor 
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students' support  
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The book „Criminalistică”, written 

by Delia Magherescu, is a university 

course directed to the fourth 

university year students who study the 

Forensic Science at the Faculty of 

law. It is the first edition published 

with the Wolters Kluwer Publishing 

House of Bucharest in 2017 and 

contains 312 pages.  

For a better understanding of the 

forensic science notions, principles 

and legal institutions by students, the 

current book has been carried out in 

respecting the both theoretical and 

practical topics of the forensic 

investigation.   
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teoretice și aplicative ale activității de 

cercetare criminalistică.   

Se apreciază astfel, deoarece 

activitatea de urmărire penală și, 

implicit, desfășurarea justiției în 

cauzele penale, este de neconceput fără 

cunoștințele și expertiza de specialitate, 

pe care știința Criminalisticii o oferă.  

Mai mult decât atât, cursul vine în 

întâmpinarea studenților, cu aspecte ale 

practicii judiciare în cauzele penale, 

soluționate la secția penală a instanței 

de judecată, acolo unde a fost solicitată 

și s-a efectuat, așadar, o expertiză 

judiciară criminalistică. Cele mai multe 

astfel de expertize vizează infracțiunile 

de omor, violență domestică, viol, dar 

și infracțiunile de furt ori trafic de 

droguri prezintă relevanță în ceea ce 

privește efectuarea expertizei 

criminalistice în astfel de dosare 

penale.  

Se știe, că în domeniile, altele decât 

cele juridice, în care magistratul nu are 

cunoștințe de specialitate cu privire la 

spețele în care urmează să pronunțe o 

soluție, acesta apelează la cunoștințele 

experților criminaliști, pentru ca 

aceștia, în urma desfășurării activității 

de expertiză judiciară criminalistică, să 

lămurească unele aspecte, ce sunt 

dispuse de către instanța de judecată. 

Este, spre exemplu, cazul infracțiunilor 

săvârșite prin împușcare sau a celor 

care privesc cercetarea urmelor 

papilare, în cazul infracțiunilor de furt, 

ori utilitatea investigării criminalistice 

a înscrisurilor falsificate, în cauzele 

penale având ca obiect infracțiunile de 

fals în înscrisuri, etc.  

Cursul este unul structurat pe teme 

de interes pentru studenți, comprimate 

For this reason, it is appreciated 

that carrying out the activity of 

criminal investigation and achieving 

implicitly the justice in criminal 

matters is not possible in missing 

knowledge and forensic examinations 

the forensic science provide it with.  

Moreover, the book comes to 

accustom the students to the 

jurisprudence reference in criminal 

cases, solved by the courts of law in 

criminal matters, where the forensic 

examinations were disposed. Most 

frequently, the forensic examinations 

focus on the cases of homicide, 

domestic violence, rape as well as the 

theft, trafficking in drugs, those being 

of high importance for the forensic 

examination in criminal cases 

investigated.   

It is well known that in other areas 

of sciences than the legal ones, in 

which the judges do not have 

speciality knowledge regarding the 

cases they are invested with, they 

often call for forensic experts in order 

for them to carry out the forensic 

examinations and clear up those 

ambiguous aspects disposed by the 

judicial bodies.    

For example, the offenses 

committed through shooting or those 

which involve the fingerprint 

examination, the cases of theft or the 

cases of falsified documents, all these 

are solved through the forensic 

examination.   

The book is divided into topics of 

interest for students, comprised in 

nine chapters, as follows.  

The Chapter I, entitled 

„Introductory notions”, presents the 
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în nouă capitole, după cum urmează: 

Capitolul I, intitulat „Noțiuni 

introductive”, prezintă elementele de 

bază ale Criminalisticii, precum 

definiția criminalisticii, obiectul, scopul 

și caracteristicile acesteia, precum și 

legătura criminalisticii cu alte ramuri 

de știință, în special cu științele 

juridice, cu Dreptul penal și Dreptul 

procesual penal, ori cu Medicina legală. 

De asemenea, este evidențiată 

deosebita însemnătate a legăturii pe 

care Criminalistica o are cu alte științe, 

precum fizica, chimia și biologia.   

Capitolul II este intitulat 

„Principiile de bază ale criminalisticii” 

și este dedicat, atât principiilor 

specifice procesului penal, precum 

principiul legalității, principiul 

oficialității, principiul aflării 

adevărului, principiul soluționării 

cauzelor penale într-un termen 

rezonabil, cât și principiilor specifice 

criminalisticii, spre exemplu principiul 

celerității în desfășurarea activității de 

expertiză criminalistică, principiul 

operativității, obiectivității și 

oportunității în efectuarea expertizei 

criminalistice, acesta din urmă aflându-

se „…în strânsă legătură cu 

administrarea probelor în procesul 

penal” [1]. Însușirea respectivă are o 

importanță deosebită în desfășurarea 

activității criminalistice „…știindu-se 

faptul că aceasta constă tocmai în 

descoperirea urmelor, fixării și 

analizării acestora, care constituie 

probe în procesul penal” [2].  

Capitolul III intitulat „Expertizele 

criminalistice”, detaliază noțiunea de 

expertiză criminalistică, competențele 

efectuării expertizelor criminalistice, 

basis elements of the forensic science, 

such as defining forensic science, its 

object, scope and features, as well as 

its interconnections with the other 

sciences, especially with the legal 

ones - Penal law and Penal procedure 

law - and with Forensic medicine. 

At the same time, it is highlighted 

the special feature of the forensic 

science connection with the other 

sciences than the legal ones. It is 

about the physics, chemistry and 

biology.  

The Chapter II is entitled „The 

basis principles of forensic science” 

and focuses on the main principles of 

penal trial, such as the principle of 

legality, the principle of official 

character, the principle of finding 

truth, the principle of solving penal 

cases in a reasonable time, as well as 

on the special principles of forensic 

science, such as the principle of 

celerity in carrying out the activity of 

forensic examination, the principle of 

expeditiousness, objectivity and 

opportunity in carrying out the 

forensic activity, the last ones being 

„... in strengthened relation with 

administering evidence in the penal 

trial” [1]. This feature has a high 

importance in carrying out the 

forensic investigation activity, „… 

knowing the fact that it consists 

especially in discovering offenses 

traces, fixing and analyzing them, as 

evidence in the penal trial” [2].  

The Chapter III - „Forensic 

examinations” - presents in detail the 

notion of forensic examination, the 

competencies in the activity of 

carrying out the forensic 
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atât în cadrul Institutului Național de 

Expertize Criminalistice, cât și în 

cadrul laboratoarelor interjudețene de 

profil. Sunt analizate cele mai 

importante tipuri de expertize 

criminalistice, din care amintim: 

expertiza scrisului și a documentelor, 

expertiza dactiloscopică, expertiza 

balistică, expertiza traseologică, 

expertiza accidentelor de trafic, 

expertiza vocii, imaginii foto și video, 

expertiza fizico-chimică. Este 

prezentată, în cuprinsul acestui capitol, 

procedura de efectuare a expertizei 

criminalistice, o atenție deosebită 

acordându-se obiectivelor acesteia, 

drepturilor și obligațiilor expertului 

criminalist, raportului de expertiză 

criminalistică. Autoarea își focalizează 

atenția și asupra aspectelor de natură 

deontologică, pe care profesia de expert 

criminalist o cere, adică a acelor 

aspecte care au legătură cu probitatea, 

imparțialitatea, respectul față de 

profesia desfășurată, de care expertul 

criminalist trebuie să dea dovadă.  

Capitolul IV, „Mijloacele tehnico-

științifice ale investigațiilor 

criminalistice”, ne introduce în tainele 

actelor de urmărire penală, efectuate de 

către organul judiciar, acolo unde 

expertiza criminalistică are o 

importanță deosebită în aflarea 

adevărului și soluționarea corectă și 

legală a cauzelor penale [3]. Sunt aduse 

în prim-planul cursului, factorii care au 

dus la dezvoltarea metodelor și 

tehnicilor științifice, folosite astăzi în 

activitatea experților criminaliști. „Dar, 

dezvoltarea acestor tehnici și metode, 

necesare organelor judiciare, chemate 

să soluționeze din ce în ce mai multe 

examinations, both at the National 

Institute of Forensic Examinations 

and within the inter-regional specialty 

laboratories. The most important 

kinds of forensic examinations are 

analyzed, a special attention being 

pointed out on the writing and 

documents forensic examination, 

fingerprint forensic examination, 

ballistic forensic examination, routing 

forensic examination, traffic accidents 

forensic examination, voice forensic 

examination, photo and video forensic 

examination, physical-chemical 

forensic examination. The procedure 

of carrying out the forensic 

examination is presented in detail 

within the current chapter, a special 

attention being focused upon its 

objectives, the forensic expert's rights 

and duties, the forensic examination 

report. The author also focuses on the 

ethics aspects the forensic activity 

requires, namely those regarding the 

probity, impartiality, respecting 

profession, the forensic experts must 

be provided with.  

The Chapter IV, „Technical 

Scientific Means of criminal 

investigation”, introduces the acts of 

criminal investigation, carried out by 

the judicial bodies, in cases in which 

the forensic examinations have a 

particular interest in finding truth and 

solving the criminal cases legally [3]. 

The factors which have developed the 

methods and scientific techniques 

used in the activity of forensic 

examination are also highlighted. 

„Thus, the techniques and methods 

development necessary for the 

judicial bodies, called to solving an 
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cauze penale și din ce în ce mai 

complexe, cu un grad ridicat de pericol 

social, sunt tocmai rezultatul acestor 

cauze complicate, care necesită, pentru 

soluționarea corectă și temeinică, 

specialiști din mai multe ramuri de 

știință …” [4], se subliniază în legătură 

cu factorii care au influență în ceea ce 

privește soluționarea cauzelor penale. 

În egală măsură, se insistă asupra 

tehnicilor și metodelor folosite în 

activitatea de investigare criminalistică 

a infracțiunilor deosebit de grave, cum 

sunt cele de criminalitate organizată și 

terorism, știindu-se că acel „progres 

infracțional” [5] pune la grea încercare 

autoritățile judiciare, în demersurile 

acestora de menținere a unui climat de 

siguranță națională și de respectare a 

drepturilor și libertăților cetățenilor.  

Cercetarea la fața locului este 

prezentată, din punct de vedere al 

etapelor de desfășurare concretizate în 

actele premergătoare, în cercetarea 

statică și cercetarea dinamică, precum 

și din punct de vedere al metodelor, 

tehnicilor și procedeelor „… care ajută 

investigatorul în realizarea acestei 

activități” [6].  

Capitolul V al cursului este dedicat 

„Metodelor tehnico-științifice ale 

examinării mijloacelor materiale de 

probă”, care analizează metodele 

frecvent întâlnite în activitatea de 

expertiză criminalistică. Astfel, metoda 

microscopică, metoda spectrală, 

metoda prin luminescență, metoda prin 

activare cu neutroni și metoda fizico-

chimică, ajută expertul criminalist în 

analizarea urmelor infracțiunilor, a 

mostrelor ridicate de la locul săvârșirii 

faptei, care pot oferi informații cu 

increased number of criminal cases, 

more and more complex ones, having 

a high level of social danger, are the 

result of these complicated cases, 

which require specialists from 

different scientific areas in order to 

solve legally and substantially the 

criminal cases ...” [4]. It emphasizes 

the factors which influence the 

procedure of solving criminal cases. 

Equally, it is insisted on the 

techniques and methods used in the 

activity of forensic investigation of 

serious crimes, such as those of 

organized crimes and terrorism, 

knowing the fact that the „criminal 

progress” [5] means a real challenge 

for the judicial bodies in their activity 

of maintaining a national security 

environment and respecting of 

citizens' rights and liberties.  

The investigation of crime scene is 

analyzed from the point of view of the 

developing stages, materialized in 

preliminary acts, static investigation 

and dynamic investigation, as well as 

from the point of view of methods, 

techniques and proceedings „… which 

help the investigator in achieving this 

activity” [6].  

The Chapter V of the book is 

devoted to „The technical scientific 

methods of examining the material 

means of evidence”, which analyze 

the methods most frequently used in 

the forensic activity. Thus, the 

microscopy method, the spectral 

method, the luminescence method, the 

method though neutrons activation 

and the physical-chemical method, all 

these help the forensic expert in 

investigating some particular cases of 
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privire la modus operandi al săvârșirii 

infracțiunii și la persoana făptuitorului, 

acesta fiind, de altfel, scopul 

criminalisticii, anume acela de a 

elucida aspectele cu privire la 

săvârșirea infracțiunii și la persoana 

făptuitorului. În egală măsură, autoarea 

nu se îndepărtează de obiectivele 

criminalisticii, ce vizează descoperirea, 

fixarea, ridicarea și examinarea urmelor 

infracțiunilor. De remarcat faptul că un 

rol determinant în examinarea urmelor 

de infracțiuni îl au informațiile, pe care 

alte științe, decât cele juridice, le oferă. 

Este vorba despre fizica și chimia, care, 

cu ajutorul metodelor noi, pe care le 

pun la dispoziția expertului criminalist, 

pot duce la aflarea unor date prețioase 

referitoare la substanțele folosite în 

săvârșirea unor infracțiuni, la 

compoziția chimică a unor obiecte 

găsite la locul faptei, la mostrele 

urmelor de la locul săvârșirii 

infracțiunii [7].  

Capitolul VI, intitulat „Fotografia 

judiciară”, de asemenea subliniază 

modul în care tehnicile criminalisticii 

interacționează cu metodele științifice 

pe care le oferă alte domenii de știință, 

precum fizica și chimia [8]. Sunt 

analizate diferite categorii de fotografii 

judiciare, cele mai relevante fiind 

fotografia operativă și fotografia de 

examinare. Tot în cuprinsul acestui 

capitol, sunt arătate procedeele de 

efectuare a fotografiei la fața locului, 

aceasta deoarece locul săvârșirii 

infracțiunii este bogat în probe, care 

pun la dispoziția organelor judiciare 

date despre modalitatea în care a fost 

săvârșită infracțiunea și despre 

persoana făptuitorului.  

crimes, the samples gathered from the 

crime scene and can offer information 

on the perpetrator's modus operandi. 

In this matter, it is also the forensic 

science purpose, that of clearing up 

the aspects regarding the committing 

offenses and perpetrators. 

Nevertheless, the author does not 

exceed the forensic science 

objectives, which characterize the 

investigation activity of discovering, 

fixing, picking up and examining the 

offenses' traces. It is obviously that 

the information gathered from the 

other sciences than the legal one has 

an important role in examining the 

offenses' traces. It is about the 

physics, chemistry, which offer newer 

methods to the forensic experts which 

can help them in finding valuable data 

regarding the substances used in 

committing offenses, the chemical 

composition of goods found on the 

crime scene, the samples also 

gathered from the crime scene [7]. 

The Chapter VI, entitled „Judicial 

photograph”, also points out the way 

in which the forensic techniques 

interact with the scientific methods 

the other areas of science, such as 

physics and chemistry offer [8]. 

Several kinds of judicial photography 

are analyzed, most of them being the 

operative and examining ones. In the 

current chapter, the methods of 

releasing the photography on the 

crime scene is provided, knowing the 

fact that the crime scene is very rich 

in evidence that provide the judicial 

bodies with data on the modus 

operandi and the perpetrator.   

The Chapter VII is the „Forensic 
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Capitolul VII este intitulat 

„Investigarea criminalistică a 

urmelor”. Urmele de la locul săvârșii 

infracțiunii sunt prezentate din punctul 

de vedere al varietății acestora pe 

tărâmul diversității actelor infracționale 

[9]. Astfel, este întărită ideea potrivit 

căreia „… într-o multitudine de 

categorii de infracțiuni, este relevant 

ca și acestea să fie deosebit de variate, 

funcție de categoria de infracțiune 

săvârșită și de modus operandi, cu care 

făptuitorul a acționat” [10]. Este 

adevărat, că urmele, prin caracteristica 

generală pe are o au, aceea de a fi 

„modificările produse ca urmare a 

acțiunii desfășurate în săvârșirea unei 

infracțiuni” [11], interesează 

criminalistica în mod deosebit. Se știe, 

că săvârșirea de infracțiunii produce 

modificări materiale, adică lasă urme, 

care se concretizează în probe, ce pot 

ajuta organele judiciare la aflarea 

adevărului, în cauza pe care o 

investighează, și la justa soluționare a 

acesteia. Descoperirea urmelor se face, 

de regulă, cu aparatură specifică și 

folosind tehnici specifice 

criminalistice, de detectare și 

observare, pentru acele categorii de 

urme, care nu pot fi observate cu ochiul 

liber. Cele mai frecvent întâlnite 

aparate de detectare a unor astfel de 

urme sunt cele care folosesc radiațiile 

ultraviolete și radiațiile infraroșii. În 

cadrul aceluiași capitol, autoarea 

distinge între investigarea 

criminalistică a urmelor de mâini, 

investigarea criminalistică a urmelor de 

tălpi și, nu în ultimul rând, investigarea 

criminalistică a urmelor biologice, 

inclusiv investigarea biocriminalistică a 

investigation of traces”. The traces 

from the crime scene are discussed 

from the point of view of their variety 

in the area of diverse criminal activity 

[9]. In this field, the idea in 

accordance with that „… in a 

multitude of crimes, it is relevant that 

they are also very diversified, in 

conformity with the kind of offense 

committed and the modus operandi 

the perpetrator uses of” is 

strengthened [10]. It is true that the 

crimes traces are generally 

characterized with the feature of being 

„modifications produced as a 

consequence of the activities of 

committing crimes” [11]. In this 

context, the forensic science is 

particularly interested in this kind of 

traces, due to the fact that committing 

an offence generates material 

modification in the environment. This 

means traces turned by the judicial 

bodies in evidence which help them 

finding truth in the criminal cases, 

they are invested with, and solving 

them. Discovering the traces are 

carried out usually using specific tools 

and forensic techniques of detecting 

and observing those traces which 

cannot be particularly observed by 

eyes. The most frequent devices of 

detecting traces are those that use 

both ultraviolet and infrared 

radiations. Within the current chapter, 

the author distinguishes between the 

forensic investigation of hand traces, 

forensic investigation of foot traces 

and last, but not least, the forensic 

investigation of biological traces, 

including the DNA one.   

The Chapter VIII presents the 
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ADN-ului.  

Capitolul VIII este dedicat 

aspectelor privind „Investigarea 

criminalistică a înscrisurilor”. Sunt 

aduse în prim-planul cursului noțiunea 

de înscris și de protecție a acestora prin 

instrumente de drept penal, mai exact 

prin incriminarea faptei de falsificare a 

înscrisurilor, atât oficiale, cât și sub 

semnătură privată [12]. Este prezentată, 

într-o manieră comprehensivă, 

utilitatea investigării criminalistice a 

înscrisurilor, ținându-se cont de faptul 

că acestea ocupă un rol determinant, în 

calitatea lor de probe în procesul penal. 

Din acest considerent, expertului 

criminalist îi revine o sarcină 

minuțioasă, constând în efectuarea 

activității de examinare a înscrisurilor, 

în scopul de a se constata dacă acestea 

sunt autentice sau au fost falsificate. De 

aceeași importanță se bucură și 

investigarea criminalistică a 

bancnotelor, a documentelor financiar-

bancare ori a operelor de artă.  

Capitolul IX, având ca temă 

„Investigarea criminalistică a armelor 

de foc”, tratează balistica judiciară ca 

fiind o ramură distinctă a tehnicii 

criminalistice, destinată examinării 

armelor de foc și urmelor acestora. 

Autoarea subliniază ideea deosebirii, 

care există între balistica judiciară și 

balistica generală, deosebire care 

constă în metodele la care fiecare 

categorie apelează [13]. Având în 

vedere, că urmele armelor de foc sunt 

bogate în informații referitoare la 

modul de săvârșire a infracțiunii, la 

tipul de armă cu care s-a efectuat 

tragerea, la distanța de la care s-a tras, 

etc., expertiza criminalistică a armei de 

aspects regarding the „Writing 

forensic investigation”. The notion of 

document and its protection by means 

of penal law, more specifically 

through incriminating offense of 

falsifying both official and private 

documents are presented [12]. In a 

comprehensive manner, the author 

states the utility of the forensic 

investigation of documents, taking 

into account the fact that they have a 

determining role as evidence in 

criminal proceedings. For this reason, 

the forensic expert has the duty of 

carrying out the activity of examining 

documents in purpose to find out if 

they are authentic or falsified ones. 

Moreover, other categories of forensic 

examination, such as those related to 

banknotes, financial-banking 

documents and artefacts are analyzed.  

The Chapter IX on the topic of 

„Forensic investigation of firearms” 

discusses about the judicial ballistics, 

as being a distinctive area of the 

forensic technique, intended to 

examining firearms and their traces. 

The author emphasizes the idea of 

difference existing between the 

judicial ballistic and general ballistic, 

which consists in the methods each of 

them appeal to [13]. Taking into 

consideration that the firearms traces 

are rich in information regarding the 

way of committing offenses, the kind 

of arm used, the distance of shooting 

a.s.o., the forensic examination of 

firearm used by perpetrator in 

committing offense appears as a 

judicial instrument necessary both for 

the forensic expert and for the court of 

law in order to pronounce the legal 
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foc, folosită de făptuitor la săvârșirea 

infracțiunii, apare ca un instrument 

judiciar indispensabil, atât pentru 

expertul criminalist, cât și pentru 

instanța de judecată în vederea 

pronunțării unei soluții legale și 

temeinice. Complexitatea expertizei 

armelor de foc se întemeiază pe 

examinarea acesteia din punct de 

vedere tehnic, iar în ceea ce privește 

expertizarea muniției, aceasta se va 

realiza din punct de vedere fizico-

chimic. 

Din considerentele prezentate mai 

sus, se poate desprinde concluzia, că 

acest curs acoperă o paletă largă a 

temelor de interes pentru domeniul 

procesual penal, în special cel legat de 

știința Criminalisticii.  

Cursul este accesibil studenților, 

facilitându-le acestora accesul la 

noțiunile de bază ale criminalisticii, la 

activitatea de expertiză criminalistică, 

la metodele și tehnicile pe care această 

știință le pune la dispoziția 

specialistului criminalist, în vederea 

efectuării activității judiciare de 

expertiză criminalistică.   

Din aceste motive, apreciez că acest 

curs universitar de Criminalistică oferă 

informații utile studenților și vine în 

sprijinul acestora, asigurându-le o bază 

solidă pe tărâmul științelor juridice.  
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